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RESUMO 

 

O setor têxtil é conhecido pela elevada utilização de produtos químicos, como os 

corantes, e gerador de grandes volumes de efluente que contaminam águas, fato 

que tem incentivado a pesquisa e o aprimoramento de técnicas de tratamento. 

Este trabalho teve como objetivo empregar a casca de soja in natura na remoção 

dos corantes reativos Crimson Sidercron HEXL (RCS-HEXL) e Azul BF-5G 

(RABF-5G). O ponto de carga zero (PCZ) da casca de soja foi de 6,76. A cinética 

do corante RCS-HEXL realizada nas condições experimentais de C0= 350 mg L-1, 

Dp=0,215 mm, dosagem=8 g L-1, pH 2, temperatura 30°C foi obtido um qeq 

experimental de 38,039 mg g-1 em um tempo de 10 horas. Na cinética do corante 

RABF-5G um qeq experimental de 57,473 mg g-1  foi obtido nas condições de C0= 

400 mg L-1, Dp=0,725 mm, dosagem=6 g L-1, pH 2, temperatura 30°C em 24 

horas. O modelo de pseudo-segunda ordem representou melhor a cinética de 

ambos os corantes, apresentando R2 de 0,989. O modelo de isoterma de 

Langmuir para a temperatura de 30oC apresentou capacidade máxima de 

adsorção de 44,356 mg g-1 e 72,427 mg g-1, para os corantes RCS-HEXL e RABF-

5G, respectivamente. A casca de soja por ser um subproduto agroindustrial de 

baixo custo demonstra ser um adsorvente potencial para a remoção dos corantes 

têxteis investigados. 

Palavras-chave: adsorção, casca de soja, corante.  
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ABSTRACT 

 

The textile industry is known for high use of chemicals such as dyes, and 

generating large volumes of wastewater that contaminates water, a fact that has 

encouraged the research and improvement of treatment techniques. This study 

aimed to employ in natura soybean hulls in the removal of reactive dyes Crimson 

Sidercron HEXL (RCS-HEXL) and Blue BF-5G (RABF-5G). The point of zero 

charge (PZC) of soybean hulls was 6.76. The kinetics of the dye RCS-HEXL 

performed under the experimental conditions C0= 350 mg L-1, Dp= 0.215 mm, 

dosage= 8 g L-1, pH 2, temperature 30 °C was reached experimental qeq 38.039 

mg g-1 in a time of 10 hours. In the kinetics of dye RABF-5G one experimental qeq 

of 57.473 mg g-1 was obtained under the conditions C0= 400 mg L-1, Dp= 0.725 

mm, dosage= 6 g L-1, pH 2, temperature 30 °C 24 hours. The model of the 

pseudo-second order kinetics represented best of both dyes, showing R2= 0.989. 

The Langmuir isotherm model for 30 oC showed the maximum adsorption capacity 

of 44.356 mg g-1 and 72.427 mg g-1 for dyes RCS-HEXL and RABF-5G, 

respectively. Soybean hulls being a low-cost agro-industrial by-product proves to 

be a potential adsorbent for the removal of textile dyes investigated. 

Keywords: adsorption, soybean hulls, dye. 

 



1 

1 INTRODUÇÃO 

 

A contaminação das águas por diversos tipos de corantes tem despertado 

a preocupação mundial, principalmente com relação ao setor têxtil. Esses 

efluentes são gerados em grandes volumes e possuem alto potencial 

contaminante mesmo presente em baixas concentrações. Conforme 

VENKATESHA et al. (2012) cerca de 125-150 L de água são usados para 

produzir 1 kg de produto têxtil. Os corantes, além de afetarem negativamente na 

fotossíntese, possuem a tendência de sequestrar metais causando a 

microtoxidade em organismos que estão ou entraram em contato com a água 

contaminada (NASSAR & MAGDY, 1997). 

Nesse sentido, a legislação brasileira (NBR 357/2005) estabelece que a 

coloração residual nos efluentes deva ser visualmente ausente e a concentração 

dos componentes do corante (benzeno, atrazina, sulfetos, cloretos, entre outros) 

devem respeitar os limites estabelecidos para o lançamento nos corpos 

receptores.  

De acordo com KOPRIVANAC & KUSIC (2008) a perda dos corantes 

sintéticos durante o processamento têxtil é em torno de 15%. Segundo 

RAMAKRISHNA & VIRARAGHAVAN (1997) a maioria dos corantes usados 

comercialmente são resistentes à biodegradação1, à fotodegradação2 e aos 

agentes oxidantes3. Esse fato demonstra a necessidade de métodos alternativos 

de baixo custo para o tratamento desses efluentes, que vem sendo amplamente 

estudados por diversos pesquisadores (GUPTA & SUHAS, 2009; BHATNAGAR & 

SILLANPÄÄ, 2010). 

Várias são as tecnologias de tratamento disponíveis para a remoção de 

cor, dentre as quais se citam a coagulação e floculação (GUIBAL & ROUSSY, 

                                            

 

1
MAHLOCH, J. L.; SHINDALA, A.; MCGRIFF, E. C.; BARNETT, W. A. Treating dye and finishing 

wastes. American Dyestuff Reporter, v.64(11), p.24, 1975. 

2
 GARDINER, D. K.; BORNE, B. J. Textile wastewaters: treatment and environmental effects. 

Journal of the Society of Dyers and Colourists, v.94(8),p.339,1978. 

3
POOTS, V. J. P.; MCKAY, G.; HEALY, J. J.The removal of acid dye from effluent using natural 

adsorbents-I, peat.Wat.Res, v.10, p.1061, 1976. 
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2007; FURLAN et al., 2010; VERMA et al., 2012), nanofiltração (RIERA-TORRES 

et al., 2010; KHOUNI et al., 2011), eletrocoagulação (PHALAKORNKULE et al., 

2010; AOUDJ et al., 2010), fenton (NÚÑEZ et al., 2007; KARATAS et al., 2012), 

ozonização (SARAYU et al., 2007; MOUSSAVI & MAHMOUDI, 2009) e adsorção 

(FIORENTIN et al., 2010b; CRINI, 2006; WANG & LI, 2013).  

O processo de adsorção se destaca dentre os demais processos, sendo 

considerado o mais conveniente em virtude de sua facilidade de operação e 

simplicidade do projeto (FAUST & ALY, 1987; BHATNAGAR & SILLANPÄÄ, 2010).  

Para tornar eficiente o projeto de operação dos processos de adsorção são 

requeridos dados cinéticos e equilíbrio para obtenção de modelos que descrevam 

o comportamento. Os modelos cinéticos são essenciais, uma vez que apresentam 

a taxa de adsorção do adsorvato, que por sua vez controla o tempo de residência 

na interface adsorvato-solução (AL-GHOUTI et al., 2009). Estes modelos servem 

também para prever o desempenho dos processos de contato de adsorção sob 

uma gama de condições de funcionamento (ALLEN et al., 2003). Vários modelos 

cinéticos têm sido relatados na literatura para descrever o processo de adsorção 

(LAGERGREN, 1898; HO & MCKAY, 1998; HO, 2006; WEBER & MORRIS, 1963). 

Cada modelo tem suas próprias características e é derivado de acordo com 

determinadas condições.  

Outro fator indispensável é a isoterma de equilíbrio, que desempenha um 

papel importante na modelagem preditiva para análise e projeto de sistemas de 

adsorção para diferentes adsorventes (ou para variadas condições experimentais) 

(ALLEN, 2004). Uma precisa descrição matemática da capacidade de adsorção 

em equilíbrio é um desafio real, pois identifica as interações dos poluentes na 

interface do adsorvente (GIMBERT et al., 2008). Os dois modelos da literatura 

mais frequentemente utilizados para descrever isotermas de adsorção em 

sistemas sólido/líquido são o de Langmuir (LANGMUIR, 1918) e de Freundlich 

(Freundlich4, 1906 citado por MAHMOODI et al., 2011). 

                                            

 

4
 FREUNDLICH, H. M. F. Uber die adsorption in losungen. Zeitschrift fur Physikalische Chemie 

(Leipzig), v. 57A, p. 385–470, 1906. 
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A técnica de adsorção torna-se mais atrativa quando se emprega um 

material adsorvente de baixo custo, de pouco processamento, abundante na 

natureza ou disponível como subproduto ou resíduo da indústria (BAILEY et al., 

1999; CRINI, 2006). Nesse contexto, a casca de soja é um subproduto que 

representa uma fração de 8% a 10% da massa total do grão no processamento 

da soja na indústria (JIA et al., 2011).  

Estudos utilizando a casca de soja como material adsorvente apresentaram 

bons resultados para a remoção de metais (JIA et al., 2011; MARSHALL & 

WARTELLE, 2006; MARSHALL & JOHNS, 1996) e de corantes. Na remoção de 

corantes, a casca de soja esterificada foi um excelente adsorvente para corantes 

básicos (GONG et al., 2008), bem como a farinha da casca de soja para corantes 

ácidos e reativos (ARAMI et al., 2006).  

Desta forma, este trabalho teve por objetivo investigar em sistema batelada 

o emprego da casca de soja in natura como um adsorvente alternativo de baixo 

custo na remoção dos corantes reativos têxteis Crimson Sidercron HEXL e Azul 

BF-5G. Este objetivo geral apresenta-se dividido nos seguintes objetivos 

específicos: 

- Caracterização do adsorvente casca de soja in natura; 

- Avaliação da influência de preparos do adsorvente na capacidade de 

adsorção dos corantes reativos; 

- Estudo da influência do tamanho de partícula do adsorvente na adsorção; 

- Análise do efeito da dosagem do adsorvente na capacidade de adsorção; 

- Estudo do efeito do pH da solução na remoção dos corantes reativos; 

- Avaliação da influência do tempo de centrifugação na etapa de separação 

do adsorvato/adsorvente para quantificação remanescente de corante após 

processo de adsorção dos corantes pelo adsorvente; 

- Obtenção da cinética de adsorção dos corantes têxteis nos pHs 

favoráveis à adsorção pelo adsorvente casca de soja in natura; 

- Estudo do efeito da velocidade de agitação no processo de adsorção dos 

corantes reativos; 
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- Ajuste dos dados experimentais cinéticos utilizando modelos empíricos 

disponíveis na literatura; 

- Obtenção de isotermas de adsorção dos corantes reativos em diferentes 

temperaturas; 

- Ajuste dos dados de equilíbrio e obtenção dos parâmetros de adsorção 

utilizando modelos isotérmicos disponíveis na literatura. 

 

1.1 Motivação Do Trabalho 

 

Hoje em dia uma gestão integrada dos recursos hídricos, bem como a 

recuperação de áreas ambientalmente degradadas, impulsionou a demanda de 

novas tecnologias para a remoção da poluição que minimizem o impacto 

ambiental causado por compostos tóxicos liberados pelos efluentes industriais e 

outros resíduos. 

No processo de tingimento de tecidos, utilizam-se vários corantes. De 

acordo com PEARCE et al. (2003), são utilizados industrialmente cerca de 10.000 

diferentes corantes e pigmentos, sendo a demanda maior por corantes ácidos e 

reativos (GUARATINI & ZANONI, 2000). Neste sentido, faz-se necessário o 

desenvolvimento de processos eficazes para o tratamento de corantes reativos.  

Dentre os processos conhecidos para o tratamento de efluentes, o 

processo físico de adsorção vem sendo bastante utilizado para remoção de 

corantes em efluentes líquidos industriais. Esse tratamento possui inúmeras 

variáveis que podem ser estudadas, sendo que para cada adsorvente alternativo 

escolhido são necessários novos estudos.  

Segundo ROZZI et al. (1999), a adsorção em carvão ativado é um dos 

melhores métodos para a remoção de cor, no entanto seu alto custo e dificuldade 

de regeneração limitam o seu uso.  

Assim, a busca por adsorventes alternativos, de fácil obtenção e baixo 

custo são bastante estudados para tratamento de efluentes. O emprego de 

resíduos agrícolas como materiais adsorventes vem apresentando alta eficiência 

na remoção de corantes e outros compostos, tornando-se atrativo devido ao seu 
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baixo custo e alta seletividade.  

Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2012) 

informam uma produção de soja mundial na safra de 2010/2011 de 263,7 milhões 

de toneladas de grãos, sendo os EUA o maior produtor com 90,6 milhões de 

toneladas seguido pelo Brasil com 75,0 milhões de toneladas de soja. Dentre os 

produtores brasileiros, o Mato Grosso é o maior produtor (20,4 milhões de 

toneladas), e o Estado do Paraná se destaca como o segundo maior produtor de 

grãos de soja com 15,4 milhões de toneladas. O potencial de geração do 

subproduto casca de soja na região é elevado e este material é normalmente 

destinado à alimentação de animais (MARSHALL et al., 1999). Assim sendo, o 

grande volume gerado deste subproduto vem reforçar a disponibilidade da casca 

de soja para a aplicação na adsorção de corantes ora investigados neste trabalho. 

Pelo fato dos corantes reativos terem propriedade excelente de brilho e 

tons, este vem apresentando o mais importante desenvolvimento dos corantes 

(RIERA-TORRES et al., 2010). Os corantes reativos são largamente utilizados na 

indústria têxtil contribuindo com cerca de 20-30% do mercado de corante total 

(AL-DEGS et al., 2008; TANYILDIZI, 2011)  

Neste contexto, o presente estudo visa avaliar o potencial da casca de soja 

in natura na remoção do corante reativo azul BF-5G e reativo Crimson Sidercron 

HEXL, a fim de se obter as melhores condições experimentais que favoreçam o 

processo de tratamento por adsorção, proporcionando uma nova aplicação para a 

casca de soja. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Indústria Têxtil 

 

O uso de corantes tem sido frequente em indústrias com várias aplicações, 

tais como têxtil, papel e celulose, tintas, plásticos, alimentos, cosméticos, 

galvanoplastia, produtos farmacêuticos, entre outros (ZHENG et al.,1999; CRINI, 

2006; MAHMOODI et al., 2011). Mais de 700 mil toneladas de corantes sintéticos 

são produzidos anualmente no mundo (MAHMOODI et al., 2011). 

Segundo BASTIAN (2009), as etapas do processo produtivo a partir da 

divisão das fibras têxteis são: fiação, tecelagem e/ou malharia, beneficiamento e 

enobrecimento dos fios e tecidos e confecções como apresentado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1- Cadeia Têxtil (BASTIAN, 2009). 

 

BASTIAN (2009) descreve cada etapa apresentada na Figura 2.1 como 

sendo a fiação a etapa de obtenção do fio a partir das fibras têxteis que pode ser 

enviado para o beneficiamento ou diretamente para tecelagens e malharias. Em 

seguida o beneficiamento é etapa de preparação dos fios para seu uso final ou 

não, envolvendo tingimento, engomagem, retorção (linhas, barbantes, fios 
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especiais, etc.) e tratamento especiais. A tecelagem e/ou malharia são as etapas 

de elaboração de tecido plano, tecidos de malha circular ou retilínea, a partir dos 

fios têxteis. O enobrecimento é a etapa de preparação, tingimento, estamparia e 

acabamento de tecidos, malhas ou artigos confeccionados. Por fim, são 

realizadas as confecções e nessa etapa o setor tem aplicação diversificada de 

tecnologias para os produtos têxteis, acrescida de acessórios incorporados nas 

peças. 

A indústria têxtil é uma das indústrias mais intensivas quimicamente sobre 

a terra e é considerada uma importante poluidora de água potável, uma vez que 

gera enormes quantidades de substâncias químicas complexas como uma parte 

de materiais não utilizados, incluindo corantes durante várias fases de 

processamento têxtil (VERMA et al., 2012). 

Do ponto de vista ambiental, segundo ARSLAN-ALATON et al. (2008), 

particularmente o processo de tingimento têxtil, constitui importante problema na 

poluição devido à variedade e complexidade de produtos químicos (corantes, 

agentes sequestrantes, taninos, transportadores de corantes, agentes de 

nivelamento, agentes de dispersão, etc) que são empregados como auxiliares no 

processamento têxtil.  

No Brasil, das aproximadamente 20 t/ano de corantes consumidos pelas 

indústrias têxteis, cerca de 5 a 20%, dependendo do tipo de corante utilizado, são 

descartados no efluente, devido à incompleta fixação do corante ao tecido 

(DALLAGO et al., 2005).  

Os países em desenvolvimento contribuem com a maior quantidade de 

efluentes têxteis. Na Índia a geração de efluentes deste setor tem sido estimada 

em 55.106 m3 por dia, dos quais 68,5.103 m3 são despejados diretamente em rios 

e córregos locais sem tratamento prévio (VERMA et al., 2012). Os países em 

desenvolvimento da Ásia do Sul contribuíram na geração de efluente têxtil com 

cerca de 35% de esgoto industrial total gerado por países sul-asiáticos em 2001 

(World Bank 5, 2005 citado por VERMA et al., 2012).  

                                            

 

5
 WORLD BANK, 2005. World Development Indicators Table 3.6: Water pollution, Table 3.11: 

Urban Environment. 
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2.1.1 Características do efluente têxtil 

 

Os corantes têm atraído mais atenção, pois a cor em efluentes de tinturaria 

causa problemas ambientais, e problemas significativos na estética de corpos 

d'água mesmo em uma concentração de corante baixa, prejudicando também o 

sistema de tratamento de esgoto (ARSLAN-ALATON et al., 2008; MAHMOODI et 

al., 2011). 

Segundo VERMA et al. (2012), o efluente gerado pela indústria têxtil inclui 

águas residuais de limpeza, águas residuais do processo, águas residuais de 

resfriamento sem contato direto e águas pluviais. A quantidade de água utilizada 

varia amplamente na indústria, em função dos processos específicos que são 

operados na fábrica, do equipamento utilizado, e da filosofia predominante de uso 

da água (VERMA et al., 2012). 

Efluentes da indústria têxtil contêm diferentes tipos de corantes (GAO et 

al.,2007), que por causa de elevado peso molecular e estruturas complexas, 

mostra biodegradabilidade muito baixa (PALA & TOKAT, 2002; KIM et al., 2004; 

VERMA et al., 2012). 

Operações de processamento (incluindo preparação, tingimento e 

acabamento) geram a maioria das águas residuais têxteis com elevada demanda 

química de oxigênio (DQO), sólidos totais dissolvidos (STD), demanda biológica 

de oxigênio (DBO) e cor muito forte (VERMA et al., 2012). Segundo VERMA et al. 

(2012), um grande número de componentes químicos, tais como, ácidos, álcalis, 

produtos químicos de branqueamento, enzimas, amido, corantes, resinas, ceras, 

solventes, óleos etc., são utilizados nas várias etapas durante o processamento 

têxtil. 

As fases do processamento principal (processo de enobrecimento) são 

constituídas pela engomagem, desengomagem, lavagem, branqueamento, 

mercerização, tingimento, impressão e acabamento. Os componentes dos 

principais poluentes envolvidos em vários estágios durante o processamento 

úmido do algodão nas indústrias têxteis são mostrados na Figura 2.2. 
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Figura 2.2- Componente dos principais poluentes envolvidos em vários estágios de uma indústria 
têxtil (Project S.E.A.M

6
;, 1999; Yusuff & Sonibare

7
, 2004; Joseph

8
, 2007; Paul

9
, 2008; Charoenlarp 

& Choyphan
10,

 2009 citado por VERMA et al., 2012). Adaptado. 

 

A desengomagem, ou o processo de remoção de produtos químicos do 

têxtil é uma das maiores fontes de poluentes de águas residuais industriais 

(SANTOS et al., 2007; VERMA et al., 2012). Neste processo, grandes 

quantidades de produtos químicos usados nos processos de tecelagem são 

descartados.  

                                            

 

6
PROJECT, S.E.A.M. Textile Sector Report: Cleaner Production Opportunities.(Egypt), 1999. 

7
YUSUFF, R.O.; SONIBARE, J. A.Characterization of textile industries effluents in Kaduna, 

Nigeria and pollution implications.Global Nest: the International Journal, v.6 (3), p.212- 221, 
2004. 

8
JOSEPH, E.I. Wastewater treatment in the textile industry.Pakistan Textile, 2007. 

9
PAUL, J. Removal of COD and colour from textile wastewater using limestone and activated 

carbon. M.S Thesis, University Sains Malaysia, 2008. 

10
CHAROENLARP, K.; CHOYPHAN, W. Reuse of dye wastewater through colour removal with 

electrocoagulation process.Asian Journal on Energy and Environment, v.10 (4), p.250-260, 
2009. 
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A operação de tingimento gera uma grande porção do total em águas 

residuais da indústria. O tingimento e o processo de lavagem geram de 91 a 129 

m3 de águas residuais por tonelada de produto (Snowden-Swan11, 1995 citado por 

VERMA et al., 2012). Processos similares para tingimento com corante reativo e 

corante direto geram ainda mais, de 113 e 151 m3 por tonelada de produto 

(RIERA-TORRES et al., 2010). Isto pode ser atribuído pelo fato de corantes 

dispersos mostrarem maior percentagem de fixação em comparação com os 

corantes reativos e ácidos (VERMA et al., 2012). 

Processos típicos de acabamento geram águas residuais contendo 

polímeros naturais e sintéticos e uma gama de outras substâncias potencialmente 

tóxicas (snowden-Swan11, 1995 citado por VERMA et al., 2012).  

Segundo VERMA et al. (2012), a água residual têxtil pode ser caracterizada 

por medição do DBO, DQO, cor, sólidos suspensos (SS), sólidos dissolvidos (DS) 

e metais pesados típicos de águas residuais da indústria têxtil. No entanto, o 

principal desafio é eliminar a cor das águas residuais, o que é devido aos 

corantes remanescentes. 

 

2.2 Tipos e Composição Química dos Corantes Utilizados no Processamento 
de Têxteis 

 

Os corantes são utilizados para conferir cor a um material, a qual se torna 

parte integrante e a sua caracterização é baseada na sua estrutura química e sua 

aplicação (VERMA et al., 2012). Os corantes pertencem a diferentes classes: 

reativo, ácido, básico, direto, dispersos, sulfuroso, cuba/tina, aniônico, etc. A 

Tabela 2.1 apresenta as principais classes de corantes utilizados na indústria 

têxtil. 

 

 

                                            

 

11
SNOWDEN-SWAN L.J. Pollution prevention in the textile industries. In: Freeman, H.M. (Ed.), 

Industrial Pollution Prevention Handbook. McGraw-Hdl, Inc., New York, 1995. 
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Tabela 2.1- Caracterização de diferentes classes de corantes utilizados principalmente na indústria 
têxtil e seu método de aplicação (HUNGER, 2003; BASTIAN, 2009; VERMA et al., 2012). 
Adaptado.           

CLASSE CARACTE-
RISTICA 

SUBSTRATO 
(FIBRA) 

INTERAÇÃO 
CORANTE/FIBRA 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

Ácido Aniônico, 
solúvel em 

água 

Nylon, lã, 
seda, 

Eletrostática, 
ligação de 
hidrogênio 

Aplicado do natural para o 
banho de corante ácido 

Básico Catiônico, 
solúvel em 

água 

Nylon 
modificado, 

poliéster 

Atração 
eletrostática 

Aplicado para o banho de 
corante ácido 

Direto Aniônico, 
solúvel em 

água 

Algodão, 
rayon, couro, 

nylon 

Forças 
intermoleculares 

Aplicado a partir de natural 
ou banhos ligeiramente 

alcalinos contendo eletrólitos 
adicionais 

Disperso Solubilidade 
em água 

muito baixa 

Poliéster, 
poli-amida, 

acetato, 
acrílico, 
plástico 

Mecanismo de 
estado 

hidrofóbico-sólido 

Finas dispersões aquosas 
frequentemente aplicadas 

pela alta temperatura e 
pressão, ou métodos de 

transporte com temperatura 
mais baixa 

Reativo Aniônico, 
solúvel em 

água 

Algodão, 
nylon, seda, 

lã 

Ligação covalente Local reativo no corante 
reage com grupo funcional 

na fibra para ligar 
covalentemente com o 

corante sob influência de 
calor e pH (alcalino) 

À cuba Coloidal, 
insolúvel 

Algodão, 
rayon 

Impregnação e 
oxidação 

Corantes insolúveis em água 
solubilizado por redução 

com hidrosulfito de sódio,em 
seguida, esgotado em fibra e 

re-oxidados 

Sulfuroso Coloidal, 
insolúvel 

Algodão, 
rayon, 

Ligação covalente Substrato aromático 
reduzido com sulfureto de 
sódio e re-oxidado para 

produto insolúvel contendo 
enxofre em fibra 

 

Os corantes são compostos de átomos ou grupos de átomos responsáveis 

pela cor do corante chamados cromóforos, e grupos que causam uma remoção 

de elétrons ou substituição por doação que causa ou intensifica a cor de 

cromóforos, chamados de auxocromos (GUPTA & SUHAS, 2009). Os cromóforos 

habituais são alcenos (C=C), carbonilas (C=O), iminas (C=N), tiocarbonilas (C=S), 

azo (N=N), nitro (NO2), nitroso (N=O) e os auxocromos usuais são aminas (NH2), 
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ácidos carboxílicos (COOH), ácidos sulfônicos (SO3H) e hidroxilas (OH) (van Der 

Zee12, 2002 citado por VERMA et al., 2012). 

Os corantes azóicos constituem a classe mais importante dos corantes 

têxteis e são usados para proporcionar as cores azul, verde e violeta (Christie13, 

2001 citado por VERMA et al., 2012). Os corantes reativos são amplamente 

utilizados para dar cor ao algodão, fibra esta que contribui com a metade do 

mercado de fibras têxteis em todo o mundo. Estes corantes mostram a mais 

pobre taxa de fixação, gerando um efluente têxtil de cor forte (VERMA et al., 

2012). 

 

2.3 Corantes Reativos 

 

Segundo RIERA-TORRES et al. (2010), o desenvolvimento mais 

importante dos corantes sintéticos após 1935 cabe aos corantes reativos. O brilho 

dos tons é uma excelente propriedade dos corantes reativos que têm sido 

responsáveis por seu sucesso e uso (AKSU, 2005; RIERA-TORRES et al., 2010).  

Estes corantes contribuem com cerca de 20-30% do mercado de corante 

total e são largamente utilizados na indústria têxtil (AL-DEGS et al., 2008; 

TANYILDIZI, 2011)  

Os corantes reativos caracterizam-se por terem pelo menos um grupo 

cromóforo e um grupo reativo, possuindo também solubilidade em água (BASTIAN, 

2009). No tingimento, os corantes reativos são primeiro absorvido na celulose e, em 

seguida, reagem com a fibra (AL-DEGS et al., 2007). A característica mais 

importante distintiva de corantes reativos é o fato de formar ligações covalentes com 

o substrato a ser colorido durante o processo de aplicação (HUNGER, 2003). 

                                            

 

12
 VAN DER ZEE, F.P. Anaerobic azo dye reduction. PhD Thesis. Wageningen University, 

Wageningen, The Netherlands, 2002. 

 

13
 CHRISTIE, R. Colour Chemistry.The Royal Society of Chemistry, Cambridge, United Kingdom, 

2001. 
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O grupo cromóforo é o responsável pela cor do produto, e o grupo reativo é 

a parte química do corante que reage com os grupamentos hidroxílicos (OH) 

(BASTIAN, 2009). Assim, a molécula de corante contém grupos funcionais 

específicos que podem sofrer reações de adição ou substituição com o OH, SH, 

NH2 e grupos presentes em fibras têxteis (HUNGER, 2003). 

Os íons de hidroxila presentes no banho de tintura, devido as condições de 

o tingimento serem alcalina, estes irão competir com o substrato de celulose, 

resultando em uma percentagem de corantes hidrolisadas que não podem reagir 

com a fibra (LOW et al., 2000; AL-DEGS et al., 2007), resultando assim, um 

efluente têxtil com uma quantidade de corante elevada. 

O consumo elevado de corantes reativos aumenta os problemas 

ambientais, devido a seu baixo grau de fixação (60 - 90%) (LÓPEZ-GRIMAU & 

GUTIÉRREZ, 2006; KHOUNI et al., 2011). Os corantes reativos azóicos são de 

natureza não-biodegradável e o tratamento biológico direto dos efluentes 

contendo cor não é eficaz (NÚÑEZ et al., 2007). Muitos corantes reativos são 

tóxicos para alguns organismos e em determinadas condições podem causar sua 

destruição (PAPIĆ et al., 2004; TANYILDIZI, 2011). 

 

2.3.1 Corante reativo azul BF-5G (RABF-5G) 

 

O corante RABF-5G produzido pela Texpal Química é um dos principais 

corantes utilizados pelas lavanderias industriais. Sua estrutura molecular é 

formada pelos grupos reativos vinilsulfona e clorotriazina. A estrutura molecular 

do corante se encontra patenteada até 2018 (CAS: 147826-71-9) e este também 

é chamado de azul reativo 203. 

 

2.3.2 Corante reativo Crimson Sidrecron HEXL (RCS-HEXL) 

 

O corante RCS-HEXL apresenta excelentes propriedades de tingimento e 

solidez, sendo especialmente indicado para o tingimento de algodão, viscose e 
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suas misturas, pois estes são tecidos que apresentam o grupo monoclorotriazina 

como componente reativo principal (SIDERQUÍMICA, 2011). 

Apresenta também, excelente lavabilidade, temperatura de tingimento entre 

80 à 85 ºC, aspecto de pó, cor visual bordô e é solúvel em qualquer proporção de 

água (SIDERQUÍMICA, 2011).  

A fabricante SIDERQUÍMICA (2011) forneceu gentilmente a estrutura 

química do corante RCS-HEXL, que está apresentada na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Estrutura Química do RCS-HEXL (SIDERQUÍMICA, 2011). 

 

2.4 Contaminação Por Corante 

 

É bem conhecido que 70-80% de todas as doenças nos países em 

desenvolvimento estão relacionadas com a água contaminada, particularmente 

suscetível às mulheres e crianças (BHATNAGAR & SILLANPÄÄ, 2010). 

Uma vez que a maior parte das moléculas de corante são tóxicas, 

recalcitrantes, química e foto-quimicamente estáveis estes proporcionam cor 

indesejável nos efluentes (MOUSSAVI & MAHMOUDI, 2009) e a sua libertação 

para o ambiente pode representar graves problemas estéticos, ecológicos, bem 

como riscos ambientais e a saúde. 

Efluentes têxteis gerados a partir de diferentes estágios do processamento 

têxtil contêm grande quantidade de poluentes que são muito prejudiciais para o 

ambiente, se liberado sem tratamento adequado. Os efeitos nocivos diretos e 

indiretos de efluentes têxteis descartados no ambiente são resumidamente 

apresentados na Figura 2.4. 
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Figura 2.4- Representação esquemática do efeito das águas residuais têxteis para o ambiente 
(VERMA et al., 2012). Adaptado 

 

Os efluentes industriais, se não forem devidamente tratados, afetam 

significativamente o meio ambiente, como apresentado na Figura 2.4. Eles podem 

prejudicar a atividade fotossintética devido à penetração de luz reduzida e 

também pode ser tóxico para certas formas de vida aquática, devido à presença 

de metais substituintes do cloro presente na estrutura do corante (NASSAR & 

MAGDY, 1997; RAMAKRISHNA & VIRARAGHAVAN, 1997).  

Os corantes são moléculas orgânicas altamente estruturadas e de difícil 

degradação biológica (LIN & LIU, 1994). As águas subterrâneas são também 

afetadas por estes poluentes devido à lixiviação através do solo (NAMASIVAYAM 

& SUMITHRA, 2005; VERMA et al., 2012). 

Segundo GUARANTINI & ZANONI (2000), nesta classe de corantes, o 

grupo que tem atraído maior atenção tem sido os corantes contendo a função 

azo-aromático como cromóforo, os quais constituem o maior grupo de corantes 



16 

orgânicos produzidos mundialmente. A biotransformação destes corantes pode 

ser responsável pela formação de aminas, benzidinas e outros intermediários com 

potencialidade carcinogênica. Destes corantes, pelo menos 3.000 corantes azo 

comerciais foram catalogados como cancerígenos e não têm sido mais 

produzidos por fabricantes responsáveis (GUARANTINI & ZANONI, 2000).  

Em um sentido mais amplo, a esporádica e a excessiva exposição à 

efluente de corantes é suscetível a um amplo espectro de imune supressão, 

respiratória, circulatória, distúrbios nervoso central e distúrbios neuro-

comportamental como: alergias, doenças auto imunes, mieloma múltiplo (câncer 

que se desenvolve na medula óssea), leucemia, vômitos, insônia, diarréia, 

salivação abundante, cianose (coloração azulada da pele ou das mucosas), 

quadriplegia, icterícia (síndrome caracterizada pela coloração amarelada de pele 

e mucosas devido a uma acumulação de bilirrubina), necrose do tecido, infecções 

dos olhos e/ou pele, irritação e até mesmo edema pulmonar (Anliker14, 1986 

citado por FOO & HAMEED, 2010 e VERMA et al., 2012). 

Adicionalmente, alguns problemas envolvendo a classe de corantes 

reativos são muito preocupantes, principalmente se considerarmos que este 

grupo de corantes está constituído em um dos mais utilizados no Brasil para a 

tintura de algodão (GUARANTINI & ZANONI, 2000).  

 

2.5 Métodos de Tratamento 

 

Com o surgimento de normas mais rígidas aplicadas pelos órgãos 

ambientais, a indústria vem buscando tecnologias para tratamento de águas 

residuárias a fim de adequarem seus efluentes aos padrões de emissão exigidos 

para descarte. A presença de quantidades muito pequenas de corantes em água 

(menos de 1 mg L-1 para alguns corantes) é visível e indesejável (ROBINSON et 

al., 2001; CRINI, 2006). 

                                            

 

14
  ANLIKER, R. In: Richardson, M. (Ed.), Toxic hazard assessment of chemicals. The Royal 

Society of Chemistry, London, 1986. 
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Os efluentes gerados pelas unidades industriais normalmente são tratados 

por processos biológicos (lodo ativado) seguidos de processos físico-químicos 

convencionais (precipitação-coagulação) (HASSEMER & SENS, 2002). 

As técnicas de remediação fundamentadas em processos de coagulação, 

seguidos de separação por flotação ou sedimentação apresentam elevada 

eficiência na remoção de material particulado (RIERA-TORRES et al., 2010) e é 

uma das formas para remover a cor (GUPTA & SUHAS, 2009). Os dois principais 

coagulantes inorgânicos usados no tratamento de água são os sais de alumínio e 

íons férricos (KHOUNI et al., 2011).  

No entanto, as desvantagens mais essenciais da presente técnica são a 

grande quantidade de lamas produzidas e a baixa eficiência na remoção com 

relação a alguns corantes (RIERA-TORRES et al., 2010; KUNZ et al., 2002). Este 

processo não é bom para corantes altamente solúveis e o resultado com corantes 

azo, ácido, reativo e os corantes básicos não são satisfatórios (GUPTA & SUHAS, 

2009). 

Diferentes tipos de tratamento vêm sendo utilizados para tratar efluentes 

contendo corantes (KUNZ et al., 2002). Algumas dessas técnicas têm sido 

mostradas por serem eficazes, embora tenham limitações (AKSU, 2005). A 

Tabela 2.2 apresenta as características de alguns métodos. 

 

Tabela 2.2- Vantagens e limitações dos vários métodos de remoção de corante a partir de 
efluentes têxteis (CRINI, 2006; VERMA et al., 2012). Adaptado    (continua) 

Métodos 
Físico/Químicos 

Descrição do 
método 

Vantagens Desvantagens 

Filtração por 
membranas 

Separação física Remoção de todos 
os tipos de corante, 

produção de alta 
qualidade de efluente 

tratado 

Produção de lama 
concentrada. Alto 

custo. Altas pressões 
e incapazes de tratar 

grandes volumes 

Ozonização Oxidação usando gás 
ozônio 

Aplicação em estado 
gasoso, não altera o 

volume 

Pouco tempo de meia-
vida do ozônio 

dissolvido na água (20 
min); Alto custo. 

Reagentes Fenton Oxidação usando 
H2O2-Fe(II) 

Descolorização 
eficaz de corantes 

solúveis e insolúveis 

Geração de lodo e a sua 
manipulação 
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(conclusão) 

Métodos 
Físico/Químicos 

Descrição do 
método 

Vantagens Desvantagens 

Adsorção Remoção do corante 
com base no suporte 

sólido 

Excelente remoção 
de uma ampla 

variedade de corante 
e produção de alta 

qualidade de efluente 
tratado 

Dificuldades de 
regeneração; eliminação 

dispendiosa do 
adsorvente 

Troca iônica Resina de troca 
iônica 

Fácil regeneração Não é efetiva para 
todos os corantes 

Eletrocoagulação Tratamento com 
base no ânodo e 

cátodo 

Boa remoção de 
corante 

Alto custo. Menos 
confiabilidade no 

eletrodo 

Irradiação Tratamento baseado 
na radiação ionizada 

Oxidação eficaz em 
escala de laboratório 

Não é efetiva para 
todos os corantes 

Processos 
Biológicos 

Tratamento baseado 
na degradação 
microbiológica 

Conveniente 
ambientalmente, 
economicamente 

atraente 

Processo lento, 
necessidade de 

nutrientes adequados, 
estreita faixa de 

temperatura 
operacional 

Coagulação química 
e floculação 

Adição de 
coagulantes e 

floculantes 

Economicamente 
viável, remoção de 

cor excelente 

Produção de lodo; 
Problemas para 

disposição 

 

Segundo ROBINSON et al. (2001), no tratamento por irradiação, quantidades 

suficientes de oxigênio dissolvido são necessárias para as substâncias orgânicas 

serem eliminadas eficazmente. O oxigênio dissolvido é consumido muito rápido e 

assim um fornecimento constante e adequado é necessário. Contudo, isto tem um 

forte efeito sobre o custo (ROBINSON et al., 2001; CRINI, 2006). 

Outra forma de tratamento se faz pela grande variedade de 

microrganismos incluindo bactérias, fungos e algas, que são capazes de remover 

uma vasta gama de corantes via tratamentos anaeróbicos, aeróbicos, e processos 

sequenciais anaeróbio-aeróbio (AKSU, 2005; GUPTA & SUHAS, 2009).  

Devido à estabilidade química e baixa biodegradabilidade dos corantes, os 

sistemas convencionais de tratamento biológico de efluentes (agitação na 

presença de microrganismos e ar durante o tempo necessário para metabolizar e 

flocular uma grande parte da matéria orgânica) são ineficientes no tratamento 

dessas águas residuais (AKSU, 2005).  
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O trabalho para identificar e isolar bactérias aeróbias capazes de degradar 

diversos corantes e tratamentos com fungos se arrasta há mais de duas décadas 

(GUPTA & SUHAS, 2009). No entanto, é constatado que corantes sintéticos não 

são uniformemente susceptíveis à decomposição por lamas ativadas em um 

processo convencional aeróbica (HUSAIN, 2006; GUPTA & SUHAS, 2009). Sua 

aplicação é muitas vezes restrita, pois o tratamento biológico requer uma grande 

área de terra e está limitada pela sensibilidade da variação diurna, bem como a 

toxicidade de alguns produtos químicos, e menor flexibilidade no projeto e 

operação (BHATTACHARYYA & SARMA, 2003; CRINI, 2006). 

Segundo ROBINSON et al. (2001), os processos oxidativos são os métodos 

geralmente usados na descoloração devido à sua simplicidade de aplicação. O 

agente oxidante principal é geralmente o peróxido de hidrogênio (H2O2), o qual 

precisa ser ativado por alguns meios, por exemplo, luz ultravioleta.  

O reagente Fenton é um produto químico adequado para o tratamento de 

águas residuais que são resistentes ao tratamento biológico ou são tóxicas para a 

biomassa viva (SLOKAR & MARECHAL, 1998; ROBINSON et al., 2001). Uma 

grande desvantagem deste método é a geração de lamas devido à floculação do 

reagente e as moléculas de corante que caracterizam este lodo. Esta lama, por 

conter impurezas concentradas, ainda requerer disposição apropriada (ROBINSON 

et al., 2001). 

A oxidação pelo ozônio, também conhecida por ozonização, é capaz de 

degradar os hidrocarbonetos clorados, fenóis, pesticidas e hidrocarbonetos 

aromáticos (LIN & LIN, 1993; ROBINSON et al., 2001). Uma grande vantagem é que 

o ozônio pode ser aplicado no estado gasoso e, portanto, não aumenta o volume de 

águas residuais e de lamas.  

De acordo com ROBINSON et al. (2001), a descolorização por ozonização 

ocorre em um tempo relativamente curto. Grupos cromóforos dos corantes são 

geralmente compostos por ligações duplas conjugadas que podem ser quebradas, 

formando moléculas menores, resultando na coloração reduzida (PERALTA-

ZAMORA et al., 1999). Estas moléculas menores podem ter propriedades 

carcinogênicas ou tóxicas, e assim ao se utilizar o processo de ozonização 

juntamente com um método físico pode-se evitar essas moléculas no efluente final. 

Uma desvantagem da ozonização é o curto tempo de meia-vida do ozônio em água, 
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sendo tipicamente de 20 min (ROBINSON et al., 2001). Dessa forma, o processo de 

ozonização, que em algumas vezes necessita de um tempo maior para atingir a 

eficiência necessária, se torna dispendioso. 

Tecnologias de membrana estão sendo cada vez mais utilizadas no 

tratamento de águas residuais têxteis para a recuperação de compostos valiosos 

e a reutilização da água (RIERA-TORRES et al., 2010).  

A ultrafiltração e a nanofiltração são técnicas eficazes para a remoção de 

todas as classes de corantes, embora as moléculas de corante possam causar o 

entupimento frequente dos poros da membrana (GUPTA & SUHAS, 2009).  

O principal problema envolvido em qualquer processo de membrana é a 

diminuição do fluxo e a incrustação da membrana na superfície (CRINI, 2006; 

RIERA-TORRES et al., 2010). Dentre as principais desvantagens, citam-se ainda 

as altas pressões de trabalho, o consumo significativo de energia, o alto custo da 

membrana e uma vida relativamente curta o que torna seu uso limitado no 

tratamento de efluentes têxteis (GUPTA & SUHAS, 2009).  

O tratamento de efluentes contendo corantes por troca iônica não é muito 

utilizado, principalmente devido ao fato de que permutadores de íons não podem 

acomodar uma vasta gama de corantes (SLOKAR & MARECHAL, 1998; ROBINSON 

et al., 2001). De acordo com ROBINSON et al. (2001), a água residual contendo 

corante catiônico ou aniônico passa pela resina de troca iônica até que os sítios de 

troca disponíveis sejam saturados. As vantagens deste método incluem nenhuma 

perda de adsorvente em regeneração, recuperação do solvente após o uso e a 

eliminação dos corantes solúveis. As desvantagens são associadas ao custo do 

processo, aos solventes orgânicos caros e ao método de troca iônica que não é 

muito eficaz para corantes dispersos (Mishra & Tripathy15, 1993 citado por 

ROBINSON et al., 2001). 

Segundo CRINI (2006), nenhum processo é único e capaz de obter 

tratamento adequado, principalmente devido à natureza complexa dos efluentes, 

                                            

 

15
MISHRA, G; TRIPATHY, M. A critical review of the treatments for decolourization of textile 

effluent.Colourage.v.40, p.35-38, 1993. 
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e na prática, uma combinação de diferentes processos é muitas vezes usada para 

obter a qualidade da água desejada de maneira mais econômica.  

O processo de adsorção vem se destacando como um excelente método 

para a remoção de corantes no tratamento de efluentes. As vantagens deste 

processo envolvem baixo custo, fácil utilização, mais rentável e eficiente do ponto 

de vista ambiental em comparação com os tratamentos convencionais 

(TANYILDIZI, 2011). Esse sistema de adsorção, se projetado corretamente, é 

capaz de produzir um efluente tratado de alta qualidade (CRINI, 2006).  

 

2.6 Adsorção 

 

A adsorção é um processo de separação bem conhecido e eficaz para a 

descontaminação de água (DABROWSKI, 2001). Adsorção demonstra ser 

superior a outras técnicas de tratamento de água em termos de custo inicial, 

flexibilidade, simplicidade de design, facilidade de operação, insensibilidade aos 

poluentes tóxicos e também não resulta na formação de substâncias nocivas 

(CRINI, 2006).  

Segundo McCABE et al. (2001), o processo de adsorção consiste no 

contato entre o soluto (adsorvato) o qual desloca-se por difusão do seio da fase 

fluida até a interface líquido-sólido devido à diferença de concentração entre a 

solução e a superfície do adsorvente. Após atingir à superfície, o soluto difunde-

se através dos microporos do adsorvente e finalmente é adsorvido pelos sítios 

ativos. A capacidade de remoção do soluto está relacionada com a área 

superficial disponível no material e com o tamanho da molécula do adsorvato 

(McCABE et al., 2001). 

A retenção no adsorvato pode ocorrer por dois tipos de mecanismos: 

adsorção física e a adsorção química. A adsorção física (fisissorção) ocorre 

quando as forças intermoleculares de atração entre as moléculas da fase fluida e 

da superfície sólida são maiores 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, 
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podendo o adsorvente ser usado outras vezes (regenerado). Pode acontecer em 

camadas múltiplas, sendo sempre exotérmica (RUTHVEN, 1984).  

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 (∆G) 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 (∆S) é 

menor do que zero. Como ∆G = ∆H - T(∆S), a variação de entalpia (∆H) será 

negativa, mostrando que a adsorção é também um processo exotérmico 

(RUTHVEN, 1984).  

Na adsorção química (quimissorção) são formadas ligações químicas entre 

as moléculas de adsorvente e adsorvato. A adsorção química somente acontece 

em uma única camada (monocamada) e, geralmente, é precedida de adsorção 

física. A adsorção química é praticamente irreversível, sendo o calor de adsorção 

da mesma ordem de grandeza dos calores de reação. A variação de entalpia (∆H) 

é positiva, indicando então que o processo é endotérmico, ou seja, um aumento 

na temperatura favorece a adsorção (YOUSSEF et al., 2004).  

O processo de adsorção pode se tornar mais atraente economicamente 

quando se utiliza adsorventes biológicos (CRINI 2006; GAO et al., 2011). A 

acumulação e a concentração de poluentes de soluções aquosas pelo uso de 

materiais biológicos são chamadas de biossorção (TANYILDIZI, 2011). Este 

processo fornece uma alternativa atraente para o tratamento de águas 

contaminadas, especialmente se o adsorvente for barato e não exigir um pré-

tratamento adicional antes de sua aplicação (CRINI, 2006). 

De acordo com BRITO et al. (2010), um adsorvente de baixo custo exige 

pouco processamento, deve ser abundante na natureza ou ser um subproduto ou 

resíduo material de outra indústria. Tentativas têm sido feitas para desenvolver 

adsorventes baratos utilizando numerosos resíduos agroindustriais (BHATNAGAR 

& SILLANPÄÄ, 2010).  

Resíduos provenientes de outras operações industriais (Resíduos de 

fermentação, resíduos do processo de lodo ativado) podem ser utilizados como 

adsorventes. Resíduos agrícolas estão sendo estudados para adsorção, pois são 

mais baratos que os adsorventes comerciais disponíveis como carvão ativado e 
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resinas, e ainda estes podem ser utilizados em grande escala (TANYILDIZI, 

2011). 

 

2.6.1 Parâmetros que influenciam no processo de adsorção 

 

AKSU (2005) apresentou em sua revisão os parâmetros, pH, temperatura, 

concentração do efluente, tamanho de partícula e velocidade de agitação como 

fatores que influenciam no processo de adsorção de corantes. 

 

pH da solução/efluente de corante: 

 

O pH é o parâmetro mais importante que afeta não só a capacidade de 

adsorção, mas também a solubilidade de alguns corantes (AKSU, 2005). 

Hu16(1992) demonstrou que o pH ideal para a adsorção de 11 corantes 

reativos pela bactéria Aeromonas sp. ocorreu no intervalo ácido. O autor observou 

que a remoção diminuiu à medida que o pH do solução de corante aumentou de 3 

para 11. Ele sugeriu que em um pH mais baixo, a associação dos ânions do 

corante com as cargas positivas contidas na superfície das células bacterianas 

são favorecidas. 

Por outro lado, Mittal & Gupta17(1996) estudaram o efeito do pH de três 

corantes catiônicos, utilizando biomassa fúngica morta de F. carnea e os seus 

resultados mostraram que a remoção da cor diminuiu para valores de pH inferior a 

3, devido a forças repulsivas entre os cátions em solução do corante e a 

superfície do adsorvente carregada positivamente. 

 

                                            

 

16
HU, T-L. Sorption of reactive dyes by Aeromonas biomass. Water Sci Technol. V.26, p.357–

66, 1992. 

17
 MITTAL, A. K.; GUPTA, S. K. Biosorption of cationic dyes by dead macro fungus 

Fomitopsiscarnea: batch studies. Water Sci Technol.v.34, p.157–81, 1996. 
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Concentração de corante no efluente / em solução: 

 

A concentração de corante também afeta a eficiência da remoção de cor. A 

concentração de corante proporciona uma força motriz importante para superar 

todas as resistências de transferência de massa do corante entre as fases aquosa 

e sólida (AKSU, 2005). 

 

Temperatura da solução/efluente de corante: 

 

O efluente têxtil normalmente é descarregado em temperaturas relativamente 

altas (50-60◦C), de modo que a temperatura é um parâmetro de projeto importante 

que afeta a capacidade de adsorção na aplicação real do adsorvente (Fu & 

Viraraghavan18, 2001). Dessa forma, é importante ser analisado se o processo de 

adsorção será beneficiado, neutro ou prejudicado pelas altas temperaturas. 

Hu19 (1996) avaliou o efeito da temperatura sobre a remoção de seis 

corantes reativos por três bactérias Gram-negativas (P.luteola, E. coli e Aeromona 

ssp.) e relatou em seus estudos que a temperatura teve ligeiro efeito em alguns 

casos e em outros não apresentou efeito algum no equilíbrio de adsorção, 

sugerindo a viabilidade de se realizar o tratamento sem diminuir a temperatura 

das águas residuais. 

 

Tamanho de partícula do adsorvente: 

 

A cinética de adsorção está relacionada com a área de superfície do 

adsorvente. Dessa forma, o tamanho da partícula está diretamente relacionado e 

é também um importante fator que afeta a capacidade de adsorção (AKSU, 2005). 

                                            

 

18
 FU, Y.; VIRARAGHAVAN, T. Fungal decolourization of wastewaters: a review. Bioresour 

Technol.v.79, p.251–62, 2001. 

19
HU, T-L.Removal of reactive dyes from aqueous solution by diferente bacterial 

genera.Water Sci Technol.v.34, p.89–95, 1996. 
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Chu & Chen20 (2002) estudaram o efeito do tamanho da partícula do lodo 

ativado na adsorção de corante Amarelo básico 24 com granulometrias de 75-

150, 150-300, 300-600, 600-1180 µm. Eles observaram que a capacidade de 

adsorção da biomassa aumentou com a redução do tamanho de partícula. Esta 

situação foi explicada pelo fato da maior área de superfície total das partículas em 

menores granulometrias para a mesma quantidade de adsorvente. 

 

Velocidade de agitação em processo de adsorção: 

 

Fornecer uma adequada agitação em um processo de adsorção em 

batelada é importante para superar a resistência na transferência de massa 

externa (AKSU, 2005). 

Chu & Chen19 (2002) investigaram o efeito da velocidade de agitação na 

adsorção de corante Amarelo básico 24 em lodo ativado. Eles observaram que a 

capacidade de adsorção da biomassa aumentou de 18 para 53 mg g-1 com o 

aumento da velocidade de agitação de 40 para 160rpm, respectivamente. Os 

resultados mostraram que existe uma camada limite em torno das partículas de 

biomassa e a velocidade de agitação proporciona uma diminuição em seu efeito. 

 

2.6.2 Cinética de adsorção 

 

A adsorção é uma técnica útil e simples, que permite a coleta de dados, 

tanto cinéticos e de equilíbrio, sem necessidade de qualquer instrumento 

sofisticado (MITTAL et al., 2006). 

A cinética de adsorção depende da interação adsorvato-adsorvente para 

descrever a condição de operação do sistema. Os modelos cinéticos são 

investigados para a sua adequada aplicação no controle de poluição da água. 

Dois elementos de avaliação são vitais para uma unidade de operação com 

                                            

 

20
 CHU, H. C.; CHEN, K. M. Reuse of activated sludge biomass: II. The rate processes for the 

adsorption of basic dyes on biomass. Process Biochem.v.37, p.1129–1134, 2002. 
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processo de adsorção: a cinética de adsorção que descreve a velocidade com a 

qual as moléculas do adsorvato são adsorvidas pelo adsorvente, e o tempo de 

equilíbrio que determina o tempo de residência necessário para completar a 

adsorção (HO, 2004a).  

O mecanismo de adsorção em sólidos porosos é composto por quatro 

etapas: i) Transferência de massa (difusão) do reagente do interior da fase fluida 

para a superfície do adsorvente; ii) Adsorção nos sítios da superfície externa; iii) 

Difusão do reagente da entrada do poro, através dos poros do adsorvente, até as 

proximidades da superfície adsortiva interna dos poros; iv) Adsorção das 

moléculas do reagente nos sítios disponíveis na superfície interna (FOGLER, 

2002). 

Diversos modelos cinéticos podem ser utilizados para descrever a 

adsorção de um adsorvato sobre um adsorvente (ARAMI et al., 2006). Dentre os 

vários modelos cinéticos existentes na literatura, os mais estudados são os 

modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, os quais 

são muito utilizados para a biossorção cinética de poluentes em águas residuárias 

(MAHMOODI et al., 2011). 

 

2.6.2.1 cinética de pseudo-primeira ordem 

 

Uma análise simples da cinética de adsorção é o modelo pseudo-primeira 

ordem descrito por LAGERGREN (1898): 

)(1 teq

t qqk
dt

dq
                      (2.1) 

Integrando a Equação (2.1) para t=0 até t=t e q=0 até qt=qt, e rearranjando 

obtêm-se: 

)1()( 1tk

eq eqtq



                     (2.2) 

Sendo k1 a constante da taxa de adsorção do modelo pseudo-primeira 

ordem (min-1), qeq e q(t) representam a quantidade adsorvida de corante (mg g-1) 

no equilíbrio e no instante de tempo t, respectivamente.  
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2.6.2.2 cinética de pseudo-segunda ordem 

 

O modelo de pseudo-segunda ordem pode ser representado pela 

equação (HO & MCKAY, 1998; HO, 2006): 

2

2 )( teq

t qqk
dt

dq


                                      (2.3) 

 

Integrando a Equação (2.3) para t=0 até t=t e q=0 até qt=qt, e rearranjando 

obtêm-se: 

1
)(

2

2

tkq

tkq
q=tq

eq

eq

eq

                     (2.4) 

Sendo k2 a constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (g 

mg-1 min-1), qeq a quantidade de adsorvato adsorvida no equilíbrio (mg g-1) e q(t) a 

quantidade adsorvida no instante t.  

 

2.6.3 Isotermas de adsorção 

 

Segundo GIMBERT et al. (2008), o primeiro grande desafio para o campo 

de adsorção é selecionar os tipos mais promissores de adsorventes, 

principalmente em termos de alta capacidade e velocidade de adsorção, e 

seletividade elevada. O próximo desafio real é identificar claramente o(s) 

mecanismo(s) de adsorção, em particular, as interações que estão ocorrendo na 

interface adsorvente/adsorvato. Este comportamento será descrito pelos dados de 

equilíbrio obtidos da isoterma de adsorção (GIMBERT et al., 2008).  

Algumas formas mais comuns de isotermas estão apresentadas na Figura 

2.5, em que a concentração de equilíbrio em solução (Ce) é dada em ppm (mg L-1) 

e a quantidade de material retido (qe) em mg g-1. 

 



28 

 
Figura 2.5 – Tipos de isotermas: qe é quantidade máxima de soluto retida no adsorvente no 
equilíbrio e Ce é a concentração de equilíbrio (McCABE et al., 2001). 

 

A isoterma linear que sai da origem indica que a quantidade adsorvida é 

proporcional à concentração do fluido, não indicando uma capacidade máxima 

para adsorção. As isotermas côncavas são chamadas favoráveis, por extrair 

quantidades relativamente altas mesmo em baixos níveis de concentração de 

adsorvato no fluido. As isotermas convexas são chamadas desfavoráveis ou não 

favoráveis devido à sua baixa capacidade de remoção em baixas concentrações. 

Isotermas desfavoráveis são raras, mas muito importantes para entender o 

processo de regeneração, isto é, transferência de massa do sólido de volta para a 

fase fluida, quando a isoterma é favorável (McCABE et al., 2001). Na maioria dos 

casos analisados, observam-se isotermas favoráveis de adsorção de corantes em 

adsorventes (AHMAD et al., 2007; TAN et al., 2007). 

Não há dúvida de que a modelagem matemática é uma ferramenta valiosa 

para a análise e projeto de sistemas de adsorção e também para a avaliação 

teórica e interpretação dos parâmetros termodinâmicos. No entanto, uma isoterma 

pode descrever os dados experimentais com precisão dentro de um conjunto de 

condições, mas não inteiramente sob outro conjunto de condições (pH, 

temperatura, tamanho de partícula, velocidade de agitação) para o mesmo 

sistema adsorvente/adsorvato (GIMBERT et al., 2008). 
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Para a análise dos modelos de isotermas pode ser utilizado métodos de 

regressões lineares ou não-lineares. De acordo com GIMBERT et al. (2008), na 

literatura, a regressão linear é o método mais usualmente utilizado para estimar a 

adsorção, e os coeficientes lineares de determinação são os preferidos. No 

entanto, a utilização deste método é limitada para a resolução de formas lineares 

da equação que medem a diferença entre os dados experimentais e dados 

teóricos em parcelas lineares apenas, mas não os erros em curvas de isoterma 

(GIMBERT et al., 2008).  

Vários estudos têm mostrado que a linearização de uma isoterma e a 

expressão não-linear produz resultados diferentes (GIMBERT et al., 2008). 

Segundo GIMBERT et al. (2008), estudos obtiveram resultados contrariando os 

obtidos por linearização usando funções de erro diferentes. HO (2004b) apontou 

em seus estudos de sorção de cádmio em xaxim que o método de regressão não-

linear foi a melhor maneira de obter os parâmetros para a isoterma do sistema 

investigado.  

De acordo com ALLEN et al. (2004), a isoterma de adsorção é também 

uma ferramenta valiosa para avaliação teórica e interpretação dos parâmetros 

termodinâmicos, tais como os calores de adsorção e pode ajustar os dados 

experimentais com precisão sob um conjunto de condições, mas não inteiramente 

sob outro.  

Existem vários modelos disponíveis para analisar isotermas que descrevem 

dados experimentais em equilíbrio. No entanto, os dois mais frequentemente 

aplicados em sistemas de sólido/líquido são o de Langmuir e de Freundlich. 

Embora esses modelos tenham sido desenvolvidos inicialmente para a 

modelagem da adsorção de gás sobre superfícies metálicas, estes são baseados 

na hipótese de adsorção física (fisissorção) (GIMBERT et al., 2008), e vem 

apresentando bom ajuste na adsorção de corantes. 

 

2.6.3.1 isoterma de Langmuir 

 

Na construção do modelo da Isoterma de Langmuir, considera-se que os 

sítios de ligação são distribuídos homogeneamente na superfície do adsorvente e 
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que não existe interação entre as moléculas do adsorvente. O modelo pode ser 

estendido para descrever a adsorção em um sistema multicamada (LANGMUIR, 

1918): 

eqL

eqL

eq
CK

CKq
q




1

max

          (2.5) 

Em que: 

Ceq Concentração de corante em equilíbrio (mg L-1); 

qeq Quantidade adsorvida de corante no equilíbrio (mg g-1); 

qmax Quantidade adsorvida máxima de corante no adsorvente (mg g-1); 

KL Constante de afinidade de Langmuir (L mg-1). 

 

2.6.3.2 isoterma de Freundlich 

 

A isoterma de Freundlich é um modelo empírico, e deve ser utilizada 

somente na faixa de concentração em que foram ajustados seus parâmetros 

(Freundlich4, 1906 citado por MAHMOODI et al., 2011): 

n

eqFeq CKq /1.         (2.6) 

Em que: 

Ceq Concentração de corante em equilíbrio (mg L-1); 

qeq Quantidade adsorvida de corante no equilíbrio (mg g-1); 

1/n Parâmetro n assume valores entre 0 e 1, sendo que para n igual a 1 a 

equação se converte para a Isoterma de Langmuir (adimensional); 

KF Parâmetro empíricos de Freundlich.  

 

2.7 Adsorventes 

 

Técnicas de adsorção empregando adsorventes sólidos são amplamente 

usados para remover certas classes de poluentes químicos de águas (CRINI, 



31 

2006). Entre todos os materiais adsorventes, o carvão ativado é o mais popular 

para a remoção de poluentes de águas residuais e, em particular, a sua eficácia 

de adsorção se faz para uma grande variedade de corantes (RAMAKRISHNA & 

VIRARAGHAVAN, 1997). Segundo CRINI (2006), a capacidade deste adsorvente 

é principalmente devido à suas características estruturais e a sua textura porosa 

que lhe dá uma grande área de superfície, e a sua natureza química que pode ser 

facilmente modificada por um tratamento químico a fim de melhorar as suas 

propriedades. 

No entanto, o carvão ativado apresenta a desvantagem de ser muito caro e 

a regeneração quando saturado possuir custo elevado e não ser simples, além de 

resultar na perda do adsorvente (ROBINSON et al., 2001; AKSU, 2005). A 

utilização de carvão ativado produzido com materiais relativamente caros também 

torna-se inviável para a maioria das aplicações de controle de poluição (STREAT 

et al., 1995; AKSU, 2005; CRINI, 2006). Isso levou muitos pesquisadores a buscar 

adsorventes mais econômicos. 

Segundo CRINI (2006) e GAO et al. (2011), os subprodutos da agricultura 

ou de agroindústrias podem ser considerados como adsorventes de baixo custo, 

uma vez que são abundantes na natureza e requerem pouco processamento e 

são materiais eficazes. Esses materiais também podem ser aplicados em 

processos com ciclos de adsorção/dessorção o que permite sua reutilização na 

remoção de corantes como estudado pelos autores JESUS et al. (2011), e 

MAHMOODI et al. (2011). 

Nos últimos anos, numerosas abordagens têm sido feita para o 

desenvolvimento de biossorventes mais baratos e eficazes a partir de resíduos 

agrícolas, como pode ser citados estudos com serragem21, casca de arroz22, 

                                            

 

21
 AHMAD, A.; RAFATULLAH,M.; SULAIMAN, O.; IBRAHIM, M.H.; HASHIM, R. 

Scavengingbehaviour of meranti sawdust in the removal of methylene blue from aqueous 
solution. J. Hazard. Mater.v.170, p.357–365, 2009. 

22
 HAN, R.P.; DING, D.D.; XU, Y.F.; ZOU, W.H.; WANG, Y.F.; LI, Y.F.; ZOU,L. Use of rice husk 

for the adsorption of congo red from aqueous solution in column 
mode.Bioresour.Technol.v.99,p.2938–2946, 2008. 
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bagaço de cana23, cascas de laranja24, grãos de café25 (citado por GAO et al., 

2011), casca de coco26, talos de girassol27, sabugo de milho, casca de cevada28, 

casca de amendoim 29, casca de limão30 (citado por GONG et al., 2008). Segundo 

CRINI (2006), há também estudos com materiais adsorventes de argila (bentonita, 

caulinita), zeólitas, material silicioso (esferas de sílica, alunita, perlita) e produtos 

de resíduos industriais (resíduos de lamas ativadas, lamas de hidróxido de metal), 

adsorventes (quitosana, turfa, biomassa) e outros (amido, ciclodextrina, algodão). 

A casca de soja também vem sendo estuda como material adsorvente na 

remoção de metais pesados (JIA et al., 2011; MARSHALL & WARTELLE, 2006; 

MARSHALL & JOHNS, 1996) e corantes(ARAMI et al., 2006; GONG et al,. 2008), 

no entanto há poucos estudos sobre sua capacidade. 

 

2.7.1 Casca de soja 

 

Segundo EMBRAPA (2012), a produção mundial de soja na safra de 

2010/2011 foi de 263,7 milhões de toneladas de grãos dos quais 75,0 milhões foi 

produzido no Brasil. O Segundo maior produtor brasileiro de grãos de soja é o 

estado do Paraná com 15,4 milhões de toneladas (EMBRAPA, 2012).  

                                            

 

23
 HOMAGAI, P.L.; GHIMIRE, K.N.; INOUE,K. Adsorption behavior of heavy metals onto 

chemically modified sugarcane bagasse. Bioresour. Technol. v.101,p.2067–2069, 2010. 

24
SCHIEWER, S.; IQBAL, M. The role of pectin in Cd binding by orange peel biosor-bents: a 

comparison of peels, depectinated peels and pectic acid. J. Hazard. Mater. v.177, p.899–907, 
2010. 

25
 BAEK, M.H.; IJAGBEMI, C. O.; SE-JIN, O.; KIM, D. S. Removal of Malachite Green from 

aqueous solution using degreased coffee bean. J. Hazard. Mater. v.176,p.820–828, 2010. 

26
LOW, K. S.; LEE, C. K. The removal of cationic dyes using coconut husk as an 

adsorbent.Pertanika. v.13, p.221–228, 1990. 

27
 SUN, G.; XU, X. Sunflower stalks as adsorbents for color removal from textile wastewater. 

Ind. Eng. Chem. Res. v.36, p.808–812, 1997. 

28
ROBINSON, T.; CHANDRAN, B.; NIGAM, P. Removal of dyes from an  artificial textile dye 

effluent by two agricultural waste residues, corncob and barley husk. Environ. Int. v.28, p.29–
33, 2002. 

29
GONG, R. M.; LI, M.; YANG, C.; SUN, Y.Z.; CHEN, J. Removal of cationic dyes from aqueous 

solution by adsorption on peanut hull. J. Hazard. Mater. v.121, 247–250, 2005. 

30
KUMAR, K.V. Optimum sorption isotherm by linear and non-linear methods for malachite 

green onto lemon peel. Dyes Pigments. v.74, p.595–597, 2007. 
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O rendimento estimado de casca de soja é aproximadamente 8-10% da 

massa total do grão de soja (JIA et al., 2011). O valor comercial de casca de soja 

tem sido considerado muito menos importante do que o óleo de soja e proteína, e 

como resultado, carboidratos de soja têm sido tradicionalmente usado como 

alimento para animais e relativamente poucos esforços têm sido feitos para 

estudar o potencial de utilização de carboidratos de soja (MARSHALL et al., 

1999).  

Conforme CORREDOR (2008), a casca de soja obteve em seus estudos 

cerca de 50% de açúcares fermentáveis com aproximadamente 12% de 

hemicelulose, 36% de celulose e 2% de amido. A Tabela 2.3 apresenta a 

composição química da casca de soja. 

 

Tabela 2.3 – Composição química da casca de soja (CORREDOR, 2008). 

Componente % 

Carboidratos: 50,70 

-Amido 1,75±0,08 

-Celulose 36,43±0,09 

-Hemicelulose 12,48±0,32 

Valor total de lignina 18,20±0,40 

Gordura Bruta 3,2±0,40 

Fibra Bruta 32,30±0,32 

NDF – Fibra detergente neutra 49,0±0,30 

ADF – Fibra detergente ácida 36,6±0,11 

ADL- Lignina detergente ácida 0,2±0,02 

Proteína Bruta 14,21±0,10 

Pectina 6,30±0,20 

Cinza 4,24±0,03 

 

Segundo KARUPPUCHAMY & MUTHUKUMARAPPAN (2009), a casca de 

soja é constituída basicamente de celulose (52%), água (8-10%) e o restante (38-

40%) sendo composta de hemicelulose, lignina, proteína, sais e minerais. MIRON 

et al. (2001) também relatou a composição química e monossacarídeos da casca 

de soja, conforme Tabela 2.4.  
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Tabela 2.4 - Composição química de monossacarídeos da casca de soja (MIRON et al., 2001). 

Componente % 

Matéria Orgânica 95,0±2,44 

Proteína Bruta 10,1±0,35 

NDF – Fibra detergente neutra 68,6±1,63 

ADF – Fibra detergente ácida 52,7±1,27 

ADL- Lignina detergente ácida 1,48±0,08 

NDF- fenólicos 4,19±0,12 

Hemicelulose (NDF – ADF) 15,9±0,63 

Celulose (ADF – ADL) 51,2±1,45 

Glicose 39,5±0,13 

Xilose 8,79±0,12 

Arabinose 5,55±0,03 

Galactose 4,80±0,04 

Manose 7,55±0,04 

Ácidos Urônicos 14,8±0,12 

Carboidratos totais 81,0±0,25 

ND solúvel em ácidos urônicos 11,0±0,15 

ND glucanos solúveis 2,95±0,03 

 

Nos estudos de MIRON et al. (2001) e KARUPPUCHAMY & 

MUTHUKUMARAPPAN (2009), a casca de soja apresentou uma alta porcentagem 

de celulose, cerca de 51% contra 36% do obtido por CORREDOR (2008). No 

entanto, como afirma o autor, os valores menores obtidos para a hemicelulose e a 

celulose de sua amostra podem ser atribuídos à composição da casca de soja, a 

qual pode variar amplamente de acordo com a sua fonte. Uma grande parte dessa 

variação pode ser devido ao modo de classificação na indústria ou até mesmo a 

diferença entre as técnicas de análise (MIRON et al., 2001). 

AL-DEGS et al. (2007), destacam que os corantes são primeiro adsorvidos 

a celulose e, em seguida, reagem com a fibra, seguido de uma reação que ocorre 

pela formação de uma ligação covalente entre a molécula de corante e da fibra. 

Os sistemas reativos destes corantes irão reagir com os grupos hidroxila 

ionizados sobre o substrato de celulose (LOW et al., 2000). Sendo assim, torna-se 

um fator interessante a alta porcentagem de celulose (MIRON et al., 2001; 

KARUPPUCHAMY & MUTHUKUMARAPPAN, 2009) presente na casca de soja. 
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Há estudos em que a atenção tem sido focada na utilização de casca de 

soja como material adsorvente com o intuito de agregar valor a este subproduto, 

uma vez que o mesmo apresenta capacidade de se ligar com íons metálicos 

(LASZLO, 1987; MARSHALL et al.,1999) e adsorver componentes indesejados 

em óleo de soja (GNANASAMBANDAM & PROCTOR, 1997; MARSHALL et al., 

1999). A Tabela 2.5 apresenta trabalhos que utilizaram a casca de soja como 

adsorvente de vários metais e corantes. 

 

Tabela 2.5 - Uso da casca de soja como adsorvente de metais e corantes.  (continua) 

Adsorvato Casca de soja pH 

favorável 

Quantidade 
adsorvida máxima  

Referência 

Pb
2+

 Modificada (com NaOH 
seguido com ácido 

cítrico) 

7 217 (mg g
-1

) JIA et al. (2011) 

CrO4
2- 

com 
Cu

2+ 
Não- Modificada 3 a 5 0,26 e 0,41 Mmol g

-1
 MARSHALL & 

WARTELLE 
(2006) 

Modificada com ácido 
cítrico 

0,52 e 1,60 Mmol g
-1

 

Dimetiloldihidroxietileno 
uréia (DMDHEU) e 
amina quaternaria 
(cloreto de colina) 

0,75 e 0,63 Mmol g
-1

 

Dimetiloldihidroxietileno 
uréia (DMDHEU) 

0,67 e 0,19 Mmol g
-1

 

Dimetiloldihidroxietileno 
uréia (DMDHEU), amina 
quaternaria (cloreto de 

colina)e com ácido 
cítrico, 

0,65 e 1,21 Mmol g
-1

 

Cu
2+

 Modificada com ácido 
cítrico 

4,8 2,44 mmol g
-1
 

 

MARSHALL et 
al. (1999) 

Zn
2+

 Lavada 4-5 0,50 meq g
-1

 MARSHALL & 
JOHNS (1996) 

Tratada com NaOH 0,63 meq g
-1

 

Tratada com HCl 0,11 meq g
-1

 

Tratamento térmico a 90 0,41 meq g
-1

 

Tratamento térmico a 
145 

0,35 meq g
-1

 

Laranja de 
acridina 

(AO) 

Esterificada 6 238,1 mg g
-1

 GONG et al. 
(2008) 

Verde de 
malaquita 

(MG) 

178,57 mg g
-1
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(conclusão) 

Adsorvato Casca de soja pH 

favorável 

Quantidade 
adsorvida máxima  

Referencia 

Vermelho 
Direto 80 
(DR80) 

in natura 2 178,57 mg g
-1

 ARAMI et al. 
(2006) 

Vermelho 
Direto 81 
(DR81) 

120,48 mg g
-1

 

Azul 
Ácido 92 
(AB92) 

114,94 mg g
-1

 

Vermelho 
Ácido14 
(AR14) 

109,89 mg g
-1

 

 

A Tabela 2.5 demonstra que o subproduto casca de soja possui boa 

capacidade de adsorção para metais e corantes. A casca de soja sem a fibra 

dietética solúvel apresentou uma boa propriedade de ligação com o metal 

indicando ser um interessante adsorvente no estudo de JIA et al. (2011). A casca 

de soja modificada com ácido cítrico tem boa capacidade na adsorção de metais 

presentes em águas residuais, sendo um adsorvente com potencial para competir 

no mercado como resinas de troca iônica (MARSHALL et al., 2001)  

Com base nos dados dispostos na Tabela 2.5, pode-se observar que a 

casca de soja, um material de baixo custo e de disponibilidade, possui 

considerável capacidade de adsorção seja de metais ou corantes, e portanto, 

merecedora de maiores estudos como adsorvente no processo de adsorção. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Preparo do Adsorvente 

 

Foi utilizada como adsorvente a casca de soja de origem agroindustrial, 

doada por uma empresa localizada na região oeste do Paraná. Para os 

experimentos, a biomassa foi usada na forma de casca de soja inteira e moída, 

com tamanho de partícula diferenciado. 

Para verificar a influência do preparo da biomassa no processo de 

adsorção dos corantes reativos foi usada a casca de soja inteira preparada de 

cinco formas distintas como ilustrados na Figura 3.1:  

 

 

Figura 3.1 – Processos de preparo da casca de soja para posterior uso como biomassa na 
adsorção de corantes reativos. 

 

Assim os cinco tipos de biomassa foram: in natura (1), úmida (2), lavada e 

seca (3), umedecida por 12 horas (4) e após processo de umedecimento e 

secagem (5).  
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3.2 Caracterização do Adsorvente 

 

A casca de soja moída foi caracterizada quanto ao teor de umidade e 

cinzas, espectroscopia no infravermelho e determinação do ponto de carga zero. 

 

3.2.1 Umidade – perda por dessecação 

 

Segundo LUTZ (2008), o aquecimento direto da amostra a 105°C é o 

processo mais usual para a determinação da umidade e o resíduo obtido no 

aquecimento direto é chamado de resíduo seco.  

Uma quantidade de  3,0 gramas da amostra foi pesada em um béquer de 

vidro e colocada em estufa a 105ºC até peso constante. Após este período o 

béquer foi retirado e colocado no dessecador para resfriar, posteriormente foi 

repesado e calculado a porcentagem de umidade de acordo com a Equação (3.1) 

(LUTZ, 2008).  

 

u

u

P

N
Umidade

*100
  

     (3.1) 

 

Em que: 

Nu no de gramas de umidade (g); 

Pu Peso da amostra úmida(g). 

 

3.2.2 Teor de cinzas 

 

Em uma cápsula previamente aquecida em mufla a 550°C, resfriada em 

dessecador até a temperatura ambiente e pesada, foram pesados 5 g da amostra 

(casca de soja na granulometria de 20-28 mesh). Após, o biossorvente foi 

carbonizado em temperatura baixa e incinerado em mufla a 550°C, até eliminação 

completa do carvão em um tempo de aproximadamente 4 horas. Em seguida, o 



39 

material foi resfriado em dessecador até a temperatura ambiente e pesado até 

massa constante. A quantidade de cinzas foi determinada pela Equação (3.2) 

(LUTZ, 2008). 

 

23

21*100
*100

PP

PP

P

N
Cinzas

t 


  

      (3.2) 

 

Em que: 

N Conteúdo de cinzas (g);  

Pt Peso da amostra (g); 

P1 Peso da cápsula + amostra incinerada (g); 

P2 Peso da cápsula (g); 

P3 Peso da amostra + cápsula (g). 

 

3.2.3 Tamanho de partícula 

 

A determinação das características granulométricas do material consiste 

em fazer a partícula passar por malhas progressivamente menores até que o 

tamanho da partícula esteja compreendido entre a medida da malha que se 

reteve e a da imediatamente anterior. A média aritmética das aberturas destas 

malhas resulta no tamanho da partícula (GOMIDE, 1983).  

Uma quantidade de aproximadamente 200 g de casca de soja moída in 

natura (a empresa fornece a casca de soja moída para a produção de ração 

animal) foi colocada no topo de um conjunto de peneiras (6, 8, 12, 14, 16, 20, 28, 

32, 35, 42, 48, 80, 100, 150 e 200 mesh, marca Bertel) sobre o equipamento 

vibrador, sobrepondo-as em ordem crescente de abertura das malhas e 

tampadas. O peneiramento ocorreu com o reostato ajustado na posição 9 e 

duração de 15 minutos (GOMIDE, 1983).  
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A casca de soja retida em cada peneira foi pesada individualmente 

obtendo-se as respectivas frações retidas. O peso da fração retida em cada 

peneira (PRi) foi calculado conforme a Equação (3.3) (GOMIDE, 1983)  

 

PRi = (Pi2 - Pi1)       (3.3) 

 

Em que: 

PRi Peso retido na peneira i (g); 

Pi2 Peso da peneira i, mais a fração retida (g); 

Pi1 Peso da peneira i (g). 

 

A percentagem do adsorvente retido em cada peneira (%R) foi obtida 

empregando a Equação (3.4). 

 

%R = (PRi x 100)/Pt (3.4) 

 

Em que: 

%R Percentagem retida em cada peneira; 

Pt Peso da amostra (g). 

 

Segundo Gomide (1983) distinguem-se pelo tamanho cinco tipos de sólidos 

particulados sendo classificados como pós as partículas de 1até 0,5 mm, 

sólidos granulares (0,5 a 10 mm) e por blocos, onde são blocos pequenos (1 a 5 

cm), blocos médios (5 a 15 cm) e blocos grandes (acima de 15 cm). 

O diâmetro de Sauter ( stD ) pode ser determinado conforme a Equação 3.5 

(MASSARANI, 1984). 
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Em que: 

stD  Diâmetro médio de Sauter; 

∆Xi Fração retida na peneira i; 

iD  Diâmetro médio entre as peneiras i e i-1; 

Di Diâmetro da peneira i; 

Di-1 Diâmetro da peneira de abertura maior superior a peneira i; 

mi Peso da amostra retida sobre a peneira i (g); 

M Peso total da amostra (g). 

 

3.2.4 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

A espectroscopia no infravermelho visa determinar as frequências de 

vibrações dos grupos funcionais presentes na casca de soja in natura na faixa de 

400-4000 cm-1. A amostra do adsorvente in natura foi analisada com tamanho de 

partícula médio de 0,215 mm. A análise foi realizada em espectrofotômetro 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), marca BOMEM, modelo MB-

100. A aquisição dos espectros foi feita com um número de 64 varreduras 

utilizando pastilhas de KBr. 
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3.2.5 Ponto de carga zero (PCZ) 

 

O ponto de carga zero (PCZ) é definido como o pH em que a superfície do 

adsorvente possui carga neutra. A metodologia empregada para sua 

determinação é denominada “experimento dos 11 pontos” (REGALBUTO & 

ROBLES, 2004). O procedimento consiste em colocar em contato uma mistura de 

50 mg do adsorvente com 50 mL de solução aquosa sob diferentes condições de 

pH inicial (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), ajustados com soluções de HCl ou 

NaOH 1 mol L-1, à temperatura ambiente (25 - 30ºC), com agitação de 180 rpm 

em incubadora com agitação mecânica orbital e medir o pH após 24 h de 

equilíbrio (GUILARDUCI et al., 2006; MIMURA et al., 2010). A diferença entre o 

pH inicial e final (∆pH = pH inicial – pH final) foi representada graficamente em 

relação ao pH inicial (pHo) e o ponto onde pH = 0 foi verificado o ponto de carga 

zero. O PCZ que corresponde à faixa na qual o pH final se mantém constante, 

independentemente do pH inicial, ou seja, a superfície se comporta como um 

tampão. Os experimentos foram realizados em duplicata. O gráfico foi gerado com 

o auxilio do software Origin 8. 

 

3.3 Preparação dos Corantes 

 

Para a determinação do máximo de absorção foram preparadas soluções 

de 50 mg L-1 com pHs ajustados de 1 a 12 dos corantes comercial reativo azul 

BF-5G (RABF-5G), produzido pela Texpal Química e do corante reativo Crimson 

Sidercron HEXL (RCS-HEXL), produzido pela Siderquímica. A Curva de 

calibração foi realizada em pH 2 para concentrações variando de 10 a 400 mg L-1 

de ambos os corantes. 

Para a realização dos experimentos referente ao preparo da biomassa, 

foram utilizadas soluções de 150 mg L-1 e 300 mg L-1 do corante RABF-5G, e 

soluções de 130 mg L-1 e 250 mg L-1 do corante RCS-HEXL, concentrações estas 

baseadas em testes preliminares e todas preparadas com água destilada. O pH 

da solução foi ajustado para 2 com adição de ácido clorídrico. 
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Para avaliar o efeito do tamanho de partícula, dosagem do adsorvente, pH, 

tempo de centrifugação, cinética dos pHs 1 e 2, e velocidade de agitação foram 

realizados experimentos a partir de soluções de 400 mg L-1 e 350 mg L-1 para o 

corante RABF-5G e RCS-HEXL, respectivamente. 

Para as isotermas de adsorção foram preparadas soluções de ambos os 

corantes variando entre 25 e 1000 mg L-1. O pH da solução foi ajustado em 2 com 

adição de ácido clorídrico, com base nos melhores resultados obtidos no estudo 

do efeito do pH (item 3.8). 

 

3.4 Metodologia Analítica  

 

3.4.1 Máximo de absorção  

 

Os corantes fazem parte de um grupo de materiais chamados colorantes, 

que têm a habilidade de absorver luz visível (400 a 700 nm) (SCHIMMEL, 2008). 

Para a determinação do comprimento de onda foi realizado a varredura dentro da 

faixa espectral de interesse (350 a 800 nm), por espectrofotometria no visível, 

usando cubetas de quartzo em um espectro Shimadzu UV-1601. A partir do 

espectro de absorção molecular obtido para os corantes reativos em pHs 1 a 12, 

foram determinados os respectivos comprimentos de onda do máximo de 

absorção.  

 

3.4.2 Curva de calibração 

 

Para obtenção da curva de calibração do corante RABF-5G e RCS-HEXL 

foram preparadas soluções de concentrações variando de 10 mg L-1 a 400 mg L-1 

a partir de uma solução padrão de 400 mg L-1 e água destilada. A leitura de 

absorbância foi obtida por espectrofotometria (Shimadzu UV-1800) em 

comprimento de onda de 610 nm e 513 nm para os corantes RABF-5G e RCS-

HEXL, respectivamente. Assim, foi possível utilizar a faixa linear da relação entre 

absorbância e concentração até 100 mg L-1, obedecendo à lei de Lambert-Beer e 



44 

quantificar a concentração do corante através de leituras das absorbâncias em 

espectrofotômetro (ŠTUDLAR & JANOUŠEK, 1961; COWAN, 1988; PERUZZO, 

2003). 

 

3.5 Influência do Preparo da Biomassa para Adsorção 

 

As soluções dos corantes utilizados nos experimentos referente ao preparo 

da biomassa seguiram descrição apresentada no item 3.3. A influencia do modo 

de preparo do biossorvente apresentado no item 3.1 foi realizado colocando-se 

0,5 g de adsorvente (base seca) em contato com 50 mL da solução de corante 

sob temperatura controlada de 30°C em incubadora com agitação mecânica 

orbital (Tecnal TE-424) a 100 rpm por 48 horas. Depois de atingido o tempo de 

contato, amostras foram retiradas e centrifugadas (Parsec CT-0603) durante 2 

minutos a 3.000 rpm, e quantificada a concentração do corante no sobrenadante 

por espectrofotometria (ShimadzuUV-1800) em 610 nm para o corante RABF-5G 

e 513 nm para o corante RCS-HEXL. Os experimentos foram realizados em 

triplicata. A quantidade de corante removida pelo adsorvente e a % de remoção 

foi calculada empregando as Equações (3.8) e (3.9). 

 

m
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q o
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(3.9) 

 

Em que: 

C0 Concentração inicial de corante (mg L-1); 

C Concentração remanescente de corante (mg L-1); 

qeq Quantidade adsorvida de corante no equilíbrio (mg g-1); 

m Massa de adsorvente (g), base seca; 

V Volume da solução de corante em contato com o adsorvente (L). 
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3.6 Influência do Tamanho de Partícula do Adsorvente na Adsorção 

 

Para determinar a influência do tamanho de partícula no processo de 

adsorção dos corantes RABF-5G e RCS-HEXL, a casca de soja in natura e sem 

prévia lavagem foi submetida à moagem manual em moinho (Alfredo Villanova, MIM 

060). A biomassa inteira e moída foi classificada granulometricamente utilizando 

peneiras Tyler de abertura 7, 16, 20, 28, 35, 42 e 200 mesh, em equipamento 

vibratório (Pavitest). 

Sob mesmas condições de pH (2), temperatura (30°C) e velocidade de 

agitação (100 rpm), utilizadas nos experimentos de preparo da biomassa (item 3.5), 

soluções aquosas de concentração inicial 350 mg L-1 e 400 mg L-1 foram 

preparadas para o corante RCS-HEXL e RABF-5G, respectivamente. Em cada 

erlenmeyer, 50 mL da solução de corante foi posta em contato com 0,25 g de 

adsorvente (base seca) avaliando diferentes tamanhos de partícula (diâmetros 

médios de 2,800; 1,900; 0,925; 0,725; 0,513; 0,390 e 0,215 mm) em incubadora 

com agitação mecânica orbital (Tecnal TE-424) por 48 horas. Amostras foram 

retiradas ao término do experimento, centrifugadas, quantificadas e analisadas 

conforme condições apresentadas no item 3.5. Os experimentos foram realizados 

em triplicata. 

 

3.7 Influência da Dosagem do Adsorvente na Adsorção 

 

Para a avaliação da influência da dosagem do adsorvente (massa do 

adsorvente por volume de corante), a concentração e o pH das soluções de 

corante foram preparadas conforme descrito no item 3.6. As cascas de soja in 

natura com diâmetro médio de 0,215 mm e 0,725 mm foram utilizadas nos 

experimentos de adsorção do corante RCS-HEXL e RABF-5G, respectivamente. 

As condições experimentais utilizadas foram: 50 mL da solução de corante; 

massa de adsorvente (base seca) variando de 0,1 g a 1,0 g; temperatura de 30ºC; 

rotação de 100 rpm e tempo de contato de 48 horas. Amostras foram retiradas, 

centrifugadas, quantificada a concentração remanescente do corante em 
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espectrofotômetro e analisadas conforme descrito no item 3.5. Os experimentos 

foram realizados em duplicata. 

 

3.8 Influência do pH da Solução na Adsorção 

 

O efeito do pH da solução foi investigado variando seu valor de 1 a 12 

(pHmetro MS Tecnopon MPA-210) nas mesmas condições experimentais do item 

3.6, com exceção da quantidade de biomassa utilizada de 0,3 g (base seca, 0,725 

mm) e 0,4 g (base seca, 0,215 mm) para os corantes RABF-5G e RCS-HEXL, 

respectivamente. Os experimentos foram realizados em duplicata. 

 

3.9 Influência da Centrifugação da Amostra 

 

Segundo GOMIDE (1983), o método de centrifugação utiliza a força 

centrífuga e é bastante útil, principalmente quando as partículas são muito 

pequenas, de decantação muito lenta e de difícil separação. O processo de 

centrifugação não interfere na quantidade de corante presente em solução, mas 

auxilia na quantificação do mesmo. 

Para avaliar o tempo de centrifugação das amostras, 500 mL de soluções 

aquosas com concentração inicial de 350 e 400 mg L-1 dos corantes RCS-HEXL e 

RABF-5G em pH 2, foram colocadas em contato com 3 g (base seca, 0,725 mm) 

e 4g (base seca, 0,215 mm) de biomassa in natura para o corante RABF-5G  e 

RCS-HEXL, respectivamente. O experimento foi realizado a temperatura 

ambiente (25-30 °C) em agitador mecânico (Marconi MA-039) com 

aproximadamente 350 rpm por 42 horas. Amostras foram retiradas e 

centrifugadas a 3.000 rpm (Parsec CT-0603) variando o tempo entre 1 a 10 

minutos. A concentração do corante em solução foi quantificada por 

espectrofotometria nos comprimentos de onda 610 nm e 513 nm. A quantidade de 

corante adsorvida e a % de remoção foram calculadas conforme item 3.5. Os 

experimentos foram realizados em quadruplicatas.  

 



47 

3.10 Efeito Cinético do pH na Adsorção 

 

As cinéticas de adsorção dos corantes RABF- 5G e RCS-HEXL pela casca de 

soja in natura foram realizadas nas mesmas condições experimentais descritas no 

item 3.8. A adsorção dos corantes foram avaliadas nos pH de 1 e 2 para um tempo 

de contato de 30 horas. Em intervalos regulares de tempo, amostras foram retiradas 

e centrifugadas (Parsec CT-0603) durante 3 minutos a 3.000 rpm. Os experimentos 

foram realizados em duplicata.  A % de remoção foi calculada conforme item 3.5 e a 

quantidade de corante removida pelo adsorvente foi calculada empregando a 

Equação (3.10). 

 

m

VtCC
tq o *))((
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(3.10) 

 

Em que: 

C0 Concentração inicial de corante (mg L-1); 

C(t) Concentração remanescente de corante no tempo (t) (mg L-1); 

q (t) Quantidade adsorvida de corante no tempo (t) (mg g-1); 

m Massa de adsorvente (g), base seca; 

V Volume da solução de corante em contato com o adsorvente (L). 

 

3.11 Influência da Velocidade de Agitação 

 

A cinética de adsorção dos corantes RABF- 5G e RCS-HEXL utilizando a 

casca de soja in natura foram feitas nas mesmas condições experimentais 

apresentadas no item 3.10 variando a velocidade de agitação (0, 50, 100, 140 e 180 

rpm) para o pH 2 da solução de corante em um tempo de 24 horas. Amostras foram 

retiradas em tempos pré-estabelecidos, centrifugadas e a concentração do corante 

em solução quantificada por espectrofotometria e analisadas conforme item 3.10. Os 

experimentos foram realizados em duplicata.  
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Para os dados experimentais obtidos foram aplicados os modelos de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem e disponíveis na literatura 

conforme Equações (2.2) e (2.4), respectivamente. Os parâmetros dos modelos 

foram obtidos a partir do uso do software Statística para Windows ®, versão 7.0, 

método não-linear Simplex e função objetivo, soma do quadrado do erro 

(observado-predito)2. Os gráficos foram gerados com o auxilio do software Origin 

8. 

 

3.12 Isotermas de Adsorção 

 

As isotermas de adsorção dos corantes RABF-5G e RCS-HEXL para a 

casca de soja in natura foram obtidas variando a concentração inicial das 

soluções entre 25 a 1000 mg L-1 em pH 2 e nas temperaturas de 20, 30, 40 e 

50°C a 100 rpm. As condições experimentais empregadas foram às mesmas do 

item 3.8, com exceção do tempo de contado de 24 horas. Atingido o equilíbrio no 

sistema, amostras foram retiradas, centrifugadas por 3 minutos para 

determinação da concentração do corante em solução e quantificadas conforme 

item 3.5. Os experimentos foram realizados em duplicata.  

Para os dados experimentais obtidos foram aplicados os modelos de 

Langmuir e Freundlich disponíveis na literatura conforme Equações (2.5) e (2.6). 

Os parâmetros dos modelos foram obtidos a partir do uso do software Statística 

para Windows ®, versão 7.0, método não-linear Simplex e função objetivo, soma 

do quadrado do erro (observado-predito)2. Os gráficos foram gerados com o 

auxilio do software Origin 8. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização do Adsorvente 

 

4.1.1 Umidade 

 

Para avaliar a influência do preparo da biomassa casca de soja na 

adsorção foram realizados cinco diferentes procedimentos conforme mostrado na 

Figura 3.1. A Tabela 4.1 apresenta a umidade das amostras após serem secadas 

a 105 °C, os quais foram realizados com o intuito de obter-se a massa de casca 

de soja em base seca. 

 

Tabela 4.1 – Teor de umidade da casca de soja em diferentes preparos 

Preparo do adsorvente Umidade (%) 

(1) In natura 9,11 

(2) Úmida 76,01 

(3) Lavada e seca 6,63 

(4) Umedecida por 12 horas 83,18 

(5) Após processo de umedecimento e secagem 2,28 

 

Na Tabela 4.1 pode-se observar que as biomassas que apresentam as 

maiores porcentagens de umidade correspondem aos modos de preparo com 

ausência de secagem. Durante o experimento foi possível observar que a 

biomassa casca de soja que esteve por um período maior em contato com a água 

(método de preparo do adsorvente n° 5, Tabela 4.1), sofreu visualmente um 

encolhimento bem como apresentou uma baixa porcentagem de umidade 

(2,28%). A Redução da umidade desta biomassa (n° 5) foi em torno de 3 vezes 

menor comparada a umidade obtida para a biomassa que não esteve por um 

longo período em contato com água (método de preparo do adsorvente n° 3 

Tabela 4.1), a qual obteve 6,63% de umidade. Assim, pode-se demonstrar que o 
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tempo de umedecimento causa modificações nas características da casca de 

soja.  

Dentre as biomassas submetidas a secagem a 55 °C, observa-se que 

ambas apresentam menor umidade que a casca de soja sem preparo (9,11%) 

proveniente da indústria, fato que se deve pela diferença na temperatura de 

secagem e tempo de estocagem após secagem. O teor de umidade da casca de 

soja in natura é similar aos valores de umidade obtidos por KARUPPUCHAMY & 

MUTHUKUMARAPPAN (2009) entre 8 e 10%. 

Comparando a umidade da casca de soja com outros adsorventes 

alternativos para corantes reativos, verifica-se que a casca de soja, devido a sua 

pouca umidade, não requer uma prévia secagem. FIORENTIN et al. (2010a) 

determinou a umidade inicial para o bagaço da laranja em estufa à 105 ± 2°C por 

24 h, e constatou que o bagaço da laranja in natura contém grande quantidade de 

água, cerca de 85% (base úmida), sendo portanto indispensável a operação de 

secagem do bagaço para uso no processo de adsorção.  

 

4.1.2 Teor de cinzas 

 

Na análise do teor de cinzas realizada para caracterização do material, foi 

obtido para a casca de soja in natura o teor de 4,14% de cinzas. Este valor 

mostrou ser próximo ao obtido por CORREDOR (2008), que em seus 

experimentos de determinação da composição química da casca de soja (Tabela 

2.3), foi verificado um teor de cinzas de 4,24%. 

Para a casca de pinhão, embora o material adsorvente seja de origem 

diferente, ROYER (2008) obteve 1,76% de teor de cinza em seu estudo de 

adsorção do corante Vermelho Reativo 194.  

 

4.1.3 Distribuição granulométrica  

 

Segundo GOMIDE (1983), o conhecimento das propriedades dos sólidos 

particulados é fundamental para o estudo do processo de adsorção. A distribuição 
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do tamanho da partícula casca de soja moída foi avaliada para a biomassa in 

natura com teor de umidade de 9,11%. A Tabela 4.2 apresenta as porcentagens 

retidas de casca de soja moída na indústria em cada peneira analisada (forma 

que é disponibilizada para venda). 

 

Tabela 4.2 – Porcentagem de biomassa retida nas peneiras e suas respectivas malhas. 

Mesh Malha (mm) Malha média 
(mm) 

(%) Retida 

>6 >3,35 >3,35 0,003 

6-8 3,35-2,36 2,855 0,025 

8-12 2,36-1,40 1,880 9,643 

12-14 1,40-1,18 1,290 16,211 

14-16 1,18-1,00 1,090 23,799 

16-20 1,00-0,850 0,925 10,154 

20-28 0,850-0,600 0,725 7,295 

28-32 0,600-0,500 0,550 8,113 

32-35 0,500-0,425 0,463 3,898 

35-42 0,425-0,355 0,390 1,939 

42-48 0,355-0,300 0,328 1,235 

48-80 0,300-0,180 0,240 6,104 

80-100 0,180-0,150 0,165 5,979 

100-150 0,150-0,106 0,128 4,546 

150-200 0,106-0,075 0,091 1,057 

 

Conforme a Tabela 4.2 se pode verificar que a maior porcentagem (23,8%) 

da biomassa casca de soja esteve retida entre as malhas 14 e 16 mesh. Ressalta-

se que da distribuição granulométrica, 75,24% da biomassa foi retida na peneira 

com aberturas maiores que 32 mesh (0,500 mm). Segundo GOMIDE (1983) de 

acordo com a classificação da literatura para sólidos particulados descrita no item 

3.2.3, constata-se que a grande maioria da biomassa do experimento se 

apresentou na classificação como sólidos granulares e apenas 24,76% como pó. 

O Diâmetro de Sauter da casca de soja in natura foi de 0,527 mm o que 

caracteriza o diâmetro médio da casca in natura empregada. 
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4.1.4 Análise por espectroscopia de infravermelho 

 

O espectro FTIR obtido para a casca de soja in natura é mostrado na 

Figura 4.1. O conhecimento dos grupos funcionais permite compreender como o 

adsorvente terá afinidade no processo de adsorção com o adsorvato. 

 

 

Figura 4.1 – Espectro no infravermelho da casca de soja in natura  

 

A Figura 4.1 apresenta um conjunto de bandas característico de 

substâncias ligninocelulósicas, como esperado. A banda larga, de forte 

intensidade, centrada em 3412 cm-1 é atribuída às vibrações de estiramento 

simétrico de grupos OH, indicando tanto a presença de grupos hidroxila de 

celuloses quanto de água estrutural ou adsorvida (Sain & Panthapulakkal,31 2006; 

Sun et al.,32 2000, Xiao et al,33 2001 citado por ALEMDAR & SAIN, 2008 e ZHU et 

al., 2008). A presença de água adsorvida é também indicada pela banda forte 

centrada em 1651 cm-1 (ALEMDAR & SAIN (2008, 2008).  

                                            

 

31
 SAIN, M., PANTHAPULAKKAL, S., Bioprocess preparation of wheat straw fibers and their 

characterization. Ind. Crops Prod. 23, 1–8. 2006 

32
 SUN, R.C., TOMKINSON, J., WANG, Y.W., XIAO, B. Physico-chemical and structural 

characterization of hemicelluloses from wheat straw by alkaline peroxide extraction. 
Polymer 41, 2647–2656. 2000. 

33
 XIAO, B., SUN, X.F., SUN, R.C. Chemical, structural, and thermal characterization of alkali-

soluble lignins and hemicelluloses, and cellulose from maize stems, rye straw, and rice 
straw. Polym. Degrad. Stab. 74, 307–319. 2001. 
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A banda em 2925 cm-1 é característica de vibrações de estiramento da 

ligação C-H de carbono sp3 e indica e existência de grupos alquílicos saturados. 

O conjunto de bandas de forte intensidade na região entre 1000 e 1200 cm-1 é 

atribuído principalmente às vibrações de estiramento da ligação C-O presente 

tanto em compostos lignínicos quanto em celuloses.  

Outras bandas de menor intensidade são também observadas. Em 

aproximadamente 1700 cm-1, observa-se um ombro de média intensidade, que 

pode ser atribuído à vibração de estiramento de grupamentos carboxílicos. 

Próximo a 1500 cm-1 observa-se outro ombro que, assim como a banda em 1431 

cm-1, é devido provavelmente às vibrações de estiramento de ligações duplas 

entre carbonos (Sain & Panthapulakkal,31 2006; Sun et al.,32 2005; Xiao et al.,33 

2001 citado por ALEMDAR & SAIN, 2008). 

Na região entre 1200 e 1400 cm-1 são observadas várias bandas 

sobrepostas de média intensidade. Esta região é característica de vibrações de 

deformação angular de ligações como C-H, C-O e C-C. Observa-se ainda uma 

banda de fraca intensidade em aproximadamente 890 cm-1 que, segundo 

ALEMDAR & SAIN, 2008 é atribuída à vibração de deformação angular no plano 

de ligações C-H da celulose. 

O conjunto de bandas mostrado no espectro da Figura 4.1 indica a 

presença de grupos funcionais comuns à substâncias como celulose, 

hemicelulose e lignina, provavelmente constituintes majoritários da casca de soja. 

Estas observações são análogas às descritas por ROUESSAC & ROUESSAC 

(2007) e SKOOG et al. (1998). 

 

4.1.5 Ponto de carga zero (PCZ) 

 

O resultado obtido para o PCZ da casca de soja é apresentado na Figura 

4.2. O valor do pHPCZ foi de 4 a 10, onde os pH finais se mantiveram constantes 

independente do pH inicial.  
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Figura 4.2 - Dados experimentais do PCZ para a casca de soja (180 rpm, 30°C, dosagem = 1 g L

-1
, 

24 horas)  

 

A Figura 4.2 apresenta o ponto de carga zero, ∆pH=0, que se encontra em 

uma faixa constante de pHs final representado por uma linha vermelha para valores 

variados de pH inicial. O cálculo do PCZ foi realizado pela média aritmética dos 

pontos que se apresentaram constantes para o pH final, ou seja, entre os pHs 4 a 10, 

faixa na qual a biomassa casca de soja apresenta comportamento tampão em 

solução aquosa (REGALBUTO & ROBLES, 2004). O valor obtido para o pHPCZ do 

adsorvente utilizado foi de 6,76, o qual confere graficamente (Figura 4.2).  

Na Figura 4.2 para ∆pH=0 em valores inferiores ao do pHPCZ=6,76 da casca 

de soja in natura, destaca-se que a adsorção deve ocorrer pela atração de grupos 

aniônicos do corante em relação à carga superficial positiva do material sólido, 

indicando que o processo é favorecido nos pHs 1, 2 e 3.  

 

4.2 Espectro de Absorção Molecular no Visível 

 

A determinação do comprimento de onda no qual o composto a ser 

quantificado absorve o máximo de radiação é feita mediante a análise de espectro 

de absorção molecular ao longo da faixa espectral de interesse (350 a 800 nm). 
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As Figuras 4.3-(a) e (b) apresentam os espectros visíveis dos corantes RCS-

HEXL e RABF-5G, respectivamente.  

 

 

Figura 4.3 – (a) Espectro visível em diferentes pHs do corante reativo RCS-HEXL  

 

Nos espectros do corante RCS-HEXL (Figura 4.3-a), nota-se que em pH1 

o corante apresenta duas bandas intensas: uma de menos intensidade em 550 

nm e outra de maior intensidade em aproximadamente 515 nm. Essas bandas, na 

região do verde, remetam numa solução do corante de coloração vermelha.  

Com o aumento do pH de 1 até 10, pouca variação nestas bandas são 

observadas: há um pequeno deslocamento para o vermelho na banda em 515 nm 

e uma intensificação da banda em 550 nm. Como não há variação significativa 

nas energias dessas bandas, a cor da solução permanece vermelha. 

Em pH 11 nota-se uma drástica diminuição da intensidade dessas duas 

bandas e em pH 12 observa-se, além da diminuição de intensidade, o 

deslocamento dessas bandas para a região do azul. A banda de 550 nm desloca-

se pra cerca de 520 e a de menor comprimento de onda desloca-se para área de 

480 nm. Isso corresponde à mudança de coloração para vermelho–alaranjado, 

conforme observado. Essas mudanças relativas de intensidade e de posições das 
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bandas, sem alterar significativamente o espectro, indicam poucas mudanças nos 

níveis de energia dos orbitais moleculares do corante em pHs entre 1 e 10, e isso 

ocorre principalmente devido à desprotonação dos grupos sulfônicos. 

Portanto, como há pouca variação na posição e na intensidade das 

bandas do espectro visível do corante RCS-HEXL nos pHs 1 a 10, para os 

estudos subsequentes usou-se como parâmetro a intensidade da banda em 513 

nm, obtida em pH 2. A Figura 4.3-(b) apresenta os espectros do corante RABF-

5G. 

 

 

Figura 4.3 – (b) Espectro visível em diferentes pHs do corante reativo RABF-5G.  

 

Os espectros do corante RABF-5G, mostrados na Figura 4.3-(b), não 

apresentaram mudanças significativas na posição das bandas com a variação do 

pH. Nota-se nesses espectros a presença de apenas uma banda larga entre 520 

e 670 nm, centrada em 610 nm em pH 1. Com o aumento do pH em máximo 

desloca-se levemente para o vermelho, até pH aproximadamente 6, sendo que, a 

partir de pH 7, ocorre um leve deslocamento para o azul. No entanto, essa 

variação total não é maior que 10 nm.  
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Verifica-se ainda que em pHs mais básicos há um leve deslocamento 

dessa banda, mostrando que a mesma é formada por mais de uma transição 

eletrônica nessa região. Quanto a variação de intensidade, em toda a escala de 

variação de pH (1 a 12) ocorre uma variação de cerca de 0,1 unidades de 

absorbância, para as concentrações estudadas. 

Deste modo, o comprimento de onda utilizado para o corante RABF-5G nas 

análises do presente estudo foi de 610 nm, o que concorda com os autores 

FIORENTIN et al. (2010b), CERVELIN (2010) e SCHIMMEL (2008), em seus 

estudos utilizando corante reativo azul 5G.  

 

4.3 Curva de Calibração 

 

As Figuras 4.4-(a) e 4.4-(b) apresentam as curvas de calibrações para os 

corantes RCS-HEXL e RABF-5G em solução (pH = 2).  

(a) 
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 (b) 

Figura 4.4 - Curva de calibração para o corante (a) RCS-HEXL (b) RABF-5G  

 

As curvas de calibração para os corantes RABF-5G e RCS-HEXL 

apresentaram coeficientes de determinação (R2) de 0,9998 e 0,9999 

respectivamente, para concentrações inferiores a 100 mg L-1. Assim, foi possível 

utilizar as equações apresentadas, conforme a lei de Lambert-Beer que 

relacionam linearmente a concentração com a absorbância, para quantificar a 

concentração dos corantes através de leituras das absorbâncias em 

espectrofotômetro. 

O Efeito da absorbância em relação a concentração dos corantes até 400 

mg L-1 está apresentado no Apêndice A. Para concentrações altas, a absorbância 

apresenta comportamento ligeiramente linear até aproximadamente 180 mg L-1 e 

posteriormente permanece constante até 400 mg L-1, não apresentando bons 

coeficientes de determinação. 
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4.4. Influência do Preparo da Biomassa 

 

Os resultados das quantidades de corante adsorvidas em equilíbrio à 

amostras de biomassa casca de soja preparada de diferentes formas são 

mostradas nas Figuras 4.5(a) e 4.5-(b). Para o corante RCS-HEXL (Figura 4.5-a) 

foram usadas soluções de 130 mg L-1 e 250 mg L-1, enquanto para o corante 

RABF-5G (Figura 4.5-b) foram usadas soluções de 150 mg L-1 e 300 mg L-1. 

(a) 

(b) 

Figura 4.5- Dados experimentais de adsorção do corante pela casca de soja referente ao modo de 
preparação da biomassa (a) RCS-HEXL (b) RABF-5G (100 rpm, 30°C, dosagem = 10 g L

-1
, pH 2, 

48 horas) 
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Observa-se nas Figuras 4.5-(a) e (b) que a quantidade removida em 

equilíbrio aumentou consideravelmente com o aumento da concentração para 

ambos os corantes, independente do método de preparo da biomassa.  

Para o corante RCS-HEXL, nota-se algumas pequenas variações da 

quantidade adsorvida em razão dos diferentes tratamentos da biomassa, com 

melhores resultados para a casca de soja umedecida por 12 horas (biomassa 4). 

Entretanto, como essa variação não foi relevante, escolheu-se a biomassa in 

natura para realização dos trabalhos, uma vez que requer menor custo do preparo 

em relação ao beneficio da remoção. Essa biomassa apresentou qeq  de 11,271 e 

23,052 mg g-1 (93,30 e 92,23%) para as concentrações de 130 e 250 mg L-1 do 

corante RCS-HEXL, respectivamente. 

Para o corante RABF-5G, observou-se que o biomassa in natura sem 

preparos prévios apresentou o melhor resultado de remoção para as 

concentrações de 150 e 300 mg L-1 com qeq de 14,121 e 29,255 mg g-1 (97,64 e 

98,69%), respectivamente (Figura 4.5-b).  

O estudo referente à metodologia de preparo da biomassa foi importante, 

pois indicou que a biomassa casca de soja in natura não necessita de gastos 

desnecessários na preparação, uma vez que a mesma sem preparos prévios não 

inclui gastos com lavagem e secagem, sendo a melhor opção para adsorção dos 

corantes estudados. 

 

4.5 Influência do Tamanho de Partícula do Adsorvente 

 

As Figuras 4.6-(a) e 4.6-(b) ilustram a influência do tamanho de partícula da 

casca de soja in natura na adsorção dos corantes reativos RCS-HEXL e RABF-

5G, respectivamente.  
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(a) 

(b) 

Figura 4.6 – Influência do tamanho médio de partícula do adsorvente na adsorção dos corantes 
reativos (a) RCS-HEXL (Co = 350 mg L

-1
); (b) RABF-5G (Co = 400 mg L

-1
); (100 rpm, dosagem = 5 

g L
-1

, 30°C, pH 2, 48 horas) 

 

A Figura 4.6-(a) demonstra que a adsorção do corante reativo RCS-HEXL 

aumentou com a redução do tamanho de partícula do adsorvente. A remoção de 
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corante nas granulometrias estudadas variou entre qeq de 28,223 mg g-1 (41%) a 

qeq de 35,698 mg g-1 (52%). Dessa forma, a biomassa in natura com o menor 

tamanho de partícula médio avaliado (0,215 mm) na adsorção do corante RCS-

HEXL foi a que apresentou a maior capacidade de adsorção. 

Pela Figura 4.6-(b) pode-se observar uma grande quantidade de corante 

adsorvida à biomassa de todas as granulometrias estudadas, sendo estas 

superiores a 57,7 mg g-1 (72,5%). Também foi verificado, que houve um aumento 

da remoção de corante RABF-5G até o tamanho de partícula médio de 0,725 mm, 

e posteriormente uma diminuição. Desta forma, a escolha do tamanho de 

partícula do adsorvente foi feita com base na maior capacidade de adsorção do 

corante obtida, isto é, a casca de soja in natura com o tamanho de partícula de 

0,725 mm, que apresentou remoção de 84,4% do corante RABF-5G (qeq de 

67,150 mg g-1). 

Segundo MITTAL et al. (2006), em seus estudos de adsorção de 

Tartrazina em cinzas de fundo e grãos de soja tratados com peróxido de 

hidrogênio, a percentagem de remoção do corante aumenta com a diminuição do 

tamanho de partícula dos adsorventes como ocorrido para o corante RCS-HEXL 

em casca de soja in natura. O experimento foi realizado com concentração inicial 

de 45 mg L-1, pH 2 a 30 oC. Para as cinzas de fundo a diferença na porcentagem 

de remoção para os grânulos 0,08-0,15 mm e abaixo de 0,08 mm foi de 77,3% e 

86,85% de remoção, respectivamente. Para o adsorvente grão de soja, a 

diferença na porcentagem de remoção para os grânulos 0,3-0,425 mm e abaixo 

de 0,3 mm foi de 72,02% e 85,31% de remoção, respectivamente (MITTAL et al., 

2006). 

 

4.6 Influência da Dosagem do Adsorvente 

 

Os resultados dos experimentos que determinaram a dosagem 

biomassa/corante para a adsorção dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G são 

apresentadas nas Figuras 4.7-(a) e 4.7-(b), respectivamente. 
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(a) 

       (b) 

Figura 4.7- Efeito da dosagem do adsorvente casca de soja in natura na adsorção dos corantes (a) 
RCS-HEXL (C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm); (b) RABF-5G (C0 = 400 mg L

-1
, Dp = 0,725 mm); 

(100 rpm, 30°C, pH 2, 48 horas) 

 

Para o corante reativo RCS-HEXL foi verificado na Figura 4.7-(a) que a 

biomassa in natura (base seca) obteve a partir de 10 g L-1 uma porcentagem de 
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remoção constante acima de 93%. Também foi possível verificar que a 

capacidade de remoção do corante foi relativamente constante até 8 g L-1 e com o 

aumento da dosagem foi reduzindo gradativamente. Para a análise da capacidade 

de adsorção do corante optou-se por uma saturação completa do adsorvente, que 

pode ser alcançada com a dosagem de 8 g L-1, ou seja, 0,4 g de biomassa para 

50 mL de solução de corante, o qual apresentou um qeq de 34,339 mg g-1 

(83,87%), e uma concentração remanescente acima de 50 mg L-1. 

Pela Figura 4.7-(b) percebe-se que o corante reativo RABF-5G apresentou 

um comportamento parecido ao observado para o corante RCS-HEXL. No 

entanto, a porcentagem de remoção do corante RABF-5G se manteve 

relativamente constante com valores superiores a 94% a partir de 8 g L-1. A 

quantidade adsorvida em equilíbrio do corante RABF-5G aumentou 

constantemente com a redução das dosagens adsorvente/corante analisadas 

como pode ser observado na Figura 4.7-(b). A casca de soja in natura (base seca) 

obteve uma concentração de corante remanescente acima de 50 mg L-1 a partir 

da dosagem de 6 g L-1, ou seja, 0,3 g de biomassa para 50 mL de solução de 

corante, apresentando um qeq de 62,061 mg g-1 (88,10%). 

 

4.7 Influência do pH da Solução 

 

O efeito do pH da solução dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G na 

adsorção pela casca de soja in natura são apresentados nas Figuras 4.8-(a) e 

4.8-(b), respectivamente. 
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(a) 

(b) 

Figura 4.8 - Efeito do pH na adsorção dos corantes pela casca de soja in natura (a) RCS-HEXL 
(C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) RABF-5G (C0 = 400 mg L

-1
, Dp = 0,725 

mm, dosagem = 6 g L
-1

); (100 rpm, 30°C, 48 horas) 
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Nas Figuras 4.8-(a, b) pode-se observar a forte influência do parâmetro pH 

no processo de adsorção, apresentando nos menores valores de pH os melhores 

resultados de remoção de ambos os corantes. Para o corante reativo RCS-HEXL 

os valores de qeq nos pHs 1 e 2 foram 35,458 mg g-1 e 35,135 mg g-1, 

respectivamente. Para o corante RABF-5G a quantidade adsorvida foi 58,716 mg 

g-1 e 60,440 mg g-1 para os pHs 1 e 2, respectivamente.  

Em pH maiores de 2 ocorreu uma acentuada diminuição na remoção dos 

corantes reativos (Figura 4.8). A condição de pH 2 no processo de adsorção dos 

corantes reativos demonstra ser a mais apropriada, por necessitar menores 

quantidades de ácido na correção do pH. 

WON et al. (2009), em estudos sobre a remoção do corante vermelho 

reativo 4 e MAO et al. (2009), na remoção de corante laranja reativo 16 

empregando biomassa morta de Corynebacterium glutamicum, constataram 

aumento da remoção em meios ácidos.  

Da mesma forma, TABAKT et al. (2009) e ÖZCAN et al. (2007), 

observaram com a redução do pH, o aumento da remoção do corante reativo e 

atribuíram a tal comportamento a característica do ácido de protonar alguns 

grupos funcionais do adsorvente propiciando a interação eletrostática entre eles.  

Segundo MITTAL et al. (2006), em seus estudos de adsorção de Tartrazina 

em cinzas de fundo e grãos de soja tratados com peróxido de hidrogênio, 

realizado em pHs variando no intervalo de 2 a 8 mostrou um declínio na 

porcentagem de remoção do corante em valores de pH mais elevados. Absorção 

máxima do corante foi de 77,30 e 85,31%, foi obtida a pH 2 por cinzas de fundo e 

grãos de soja tratados, respectivamente. 

Os autores acima citados apresentaram em seus estudos comportamento 

similar de pH ao obtido no presente estudo, para corante reativos distintos. Isto 

indica um aumento de protonação, devido à neutralização de carga negativa na 

superfície dos adsorventes, o que facilita a difusão e fornece mais superfície ativa 

dos adsorventes, resultando, assim, uma maior adsorção nas suas superfícies 

(MITTAL et al., 2006). Uma diminuição da porcentagem de remoção com o 

aumento de pH pode ser devido a desprotonação, o que retarda o difusão. 

(MITTAL et al., 2006). 
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KYZAS et al. (2012), estudou a remoção de corantes utilizando resíduo 

industrial de café (0,475-0,525 mm) sem pré-tratamento e constatou que o 

processo foi favorecido em pH 2 para os corantes reativos e pH 10 pra os 

corantes básicos. A escolha do pH foi a 100 ppm com dosagem 1 g L-1 ,em um 

período de 24 h, 140 rpm e temperatura de 25 oC. Foi observado que para o 

corante básico em pH 2 obteve apenas 14% aproximadamente de remoção e em 

pH 10 este valor subiu para 86% de remoção. O Corante reativo demonstrou ser 

melhor adsorvido em pHs ácidos apresentando uma porcentagem de remoção de 

51% em pH 2 decrescendo para apenas 11% em pH 10 (KYZAS et al., 2012).  

As alterações acima mencionadas por KYZAS et al. (2012) pode ser 

atribuída a (i) interações entre os grupos funcionais de superfície e grupos 

funcionais das moléculas do corante (os grupos sulfonato e amino, para grupos 

catiônicos e básicos do corante, respectivamente), variando na presença de 

excesso de H+ ou HO-; e (ii) interações do adsorvente com outros grupos dos 

corantes (como o monoclorotriazinil). 

 

4.8 Influência da Centrifugação 

 

A influência da centrifugação das amostras antes da quantificação do 

corante remanescente na solução, utilizando a casca de soja in natura como 

adsorvente, é apresentada nas Figuras 4.9-(a,b) para os corantes reativos RCS-

HEXL e RABF-5G, respectivamente. 
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(a) 

    (b) 
Figura 4.9- Efeito da centrifugação dos particulados dispersos na amostra antes da quantificação 
do corante remanescente (a) RCS-HEXL (C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) 

RABF-5G (C0 = 400 mg L
-1

, Dp = 0,725 mm, dosagem = 6 g L
-1

); (100 rpm, pH 2, 25-30°C, 42 
horas) 
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As Figuras 4.9-(a,b) apresentam a influência na quantificação por 

espectroscopia da absorbância do corante remanescente até 3 minutos, sendo 

constante após este período. Com o aumento do tempo de centrifugação houve 

uma menor absorbância quantificada e consequentemente determinou-se uma 

maior quantidade adsorvida no processo. 

Foi observado para o corante RCS-HEXL (Figura 4.9–a) que a 

quantificação sem o processo de centrifugação da amostra, isto é, apenas a 

retirada do sobrenadante, apresentou uma absorbância do corante remanescente 

de 0,451 unidades, o qual corresponderia a um qeq de 44,897 mg g-1. Após 1 

minuto de centrifugação o valor remanescente do corante reduziu á 0,241 

unidades (46,250 mg g-1). Decorrido 2 minutos de centrifugação o remanescente 

atingiu 0,167 unidades (46,720 mg g-1) e após 3 minutos apresentou uma 

concentração final entre 0,126 a 0,135 unidades (qeq superiores a 46,9 mg g-1). A 

quantidade de corante adsorvida calculada a partir das absorbâncias demonstra a 

proporção do erro na interpretação dos resultados quando a amostra ainda possui 

particulados do adsorvente na amostra a ser quantificada. 

Para o corante RABF-5G (Figura 4.9-b) o comportamento foi análogo e a 

quantificação da absorbância após breve decantação do adsorvente foi de 1,014 

unidades (59,924 mg g-1), reduzido após 1 minuto de centrifugação a 0,555 

unidades (63,482 mg g-1). Para 2 minutos de centrifugação a concentração 

remanescente do corante apresentou 0,454 unidades (64,268 mg g-1) e a partir de 

3 minutos se manteve entre 0,357 a 0,415 unidades (qeq superiores a 64,6 mg g-1). 

Essa variação ocorre devido às partículas da casca de soja na amostra 

interferir em passagem do feixe de luz pela amostra. Se as partículas não forem 

retiradas corretamente a sua presença pode ser erroneamente confundida com a 

concentração do corante no momento da quantificação da cor remanescente. 

Sendo assim, o processo de centrifugação se apresenta viável para a remoção 

dos particulados da casca de soja em solução após 3 minutos de centrifugação a 

3.000 rpm. 
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4.9 Efeito Cinético dos pHs 

 

Na análise dos pHs apresentada no item 4.7 pode-se observar que a 

adsorção dos corantes reativos RCS-HEXL e RABF-5G pela casca de soja in natura 

foi favorecida nos pHs 1 e 2. O tempo de equilíbrio determinado para o processo de 

adsorção dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G é apresentado nas Figuras 4.10-(a) e 

4.10-(b), respectivamente.  

(a) 

(b) 
Figura 4.10– Efeito cinético dos pHs 1 e 2 na adsorção dos corantes pela casca de soja in natura 
(a) RCS-HEXL (C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) RABF-5G (C0 = 400 mg L

-1
, 

Dp = 0,725 mm, dosagem = 6 g L
-1

); (100 rpm, pH 2, 30°C, 30 horas) 
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O estudo da cinética de adsorção é fundamental, pois determina o tempo 

de equilíbrio, um parâmetro essencial no projeto de sistemas de adsorção, e 

também descreve as capacidades de adsorção em vários intervalos de tempo. As 

Figuras 4.10-(a,b) demonstram que a quantidade de corante removida no 

equilíbrio (qeq) pela casca de soja apresentou um aumento relativamente rápido 

seguido de uma etapa lenta de remoção. 

A avaliação da cinética de adsorção nos pHs 1 e 2 para o corante RCS-

HEXL (Figura 4.10-a) apresentou um tempo de equilíbrio de 8 horas em pH 1 e 10 

horas em pH 2, correspondendo a um qeq de 34,938 mg g-1 e 38,039 mg g-1, 

respectivamente.  

A adsorção do corante RCS-HEXL em casca de soja em um tempo de 30 

minutos resultou em um valor de qeq considerável, sendo de 27,313 mg g-1 e 

25,483 mg g-1 para os pH 1 e 2, respectivamente, o que corresponde a 78,2% (pH 

1) e 70,0% (pH 2) da quantidade total adsorvida no tempo de equilíbrio nas 

condições experimentais estabelecidas. 

A etapa rápida do processo de adsorção apresentada na Figura 4.10-(a) 

ocorreu em um tempo de 2 horas. Neste tempo, o processo de adsorção em pH 1 

atingiu 90,1% da quantidade adsorvida em equilíbrio (qeq =31,482 mg g-1) e 87,1% 

para o pH 2 (qeq =33,124 mg g-1). 

Estendendo o tempo da etapa rápida para 4 horas, pode-se observar que 

em ambos os pHs avaliados no processo de adsorção houve pouca variação a 

partir de 4 horas, no qual tem-se uma remoção adicional de apenas 3,63% 

(33,670 mg g-1) e 3,55% (36,579 mg g-1) do qeq para pH 1 e 2, respectivamente. 

Dessa forma, o corante RCS-HEXL em pH 2, mesmo com o tempo de 

equilíbrio um pouco mais alto (2 horas) apresentou o melhor qeq (superior em 

3,101 mg g-1 ) comparado ao pH 1, ressaltando-se a vantagem de necessitar 

menor quantidade de ácido para correção do pH. 

O corante RABF-5G (Figura 4.10-b) obteve comportamento cinético similar. 

No entanto, o tempo de equilíbrio em ambos os pHs foi de 24 horas, 

correspondendo a um qeq de 62,668 mg g-1 e 57,473 mg g-1 nos pHs 1 e 2, 

respectivamente.  
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Para um tempo de contato de 30 minutos, a adsorção do corante RABF-5G 

pela casca de soja apresentou 59,7% (pH 1) e 60,4% (pH 2) de remoção em 

relação a quantidade adsorvida no tempo de equilíbrio nas condições 

operacionais estabelecidas, correspondendo a um qeq de 37,408 mg g-1 e 34,700 

mg g-1 para os pH 1 e 2, respectivamente.  

Observa-se que em 4 horas ocorre a etapa rápida do processo de 

adsorção (Figura 4.10-b) do corante RABF-5G atingindo 90,6% da quantidade 

total adsorvida em equilíbrio (qeq =56,780 mg g-1) para o pH 1 e 83,7% para o pH 

2 (qeq =48,090 mg g-1). Estendendo este período para 8 horas, as remoções 

alcançam 95,6% da quantidade total adsorvida em equilíbrio (qeq =59,882 mg g-1) 

para o pH 1 e 90,6% para o pH 2 (qeq =52,063 mg g-1). Pode-se observar também 

que para ambos os pHs avaliados para o corante RABF-5G, o processo de 

adsorção apresentou pouca variação no q(t) a partir de 8 horas.  

O corante RABF-5G apresentou qeq superior em 5,950 mg g-1 em pH 1 

comparado ao pH 2, contudo este pH foi escolhido pelo fato de necessitar 

menores quantidades de ácido para ajuste e apresentar facilidade no manuseio 

operacional do processo de adsorção. 

Outros estudos avaliaram a remoção do corante reativo azul 5G. 

PETERNELE et al. (2006), avaliaram a cinética de remoção deste corante 

empregando materiais lignocelulósicos como o bagaço de cana-de-açúcar, a 

casca de cupuaçu, a serragem de grápia e o cacho do açaí na temperatura de 

aproximadamente 26°C e pH 6,5. Em seus estudos, os autores observaram que a 

cinética de remoção do corante reativo azul 5G foi lenta, sendo necessário o 

tempo de 64 horas para alcançar o equilíbrio do sistema. Este comportamento 

demonstra que para a remoção do mesmo corante reativo, a casca de soja in 

natura apresentou um menor tempo de contato para que o equilíbrio no sistema 

seja atingido o que o torna um adsorvente com potencial para a aplicação 

industrial. 

Segundo KYZAS et al. (2012), em seus estudos de adsorção de corantes 

bifuncionais em resíduo industrial de café (0,475-0,525 mm) sem pré-tratamento, 

a cinética também apresentou etapas rápida e lenta do processo. O experimento 

foi realizado em pH 2 para o reativo e pH 10 para o básico, 100 ppm com 

dosagem 1 g L-1, por 24 h, 140 rpm, 25 oC. Os autores dividiram a cinética em três 
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regiões distintas: (i) 0-30 min, o que indica a adsorção instantânea corantes, 

sugerindo uma rápida difusão externa na superfície de adsorção, (ii) 30-180 min, 

mostra uma gradual equilíbrio, e (iii) 3-24 h, indica o estado de equilíbrio  com qeq 

de aproximadamente 49 mg g-1 para o azul reativo (RB) e 86 mg g-1 para o azul 

básico (BB). Pode observar que a adsorção de ambos corantes (RB e BB) é 

rápida na fase inicial do período de contato, mas gradualmente diminui até atingir 

o equilíbrio como ocorrido para os corantes RCS-HEXL e RABF-5G em casca de 

soja in natura. 

Para KYZAS et al. (2012), a adsorção rápida na fase inicial pode ser devido 

ao fato de um grande número de sítios de superfície estarem disponíveis para a 

adsorção. Após um lapso de tempo, os locais remanescentes de superfície são 

difíceis de ser ocupados por causa da repulsão entre as moléculas do soluto que 

está adsorvida na fase sólida levando um maior tempo para atingir o equilíbrio. 

Para os corantes reativos, que possuem moléculas grandes, com pouco 

movimento, em comparação com os básicos, com moléculas pequenas e ágeis, o 

equilíbrio tende a ser mais demorado (KYZAS et al., 2012).  

 

4.10 Análise da Velocidade de Agitação 

 

O estudo referente à velocidade de agitação no processo de adsorção 

descreve a influência da redução da camada limite formada por um filme de fluido 

estagnado (solução do corante) ao redor do adsorvente que acarreta em uma 

resistência à transferência de massa externa no fluido. As Figuras 4.11-(a) e 4.11-

(b) apresentam a cinética de adsorção dos corantes reativos RCS-HEXL e RABF-

5G pela casca de soja in natura para diferentes velocidades de agitação em 

processo batelada. 
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(a) 

    (b) 
Figura 4.11– Efeito cinético da velocidade de agitação na adsorção dos corantes pela casca de 
soja in natura (a) RCS-HEXL (C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) RABF-5G 

(C0 = 400 mg L
-1

, Dp = 0,725 mm, dosagem = 6 g L
-1

); (pH 2, 30°C, 24 horas) 

 

As Figuras 4.11-(a) e (b) demonstram que a velocidade de agitação 

influencia na quantidade adsorvida para os corantes reativos RCS-HEXL e RABF-

5G ao longo do tempo. Foi observado que em rotações de valor igual ou acima de 



75 

100 rpm, a resistência a transferência de massa que ocorre na camada limite é 

eliminada não alterando na quantidade de corante adsorvida pela casca de soja. 

As cinéticas de adsorção em sistema não agitado e com agitação de 50 

rpm (Figura 4.11-a) demonstraram que a quantidade adsorvida do corante RCS-

HEXL em qualquer tempo é menor em relação aos sistemas agitados a 100, 140 

e 180 rpm. Como discutido no item 4.9, a cinética em pH 2 a 100 rpm possui um 

tempo de equilíbrio 10 horas, atingindo qeq de 38,039 mg g-1. Em mesmas condições 

experimentais de pH, dosagem, temperatura e tamanho de partícula do adsorvente, 

o sistema sem agitação e agitado a 50 rpm apresentaram em 10 horas um q(t) de 

24,442 mg g-1 e 27,013 mg g-1, respectivamente, demonstrando serem bem inferior 

(menores em 31 e 16% na remoção, respectivamente) ao valor atingido a 100 rpm. 

A cinética de adsorção do corante RABF-5G mostrou comportamento 

semelhante ao RCS-HEXL conforme se observa na Figura 4.11-(b). No entanto, 

entre o sistema não agitado e o com agitação de 50 rpm ocorreu uma variação de 

maior relevância (25,2% a mais na % remoção) na quantidade de corante 

adsorvida em 24 horas, alcançando um q(t) de 39,531 mg g-1 e 54,176 mg g-1, 

respectivamente. Contudo, mesmo com o aumento da quantidade de corante 

removida em sistema agitado a 50 rpm, este não atingiu o equilíbrio em 24 horas. 

Para rotações de valor igual ou acima a 100 rpm o equilíbrio do sistema foi atingido 

praticamente no mesmo tempo, equivalendo a um qeq de 57,473 mg g-1 a 100 rpm. 

Não foram observadas diferenças relevantes na porcentagem de remoção 

e no qeq para as cinéticas de adsorção nas rotações de 100, 140 e 180 rpm 

(inferiores a 7% para o corante RCS-HEXL, qeq 3 mg g-1, e 5,5% para o RABF-5G, 

qeq 4 mg g-1), sendo justificada a escolha do sistema agitado a 100 rpm no 

processo de adsorção de ambos os corantes, por requererem menos energia no 

sistema de operação e serem menos dispendioso. 

Segundo KYZAS et al. (2012), em seus estudos de adsorção de corantes 

em resíduo industrial de café sem pré-tratamento, a velocidade de agitação foi 

avaliada de 60 a 180 rpm, Co = 100 mg L-1 com dosagem 1 g L-1, por um período 

de 24 h na temperatura de 25 oC. Foi verificado que acima de 140 rpm, não há 

qualquer aumento na remoção e que para agitações mais baixas (60-80 rpm), 

ocorre aumento de adsorção, alcançando uma taxa limite em que não há 

nenhuma alteração significativa. A variação quantitativa observada foi de 12% 
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para o corante azul reativo (de 39% para 60 rpm a 51% para 140 rpm) e 21% para 

o corante azul básico (de 65% para 60 rpm a 86% para 140 rpm). 

Para KYZAS et al. (2012), a agitação é um parâmetro importante nos 

fenômenos de adsorção, influenciando a distribuição do adsorvente na solução e 

a formação da película de contorno externo. Geralmente, a remoção do corante é 

influenciada pela velocidade de agitação de forma que a absorção seja 

aumentada com agitação. Se a agitação for reduzida, a resistência na camada 

limite para a transferência de massa aumenta (KYZAS et al., 2012).  

Os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem 

foram ajustados aos dados experimentais conforme as Equações 2.2 e 2.4, 

respectivamente. Os parâmetros cinéticos ajustados pelos modelos pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem no processo de adsorção dos corantes RCS-HEXL 

e RABF-5G para todas as velocidades de agitação avaliadas, bem como seus 

respectivos gráficos são apresentados no Apêndice B e C, respectivamente. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os parâmetros dos modelos cinéticos de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem na melhor condição experimental 

para o efeito da velocidade de agitação (100 rpm) na remoção dos corantes reativos. 

Estes dados experimentais ajustados são representados nas Figuras 4.12–(a,b). 

 

Tabela 4.3– Parâmetros dos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda 
ordem na adsorção dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G pela casca de soja in natura. 

Corante RCS-HEXL 

 Pseudo-primeira Ordem  Pseudo-segunda Ordem 

K 0,046±0,009 
 (min-1) 

2,24.10-3±2,99.10-4 (min g 
mg-1) 

p-nível (k) 9,84.10-5 1,28.10-6 
qeq calculado (mg g-1) 37,069 ±0,934 38,225 ±0,531 
p-nível  2,07.10-17 1,57.10-21 

qeq exp. (mg g-1) (24 horas) 37,827 37,827 
R2 0,9563 0,9885 

Corante RABF-5G 

 Pseudo-primeira Ordem  Pseudo-segunda Ordem 

K 0,028±0,004 
 (min-1) 

7,60.10-4±1,04.10-4 (min g 
mg-1) 

p-nível (k) 1,79.10-5 6,03.10-6 
qeq calculado (mg g-1) 52,585 ±1,443 55,438 ±0,985 
p-nível  1,82.10-14 6,50.10-17 

qeq exp. (mg g-1) (24 horas) 57,473 57,473 
R2 0,9622 0,9888 
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(a) 

(b) 

Figura 4.12– Ajuste dos dados experimentais da adsorção dos corantes pela casca de soja in 
natura por modelos (a) RCS-HEXL (C0 = 350 mg L

-1
, Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) 

RABF-5G (C0 = 400 mg L
-1

, Dp = 0,725 mm, dosagem = 6 g L
-1

); (100 rpm, pH 2, 30°C, 24 horas) 
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Pode-se verificar na Tabela 4.3 pelo coeficiente de determinação dos 

modelos pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem que ambos 

apresentaram bons resultados, no entanto, pode-se observar que o qeq estimado 

pelo modelo de pseudo-segunda ordem se aproximou mais ao qeq obtido 

experimentalmente para ambos os corantes. 

Para o corante RCS-HEXL (Tabela 4.3), os parâmetros apresentaram 

pequenos desvios padrão e o p-nível (<0,05), bem como o coeficiente de 

determinação melhor no modelo de pseudo-segunda ordem (R2=0,9885) do que 

no modelo de pseudo-primeira ordem (R2=0,9563). Pela quantidade adsorvida em 

equilíbrio pode-se verificar que mesmo sendo uma diferença pequena, o qeq do 

modelo pseudo-segunda ordem (38,225 mg g-1) foi mais próximo ao valor obtido 

experimentalmente (37,827 mg g-1) que o previsto pelo modelo pseudo-primeira 

ordem (37,069 mg g-1). Portanto, o modelo pseudo-segunda ordem foi o que 

apresentou melhor ajuste para a cinética de adsorção do corante RCS-HEXL. 

Os parâmetros estimados (Tabela 4.3) para o corante reativo RABF-5G 

pelo modelo de pseudo-segunda ordem também apresentaram pequenos valores 

para os desvios padrão e p-nível (<0,05), bem como um bom coeficiente de 

determinação (R2=0,9888), o que indica o ajuste adequado dos dados 

experimentais. Também se pode observar que e o valor estimado de qeq (55,438 

mg g-1) do modelo pseudo-segunda ordem foi mais próximo ao valor obtido 

experimentalmente (57,473 mg g-1) que o previsto pelo modelo pseudo-primeira 

ordem (52,585 mg g-1). Assim, para o corante RABF-5G o modelo pseudo-

segunda ordem representou melhor os dados cinéticos como o ocorrido para o 

corante RCS-HEXL.  

Este comportamento pode ser confirmado observando-se as Figuras 4.12–

(a,b), em que ocorre a maior proximidade do modelo pseudo-segunda ordem aos 

dados experimentais, demonstrando o seu melhor ajuste em relação ao modelo de 

pseudo-primeira ordem. No Apêndice B e C, verifica-se que o modelo de pseudo-

segunda ordem representou melhor os dados para ambos os corantes (RCS-

HEXL e RABF-5G) em todas as velocidades de agitação estudadas. 

Segundo KYZAS et al. (2012), em seus estudos de adsorção de corantes 

azul reativo (RB) e azul básico (BB) em resíduo industrial de café sem pré-
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tratamento, a adsorção foi melhor representada pelo modelo de pseudo-segunda 

ordem com coeficiente de determinação (R2) 0,992 e 0,994, respectivamente. 

ARAMI et al. (2006) estudaram a adsorção de corantes ácidos e reativos 

na adsorção em farelo de casca de soja, usando equipamento jar test, 20 °C, 200 

rpm, com concentração inicial de 50 mg L-1 por 24 horas. Os autores obtiveram 

para todos os corantes adsorvidos em farelo de casca de soja (C.I. vermelho 

direto 80, C.I. vermelho direto 81, C.I. azul ácido 92 e C.I. vermelho ácido 14) uma 

melhor representação dos dados experimentais utilizando o modelo de pseudo-

segunda ordem (R2= 0,9977), resultado análogo ao obtido no presente estudo 

para a adsorção dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G em casca de soja in natura. 

 

4.11 Isotermas de Adsorção 

 

A avaliação quantitativa do processo de adsorção foi realizada utilizando 

isotermas de adsorção que expressam por sua vez a relação entre a quantidade 

de corante removido da fase líquida por unidade de massa do adsorvente em 

temperaturas distintas. Assim, a Figura 4.13–(a) e Figura 4.13–(b) apresentam os 

dados de equilíbrio experimentais obtidos para a casca de soja in natura na 

remoção dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G, respectivamente.  

(a) 
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(b) 
Figura 4.13– Dados experimentais das isotermas de adsorção dos corantes em temperaturas 
distintas (a) RCS-HEXL (Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 g L

-1
); (b) RABF-5G (Dp = 0,725 mm, 

dosagem = 6 g L
-1

); (C0 = 25-1000 mg L
-1

, pH 2, 100 rpm, 24 horas) 

 

As isotermas de adsorção dos corantes RCS-HEXL (Figura 4.13–a) e 

RABF-5G (Figura 4.13–b) demonstraram que o processo de adsorção destes 

corantes reativos pela casca de soja in natura apresentaram pouca variação com 

a temperatura (menores que 1 mg g-1 para o corante RCS-HEXL até C0 = 900 mg 

L-1 e também para o RABF-5G até C0 = 650 mg L-1), caracterizados pela 

sobreposição dos valores dos dados experimentais em todas as concentrações 

estudadas. 

Uma das principais vantagens do processo de adsorção dos corantes RCS-

HEXL e RABF-5G ter comportamento praticamente isotérmico é de não ser 

necessário gastos com energia para adequar a temperatura a fim de atingir a 

melhor eficiência do sistema, possibilitando adsorver nas diferentes temperaturas 

do efluente no processo de tingimento, ou em temperatura ambiente. 

Os parâmetros de equilíbrio ajustados pelos modelos de isotermas de 

adsorção de Langmuir e Freundlich (Equações 2.5 e 2.6, respectivamente), para 

os corantes reativos RCS-HEXL e RABF-5G nas diferentes temperaturas 

avaliadas, bem como seus respectivos gráficos são apresentados no Apêndice D 

e E, respectivamente. 
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Na Tabela 4.4 são apresentados os parâmetros de equilíbrio bem como 

seus respectivos coeficientes de determinação (R2) para os modelos de Langmuir 

e Freundlich na melhor condição experimental de temperatura 30oC.  

 

Tabela 4.4- Coeficiente de determinação e parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich na 
temperatura de 30

o
C 

 Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

 qmáx  

(mg g
-1

) 

KL 

(L mg
-1

) 

R
2
 KF 

(L g
-1

) 

N R
2
 

RCS-HEXL        

Valor do 
Parâmetro 

44,356±3,822 0,033 ± 0,013 0,8343 8,471±2,497 3,722±0,758 0,8264 

p-nível 8,45.10
-14 

1,80.10
-2

  3,06.10
-3

 9,64.10
-5 

 

RABF-5G       

Valor do 
Parâmetro 

72,427±3,824 0,041±0,009 0,9312 14,220±3,120 3,691±0,566 0,8733 

p-nível 8,45.10
-14 

1,48.10
-4

  2,15.10
-4

 3,04.10
-6 

 

 

Pode-se observar na Tabela 4.4 que para ambos os corantes as 

isotermas foram mais bem representadas pelo modelo de Langmuir atingindo uma 

quantidade máxima adsorvida de 44,356 mg g-1 e 72,427 mg g-1 para os corantes 

RCS-HEXL e RABF-5G, respectivamente, com nível de significância menor de 

0,05. 

Os coeficientes de determinação (R2) para ambos os corantes 

apresentaram ser melhores para o modelo de Langmuir em relação ao modelo de 

Freundlich. O corante RCS-HEXL obteve R2=0,8343 e o corante RABF-5G de 

R2=0,9312. A Figura 4.14–(a) e (b) apresentam os dados experimentais de 

equilíbrio para a isoterma de 30oC com a representação dos modelos descritos na 

Tabela 4.4. 
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    (a) 

      (b) 
Figura 4.14- Dados experimentais e modelos de Langmuir e Freundlich para as isotermas de 
adsorção na temperatura de 30

o
C para os corantes(a) RCS-HEXL (Dp = 0,215 mm, dosagem = 8 

g L
-1

); (b) RABF-5G (Dp = 0,725 mm, dosagem = 6 g L
-1

); (C0 = 25-1000 mg L
-1

, pH 2, 100 rpm, 24 
horas) 
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As Figuras 4.14–(a, b) que representam os ajustes dos dados de equilíbrio 

experimentais, destacam a isoterma de Langmuir como o melhor modelo para 

ambos os corantes. No Apêndice D e E, verifica-se que o modelo de Langmuir 

representou melhor os dados para ambos os corantes (RCS-HEXL e RABF-5G) 

em todas as temperaturas estudadas. Entretanto, independente da temperatura 

analisada, as isotermas dos corantes RCS-HEXL e RABF-5G apresentaram um 

comportamento distinto para baixas concentrações e altas concentrações (Figuras 

4.13– a, b). 

Para concentrações iniciais acima de 140 mg L-1 do corante RCS-HEXL e 

110 mg L-1 do corante RABF-5G, os corantes apresentaram um comportamento 

tipo favorável, podendo ser observadas nas Figuras 4.14 –(a) e (b) pelos pontos 

experimentais com qeq de aproximadamente 16,6 e 15,9 mg g-1, respectivamente. 

Nas concentrações abaixo dos valores acima citados, os corantes não 

apresentaram comportamento característico do tipo favorável o que 

provavelmente contribuiu na redução dos valores do coeficiente de determinação 

obtidos no ajuste dos dados experimentais pelas isotermas (Tabela 4.4), 

principalmente para o corante RCS-HEXL. 

MITTAL et al. (2006), em seus estudos de adsorção de Tartrazina em 

cinzas de fundo e grãos de soja tratados com peróxido de hidrogênio, verificou de 

acordo com o coeficiente de determinação (R2) que Langmuir foi o modelo que 

melhor descreveu o processo de adsorção da Tartrazina para ambos os 

adsorventes da mesma forma que a casca de soja in natura para os corantes 

reativos no presente estudo. A quantidade máxima adsorvida (Q máx) obtida pelo 

modelo de Langmuir com o aumento da temperatura foram de 10,1, 11,249, 

12,601 mg g-1 para o adsorvente cinzas de fundo nas temperaturas 30, 40 e 50 

oC, respectivamente. Para o adsorvente grão de soja tratada, o Q máx foi de 

21,291, 22,937, 24,625 mg g-1 nas temperaturas 30, 40 e 50 oC, respectivamente 

(MITTAL et al., 2006).  
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5 CONCLUSÃO 

 

A casca de soja é um subproduto da agroindústria brasileira, disponível 

com facilidade nas indústrias, em grandes volumes e de baixo custo. A sua 

disponibilidade estimulou o estudo da casca de soja como um adsorvente 

alternativo na remoção de corantes reativos têxteis. 

A caracterização da casca de soja foi realizada através dos teores de 

umidade (9,11%) e cinzas (4,14%), Ponto de Carga Zero, distribuição 

granulométrica e espectro no infravermelho (FTIR). O ponto de carga zero (PCZ) 

da casca de soja foi de 6,76, sendo o processo de adsorção dos corantes reativos 

favorecido em pHs 1, 2 e 3. A distribuição granulométrica da casca de soja moída 

apresentou 75,24% na forma de sólidos particulados e 24,76% como pó. O FTIR 

refletiu bandas de forte intensidade para os grupos hidroxila, água e ligações C-H, 

bem como estiramento da ligação C-O, presença de grupos carboxílicos e 

estiramento de ligações duplas entre carbonos, sendo estes, grupos funcionais 

comuns em celulose, hemicelulose e lignina presentes na casca de soja. 

O espectro de absorção molecular no visível para o corante RCS-HEXL se 

manteve constante em 513 nm na faixa de pH 1 a 10 e em 610 nm para o corante 

RABF-5G na faixa de pH 1 a 12.  

O preparo do adsorvente mostrou ser dispensável a etapa de lavagem e 

secagem, sendo empregada a casca de soja in natura nos experimentos. O 

corante RCS-HEXL foi influenciado com o tamanho de partícula de modo que 

quanto menor as partículas do adsorvente maior a capacidade de adsorção. O 

diâmetro de partícula médio foi de 0,215 mm para RCS-HEXL e 0,725 mm para o 

RABF-5G.  

As dosagens de biomassa de 8 e 6 g L-1 foram determinadas para os 

corantes RCS-HEXL(C0= 350 mg L-1) e RABF-5G(C0= 400 mg L-1), 

respectivamente. Para ambos os corantes, o processo de adsorção foi favorecido 

em pHs 1 e 2 da solução. A cinética dos pHs 1 e 2 dos corantes apresentou 

tempo de equilíbrio de 8 horas para o pH1 e 10 horas para o pH 2 do corante 

RCS-HEXL. Para o corante RABF-5G, o tempo de equilíbrio de 24 horas 

permaneceu constante para os pHs 1 e 2. Contudo, o pH 2 mostrou ser vantajoso 
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para os corantes ressaltando-se a vantagem de necessitar menores quantidades 

de ácido para correção do pH e a facilidade de operação em relação ao pH 1. 

O teste de centrifugação da amostra demonstrou ser suficiente o tempo de 

3 minutos para que a retirada dos particulados não influenciasse na quantificação 

do corante remanescente. 

A velocidade de agitação no processo de adsorção em batelada dos dois 

corantes estudados em casca de soja, verificaram que a resistência a 

transferência de massa que ocorre na camada limite é eliminada acima de 100 

rpm.  

O resultado cinético mais significativo de remoção do corante RCS-HEXL 

foi apresentado utilizando a casca de soja in natura em condições experimentais 

de C0 = 350 mg L-1, Dp = 0,215 mm, dosagem=8 g L-1, pH 2 e temperatura 30°C, a 

100 rpm, alcançando qeq = 38,039 mg g-1 em um tempo de 10 horas. Para o 

corante RABF-5G obteve-se o melhor cinética nas condições C0 = 400 mg L-1, Dp 

= 0,725 mm, dosagem = 6 g L-1, pH 2, temperatura 30°C,a 100 rpm, em 24 horas 

o qual atingiu a quantidade adsorvida de 57,473 mg g-1 . Os dados experimentais 

cinéticos para o corante RCS-HEXL (qeq,cal= 38,225 mg g-1) e RABF-5G (qeq,cal= 

55,438 mg g-1) foram melhor ajustados ao modelo de pseudo-segunda ordem, 

apresentando R2 de 0,989.  

As isotermas de adsorção realizadas para ambos os corantes em 

diferentes temperaturas (20, 30, 40 e 50 oC) apresentaram pouca variação na 

faixa de concentração investigada, sendo adequadamente ajustados pelo modelo 

de isoterma de Langmuir. A capacidade máxima de adsorção obtida foi de 44,356 

mg g-1 e 72,427 mg g-1, para os corantes RCS-HEXL e RABF-5G, 

respectivamente. 

A casca de soja demonstrou ser um adsorvente alternativo atrativo por ser 

um subproduto agroindustrial com boa capacidade de remoção dos corantes 

têxteis estudados.  
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6 SUGESTÕES 

 

Os sistemas de adsorção são influenciados por inúmeras variáveis tanto 

para projetos em batelada bem como quando aplicados em coluna de leito fixo. 

Alguns parâmetros são analisados não somente pela eficiência do processo mas 

principalmente pelo custo que envolvem. Para isso, sugere-se a avaliação dos 

seguintes estudos: 

- Análise da cinética e isoterma para o adsorvente casca de soja in natura 

sem classificação das partículas por tamanho, nas condições de dosagem, pH, 

temperatura, centrifugação, velocidade de agitação e tempo de equilíbrio 

estabelecidas no presente estudo ; 

- Estudos de dessorção. Determinação do melhor eluente, pH, tempo de 

dessorção e ciclos de adsorção/dessorção; 

- Avaliação completa do sistema em coluna de leito fixo. 
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APÊNDICE B - Modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para ajuste dos dados experimentais de 
adsorção do corante RCS-HEXL com adsorvente casca de soja in natura em sistema batelada com diferentes velocidades de 
agitação. 
 
 

MODELOS K* p-nível (k) qeq cal. (mg g-1) p-nível  
(qeq cal.) 

qeq exp. 
(mg g-1) 

R 

Sem  agitação (0 rpm) 

Pseudo 1a Ordem  0,034±0,011 6,53.10-3 25,557 ±1,105 3,83.10-13 31,700 0,8786 

Pseudo 2a Ordem 2,07.10-3±7,23.10-4  1,19.10-2 26,721 ±0,998 4,48.10-14 31,700 0,9297 

Velocidade de agitação em 50 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,022±0,005 3,36.10-4 27,391 ±0,941 1,29.10-14 31,172 0,9314 

Pseudo 2a Ordem 1,13.10-3±2,40.10-4  2,88.10-4 28,965 ±0,781 3,58.10-16 31,172 0,9701 

Velocidade de agitação em 100 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,046±0,009 9,84.10-5 37,069 ±0,934 2,07.10-17 37,827 0,9563 

Pseudo 2a Ordem 2,24.10-3±2,99.10-4  1,28.10-6 38,225 ±0,531 1,57.10-21 37,827 0,9885 

Velocidade de agitação em 140 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,070±0,010 2,61.10-6 34,704 ±0,496 2,74.10-20 36,118 0,9809 

Pseudo 2a Ordem 4,04.10-3±3,16.10-4  1,82.10-9 35,634 ±0,209 4,31.10-26 36,118 0,9973 

Velocidade de agitação em 180 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,055±0,007 1,97.10-6 34,629 ±0,552 1,44.10-19 35,612 0,9780 

Pseudo 2a Ordem 3,02.10-3±2,08.10-4  3,10.10-10 35,637 ±0,215 6,83.10-26 35,612 0,9973 

*As unidades para o parâmetro K de acordo com cada modelo são: Pseudo 1a Ordem (min-1) e Pseudo 2a Ordem (min g mg-1)  
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Gráficos representativos da modelagem da adsorção do corante reativo RCS-

HEXLpela casca de soja in natura 
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APÊNDICE C - Modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para ajuste dos dados experimentais de 
adsorção do corante RABF-5G com adsorvente casca de soja in natura em sistema batelada com diferentes velocidades de 
agitação 

. 

 

MODELOS K* p-nível (k) qeq cal. (mg g-1) p-nível  
(qeq cal.) 

qeq exp 
. (mg g-1) 

R 

Sem agitação (0 rpm) 

Pseudo 1a Ordem  0,018±0,004 1,03.10-3 33,996 ±1,327 8,47.10-14 39,531 0,9221 

Pseudo 2a Ordem 6,78.10-4±1,82.10-4 2,00.10-3 36,413 ±1,271 1,64.10-14 39,531 0,9616 

Velocidade de agitação em 50 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,014±0,003 1,01.10-3 47,414 ±1,851 8,47.10-14 54,176 0,9321 

Pseudo 2a Ordem 3,52.10-4±9,16.10-5 1,61.10-3 51,615 ±1,863 2,67.10-14 54,176 0,9684 

Velocidade de agitação em 100 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,028±0,004 1,79.10-5 52,585 ±1,445 1,82.10-14 57,473 0,9622 

Pseudo 2a Ordem 7,60.10-4±1,04.10-4 6,03.10-6 55,438 ±0,985 6,50.10-17 57,473 0,9888 

Velocidade de agitação em 140 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,030±0,004 7,76.10-7 48,875 ±0,978 4,21.10-18 51,812 0,9725 

Pseudo 2a Ordem 9,45.10-4±8,85.10-5 2,10.10-8 50,985 ±0,548 3,86.10-22 51,812 0,9942 

Velocidade de agitação em 180 rpm 

Pseudo 1a Ordem  0,035±0,004 2,80.10-7 53,042 ±0,943 7,27.10-19 56,622 0,9768 

Pseudo 2a Ordem 1,07.10-3±9,71.10-5 1,32.10-8 55,126 ±0,544 1,10.10-22 56,622 0,9945 

*As unidades para o parâmetro K de acordo com cada modelo são: Pseudo 1a Ordem (min-1) e Pseudo 2a Ordem (min g mg-1)  
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Gráficos representativos da modelagem da adsorção do corante reativo RABF-5G 

pela casca de soja in natura 
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APÊNDICE D - Modelos Isotérmicos de Langmuir e Freundlich para ajuste dos 

dados experimentais de adsorção do corante RCS-HEXL com adsorvente casca 

de soja in natura. 

 Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

 qmáx  

(mg g
-1

) 

KL 

(L mg
-1

) 

R
2
 KF 

(L g
-1

) 

N R
2
 

20 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

45,956±4,229 0,030±0,013 0,8348 8,243±2,556 3,582±0,740 0,8431 

p-nível 1,36.10
-9 

2,73.10
-2

  4,46.10
-3

 1,14.10
-4 

 

30 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

44,356±3,822 0,033 ± 0,013 0,8343 8,471±2,497 3,722±0,758 0,8264 

p-nível 8,45.10
-14 

1,80.10
-2

  3,06.10
-3

 9,64.10
-5 

 

40 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

43,735±2,715 0,036±0,010 0,9607 8,344±2,163 3,694±0,654 0,8605 

p-nível 1,56.10
-12 

1,62.10
-3

  1,06.10
-3

 1,93.10
-5 

 

50 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

42,992±2,064 0,036±0,007 0,9361 8,197±1,999 3,710±0,619 0,8689 

p-nível 1,52.10
-14 

9,29.10
-5

  6,12.10
-4

 9,18.10
-6 

 

 

A ilustração dos modelos de Langmuir e Freundilich para os dados 

experimentais obtidos das isotermas de adsorção nas temperaturas de 20, 30, 40 

e 50 oC podem ser visualizadas nos gráficos seguintes. 
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APÊNDICE E - Modelos Isotérmicos de Langmuir e Freundlich para ajuste dos 

dados experimentais de adsorção do corante RABF-5G com adsorvente casca de 

soja in natura. 

 Isoterma de Langmuir Isoterma de Freundlich 

 qmáx  

(mg g
-1

) 

KL 

(L mg
-1

) 

R
2
 KF 

(L g
-1

) 

N R
2
 

20 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

70,787±4,795 0,040±0,011 0,8913 14,335±3,451 3,788±0,654 0,8449 

p-nível 7,29.10
-12 

1,78.10
-3

  5,39.10
-4

 1,39.10
-5 

 

30 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

72,427±3,824 0,041±0,009 0,9312 14,220±3,120 3,691±0,566 0,8733 

p-nível 8,45.10
-14 

1,48.10
-4

  2,15.10
-4

 3,04.10
-6 

 

40 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

70,383±2,782 0,050±0,008 0,9609 15,330±7,171 3,825±1,360 0,8998 

p-nível 2,55.10
-16 

5,44.10
-6

  4,57.10
-2

 1,11.10
-2 

 

50 
o
C       

Valor do 
Parâmetro 

72,841±3,170 0,043±0,008 0,9522 14,407±2,942 3,695±0,529 0,8868 

p-nível 2,52.10
-15 

1,83.10
-5

  1,00.10
-4

 1,17.10
-6 

 

 

A ilustração dos modelos de Langmuir e Freundilich para os dados 

experimentais obtidos das isotermas de adsorção nas temperaturas de 20, 30, 40 

e 50 oC podem ser visualizadas nos gráficos seguintes. 
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