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RESUMO 

 

FREITAS, D. C. Adsorção e dessorção do corante Preto reativo 5 em solução aquosa 

utilizando adsorvente alternativo de lodo de esgoto sanitário (biocarvão). 2020. 177 f. Tese 

(Pós-Graduação em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2020. 

 

O lodo de esgoto é considerado um passivo ambiental devido à quantidade gerada e a 

problemática na destinação. Uma alternativa de destino deste resíduo seria sua transformação 

em biocarvão para ser utilizado na remoção de outros poluentes, como por exemplo, os corantes 

sintéticos. A maioria destes corantes são de difícil degradação e quando presentes em efluentes 

que são descartados em corpos hídrícos, podem trazer prejuízos à fauna e flora aquática. Neste 

sentido, o objetivo desta pesquisa foi investigar a capacidade adsortiva e dessortiva do lodo de 

esgoto previamente pirolisado (LP) e funcionalizado (LF) na remoção do corante Preto Reativo 

5. Os adsorventes foram caracterizados por meio de análises físicas, químicas e texturais. 

Posteriormente, foram realizados os ensaios cinéticos de acordo com planejamento estatístico 

empregando o delineamento composto central rotacional (DCCR) fatorial 23, variando pH da 

solução, temperatura do ensaio e massa de adsorvente. Os ensaios de equilíbrio de adsorção por 

meio das isotermas e determinação das propriedades termodinâmicas foram realizados a partir 

da condição ótima verificada pela desejabilidade no planejamento estatístico. Na dessorção 

foram testadas soluções regenerantes, sendo o melhor foi utilizado na dessorção, bem como nos 

ciclos de adsorção/dessorção. Para a adsorção em fluxo contínuo, foi realizado o DCCR 23, 

variando-se vazão de entrada, concentração de RB 5 e massa de adsorvente. Na condição ótima 

obtida no planejamento foram tratados efluente têxtil e efluente têxtil fortificado com o RB 5. 

O mesmo foi aplicado para a condição ótima obtida na cinética de adsorção em batelada. Com 

a realização das caracterizações físicas, químicas e texturais verificou-se que os adsorventes 

apresentaram características de mesoporosidade e que os poros presentes no material são 

maiores que a molécula do corante, o que evidencia a capacidade de adsorção dos adsorventes 

alternativos propostos. As eficiências de adsorção obtidas para os adsorventes nas condições 

ótimas obtidas pela desejabilidade foram de 72% para LP e 99% para LF. Na adsorção, o melhor 

ajuste dos dados experimentais foi obtido para o modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R2 

> 0,98) para ambos os adsorventes. Quanto a investigação da capacidade adsortiva, foram 

ajustados os modelos Sigmóide e Wu para LP e LF, respectivamente. O processo de adsorção 

ocorreu de forma exotérmica (-327,86 kJ mol-1) para LP e endotérmica (23,03 kJ mol-1) para 

LF, sendo que para ambos a adsorção foi espontânea e termodinamicamente favorável. No 

processo de dessorção, o melhor ajuste foi obtido para o modelo de pseudo-segunda ordem 

(0,326 e 1,233 mg g-1 para LP e LF, respectivamente) e o modelo de Langmuir foi o que melhor 

se ajustou aos dados na isoterma, tanto para LP (0,348 mg g-1 e R2 0,75), quanto para LF 

(0,660 mg g-1 e R2 0,63). A dessorção ocorreu de forma exotérmica (-278,26 kJ mol-1 para LP 

e -104,21 kJ mol-1 para LF), com afinidade entre adsorvato e adsorvente, de forma espontânea 

e termodinamicamente favorável. Ainda, foi proposto mecanismo adsortivo por pontes de 

hidrogênio para o LP e por interação eletrostática para LF. Já o mecanismo dessortivo foi 

impedido principalmente pela quimiossorção presente. Por fim, com a realização dessa pesquisa 

pode-se concluir que o lodo de esgoto pode ser utilizado como adsorvente alternativo, pois as 

análises realizadas indicam seu bom desempenho no processo. 

 

Palavras-chave: Reaproveitamento de Resíduo. Coluna de leito fixo. Efluente têxtil. 

Mecanismo adsortivo/dessortivo. 

  



 

ABSTRACT 

 

FREITAS, D. C. Adsorption and desorption of reactive Black 5 dye in aqueous solution 

using alternative sanitary sewage sludge (biochar) adsorbent. 2020. 177 p. Thesis 

(Undergraduate in Civil Engineering) – Undergraduate Program in Civil Engineering, The 

Federal University of Technology - Paraná. Curitiba, 2020. 

 

Sewage sludge is considered an environmental liability due to the amount generated and the 

problem in the destination. An alternative destination for this waste would be its transformation 

into biochar to be used to remove other pollutants, such as synthetic dyes. Most of these dyes 

are difficult to degrade and when present in effluents that are discarded in water bodies, they 

can cause damage to aquatic fauna and flora. In this sense, the objective of this research was to 

investigate the adsorptive and desorption capacity of previously pyrolyzed (LP) and 

functionalized (LF) sewage sludge in the removal of Reactive Black 5 dye. The adsorbents were 

characterized using physical, chemical, and textural analyzes. Subsequently, kinetic tests were 

performed according to statistical planning using the factorial central rotational composite 

design (DCCR) 23, varying the pH of the solution, test temperature, and mass of adsorbent. The 

adsorption equilibrium tests employing isotherms and determination of thermodynamic 

properties were performed based on the optimal condition verified by the desirability in 

statistical planning. In the desorption, regenerating solutions were tested, the best being used in 

the desorption, as well as in the adsorption/desorption cycles. For continuous flow adsorption, 

DCCR 23 was performed, varying the input flow, RB 5 concentration and adsorbent mass. In 

the optimum condition obtained in the planning, textile effluent and textile effluent fortified 

with RB 5 were treated. The same was applied for the optimal condition obtained in batch 

adsorption kinetics. With the realization of the physical, chemical, and textural 

characterizations it was found that the adsorbents showed characteristics of mesoporosity and 

that the pores present in the material are larger than the dye molecule, which shows the 

adsorption capacity of the proposed alternative adsorbents. The adsorption efficiencies obtained 

for the adsorbents under the optimal conditions obtained by the desirability were 72% for LP 

and 99% for LF. In adsorption, the best fit of the experimental data was obtained for the pseudo-

second order kinetic model (R2> 0.98) for both adsorbents. As for the investigation of 

adsorptive capacity, the Sigmoid and Wu models were adjusted for LP and LF, respectively. 

The adsorption process occurred exothermic (-327.86 kJ mol-1) for LP and endothermic 

(23.03 kJ mol-1) for LF, and for both adsorption was spontaneous and thermodynamically 

favorable. In the desorption process, the best fit was obtained for the pseudo-second order 

model (0.326 and 1.233 mg g-1 for LP and LF, respectively) and the Langmuir model was the 

one that best fit the data in the isotherm, both for LP (0.348 mg g-1 and R2 0.75), and for LF 

(0.660 mg g-1 and R2 0.63). Desorption occurred exothermically (-278.26 kJ mol-1 for LP and -

104.21 kJ mol-1 for LF), with spontaneous and thermodynamically favorable affinity between 

adsorb and adsorbent. Also, an adsorptive mechanism by hydrogen bonds for LP and 

electrostatic interaction for LF was proposed. The desorption mechanism was prevented mainly 

by the present chemosorption. Finally, with the completion of this research, it can be concluded 

that sewage sludge can be used as an alternative adsorbent, as the analyzes performed indicate 

its good performance in the process. 

Key words: Reuse of waste. Fixed bed column. Textile effluent. Adsorptive/desorptive 

mechanism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade industrial do setor têxtil, é uma atividade intensiva quanto ao uso de água, 

e por consequência, na geração de volumes de efluentes a serem tratados. Isso se dá, por 

exemplo, pelo fato desse setor ter passado por crescente expansão (SAXENA et al., 2017). 

Dentro desse contexto, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção - ABIT 

(2014) reporta que o Brasil ocupa a quarta posição dos produtores mundiais de tecidos, 

elevando a importância de um consumo consciente a fim de preservar os recursos naturais. Essa 

preocupação se dá não só pelo consumo da água e geração de efluentes, mas principalmente 

pelas substâncias que podem estar presentes nesse efluente. 

Dentre as inúmeras substâncias presentes no efluente têxtil, é importante dar destaque 

aos corantes, uma vez que estes possuem estruturas químicas complexas, de difícil degradação 

e que interferem em processos biológicos naturais. Corantes do tipo azo (Preto reativo 5, por 

exemplo), conforme descrito por Guarantini e Zanoni (2000) podem se decompor em aminas 

aromáticas com possível potencial carcinogênico sob condições anaeróbias. 

Diante deste problema muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com a intenção de 

encontrar processos adequados ao tratamento de efluentes têxteis, tais como a ozonização 

(TREVIZANI et al., 2018), adsorção (PEREIRA et al., 2018) e fotocatálise (DESA et al., 2019), 

sendo a escolha do processo dependente da característica do efluente gerado. 

Ainda, na maioria das vezes, o tratamento (em geral o físico-químico) se torna oneroso 

e gera resíduos sem potencial de aproveitamento. E também tem aqueles que são de menor 

custo (biológicos), mas não apresentam eficiência quanto à biodegradabilidade dos compostos. 

Sendo assim, surge a necessidade de optar por tratamentos que apresentem elevada eficiência 

de remoção, baixo custo (dependendo do adsorvente utilizado) e seja de fácil operação, como 

a adsorção. De acordo com Ruthven (1984) a adsorção consiste no contato entre o sólido e 

fluido, que origina a transferência de massa do adsorvato para o adsorvente. O carvão ativado 

é o principal adsorvente utilizado, isso devido à sua capacidade adsortiva (devido à estrutura de 

carbono, elevada área superficial e variedade de grupos funcionais) e de regeneração. No 

entanto, sua aplicação acarreta principalmente em alto custo de aquisição. 

A utilização de lodo de esgoto como um adsorvente alternativo é interessante do ponto 

de vista da aplicação de um biocarvão, isso após tratamento térmico e químico, pois além de 

contribuir no processo de adsorção, ajuda significativamente no gerenciamento da destinação 

desse resíduo. O carvão de lodo (passado pela pirólise), conforme reportado por Reis et al. 

(2016a) resulta em uma matriz carbonácea com elevados teores de carbono fixo, o que contribui 
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significativamente para o processo de adsorção. Essa aplicação contribui para a sustentabilidade 

do processo, pois utiliza um passivo ambiental e minimiza a questão de disposição em aterros 

sanitários, o que,  a médio e longo prazo, torna-se inviável devido aos custos operacionais 

associados. 

Além da adsorção, também é necessário conhecer a capacidade dessortiva do material 

adsorvente. De acordo com Zhou et al. (2019) o processo de dessorção é importante no sentido 

de regenerar e reutilizar o adsorvente. Além disso, o processo de dessorção também é essencial 

para manter o custo do processo reduzido, recuperar os compostos adsorvidos, minimizar a 

quantidade de resíduos e ainda, o estudo da dessorção permite a compreensão dos mecanismos 

envolvidos no processo. 

Pesquisas como as realizadas por Moura et al. (2016), Correia et al. (2018), Vargas et 

al. (2019) e Fraga et al. (2020), entre outros, tiveram como objeto de estudo a adsorção do 

corante Preto Reativo 5 presente em efluentes têxteis utilizando adsorventes de natureza 

variada, tais como quitosona, restos de tecidos, fibra de sisal, e óxido de grafeno, 

respectivamente. 

Por fim é importante ressaltar que realização de modelagem é empregada amplamente 

empregada nas pesquisas e podem trazer inúmeras vantagens, pois possibilita o entendimento 

das variáveis que influenciam no processo, o que leva a ajusta-las de maneira que possa se 

beneficiar com a ocorrência de otimização de um processo. 

Dentro do contexto apresentado, o objetivo desta pesquisa foi investigar a adsorção e 

a dessorção do corante Preto reativo 5 (RB 5) em lodo de Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE) previamente pirolisado e funcionalizado. 

Dessa forma, a aplicação de lodo de esgoto para adsorção do corante Preto Reativo 5 

é uma lacuna a ser preenchida, e estudar não só a adsorção, mas também a dessorção, ciclos e 

mecanismo de adsorção e dessorção, bem como o estudo de coluna de leito fixo, são diferenciais 

a serem contemplados nessa pesquisa. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar a capacidade adsortiva e dessortiva do lodo de esgoto de Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) previamente pirolisado e funcionalizado na remoção do corante 

Preto Reativo 5. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o material adsorvente, lodo de ETE in natura, pirolisado e funcionalizado 

por meio de análises físicas, químicas e texturais; 

 Avaliar experimentalmente o comportamento de adsorção e dessorção do Preto reativo 

5 por meio de estudos cinéticos e de equilíbrio; 

 Avaliar o efeito da temperatura e a espontaneidade do processo por meio da 

determinação de parâmetros termodinâmicos; 

 Determinar a capacidade de regeneração do adsorvente por meio de ciclos de adsorção 

e dessorção; 

 Propor mecanismos de adsorção e dessorção que representem a(s) interação(ões) que 

ocorre(m) entre adsorvente e adsorvato; 

 Avaliar o comportamento da adsorção em coluna de leito fixo por meio de ensaios em 

fluxo contínuo; e 

 Avaliar o tratamento de efluente têxtil real e efluente têxtil real fortificado a partir  da 

condição ótima dos experimentos em batelada e fluxo contínuo. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 LODO DE ESGOTO COMO ADSORVENTE ALTERNATIVO 

 

De acordo com McKay (1996) os adsorventes são utilizados em um dos principais 

métodos físico-químicos de remoção de contaminantes, a adsorção. Para que este método seja 

eficaz, é necessário que o adsorvente utilizado possua alta seletividade, e elevada capacidade 

de adsorção e regeneração. Além destas características, deve ser avaliada a quantidade de 

adsorvente a ser utilizada, bem como o custo para sua aquisição. 

O adsorvente mais utilizado é o carvão ativado, pois possui elevada área específica 

que promove maior eficiência em termos de remoção de corante (MACHADO et al., 2015). No 

entanto, a utilização do carvão ativado é onerosa, e estudos vêm sendo realizados com o 

objetivo de produzir adsorventes alternativos, que também tenham elevada capacidade de 

adsorção assim como o carvão, mas que apresentem menor custo, como lodo de lavanderia 

industrial (SILVA et al., 2016), lodo de ETE com casca de arroz (CHEN et al., 2019), lodo de 

ETE (DING et al., 2019). 

Uma das opções para a produção de adsorventes alternativos é o lodo de esgoto. O 

lodo de esgoto compreende o resíduo final gerado em uma estação de tratamento de esgoto 

(ETE) e, de acordo com Pedroza et al. (2010) é de extrema importância a gestão adequada desse 

biossólido. Ainda, os mesmos autores afirmam que embora nas últimas décadas tenha ocorrido 

um avanço significativo quanto à redução da geração do lodo, a destinação adequada desse 

resíduo ainda é um problema para os geradores, sejam eles empresas de saneamento ou 

indústrias, públicas ou privadas. 

O lodo se enquadra como resíduo sólido e é classificado como resíduo perigoso Classe 

I de acordo com as definições da NBR 10004 (BRASIL, 2004). Segundo Smith et al. (2009) a 

composição química do lodo pode variar em função da origem seja residencial ou industrial, 

época do ano e tipo de tratamento empregado. No entanto, é comum estarem presentes em sua 

composição matéria orgânica, nutrientes como nitrogênio e fósforo, e eventualmente metais 

pesados. 

O lodo de esgoto, de acordo com Reis et al. (2016a) surge como precursor para a 

produção de carvão, alternativamente ao carvão ativado, pois este lodo tem porosidade que 

permite a adsorção, e é composto por grupos funcionais que possibilitam a ocorrência de 

ligações com a molécula do corante. Além disso, contribui para o uso de um passivo que deve 
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ser disposto em aterros sanitários, o que a médio e longo prazo é inviável devido aos custos 

operacionais, redução de vida útil do aterro e restrições ambientais. 

Reis et al. (2016a) ressaltam ainda que a aplicação do lodo de esgoto como matéria 

prima para a produção de adsorventes é viável principalmente devido à sua composição 

predominamente orgânica, o que, após a pirólise, possibilita a obtenção de uma matriz 

carbonácea com elevados teores de carbono fixo, o que é interessante do ponto de vista da 

adsorção. 

No Quadro 1 tem-se um resumo de alguns estudos com lodo de esgotos sanitário e 

efluentes industriais como adsorventes na remoção de corantes no período de 2008 a 2019. 
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Quadro 1 - Estudos com lodo como adsorvente alternativo para remoção de corantes. 

Autores Adsorvente Adsorvato 

Concentração 

do adsorvato 

(mg L-1) 

Eficiência 

de remoção 

(%) 

Modelo Cinético 
Modelo de 

Isoterma 

Al-Degs et al. (2008) Lodo de ETE 

Azul Reativo 2; Vermelho 

Reativo 4; Amarelo 

Reativo 2 

50 62 - 90 - Langmuir 

Rasool e Lee (2015) Lodo de ETE Vermelho do Congo 1000 92 
Pseudo-segunda 

ordem 
Langmuir 

Gupta e Garg (2015) Lodo de ETE Lignina e Amoxicilina 50 - 250 70 - 85 
Pseudo-primeira 

ordem 
Redlich-Peterson 

Mahjoub e Brahim 

(2015) 

Lodo de 

indústria têxtil 
Vermelho do Congo 100 98 

Pseudo-segunda 

ordem 

Redlich-Peterson e 

Langmuir 

Sonai et al. (2016) 
Lodo de 

indústria têxtil 
Vermelho Reativo 12 500 98 

Pseudo segunda 

ordem 
Langmuir 

Silva et al. (2016) 

Lodo de 

lavanderia 

industrial 

Azul Reativo Brilhante 

Remazol 
1000 84 

Pseudo-segunda 

ordem 
Freundlich 

Maderova et al. (2016) Lodo de ETE 

Azul Ácido 22; Azul 

Básico 12; Marrom Básico 

Y; Vermelho Básico 2 

55 73 - 92 
Pseudo-segunda 

ordem 
Langmuir 

Pereira et al. (2018) Lodo de ETE Vermelho Reativo 120 25 98 
Pseudo-segunda 

ordem 
Langmuir 

Tang et al. (2018) Lodo de ETE Tetraciclina 50 - 800 86 
Pseudo-segunda 

ordem 

Langmuir 

Freundlich 

Chen et al. (2019) 

Lodo de ETE 

com casca de 

arroz 

Vermelho Direto 4BS; 

Laranja Ácido II; Azul 

reativo 19; Azul de 

Metileno 

50 - 300 80 - 91 
Pseudo-segunda 

ordem 

Langmuir 

Freundlich 

Ding et al. (2019) Lodo de ETE Azul de Metileno 40 90 
Pseudo-segunda 

ordem 
Langmuir 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 
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Com base nesses estudos já realizados pode-se perceber que a utilização do carvão a 

partir de lodo como adsorvente alternativo para a remoção de corantes se mostra bastante 

promissor. 

 

3.2 EFLUENTES TÊXTEIS – CARACTERÍSTICAS E TRATAMENTO 

 

A indústria têxtil é uma atividade intensiva quanto ao uso de água, o que exerce uma 

pressão sobre os recursos hídricos (SAXENA et al., 2017). Gomes de Moraes, Sanches Freire 

e Durán (2000) complementam que não só é preocupante o consumo de água, mas 

principalmente a geração de efluentes industriais, que quando não destinados e/ou tratados 

corretamente podem contaminar tanto a água, quanto o solo. 

Conforme reportado por Tong et al. (2012) os processos que mais utilizam água e 

consequentemente geram resíduos líquidos na indústria têxtil são o branqueamento, tingimento, 

estampagem e acabamento, pois a água é utilizada como meio primário para aplicação de 

corantes e produtos químicos nos tecidos dos processos. 

O tingimento tradicional requer cerca de 100 a 180 L de água para cada 1 kg de fibra 

a ser tingida (ZHENG et al., 2016) e mais de 80% dos efluentes industriais são descarregadas 

por indústrias têxteis segundo Lu et al. (2010). Kant (2012) ainda ressalta que uma indústria 

têxtil de porte médio, com capacidade de processamento de cerca de 8.000 kg de tecido por dia, 

consome cerca de 1,6 milhões de litros de água. 

De acordo com Hussain e Wahab (2018) a descarga de corantes no ambiente, mesmo 

que em pequenas quantidades, pode trazer danos à fauna e flora local, os corantes são visíveis 

e tem capacidade de dispersão na fase líquida, poluindo e/ou contaminando a água devido à sua 

elevada capacidade de dispersão e por serem visíveis ao olho humano. Como efeitos, os sólidos 

suspensos contidos no efluente são capazes de entupir brânquias de peixes, resultando na 

redução da taxa de crescimento ou até mesmo na sua mortandade. Ainda, em virtude da 

presença de cor, ocorre a redução da penetração de luz, o que interfere na capacidade de diversas 

espécies de algas em produzir alimento e oxigênio. 

Na Tabela 1 são apresentadas as principais características do efluente têxtil. 
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Tabela 1 - Principais características de efluentes têxteis. 

Características Lavagem Branqueamento Mercerização Tingimento 
Composição 

final 

pH 10,0 - 12,0 8,5 - 11,0 8,0 - 10,0 9,0 - 11,0 8,0 - 10,0 

Sólidos totais 

dissolvidos 

(mg L-1) 

12000 - 30000 2500 - 11000 2000 - 2600 1 500 - 4000 5000 - 10000 

Sólidos suspensos 

totais (mg L-1) 
1000 - 2000 200 - 400 100 - 400 50 - 350 100 - 700 

Demanda 

bioquímica de 

oxigênio 

(mg L-1) 

2500 - 3500 100 - 500 50 - 120 100 - 400 50 - 550 

Demanda química 

de oxigênio 

(mg L-1) 

10000 - 20000 1200 - 1600 250 - 400 400 - 1400 250 - 8000 

Cloretos 

(mg L-1) 
- - 350 - 700 - 100 - 500 

Sulfatos (mg L-1) - - 100 - 350 - 50 - 300 

Cor - - 
Altamente 

colorido 

Fortemente 

colorido 

Fortemente 

colorido 

Fonte: Adaptado de KHANDEGAR e SAROHA (2013). 

 

 

Dentro deste contexto, muitos estudos vem sendo desenvolvidos sobre métodos e 

processos adequados ao tratamento de efluentes têxteis, com o objetivo de minimizar os 

impactos causados ao ambiente. É válido ressaltar que o tratamento depende de fatores como o 

tipo de corante utilizado, natureza da(s) molécula(s) presente(s) no corante, impureza das fibras 

e padrão de lançamento do efluente tratado em corpos hídricos, dentre outros. 

Os processos de tratamento podem ser: 

 Físicos: que incluem diferentes técnicas de precipitação (variação de 

temperatura), adsorção física, filtração e osmose reversa; 

 Químicos: são aqueles em que a remoção de corantes é realizada pela adição 

de produtos químicos ou reações químicas, como oxidação eletroquímica, 

adsorção química e ozonização, conforme reportado por Franciscon et al. 

(2012); 

 Biológicos: realizados por processos anaeróbio ou aeróbio, como sistemas de 

lodos ativados e filtros biológicos de acordo com Kunz et al. (2002). 

Vale destacar o tratamento por meio da adsorção, proposto nessa pesquisa, pois 

segundo Ho e McKay (2003) é uma forma eficiente para remoção de corantes sintéticos, além 

de ser um processo de baixo custo. 

A adsorção pode ser aplicada com diferentes adsorventes, desde o mais usual como o 

carvão ativado, até os alternativos como resíduos agrícolas, urbanos e industriais. No caso desta 
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pesquisa, o adsorvente alternativo é o carvão de lodo de esgoto, que além de ter um preparo 

simples ainda contribui para minimização da problemática da destinação deste passivo 

ambiental. 

 

3.2.1 Corantes provenientes da indústria têxtil 

 

Até a metade do século XIX, de acordo com Guaratini e Zanoni (2000) os corantes 

eram derivados de folhas, ramos, frutos, flores e de substâncias extraídas de animais. No 

entanto, com o crescente desenvolvimento industrial, já em 2015, 90% dos corantes utilizados 

eram sintéticos com estruturas moleculares complexas devido as reações químicas decorrentes 

de sua síntese, conforme reporta Souza, Cunha e Souza (2015). 

De acordo com Mello et al. (2013) os corantes são utilizados na área alimentícia, 

ciências biológicas e têxtil. Neste sentido Kunz et al. (2002) ressaltam que um dos problemas 

enfrentados pelo setor têxtil é a remoção da cor dos efluentes e o significativo volume de água 

utilizado, principalmente na etapa de tingimento. Os autores reportam ainda que basicamente o 

processo de produção na indústria têxtil ocorre em três etapas: formação das fibras, formação 

dos tecidos e acabamento, em que se compreende o tingimento. 

Os corantes têxteis podem ser classificados conforme sua fixação nas seguintes 

categorias, conforme destacam Guaratini e Zanoni (2000): 

  Reativos: corantes solúveis em água, contendo grupo eletrofílico (reativo) capaz de 

formar ligação covalente com os grupos hidroxilas das fibras; 

  Diretos: corantes solúveis em água, constituídos por compostos com mais de um 

grupo azo (exemplo: diazo, triazo) ou pré-transformados em complexos metálicos; 

  Azóicos: compostos coloridos, que são sintetizados sobre a fibra durante o processo 

de tingimento. Podem ser solúveis ou insolúveis em água dependendo da presença 

(solúvel) ou ausência (insolúvel) de grupo sulfônico; 

  Ácidos: corantes aniônicos portadores de um a três grupos sulfônicos, com estrutura 

química baseada em compostos azo e antraquinona; 

  A cuba: corantes insolúveis em água (baseados nos índigos, tioindigóides e 

antraquinóides) que, durante o processo de tintura são reduzidos com ditionito, em 

solução alcalina, transformando-se em compostos solúveis (forma leuco). 

Posteriormente, a subsequente oxidação pelo ar, regenera a forma original do corante 

sobre a fibra.  



29 

  De Enxofre: corantes altamente insolúveis em água que após a aplicação se 

caracterizam por compostos macromoleculares com pontes de polissulfetos; 

  Dispersivos: corantes insolúveis em água aplicados em fibras de celulose e outras 

fibras hidrofóbicas através de suspensão (partículas entre 1 a 4 micra); 

  Pré-Metalizados: corantes caracterizados pela presença de um grupo hidroxila ou 

carboxila na posição orto em relação ao cromóforo azo, permitindo a formação de 

complexos com íons metálicos e; 

  Branqueadores: corantes que apresentam grupos carboxílicos azometino (-N=CH-) ou 

etilênicos (-CH=CH-) aliados a sistemas benzênicos, naftalênicos, pirênicos e anéis 

aromáticos que proporcionam reflexão por fluorescência na região de 430 a 440 nm 

quando excitados por luz ultra-violeta. 

 

Peixoto, Marinho e Rodrigues (2013) afirmam que corantes têxteis são sintetizados 

para evitar a descoloração do tecido, e para isso formam-se grupos de compostos que se tornam 

difíceis de degradar, dificultando o tratamento do efluente têxtil gerado. 

Conforme Kunz et al. (2002) e Mello et al. (2013) a molécula do corante é composta 

basicamente de dois grupos, sendo o grupo cromóforo, que confere cor e absorve a luz, e os 

grupos auxiliares ou auxocromos que desempenham papel de fixação às fibras do tecido. 

O grupo cromóforo com maior atuação na indústria têxtil segundo Kunz et al. (2002) 

compreende os corantes azo, que em sua estrutura possuem um ou mais agrupamentos N=N 

ligados aos anéis aromáticos. 

De acordo com Saratale et al. (2011) os corantes azo presentes no efluente podem se 

decompor em aminas aromáticas com possível potencial carcinogênico sob condições 

anaeróbias, afetando a saúde humana, além da fauna e flora presentes no local de descarte. 

Neste sentido, a adsorção pode ser utilizada como forma do tratamento para este 

efluente. 

 

3.3 ADSORÇÃO: DEFINIÇÃO E FATORES INTERVENIENTES  

 

De acordo com Ruthven (1984) a adsorção resulta da combinação de forças físicas e 

químicas que agem no contato entre sólido e fluido, originando a transferência de massa do 

adsorvato (fase fluida) para o adsorvente (fase sólida). Neste processo, há duas fases em que os 
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constituintes se distribuem diferentemente, o que sugere tendência de acumulação de uma 

substância sobre a superfície da outra. 

Para Foust et al. (1982) o material sólido, denominado adsorvente, mantém o soluto 

em sua superfície por meio de forças físicas. Conforme McCabe, Smith e Harriot (2011) o 

adsorvente que possuir maior superfície interna, será mais eficiente no processo de adsorção. 

Tabak et al. (2009) reportam que a adsorção é considerada um tratamento vantajoso 

de remoção, pois é de baixo custo, fácil operação e eficiência de remoção elevada, isso quando 

comparado a processos de ozonização, por exemplo. 

Contudo, diversos fatores como temperatura, pH, força iônica, concentração inicial do 

adsorvato, agitação, tamanho das partículas, distribuição e tamanho dos poros do adsorvente 

podem interferir na velocidade de reação da adsorção (HO, 2006; NASCIMENTO et al., 2014). 

Como exemplo da distribuição e tamanho dos poros do adsorvente, Foust et al. (1982) 

reportam que quando as moléculas do adsorvato são menores que os poros do adsorvente, a 

adsorção é favorecida e ocorre mais facilmente. 

Assim, conforme a interferência destes e de outros fatores, a adsorção pode ocorrer de 

forma física (fisissorção) e/ou química (quimissorção). No Quadro 2 são apresentadas as 

principais caracterísiticas da adsorção física e química. 

 

 

Quadro 2 - Principais caracterísiticas da adsorção física e química. 
Adsorção Física Adsorção Química 

Baixo calor de adsorção 

(< 10 kcal mol-1 ou < 40 kJ mol-1) 

Alto calor de adsorção 

(> 20 kcal mol-1 ou > 80 kcal mol-1) 

Não especificidade Altamente específica 

Pode ocorrer tanto em monocamada como também 

em multicamadas 

Pode ocorrer tanto em monocamada como também 

em multicamadas 

Não há dissociação das espécies 

adsorvidas 
Pode envolver dissociação 

Só é significante a baixas temperaturas É possível numa grande faixa de temperaturas 

Rápida, não ativada é reversível Ativada, pode ser lenta e irreversível 

Causada por forças de Van der 

Walls; 

Não há transferência de elétrons 

Causada por ligação covalente; 

Há transferência de elétrons com formação de ligação 

química entre adsorbato e adsorvente 

Fonte: Adaptado de RUTHVEN (1984). 

 

 

Diante dessas características é importante compreender como ocorre a cinética e as 

isotermas de adsorção, pois a partir desse conhecimento pode-se estimar o mecanismo, bem 

como o tipo de adsorção. 
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Dentro deste contexto, a adsorção foi objeto de pesquisa principalmente pela sua larga 

aplicação, podendo explorar diferentes adsorventes e adsorvatos, bem como a operação 

simplificada e custo operacional baixo a depender do adsorvente a ser empregado. 

 

3.3.1 Análise textural de caracterização dos adsorventes - Isotermas produzidas por 

adsorção/dessorção de N2 

 

A classificação atualizada das isotermas pode ser visualizada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Classificação das isotermas. 

 

Fonte: THOMMES et al. (2015). 
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De acordo com a Figura 1, as isotermas são classificadas como: 

 tipo I: são características de adsorventes microporosos, sendo que o volume 

adsorvido aumenta com a pressão. A adsorção ocorre em monocamada e pode ser reversível. 

As isotermas do tipo I (a) são caracterizadas pela presença de microporos (poros ≤ 1 nm). As 

isotermas do tipo I (b) possuem poros ≤ 2,5 nm; 

 tipo II: tem características macroporosas ou não porosas e não apresentam 

restrição quanto à adsorção em monocamada ou multicamadas. O ponto B representado na 

isoterma indica que a superfície da monocamada está em processo de saturação e a adsorção 

em multicamada está prestes a iniciar em grande parte dos casos; 

 tipo III: raramente ocorrem, e estão presentes quando a interação entre 

adsorvente e adsorvato é fraca; 

 tipo IV: são características de adsorventes mesoporosos; a inclinação da curva 

indica a homogeneidade de distribuição dos poros. As isotermas do tipo IV (a) apresentam 

histerese (quando as isotermas de adsorção e dessorção não coincidem) potencialmente 

dependente de características como temperatura e sistema de adsorção. As isotermas do tipo IV 

(b) apresentam histerese e tem a reversibilidade como carcterística principal; 

 tipo V: ocorrem raras vezes, e sua presença se dá em sistemas com fraca 

interação entre adsorvato e adsorvente e; 

 tipo VI: são caracterizadas por estarem associadas a superfícies quase uniformes, 

não porosas ou mesoporosas. 

De acordo com Gregg e Sing (1982) a ocorrência de histerese consiste na diferença 

entre os caminhos percorridos na adsorção e dessorção de N2 e pode ser associada à adsorção 

em multicamadas e à presença de mesoporos. 

Na classificação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) as 

histereses podem ser divididas em seis tipos conforme reportado por Thommes et al. (2015) 

(Figura 2). 
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Figura 2 - Classificação das histereses de adsorção. 

 

Fonte: THOMMES et al. (2015). 

 

 

A classificação das histereses foi feita por Thommes et al. (2015) como: 

 Histerese do tipo H1: são aquelas representadas por mesoporos distribuídos 

uniformemente; 

 Histerese do tipo H2 (a) e H2 (b): ambas possuem alças de dessorção íngremes, 

e estão associadas a poros mais complexos e com maior propensão ao bloqueio de poros. No 

caso da H2 (b) esta última característica ocorre em menor proporção; 

 Histerese de tipo H3: ocorrência de agregados não rígidos aos mesoporos, 

normalmente é associada a isotermas do tipo II; 

 Histerese do tipo H4: assemelham-se as histereses H3, porém são mais 

associadas às isotermas de tipo I e II; 

 Histerese do tipo H5: são menos comuns, pois caracterizam distintos formatos 

estruturais dos poros, apresentando mesoporos com aberturas e parcialmente bloqueados 

 

3.3.2 Cinética de adsorção 

 

Ruthven (1984) descreve em sua pesquisa que com a cinética de adsorção é possível 

conhecer a influência do tempo de contato entre o adsorvato e adsorvente, e a quantidade 

adsorvida até atingir o tempo de equilíbrio. 

Ho (2006) e Choi, Kim e Kim (2008) elencam três etapas para ocorrência do processo 

de adsorção, sendo a primeira etapa com maior velocidade de adsorção na superfície do 

adsorvente; a segunda etapa entre mesoporos e microporos na qual é verificado se o adsorvente 
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possui microporos ou tende ao equilíbrio; e a terceira etapa na qual a velocidade de adsorção 

diminui em função da redução da concentração do adsorvato e da saturação do adsorvente nos 

microporos. Os mesoporos e microporos foram representados por Rutheven (1984) e são 

apresentados na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Representação dos mesoporos e microporos. 

 
Fonte: RUTHVEN (1984). 

Legenda: Rp – raio da partícula. 

 

 

Os ensaios cinéticos auxiliam no conhecimento do comportamento do adsorvente em 

função da velocidade em cada etapa, e também na definição do tipo de reação que ocorre entre 

adsorvente e adsorvato. Os modelos lineares mais utilizados são os de pseudo-primeira ordem 

e pseudo-segunda ordem: 

 

 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem (Modelo de Lagergren): 

A equação cinética de Lagergren (1898) mais conhecida como pseudo-primeira ordem, 

representa o processo de fisiossorção ou adsorção física. A velocidade de reação de pseudo-

primeira ordem de Lagergren é geralmente expressa como apresentado na Equação 1. 

 

dqt

dt
= k1,ads  ×  (qe − qt)                                                                                   Equação 1 
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Considerando-se que, no tempo inicial, a superfície do adsorvente não possui soluto 

adsorvido, aplicam-se as condições de contorno t = 0 e qt = 0. 

A Equação 2 é obtida por meio da integração da Equação 1 (HO, 2004). 

 

qt = qe (1 − e−k1,adst
)                                                                                     Equação 2 

 

Em que: 

qt = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa do adsorvente no instante t (mg g-1); 

qe = quantidade adsorvida do soluto por unidade de massa do adsorvente em equilíbrio (mg g- 1); 

t = tempo do experimento (min); 

k1,ads = constante de adsorção de pseudo-primeira ordem (min -1). 

 

 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem (Modelo de Ho-Mckay):  

De acordo com Liu (2008) o modelo cinético de pseudo-segunda ordem está 

relacionado à velocidade com que ocorre a reação química. Esse modelo é expresso pela 

Equação 3 (HO e MCKAY, 1999) e representa predominantemente a ocorrência da 

quimiossorção (adsorção química). 

 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2 (𝑞2 −  𝑞𝑡)2                                                                                    Equação 3 

 

Em que: 

k2 = constante de adsorção do modelo pseudo-segunda ordem (g mg1 min-1); 

q2 = quantidade adsorvida de corante no equilíbrio (mg g-1); 

qt = quantidade adsorvida de corante no tempo t (mg g-1). 

 

Considerando-se que, no tempo inicial, a superfície do adsorvente não possui soluto 

adsorvido, aplicam-se t = 0 e qt = 0. E pela integração da Equação 3, é possível obter a Equação 

4. 

 

𝑞𝑡 = 𝑘2𝑞2
2 𝑡

1+𝑘2𝑞2𝑡
                                                                                                Equação 4 

 

Os valores de k2 e q2 podem ser obtidos pelo gráfico de (t/qt) versus t. A velocidade de 

adsorção inicial (h) pode ser calculada por meio da Equação 5. 
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ℎ =  𝑘2 𝑞2
2                                                                                                            Equação 5 

 

3.3.3 Isotermas de adsorção 

 

Para Ruthven (1984) a isoterma de adsorção é definida pela relação do equilíbrio entre 

a concentração de adsorvato na fase fluida e a concentração de adsorvato no adsorvente a 

temperatura constante. As isotermas indicam: 

 como o adsorvente efetivamente adsorverá o soluto e se a purificação requerida 

pode ser obtida; 

 estimativa da quantidade máxima de soluto que o adsorvente adsorverá; e 

 informações que determinam se o adsorvente pode ser economicamente viável 

para a purificação do líquido. 

 

Segundo Kyzas e Kostoglou (2014) as isotermas referem-se ao ponto chave do 

processo adsortivo, o que nada mais é que a capacidade do adsorvente em adsorver um 

determinado contaminante (adsorvato). 

Também existem isotermas de diferentes formas, dependendo da natureza do 

adsorvente e do adsorvato (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Diferentes formas de isotermas de adsorção em solução aquosa. 

 
Fonte: McCABE, SMITH E PETER (1993). 



37 

Conforme McCabe, Smith e Peter (1993) a forma das isotermas pode indicar como 

ocorre o processo de adsorção e também estimar a quantidade máxima de soluto (adsorvato) 

que o adsorvente é capaz de adsorver. 

As isotermas podem ser divididas basicamente em favoráveis, na forma convexa (com 

aumento na concentração de equilíbrio para um adsorvato); e desfavoráveis, na forma côncava, 

com curvatura ascendente e lineares que indicam aumento linear da concentração de equilíbrio. 

No cálculo do equilíbrio de adsorção devem ser considerados constantes os parâmetros 

de temperatura e pH, como apresentado na Equação 6. 

 

𝑞𝑒 =
𝐶0 −𝐶

𝑚
𝑥𝑉                                                                                             Equação 6 

 

Em que: 

qe = quantidade de adsorvato por unidade de massa (mg g-1); 

Co = concentração inicial do adsorvato na fase aquosa (mg L-1); 

C = concentração final do adsorvato ou concentração de equilíbrio na fase aquosa (mg L-1); 

V = volume adicionado no frasco (L); 

m = massa do material adsorvente (mg). 

 

De acordo com Ruthven (1984) as isotermas de adsorção podem ser agrupadas em 

diferentes classes (Figura 5), conforme as características de porosidade do adsorvente. 
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Figura 5 - Classificação das isotermas de adsorção. 

 
Fonte: GILES et al. (1960). 

 

 

Giles et al. (1960) classificaram as isotermas em quatro diferentes classes, sendo: 

 Isoterma do tipo “S” (spherical): a inclinação é convexa em relação à abcissa. A 

adsorção inicial é baixa e aumenta em função do aumento do número de 

moléculas adsorvidas. Esse tipo indica baixa afinidade entre adsorvente e 

adsorvato, caracterizando a adsorção como cooperativa; 

 Isoterma do tipo “L” (Langmuir): a inclinação é não linear e côncava em relação 

à abcissa. Neste caso, há diminuição da disponibilidade dos sítios de adsorção 

quando a concentração da solução aumenta; 

 Isoterma do tipo “H” (high affinity): é observada quando a superfície do 

adsorvente possui alta afinidade pelo soluto adsorvido; 

 Isoterma do tipo “C” (constant partition): as condições que favorecem este tipo 

de isoterma são substratos porosos e regiões de diferentes graus de solubilidade 

para o soluto. 

 

As isotermas mais comumentes utilizadas são as isotermas de Langmuir, Freundlich e 

Sips: 
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 Isoterma de Langmuir 

Conforme Ruthven (1984) e Cooney (1998) a isoterma de Langmuir foi originalmente 

desenvolvida para representar a sorção química em sítios uniformes com recobrimento da 

camada monomolecular. Além disso, o potencial de adsorção apresenta-se constante ao longo 

de toda superfície e afinidade iônica independemente da quantidade de material adsorvido. Na 

Equação 7 é apresentada a isoterma de Langmuir (Langmuir, 1918). 

 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                                                                Equação 7 

 

Em que: 

qe = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa de adsorvente em equilíbrio com Ce 

(mg g-1); 

qm = quantidade máxima adsorvida do soluto por unidade de massa do adsorvente (mg g-1); 

Ce = concentração de equilíbrio do soluto em solução (mg L-1); 

KL = constante de equilíbrio de Langmuir (L mg-1). 

 

  Isoterma de Freundlich 

Segundo Freundlich (1907) e Cooney (1998) a isoterma de Freundlich descreve o 

equilíbrio em superfícies heterogêneas, sugerindo adsorção em multicamada (Equação 8). 

 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

                                                                                          Equação 8 

 

Em que: 

qe = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa de adsorvente (mg g-1); 

Ce = concentração de equilíbrio do soluto em solução (mg L-1); 

η = constante de Freundlich, adimensional; 

KF = constante de Freundlich ((mg g-1)(mg L-1)1/n). 

 

O fator 1/n significa heterogeneidade, podendo variar entre 0 e 1, sendo que quanto 

mais próximo de 0, mais heterogêneo (MCKAY, 1996). 

Quando 1/n < 1 significa que a isoterma é favorável à remoção do adsorvato 

inicialmente em solução e geralmente é mais adequada para adsorção de líquidos (McCABE, 

SMITH e PETER, 1993). 
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 Isoterma de Sips 

O modelo de Sips é uma combinação das isotermas de Langmuir e Freundlich 

(Equação 9). De acordo com Tsai e Juang (2000), em altas concentrações do adsorvato prevê–

se uma capacidade de adsorção em monocamada, o que é uma característica da isoterma de 

Langmuir. Já em baixas concentrações, o modelo se reduz ao modelo de Freundlich, ou seja, 

capacidade em multicamada. 

 

𝑞𝑒𝑞 =
𝑞𝑠𝐾𝑠𝐶𝑒𝑞

𝑏𝑠

1+ 𝑞𝑠 𝐶𝑒𝑞
𝑏𝑠                                                                                            Equação 9 

 

Em que: 

KS = constante do modelo de Sips (L mg-1), relacionada com a energia de adsorção e assemelha-

se ao parâmetro KL do modelo de Langmuir; 

qS = capacidade máxima de adsorção para formação de uma monocamada (mg g-1); 

bS = é o expoente do modelo de Sips, que é o parâmetro de heterogeneidade (0 < 𝑏𝑠 ≤ 1), 

semelhante ao parâmetro, n do modelo de Freundlich; 

qeq = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa de adsorvente (mg g-1); 

Ceq = concentração de equilíbrio do soluto em solução (mg L-1). 

 

3.3.4 Termodinâmica de adsorção 

 

De acordo com Bauman (1972) a termodinâmica trata do fluxo de energia e das 

propriedades de equilíbrio associadas aos estados de equilíbrio da matéria. 

Para Nascimento et al. (2014) a termodinâmica possui grande domínio e aplicação, 

devido ao fato de estudar as variações físicas e químicas associadas à mudança da temperatura. 

No estudo da termodinâmica são determinados os parâmetros variação de entalpia 

(ΔH°), entropia (ΔS°) e energia livre de Gibbs (ΔG°), as quais indicam se a adsorção entre 

adsorvente e adsorvato ocorre de forma espontânea, exotérmica ou endotérmica, conforme 

relatado por Bauman (1972) e Nascimento et al. (2014). Estes parâmetros também indicam se 

o adsorvente possui afinidade com o adsorvato, permite conhecer a superfície do adsorvente e 

classificar a adsorção como fisiossorção ou quimiossorção. 

A variação da energia livre de Gibbs (ΔG°) relaciona-se com a constante de equilíbrio 

e pode ser calculada pela equação de van’t Hoff (Equação 10).  
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∆G° =  −RT . ln K                                                                                       Equação 10 

 

Em que: 

ΔG° = variação de energia livre de Gibbs padrão da adsorção (kJ mol-1); 

R = constante universal dos gases (8,314 kJ mol-1 K-1); 

T = temperatura da solução (K); 

K = constante de equilíbrio termodinâmico de adsorção. 

 

A energia livre de Gibbs também é relacionada com a variação de entalpia e entropia, 

temperatura constante e pode ser calculada pela Equação 11. 

 

∆G° =  ∆H° − T∆S°                                                                                   Equação 11 

 

Em que: 

ΔG° = variação de energia livre (kJ mol-1); 

ΔH°= variação de entalpia (kJ mol-1); 

ΔS° = variação de entropia (kJ mol-1 K-1). 

 

Ainda pode-se determinar os valores de variação de entalpia e entropia por meio da 

combinação das Equações 10 e 11 (Equação 12). 

 

ln 𝐾 =  −
∆𝐺

𝑅𝑇
=

∆𝑆

𝑅
−

∆𝐻

𝑅𝑇
                                                                                     Equação 12 

 

Em que: 

ΔG° = variação de energia livre (kJ mol-1); 

ΔH°= variação de entalpia (kJ mol-1); 

ΔS° = variação de entropia (kJ mol-1 K-1). 

R = constante universal dos gases (8,314 kJ mol-1 K-1); 

T = temperatura absoluta (K). 
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3.4 DESSORÇÃO 

 

Sivaraj (2001) afirma que a dessorção possibilita separar o corante do adsorvente, e 

consequentemente a regeneração do adsorvente e utilização do corante por mais vezes. Além 

disso, o autor reporta que a dessorção é um processo inverso à adsorção, influenciado por 

fatores como variação da temperatura e pH, e a solução regenerante escolhida. 

Namasivayam (1998) considera importante regenerar o adsorvente, pois dessa forma 

o processo de adsorção torna-se mais econômico. Corroborando esta ideia,Thomas e Crittenden 

(1998) reportam que após a saturação do adsorvato na adsorção, este pode ser descartado, mas 

para isso é necessário realizar sua estabilização, o que onera o processo. Neste sentido, os 

autores afirmam que a dessorção ou regeneração do adsorvente se torna uma alternativa 

bastante atrativa. 

Para Kyzas, Lazaridis e Mitropolus (2012), Kyzas e Lazaridis e Kostoglou (2014) e 

Kyzas e Kostoglou (2014) a dessorção tem por objetivo principal a recuperação do adsorvente 

e do adsorvato, sem prejudicar a capacidade adsortiva do adsorvente, proporcionando sua 

reutilização em vários ciclos de adsorção/dessorção. Dentro deste contexto, Thomas e 

Crittenden (1998) descrevem que a viabilidade do processo de dessorção envolve a capacidade 

de regeneração do adsorvente, custos envolvidos no processo da regeneração e a questão 

ambiental. 

Embora o estudo da dessorção seja de grande importância, ainda são poucas as 

pesquisas reportadas na literatura sobre este tema, como também destacado por Kyzas, 

Lazaridis e Kostoglou (2014) e Pereira et al. (2018). Os autores ainda citam a importância 

econômica dessa pesquisa, principalmente no que diz respeito à otimização de processos em 

colunas de leito fixo. 

Como forma de complementar, na dessorção pode ser realizada a verificação da 

capacidade adsortiva do adsorvente ao longo do tempo por meio de ciclos de dessorção, nos 

quais é possível estimar a vida útil dos adsorventes. 

Kyzas e Deliyanni (2015) elencam a saturação progressiva dos sítios ativos do 

adsorvente, a degradação do adsorvente devido ao pH e o bloqueio dos sítios ativos por 

impurezas como os principais fatores que promovem a diminuição da capacidade adsortiva 

nestes ciclos. 
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3.4.1 Cinética de dessorção 

 

Na literatura são descritos dois modelos cinéticos de dessorção, o de pseudo-primeira 

ordem e o de pseudo-segunda ordem. 

 

 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem: 

De acordo com Tseng et al. (2009) este modelo é o mais simples e mais utilizado para 

análise e ajuste dos dados cinéticos da dessorção (Equação 13). 

 

𝑑𝑞𝑡𝑑

𝑑𝑡
=  −𝑘1𝑑(𝑞𝑡𝑑 − 𝑞𝑒𝑑)                                                                      Equação 13 

 

Em que: 

k1d = constante da taxa de dessorção de pseudo-primeira ordem (min-1); 

qed = quantidade de adsorvato dessorvido no equilíbrio em fase fluida (mg g-1); 

qtd = quantidade de adsorvato dessorvido em qualquer instante t em fase fluida (mg g-1). 

 

Ao integrar a Equação 13 com condição inicial qtd = q0d em t = 0, tem-se a Equação 14 

não linear. 

 

𝑞𝑡𝑑 = (𝑞0𝑑 − 𝑞𝑒𝑑). 𝑒−𝑘1𝑑𝑡 + 𝑞𝑒𝑑                                                                     Equação 14 

 

Os dados de k1d e qed podem ser obtidos pelo gráfico de qtd versus t, com ajuste não 

linear. 

 

 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem: 

O modelo de pseudo-segunda ordem é expresso na Equação 15. 

 

𝑑𝑞𝑡𝑑

𝑑𝑡
=  − 𝑘2𝑑 . (𝑞𝑡𝑑 −  𝑞𝑒𝑑)2                                                                   Equação 15 

 

Em que: 

k2d = constante da taxa de dessorção do modelo de pseudo-seguda ordem (g mg-1 min-1). 
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Integrando a Equação 15 com a condição inicial qtd = q0d em t = 0, tem-se a Equação 

16. 

 

𝑞𝑡𝑑 =  𝑞𝑒𝑑 + (𝑞𝑒𝑑 − 𝑞0𝑑)/𝑘2𝑑𝑡. (𝑞𝑒𝑑 − 𝑞0𝑑) − 1                                   Equação 16 

 

Os parâmetros k2d e qed podem ser obtidos pelo gráfico de qtd versus t, com ajuste não 

linear. 

Vale ressaltar que o processo de dessorção possibilita o fechamento do processo por 

completo e dessa forma permite o entendimento das interações que ocorrem entre adsorvente e 

adsorvato. Além disso é importante citar o estudo de ciclos de adsorção/dessorção, pois por 

meio deles é possível verificar a capacidade adsortiva/dessortiva do adsorvente ao longo do 

tempo com que é utilizado e assim conhecer a vida útil desses materiais. 

 

3.5 PLANEJAMENTO ESTATÍSTICO EM EXPERIMENTOS 

 

Quando uma pesquisa é submetida a uma análise estatística é necessário realizar um 

planejamento experimental, que segundo Montgomery e Runger (2012) objetiva determinar o 

número ideal de experimentos que leve à obtenção de resultados com um dado grau de 

confiabilidade. 

Neste sentido, Button (2016) definiu o planejamento experimental como um conjunto 

de ensaios estabelecido com critérios científicos e estatísticos, com foco na determinação da 

influência de diversas variáveis nos resultados de um dado sistema ou processo. 

Para utilização de uma determinada análise estatítica deve-se observar se a pesquisa 

em particular apresenta características que possibilitem sua aplicação. 

Como exemplo, o planejamento fatorial é indicado quando se deseja estudar os efeitos 

de duas ou mais variáveis de influência, e todas as combinações possíveis dos níveis de cada 

variável são investigadas em cada tentativa ou réplica, segundo Button (2016). 

Para realização do planejamento fatorial é necessário estabelecer um valor máximo e 

mínimo para as variáveis e a execução de corridas experimentais com a finalidade de obter 

dados para a otimização experimental. No planejamento que as variáveis são em dois ou mais 

níveis é possível codificar as variáveis usando sinais (+) e (-), correspondendo à atribuição de 

níveis superiores e inferiores, que se torna útil na realização dos cálculos para determinar qual 

a influência das variáveis estudadas. 
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Segundo Brasil (2006) a aplicação do planejamento fatorial é amplamente utilizada 

por ser uma técnica robusta que permite determinar os fatores e as combinações que exercem 

maior influência no desempenho de um determinado processo, resultando na redução de tempo, 

custo operacional e na melhoria do rendimento de um determinado processo a partir das 

respostas obtidas. 

Para realizar o planejamento experimental deve-se saber qual análise deseja-se testar, 

como por exemplo, o delineamento composto central rotacional (DCCR), que de acordo com 

Mateus, Barbin e Conagin (2001) é um delineamento simétrico e de segunda ordem, constituído 

de duas partes: o fatorial 2k, com um ponto central e pontos axiais. 

Os dados obtidos em uma pesquisa são analisados estatisticamente, com o objetivo de 

comprovar por meio de uma ferramenta avançada a resposta encontrada nos experimentos, 

como por exemplo a condição operacional ótima em um processo. De acordo com Brasil (2006) 

esse conceito é representado pela desejabilidade. 

Neste contexto, é possível obter a condição ótima testada e ainda pelos valores dos 

coeficientes de regressão verificar o modelo que melhor descreve o processo, predizer as 

respostas referentes ao intervalo das variáveis testadas e consequentemente otimizar as 

condições operacionais. 

A resposta em determinado estudo pode ser influenciada por diversos fatores. Sendo 

assim, é importante estudar o efeito desses fatores no processo, e para isso utiliza-se a técnica 

estatística do DCCR. Como ferramenta do DCCR pode-se citar a superfície de resposta que é 

utilizada para investigar a interação de dois ou mais fatores para otimizar o processo; além 

disso, menos ensaios experimentais são necessários para o desenvolvimento do estudo, 

conforme reportado pelos autores Hanrahan e Lu (2007) e Shafeeyan et al. (2012). 

Kaçan e Kütahyali (2012) e Pereira et al. (2018) utilizaram planejamento estatístico 

DCCR fatorial para avaliar o processo de adsorção de estrôncio em lodo de indútria têxtil 

pirolisado e do corante Reactive Red 120 em lodo de esgoto de ETE in natura, pirolisado e 

funcionalizado com ácido nítrico, respectivamente. 

Yokoyama et al. (2019) também utilizaram o DCCR fatorial. Os autores aplicaram 

essa ferramenta no preparo do adsorvente de resíduo de estévia utilizado no processo de 

adsorção de triclosan. 
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3.6 ADSORÇÃO EM COLUNA DE LEITO FIXO 

 

As colunas de leito fixo possibilitam abordagem mais real do processo de adsorção, 

visando principalmente aplicações industriais. Na coluna, o adsorvato passa através de um leito 

empacotado do adsorvente com taxa de fluxo constante, o que permite analisar os parâmetros 

que interferem no processo, tais como velocidade do escoamento, zona de transferência de 

massa, capacidade de adsorção, tempo de residência dentre outros (GEANKOPLIS, 1993). 

De acordo com McCabe, Smith e Peter (1993) a concentração da fase fluida e da fase 

sólida na coluna de leito fixo variam conforme o tempo e a posição do leito, pois nos segundos 

iniciais a transferência de massa ocorre na entrada da coluna (local de primeiro contato do fluido 

com o adsorvente). Em seguida, o adsorvente próximo à entrada da coluna ficará saturado e a 

transferência de massa e a adsorção ocorrerão em pontos mais distantes da entrada da coluna. 

Para avaliar o desempenho da coluna de leito fixo são utilizados estudos de curva de 

ruptura ou curva breakthrough, que possibilitam predizer o ponto de saturação da coluna de 

adsorção mediante as condições de alimentação (SILVA NETO et al., 2018). A curva de ruptura 

é uma relação entre a razão da concentração de saída (Cs) pela concentração da alimentação 

(Ce) em função do tempo (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Curva de ruptura em coluna de leito fixo. 

 

Fonte: Adaptada de GEANKOPLIS (1993). 

 

 

A saturação do leito é definida quando a concentração de saída (Cs) alcança 90% da 

concentração de alimentação do sistema (Ce), o que indica a perda de eficiência do adsorvente 

e a necessidade de promover sua troca ou regeneração (GEANKOPLIS, 1993). 
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Geankoplis (1993) definiu a existência de uma Zona de Transferência de Massa 

(ZTM), que é representada pelo comportamento curvilíneo da curva de ruptura, que delineia 

uma região do leito na qual está ocorrendo a adsorção. Desta forma a ZTM pode ser entendida 

como a extensão do leito na qual a concentração passa do ponto de ruptura até o ponto de 

exaustão. A ZTM pode variar em função do diâmetro das partículas, tamanho e volume de 

poros, concentração inicial do adsorvato em solução e vazão afluente, e estes fatores interferem 

na forma da curva de ruptura (COUTO JUNIOR et al., 2015). 

Patel (2019) reportou que a maioria dos estudos de adsorção em coluna de leito fixo é 

realizada com materiais sintéticos como adsorventes e metais ou corantes como adsorvatos, 

presentes em solução aquosa preparada em laboratório. 

Há alguns estudos publicados na literatura sobre a aplicação de colunas de leito fixo 

para avaliação da adsorção do corante RB 5 em solução aquosa contendo diversos adsorventes 

de origem vegetal e mineral como: carvão ativado granular preparado a partir de resíduos de 

bambu funcionalizado com ácido fosfórico (AHMAD e HAMEED, 2010), quitosona 

(BARRON-ZAMBRANO et al., 2010), biomassa vegetal composta por eucalipto e casca de 

arroz (PENGTHAMKEERATI e SATAPANEJARU, 2015) e óxido férrico produzido por meio 

de precipitação (YANG et al., 2019). 

Porém, ainda são poucos os estudos reportados na literatura com a aplicação de coluna 

de leito fixo para remoção de RB 5, principalmente quando se trata da utilização de lodo de 

esgoto como adsorvente, assim justificando seu estudo. 

  



48 

4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Neste capítulo são apresentadas as etapas e análises realizadas, e as metodologias 

utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório 

de Saneamento (LabSan) do Departamento Acadêmico de Construção Civil (DACOC) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – câmpus Curitiba, sede Ecoville. 

Na Figura 7 pode ser observado um fluxograma dos procedimentos experimentais 

adotados na pesquisa. 

 

 

Figura 7 - Fluxograma dos procedimentos experimentais adotados neste trabalho. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

4.1 ADSORVENTE 

 

Para a realização desta pesquisa, foram utilizadas amostras de lodo anaeróbio 

provenientes de uma Estação de Tratamento de Esgotos do município de Curitiba, estado do 

Paraná. A coleta das amostras do lodo foi realizada no dia 06 de julho de 2017, sendo coletados 

50 L de lodo desaguado. De forma mais especifica, a coleta foi realizada na saída de um reator 
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anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (RALF) e antes dos processos de secagem e 

calagem. Foi escolhido utilizar o lodo anaeróbio devido a este ter apresentado boa capacidade 

de adsorção na pesquisa de Pereira et al. (2018) e pela possibilidade de agregar valor 

reaproveitando um resíduo que é considerado um passivo ambiental. 

As nomenclaturas adotadas nesta pesquisa para os adsorventes estudados foram: (a) 

lodo de esgoto in natura (LI); (b) lodo de esgoto pirolisado (LP); e (c) lodo de esgoto pirolisado 

seguido de funcionalização química com ácido nítrico, HNO3 (LF). 

 

4.1.1 Pré-tratamento das amostras 

 

Logo após a coleta do lodo iniciou-se o pré-tratamento das amostras, que consistiu na 

secagem em estufa Medclave a temperatura de 105 (5) °C por 24 h. 

Após a secagem, as amostras do lodo foram processadas em um moinho de bolas, 

marca Solab, modelo 36/120 e posteriormente levadas ao moinho de panelas marca Dialmática, 

modelo HSM100, para que fosse obtida uma granulometria menor. Na sequência, foi separada 

a faixa granulométrica ≤ 0,075 mm escolhida para realização dos ensaios, conforme Pereira et 

al. (2018). 

É importante ressaltar que a secagem e a moagem (pré-tratamento) foram realizadas 

apenas para o LI, e a partir dessa amostra foram preparados os demais adsorventes, LP e LF. 

 

4.1.2 Preparo dos adsorventes 

 

Após o pré-tratamento do material, foram realizados os tratamentos com ativação 

física e química: 

 

 Ativação física por pirólise 

 

Na ativação física foi realizada pirólise a 500 °C, conforme metodologia adaptada de 

Vasques et al. (2011) para aumentar a densidade energética e melhorar a eficiência da adsorção. 

Dessa forma, o LI foi calcinado em mufla marca ZEZIMAQ, modelo 2000 G, a 

temperatura de 200 °C durante uma hora. Após este período, a temperatura foi aumentada para 

500 °C e a amostra foi mantida por mais uma hora na mufla. 

O material pirolisado foi resfriado e parte desse material foi utilizada para a realização 

do tratamento químico. 



50 

 Ativação química 

 

No tratamento químico foi utilizado ácido nítrico (HNO3) como agente na 

funcionalização, de acordo com a metodologia adaptada de Sonai et al. (2016). Essa técnica 

tem por finalidade modificar a superfície do adsorvente, promovendo aumento da sua 

capacidade de adsorção. 

Nesta etapa, 100 mL de HNO3 (0,1 mol L-1) foi adicionado em um erlenmeyer de 

125 mL contendo 2,0 g da amostra. Em seguida, este erlenmeyer foi mantido em incubadora 

Shaker Solab, modelo SL222, a 25 °C sob agitação de 150 rpm durante 3 h. 

Posteriormente, o material foi filtrado em papel filtro qualitativo faixa azul (gramatura 

de 80 g m-2), e o material sólido retido no erlenmeyer foi lavado com aproximadamente 30 mL 

de água destilada e em seguida, foi seco em estufa a 105 °C até obtenção de massa constante. 

 

4.2 ADSORVATO 

 

O corante utilizado nesta pesquisa foi o Preto reativo 5 (Reactive black 5 – RB 5), 

pertencente a classe dos corantes têxteis azo, comercializado e adquirido da empresa Sigma-

Aldrich. As propriedades e características do corante estão apresentadas no Quadro 3 e a 

estrutura química é apresentada na Figura 8. Este corante foi escolhido por ser do tipo azo e 

estar amplamente presente em efluentes têxteis, sendo de difícil degradação. 

 

Quadro 3 - Propriedades e características gerais do corante utilizado. 

Corante Preto Reativo 5 

Color Index RB 5 

Fórmula Química C26H21N5Na4O19S6 

Massa molecular (g mol-1) 991,82 

N° CAS de identificação (CAS number) 17095-24-8 

Absorbância – λ máx. (nm) 597 

Grau de pureza (%) ≥ 55 

Referência do Produto 306452 

Marca SIGMA-ALDRICH 

Classe Química Reativo 

Grupo Cromóforo Azo (-N=N-) 

Identificação de substância PubChem 24858338 

Fonte: SIGMA ALDRICH [S.d.] (2018). 
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Figura 8 - Estrutura química do corante RB 5. 

 

Fonte: SIGMA ALDRICH [S.d.] (2018). 

 

 

Utilizando-se o software Avogrado (versão 1.2.0) foi obtido o comprimento 

longitudinal da molécula e sua disposição eletrônica, bem como o desenho da estrutura 

tridimensional e do tamanho da molécula do corante RB 5 (Figura 9) para compreender a 

distribuição de sua molécula e dimensões envolvidas, como por exemplo a largura de 1,075 nm 

e comprimento de 2,462 nm. 

 

 

Figura 9 – Representação da estrutura molecular e das dimensões da molécula do corante RB 5. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AUTÓRIA PRÓPRIA (2018). 
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O corante foi utilizado sem qualquer processo ou tratamento prévio, ou seja, foi 

utilizado conforme recebido da Sigma-Aldrich [S.d.]. 

Primeiramente, uma solução padrão concentrada (25 mg L-1) foi preparada a partir de 

quantidades estabelecidas de corante e água destilada (0,025 g do RB 5 diluído em 1 L de água 

destilada). Com a diluição da solução padrão foram preparadas as soluções utilizadas nos 

ensaios de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 e 25 mg L-1.  

O pH das soluções utilizadas nos testes adsortivos foi ajustado aos valores desejados 

com adição de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol L-1 e hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 mol L-1 com 

auxílio de um pHmetro pHTEK, modelo pHS-3E, previamente calibrado com soluções tampão 

de pH 4,0 e 7,0. 

 

4.2.1 Determinação do pKa do adsorvato (RB 5) 

 

Para determinação do pKa foi utilizado o metódo potenciométrico adaptado de 

Reijenga et al. (2013). Para isso, foi preparada amostra (100 mL de solução RB 5) com 

concentração de 10 mg L-1, e o pH dessa solução foi determinado e posteriormente ajustado 

para 1,0 com solução de HCl (0,1 mol L-1). 

À solução de RB 5 com pH 1 foi aos poucos adicionad 5 mL da solução de NaOH (0,1 

mol L-1) e anotava o valor de pH após estabilização do equipamento até que a amostra atingisse 

pH 14  aos  

Posteriormente, foi possível elaborar o gráfico do volume de NaOH adicionado versus 

o valor de pH. A partir deste gráfico foi elaborado o gráfico da derivada, no qual o ponto de 

inflexão da titulação indica o pKa, sendo este valor a metade do valor de pH nesse ponto 

(REIJENGA et al., 2013). 

 

4.2.2 Determinação de grupos funcionais do RB 5 por meio de FTIR 

 

A determinação de grupos funcionais do RB 5 foi realizada no Laboratório 

Multiusuário de Análises Químicas (LAMAQ) do Departamento Acadêmico de Química e 

Biologia (DAQBi) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, sede 

Ecoville. 

O equipamento utilizado foi o espectrofotômetro de infravermelho com transformada 

de Fourier (FT-IR) Varian, modelo 640-IR, e os espectros foram obtidos na região de 
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comprimento de onda e transmitância. Esta análise possibilitou conhecer os grupos funcionais 

presentes na superfície do adsorvato.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

 

No Quadro 4 são apresentados os parâmetros, suas respectivas unidades, equipamentos 

e referências utilizadas para caracterização das amostras de LI, LP e LF. 

 

 

Quadro 4 - Parâmetros físico-químicos e métodos utilizados nas análises de caracterização dos adsorventes. 
Parâmetro Unidade Equipamento Referência 

Teor de umidade % 

Estufa Medclave; 

balança analítica 

Shimadzu, AUY220 

ASTM D 2867 (2004) 

Teor de material volátil % 

Balança analítica 

Shimadzu, AUY220; 

Mufla Zezimaq 

ASTM D 5832-98 (2003) 

Teor de cinzas % 

Mufla zezimaq, balança 

analítica Shimadzu, 

AUY220 

ASTM D 2866-94 (1998) 

Massa específica real g cm-3 

Multipicnômetro de 

Hélio Quantachrome, 

MVP-D160-E 

ASTM D 6226 (2005) 

pH - 

pHmetro Digital de 

Bancada - pHTEK, pHS-

3E 

ASTM D 3838-80 (1999) 

pHpcz - 

Incubadora Shaker 

SL222, Solab; pHmetro 

Even, PHS-3E 

Adaptado de Babic et al. 

(1999) 

Grupos funcionais por 

FTIR 
cm-1 

Espectrofotômetro de 

infravermelho com 

transformada de Fourier 

(FTIR), Varian; 640-IR 

Silverstein et al. (2007) 

Grupos funcionais 

ácidos e básicos 

(Método Boehm) 

mEq g-1 

Incubadora Shaker 

SL222, Solab; balança 

analítica Shimadzu, 

AUY 220 

Boehm (2002) 

Imagens de superfície 
Ampliações 60 x a 

10.00 kx 

Metalizador Quorum, 

Q150RES; Microscópio 

Eletrônico de Varredura 

(MEV) Zeiss, EVO/MAI 

15 

Dedavid et al. (2007) 

Compostos e ligações 

químicas por 

difratometria de Raios X 

(DRX) 

Intensidade/2ɵ 

Difratômetro de raios X 

(Shimadzu Co., XRD-

7000) 

 

Variação de massa em 

função da temperatura 

por meio da Análise 

Termogavimétrica 

(ATG) e Análise térmica 

diferencial (ATD) 

% 

Sistema de Análises (BP 

Engenharia, modelo RB-

3000) 
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Porosimetria de 

mercúrio 
m3 g-1 

Poremaster® 

automated mercury 

porosimeters (8.01) 

 

Metais mg L-1 

Espectroscópio de 

emissão atômica por 

plasma acoplado 

indutivamente (ICP-

OES) 

 

Análise Textural 
m2 g-1 

cm3 g-1 

Nova 2000e da 

Quantachrome 
Brunauer et al. (1938) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

4.3.1 Determinação do teor de cinzas 

 

Na determinação do teor de cinzas foi utilizada a metodologia ASTM D 2866-94 

(1998), em triplicata. A análise consistiu em calcinar os cadinhos na mufla marca ZEZIMAQ, 

modelo 2000 G, a temperatura de 650 °C durante uma hora. Posteriormente os cadinhos foram 

acondicionados em dessecador de vidro contendo sílica gel, com o objetivo de atingir a 

temperatura ambiente. 

Foram determinadas as massas dos cadinhos em balança digital analítica marca 

Shimadzu, modelo AUY220.Paralelamente, amostras dos adsorventes de aproximadamente 9 g 

foram secas em estufa marca MedClave, modelo 2 a 150 °C durante 3 h, sendo posteriormente 

transferidas para o dessecador até atingir a temperatura ambiente. 

Após o resfriamento das amostras, foram pesados 5 g de cada adsorvente nos cadinhos 

calcinados, e estes foram levados para a mufla e mantidos a temperatura de 650 °C durante 8 h 

para carbonização das amostras. Posteriormente, os cadinhos foram acondicionados no 

dessecador até que fosse atingida a temperatura ambiente, para a determinação de suas massas. 

O teor de cinzas foi determinado de acordo com a Equação 17. 

 

Teor de cinzas (%) =
Massa de sólidos restantes

Massa inicial da amostra
  x 100                        Equação 17 

 

4.3.2 Determinação do teor de umidade 

 

Para a realização desta análise foi adotada metodologia adaptada da norma ASTM D 

2867 (2004) na qual cápsulas de porcelana, com massas previamente definidas, contendo 2 g 

dos materiais adsorventes foram mantidas a 150 °C durante 3 h em estufa MedClave, modelo 

2. Após esse período, as amostras foram retiradas da estufa e levadas para um dessecador até 
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atingirem temperatura ambiente. Após este período, as massas das cápsulas foram novamente 

determinadas em balança analítica marca Shimadzu, modelo AUY220. O teor de umidade foi 

determinado de acordo com a Equação 18. 

 

𝑇𝑈 (%) =
(𝐶−𝐷)

(𝐶−𝐵)
∗ 100                                                                        Equação 18 

 

Em que: 

TU = teor de umidade (%); 

B = massa do recipiente (g); 

C = massa do recipiente com a amostra antes da secagem (g); 

D = massa do recipiente com a amostra seca (g). 

 

4.3.3 Determinação do teor de material volátil 

 

O teor de material volátil foi determinado de acordo com metodologia descrita na 

norma ASTM D 5832-98 (2003). Inicialmente, foram determinadas separadamente as massas 

das cápsulas, do material adsorvente e do conjunto (cápsula + material adsorvente). Feito isso, 

o material foi mantido na mufla a 950 °C durante 7 min, e em seguida foi calculada a perda de 

peso (Equação 19) e o teor de material volátil (Equação 20). 

 

Perda de peso (%) =
(C−D)

C−B
x 100                                                         Equação 19 

 

Em que: 

B = massa da cápsula (g); 

C=  massa da cápsula com amostra do adsorvente (g); 

D = massa da cápsula com amostra sem material volátil (g). 

 

MV (%) = E − F                                                                                   Equação 20 

 

Em que: 

MV = material volátil contido na amostra (%); 

E = perda de peso (%), definida pela equação 19; 

F = teor de umidade (%). 
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4.3.4 Determinação da massa específica real por picnometria de hélio 

 

A determinação da massa específica real foi realizada no Laboratório de 

Caracterização do Núcleo de Pesquisa Tecnológica (NPT) do Departamento Acadêmico de 

Construção Civil (DACOC) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – 

câmpus Curitiba, sede Ecoville. 

A massa específica dos materiais adsorventes foi determinada utilizando o 

Multipicnômetro de Hélio (Quantachrome, modelo MVP-D160-E), tendo como base os 

procedimentos descritos na norma ASTM D 6226-2005. 

O picnômetro de deslocamento de gás hélio tem capacidade de medir o volume de 

objetos sólidos com formatos irregulares ou em pó, por meio da diferença de pressão que o gás 

exerce no interior de uma câmara em função do parcial preenchimento com relação a uma 

referência maciça. 

No equipamento, foi utilizado gás hélio analítico a 20 psi, 22 °C com leitura máxima 

de pressão de 20 psi e diâmetro máximo da célula de 50 mm. 

 

4.3.5 Determinação do pH 

 

A determinação do valor do pH dos materiais adsorventes foi realizada em triplicata 

de acordo com os procedimentos descritos na norma ASTM D 3838-80 (1999). Para isto, foram 

determinadas massas de 10 g de cada material adsorvente separadamente, e em seguida foram 

adicionados 100 mL de água destilada. As soluções foram então aquecidas a 90 °C em chapa 

aquecedora com agitação magnética Nova Ética, modelo 114 por 15 minutos. Após 

resfriamento a temperatura ambiente, a solução foi filtrada em papel filtro qualitativo faixa azul 

(gramatura de 80 g m-2), determinando-se o pH da solução. 

 

4.3.6 Determinação do ponto de carga zero (pHpcz) 

 

A determinação do pH no ponto de carga zero (pHpcz) foi realizado de acordo com 

metodologia adaptada de Babic et al. (1999). De acordo com Al-Degs et al. (2008) esta análise 

indica o valor de pH no qual as cargas da superfície do material adsorvente são nulas após 

período de agitação. De acordo com Carpiné (2013) as interações entre o adsorvente e a espécie 

química presente no processo, podem ser indicadas com a determinação do ponto de carga zero. 
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Para determinação do pHpcz foram pesadas massas de 0,1 g dos adsorventes em 

erlenmeyers de 125 mL, adicionados 50 mL de solução de NaCl (0,1 mol L-1) com ajuste do 

pH em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. O ajuste do pH foi realizado com soluções de HCl e 

NaOH, ambas com concentração 0,1 mol L-1. As amostras foram mantidas sob agitação na 

incubadora Shaker Solab, modelo SL222, a 150 rpm a 25 °C por 24 h. 

Após o término do período de agitação, as soluções contidas nos erlenmeyers foram 

filtradas em papel filtro qualitativo faixa azul (gramatura de 80 g m- 2), e posteriormente foi 

determinado seu pH após o ensaio. Com os valores de pH final e pH inicial foi possível elaborar 

um gráfico e o pHpcz foi determinado pelo valor onde o eixo das abscissas é interceptado. 

 

4.3.7 Determinação dos grupos funcionais por meio de FTIR 

 

As determinações dos grupos funcionais dos adsorventes foram realizadas no 

Laboratório Multiusuário de Análises Químicas (LAMAQ) do Departamento Acadêmico de 

Química e Biologia (DAQBi) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus 

Curitiba, sede Ecoville. 

Para esta análise, as amostras foram mantidas em estufa a 100 °C durante 3 h para 

remoção da umidade, a fim de evitar interferências nos resultados. Posteriomente, foram 

preparadas pastilhas com adição de brometo de potássio (KBr) que foram colocadas no 

espectrofotômetro de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) Varian, modelo 640-

IR. Os espectros foram obtidos na região de comprimento de onda e transmitância. Esta análise 

possibilitou conhecer os grupos funcionais presentes na superfície dos materiais adsorventes.  

 

4.3.8 Determinação dos grupos ácidos e básicos pelo método de Boehm 

 

Segundo Boehm (2002) e Sonai et al. (2016) os grupos funcionais que se encontram 

na superfície dos materiais adsorventes podem ter propriedades ácidas ou básicas. Usualmente, 

essas duas formas coexistem, mas, à medida que aumenta o caráter ácido na superfície do 

adsorvente, diminui a concentração de grupos básicos. 

No método de Boehm, soluções de NaOH, Na2CO3 e NaHCO3 são adicionadas à 

amostra de adsorvente. De acordo com Boehm (2002) considera-se que o NaOH neutraliza os 

grupos carboxílicos, lactônicos e fenólicos; o Na2CO3 neutraliza somente grupos carboxílicos 

e lactônicos e o NaHCO3 neutraliza apenas grupos carboxílicos. 
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Para determinação dos grupos ácidos, foram primeiramente acondicionadas massas de 

0,5 g de cada adsorvente em erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL de solução padronizada 

de NaOH (0,1 mol L-1), Na2CO3 (0,1 mol L-1) e NaHCO3 (0,1 mol L-1), separadamente para 

cada adsorvente. Em seguida, os erlenmeyres foram vedados e mantidos em agitação por 24 h 

na incubadora Shaker Solab, modelo SL222 com rotação em 150 rpm. 

Ao término da agitação, as amostras foram filtradas em papel filtro qualitativo 

(gramatura de 80 g m-2) e foram coletadas alíquotas de 10 mL de cada amostra, sendo que: 

 para cada alíquota de 10 mL de NaOH foram adicionados 15 mL de HCl (0,1 mol L-1) 

juntamente com o indicador fenolftaleína, e tituladas com solução (0,1 mol L-1) de 

NaOH. Nesta titulação, subtraída da titulação das alíquotas do Na2CO3, é possível obter 

os grupos fenólicos; 

 às alíquotas de Na2CO3, foram adicionados 15 mL de HCl e indicador fenolftaleína, 

também tituladas com a solução de NaOH. Nesta titulação, subtraída da titulação das 

alíquotas do NaHCO3, é possível obter os grupos lactônicos; 

 às alíquotas de NaHCO3, foram adicionados 20 mL de HCl e indicador fenolftaleína, e 

tituladas com NaOH. Nesta titulação é possível obter os grupos carboxílicos. 

 

Esta análise foi realizada tendo-se um “branco” (reagentes sem o adsorvente) para cada 

solução, e os resultados dos procedimentos experimentais foram expressos em mEq g-1, 

subtraindo os resultados obtidos dos brancos. Na Equação 21 é apresentado o cálculo para 

obtenção dos grupos ácidos. 

 

mEq = VT x Nb x
(Vam−Vb)

Val
                                                               Equação 21 

 

Em que: 

Vb e Vam = volume da solução padrão de NaOH (0,1 mol L-1) gasto nas titulações do volume 

do branco e do volume da amostra (mL); 

VT = volume total da solução de HCl, NaOH, NaHCO3 ou Na2CO3 (mL); 

Val = volume da alíquota do filtrado (mL); 

Vb = concentração da solução de NaOH (mEq g L-1). 

 

O mesmo procedimento foi realizado para obter os grupos básicos. Entretanto, os 

adsorventes foram mantidos em agitação com a solução de HCl (0,1 mol L-1). Em seguida, as 
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amostras foram filtradas e coletadas alíquotas de 10 mL, sendo nessas alíquotas adicionado o 

indicador fenolftaleína e novamente tituladas com NaOH (0,1 mol L-1). A partir da Equação 22 

é possível obter os grupos básicos. 

 

mEq = VT x Nb x
(Vb−Vam)

Val
                                                                Equação 22 

 

Em que: 

Vb e Vam = volume da solução padrão de NaOH (0,1 mol L-1) gasto nas titulações do volume 

do branco e do volume da amostra (mL); 

VT = volume total da solução de HCl, NaOH, NaHCO3 ou Na2CO3 (mL); 

Val = volume da alíquota do filtrado (mL); 

Vb = concentração da solução de NaOH (mEq g L-1). 

 

4.3.9 Obtenção de fotomicrografias por meio de MEV/EDS 

 

A obtenção de fotomicrografias foi realizada no Centro Multiusuário de 

Caracterização de Materiais (CMCM) do Departamento Acadêmico de Mecânica da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, sede Centro. 

Para realização do ensaio, os adsorventes foram fixados em suportes metálicos com 

fita dupla face de carbono, e em seguida foram recobertos com camada de ouro no metalizador 

Quorum (modelo Q150RES). Este procedimento é realizado para evitar acúmulo de cargas 

negativas e assim possibilitar o registro das imagens no microscópio eletrônico de varredura 

(DEDAVID et al., 2007), tendo-se utilizado neste trabalho microscópio da marca Zeiss, modelo 

EVO/MAI 15 

Com esta análise foi possível obter fotomicrografias da estrutura física dos materiais 

adsorventes. Além disso, o EDS possibilitou identificar qualitativamente a composição química 

presente na superfície das amostras analisadas. 
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4.3.10 Determinação da estrutura molecular dos adsorventes por meio de Difratometria de 

raios X (DRX) 

 

A determinação da estrutura molecular dos adsorventes foi realizada no Centro 

Multiusuário de Caracterização de Materiais (CMCM) do Departamento Acadêmico de 

Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, sede Centro. 

Esta análise tem por objetivo conhecer a estrutura atômica e molecular do adsorvente. 

Para isso, os materiais adsorventes foram analisados em um difratômetro de Raios X marca 

Shimatzu Co., modelo XRD-7000, operado a 30 kV, 30 mA e temperatura ambiente. Os 

parâmetros dos ensaios foram definidos conforme Pereira et al. (2018): 2ϴ variando de 5° a 

75°, passo angular de 0,02° e velocidade de varredura de 1º min-1. A análise dos resultados foi 

realizada com auxílio do software X’Pert Highscore Plus (durante o período da licença 

gratuita). 

 

4.3.11 Determinações das variações da massa em relação à temperatura 

 

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização do Núcleo de 

Pesquisa Tecnológica (NPT) do Departamento Acadêmico de Construção Civil (DACOC) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Curitiba, sede Ecoville. 

Na ATG (análise termogavimétrica) são analisadas as mudanças de massa em relação 

à temperatura, o que resulta em curvas que descrevem o comportamento do material analisado. 

Na ATD (análise térmica diferencial) é indicada a diferença entre a temperatura da amostra e 

de um material de referência (termicamente inerte) em função da temperatura de forma linear. 

Inicialmente, procedeu-se a limpeza da termobalança da marca BP Engenharia, 

modelo RB-3000-20, EUA, para obtenção do “branco” (material de referência) e verificação da 

normalidade da análise procedendo à corrida prévia do padrão de oxalato de cálcio 

monohidratado. 

A análise foi feita com sensibilidade de 0,01 g, taxa de aquecimento de 10,0 °C min-1 

até a temperatura de 1100 °C sob atmosfera de ar ambiente e cadinhos de níquel suspensos por 

haste de alumina, conforme pesquisa de Pereira et al. (2008). 
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4.3.12 Determinação da densidade aparente e porosidade do adsorvente por meio da 

Porosimetria de mercúrio 

 

Na análise de porosimetria de mercúrio foi possível determinar a densidade aparente, 

a distribuição de tamanho e volume total de poros e a área específica dos adsorventes por meio 

de porosímetro marca Poremaster® Automated Mercury Porosimeters (8.01). 

Para a realização da análise foi aplicada uma tensão superficial de mercúrio de 

0,485 N/m, densidade de 13,53 g cm-3 e ângulo de contato mercúrio/adsorvente de 130°. 

Esta análise foi realizada no Laboratório de Caracterização do Núcleo de Pesquisa 

Tecnológica (NPT) do Departamento Acadêmico de Construção Civil (DACOC) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), câmpus Curitiba, sede Ecoville. 

 

4.3.13 Determinação de metais 

 

A determinação de metais foi realizada no Laboratório Multiusuário de Análises 

Químicas (LAMAQ) do Departamento Acadêmico de Química e Biologia (DAQBi) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Curitiba, sede Ecoville. 

Para esta análise as amostras de lodo foram submetidas a digestão ácida, conforme 

procedimentos descritos na metodologia USEPA Método 3051A (2007). Após a digestão ácida, 

foi realizada leitura das amostras por Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado 

indutivamente no ICP-OES. 

 

4.3.14 Análise textural por Adsorção/dessorção de N2 

 

Conforme reportado por Sonai (2016) a área superficial e o volume dos poros são 

parâmetros importantes para a caracterização e estudo dos materiais adsorventes. 

A análise textural foi realizada no Laboratório de Catálise e Produção de 

Biocombustíveis da Universidade Federal do Paraná (câmpus Palotina). Os materiais 

adsorventes foram analisados no equipamento Nova 2000e da Quantachrome, com 

programação que calcula a área superficial do adsorvente, volume de poros e tamanho médio 

dos poros, dentre outros parâmetros.  

Assim, foi possível calcular as propriedades texturais como área específica (ABET) pelo 

método descrito por Brunauer – Emmett – Teller (BRUNAUER et al., 1938), distribuição do 

volume de poros e diâmetro médio dos poros pelo método de Barrett – Joyner – Halenda (BJH) 
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(BARRET; JOYNER; HALENDA, 1951), volume de microporos (VαTotal), volume total dos 

poros (VTotal) pelo volume de N2 adsorvido a pressão relativa (P/P0) de 0,95, e a curva de 

distribuição do tamanho de poros pelo método da Teoria Funcional de Densidade (TFD) 

(BRUNAUER et al., 1938). 

Para a classificação das isotermas produzidas neste ensaio foram utilizados os 

conceitos propostos por Brunauer et al. (1938) e as atualizações propostas pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) conforme Thommes et al. (2015). 

 

4.4 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Para determinação das concentrações do corante RB 5 em solução aquosa foi utilizado 

o espectrofotômetro HACH UV-Vis, modelo DR 5000, EUA. 

Inicialmente, foi preparada uma solução aquosa do corante RB 5 com concentração de 

25 mg L-1 para valores de pH previamente definidos (2, 4, 7, 10 e 12), com o objetivo de 

determinar a absorbância máxima. Desta forma, foi realizada a varredura do comprimento de 

onda das soluções preparadas na faixa de 190 a 1000 nm. 

A partir da solução com concentração de 25 mg L-1 foram preparadas soluções diluídas 

em diferentes concentrações (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 e 22 mg L-1) para posterior preparo 

da curva analítica, obtenção da equação da reta a partir do gráfico concentração de corante 

versus absorbância de cada concentração e do coeficiente de determinação (R2). 

Feito isso, foi elaborada a curva analítica no comprimento de onda de absorção 

máxima (λmáx) do RB 5. Com a curva analítica é possível determinar o limite de detecção (LOD) 

e o limite de quantificação (LOQ) de acordo com as Equações 23 e 24. 

 

𝐿𝑂𝐷 = 3,3 𝑥 
𝐷𝑃𝑏𝑐𝑜

𝑏
                                                                          Equação 23 

 

Em que: 

LOD = limite de detecção (mg L-1); 

DPbco = desvio padrão do branco; 

b = coeficiente angular da curva. 

 

𝐿𝑂𝑄 = 10 𝑥 
𝐷𝑃𝑏𝑐𝑜

𝑏
                                                                                Equação 24 
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Em que: 

LOQ = limite de quantificação (mg L-1); 

DPbco = desvio padrão do branco; 

b = coeficiente angular da curva. 

 

4.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL PARA ADSORÇÃO EM BATELADA 

 

Foi realizado um planejamento experimental por meio do Delineamento Composto 

Central Rotacional (DCCR) tipo estrela, com fatorial 23 com níveis (-1 e +1); pontos axiais (-

1,681 e +1,681) e triplicata no ponto central (0). Para elaboração do planejamento foram 

utilizadas como variáveis o pH da solução aquosa contendo o corante, a temperatura e a massa 

do adsorvente (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 - Níveis dos fatores experimentais utilizados no delineamento. 

Fatores experimentais 
Variáveis codificadas 

- α - 1 0 + 1 + α 

Fator 1 – pH 2 4 7 10 12 

Fator 2 – Temperatura (°C) 30 36 45 54 60 

Fator 3 – Massa do adsorvente (g) 0,07 0,10 0,15 0,20 0,23 

α= (2N)1/4 = 1,681; N= número de variáveis independentes (nesta pesquisa são 3). 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na matriz do planejamento experimental (Tabela 3) são apresentadas as três variáveis 

codificadas e descodificadas investigadas. Estas variáveis foram escolhidas por serem as 

principais influenciadoras no processo de adsorção, e o intervalo analisado foi escolhido por 

abranger uma faixa ampla de análise com base na literatura reportada (SONAI et al., 2016; 

SILVA et al., 2016; PEREIRA et al., 2018). 
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Tabela 3 - Matriz do delineamento experimental. 

Ensaios 

Variáveis Codificadas Variáveis Descodificadas 

pH 
Temperatura 

(°C) 

Massa do 

adsorvente 

(g) 

pH 
Temperatura 

(°C) 

Massa do 

adsorvente 

(g) 

1 -1 -1 -1 4,0 36,1 0,10 

2 +1 -1 -1 10,0 36,1 0,10 

3 -1 +1 -1 4,0 53,9 0,10 

4 +1 +1 -1 10,0 53,9 0,10 

5 -1 -1 +1 4,0 36,1 0,20 

6 +1 -1 +1 10,0 36,1 0,20 

7 -1 +1 +1 4,0 53,9 0,20 

8 +1 +1 +1 10,0 53,9 0,20 

9 0 0 -1,681 7,0 45,0 0,07 

10 0 0 1,681 7,0 45,0 0,23 

11 0 -1,681 0 7,0 30,0 0,15 

12 0 1,681 0 7,0 60,0 0,15 

13 -1,681 0 0 2,0 45,0 0,15 

14 1,681 0 0 12,0 45,0 0,15 

15/16/17 0 0 0 7,0 45,0 0,15 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

A variável resposta avaliada foi a remoção do corante pela adsorção com LI, LP e LF. 

Após a realização dos 17 ensaios, os dados experimentais foram aplicados no software 

estatístico Statistica 10.0 (durante o período da licença gratuita) para determinação dos efeitos 

das variáveis independentes, cálculo dos coeficientes de regressão e obtenção dos gráficos de 

curva de nível e de superfície de resposta. 

Pela determinação da desejabilidade, foi possível obter a condição ótima da análise, 

bem como os modelos matemáticos validados em laboratório, testando esta condição 

experimentalmente. Assim, foram analisadas a cinética, isoterma e termodinâmica para as 

etapas experimentais na condição ótima obtida pela desejabilidade. 

 

4.6 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

4.6.1 Cinética de adsorção 

 

Para os ensaios cinéticos de adsorção foi adotado o planejamento experimental para 

LP e LF, com as variações de pH, temperatura e massa de cada adsorvente. Os ensaios foram 

conduzidos em erlenmeyers de 125 mL, nos quais foi adicionada massa do adsorvente e 25 mL 

da solução aquosa contendo o corante RB 5 (concentração de 25 mg L-1) com o pH ajustado 

conforme definido previamento no planejamento estatístico. 
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Os erlenmeyers foram tampados com papel alumínio e mantidos durante 8 h sob 

agitação a 150 rpm na temperatura escolhida conforme o ensaio, em incubadora Shaker Solab, 

modelo SL222. Os ensaios foram realizados em triplicata com coleta das amostras nos 

intervalos de tempo de 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 e 480 minutos. 

As coletas das amostras foram realizadas nos intervalos de tempo previamente citados, para 

cada coleta, alíquotas de 20 mL foram filtradas em papel filtro qualitativo faixa azul (gramatura 

de 80 g m-2). 

Após a filtração, foram realizadas as leituras das absorbâncias no espectrofotômetro 

Hach UV-Vis, DR 5000 no maior comprimento de onda do RB 5 em cada valor de pH para 

determinar a massa (quantidade) do corante adsorvida em função do tempo. 

A quantidade do corante RB 5 (adsorvato) retida na solução após a filtração das 

amostras pode ser determinada pela Equação 25. 

 

𝑞𝑡 =
(𝐶𝑜 −𝐶𝑡 )𝑥 𝑉

𝑀
                                                                                        Equação 25 

 

Em que: 

qt = quantidade adsorvida no tempo t (mg g-1);  

Co e Ct = concentração do RB 5 na fase líquida inicial e no tempo t, respectivamente (mg L-1); 

V = volume da solução (L); 

M = massa (g) do adsorvente. 

 

Com os resultados experimentais da variação do qt  (mg L-1) em função do tempo 

(min), foram ajustados os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda 

ordem utilizando o software Origin® 8.5.1 (durante o período da licença gratuita) para auxiliar 

na identificação do mecanismo de controle do processo de adsorção. A remoção do corante foi 

calculada por meio da Equação 26. 

 

𝑅𝑒 (%) =
(𝐶𝑜−𝐶𝑡 )

𝐶𝑜
                                                                                   Equação 26 

 

Em que:  

Co = concentração inicial do adsorvato (mg L-1); 

Ct = concentração do adsorvato no tempo t (mg L-1); 

Re = eficiência de remoção (%). 
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4.6.2 Isotermas de adsorção 

 

Os ensaios de isotermas de adsorção foram realizados em batelada para a condição 

ótima de cada adsorvente (LP e LF), variando-se as concentrações da solução de RB 5 (15, 25, 

50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000 mg L-1). Dessa forma, era preparado o 

erlenmeyer de 125 mL e adicionado 25 mL da solução de RB 5 na dada concentração de 

variação, com ajuste do pH conforme a condição ótima, da mesma forma para a temperatura e 

massa do adsorvente. 

Em seguida, os erlenmeyers foram tampados e mantidos sob agitação na incubadora 

Shaker Solab, modelo SL222, a 150 rpm, no período de tempo do equilíbrio da adsorção 

verificado por meio dos ensaios cinéticos. 

Após o término do período de agitação, as amostras foram filtradas e foram coletadas 

alíquotas de 10 mL para posterior determinação da concentração final do corante RB 5 presente 

na amostra. 

Com os dados experimentais da variação do qe (mg g-1) em função do Ce (mg L-1) 

foram ajustados os modelos de isoterma de Langmuir e Freundlich, utilizando-se o software 

Origin® 8.5.1 (durante o período da licença gratuita). 

 

4.6.3 Termodinâmica de adsorção 

 

Foram realizados ensaios para determinação dos parâmetros termodinâmicos de 

adsorção de Energia de Gibbs padrão (ΔG°), Entalpia padrão (ΔH°) e Entropia padrão (ΔS°) 

para a condição ótima obtida para cada adsorvente (LP e LF). Os ensaios de termodinâmica 

foram conduzidos nas temperaturas de 25, 45 e 55 °C, mantendo as mesmas concentrações do 

corante RB 5 utilizadas nos ensaios de isotermas (equilíbrio). 

Nestes ensaios foram utilizados erlenmeyers de 125 mL contendo a massa do 

adsorvente e a solução aquosa de RB 5 na concentração e pH conforme definido em cada 

ensaio, com ajuste para as temperaturas estabelecidas. As amostras foram mantidas durante 

360 min para LP e 240 min para LF (tempo de equilíbrio) sob agitação constante a 150 rpm na 

incubadora Shaker Solab, modelo SL222. 

Decorrido o tempo do ensaio, as amostras foram filtradas e realizadas as leituras da 

absorbância no espectrofotômetro HACH UV-Vis, modelo DR 5000, EUA. Com os resultados 

da leitura foram elaborados gráficos da quantidade de adsorvato (corante RB 5) por unidade de 

massa (qe) versus concentração final (C) do adsorvato (ou concentração no equilíbrio). 
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4.7 ENSAIOS DE DESSORÇÃO 

 

Os ensaios de dessorção foram realizados com base na metodologia adaptada de 

Hoppen et al. (2019) em relação a quantidade de massa e soluções utilizadas. 

 

4.7.1 Preparo do adsorvente (LP e LF), escolha do regenerante e pH de dessorção 

 

Primeiramente, foi realizada a saturação de 5 g do adsorvente (LP e LF) por meio do 

contato com 500 mL da solução de RB 5, com concentração de 25 mg L-1. Para este ensaio foi 

mantido pH e temperatura encontrados na condição ótima. 

O adsorvente foi mantido em agitação na incubadora Shaker SL 222, marca Solab, até 

atingir o tempo de equilíbrio encontrado nos ensaios adsortivos. Em seguida o material foi 

filtrado em papel quantitativo de faixa azul e o adsorvente foi seco em estufa MedClave, modelo 

2, a 60 °C durante 24 h. 

Após essas etapas, foi possível determinar a quantidade de RB 5 adsorvido em fase 

sólida por meio da leitura de absorbância no espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo DR/5000 

(Equação 27). 

 

𝑞𝑡𝑑𝑎 = (𝐶0𝑑 − 𝐶𝑒𝑑).
𝑉

𝑀
                                                                                      Equação 27 

 

Em que: 

qtda = quantidade de adsorvato adsorvido em fase sólida (mg g-1); 

C0d = concentração inicial de adsorvato em fase fluida (mg L-1); 

Ced = concentração final de adsorvato ou no equilíbrio na fase fluida (mg L-1); 

V = volume da solução (L); 

M = massa do adsorvente (g) 

 

Para a escolha do regenerante de dessorção foram testadas água destilada 100%; 

solução de metanol 50%, 75% e 100%; etanol 50%, 75% e 100%; Hidróxido de sódio 1 M; 

Ácido acético 50%; Ácido nítrico 50%; Persulfato de potássio (0,1 mol L-1) e Peróxido de 

Hidrogênio 10%, em pH 3,3; pH = pHpcz e pH 11,7. Estes regenerantes foram testados com 

base em Moghaddam, Moghaddam e Arami (2010) e Hoppen et al. (2019). 
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O ensaio consistiu na adição de 0,21 g do adsorvente (massa da condição ótima de 

adsorção) saturado de RB 5 em 25 mL da solução regenerante a ser testada em um erlenmeyer. 

Posteriormente, os erlenmeyers foram mantidos a temperatura de 25 °C em uma incubadora 

shaker SL222, marca Solab a 150 rpm. O ensaio foi mantido em andamento por 480 min. 

Na sequência, o material foi filtrado em papel filtro qualitativo faixa azul (gramatura 

de 80 g m-2) e realizada a leitura de absorbância no espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo 

DR/5000. Dessa forma, foi possível construir gráficos de pH versus percentual de dessorção. 

 

4.7.2 Cinética de dessorção 

 

Para realização do ensaio cinético de dessorção foram adicionados 25 mL de solução 

regenerante e 0,21 g do adsorvente (LP e LF) saturado com RB 5 aos erlenmeyers e ajustado o 

pH conforme resultados obtidos nos ensaios prévios com a solução regenerante. Os frascos 

foram mantidos em shaker SL 222, marca Solab, com rotação de 150 rpm e temperatura de 

25 °C. 

As amostras foram coletadas nos intervalos de tempo de 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 

120, 180, 240, 300, 360 e 480 minutos. Posteriormente, o adsorvente foi filtrado em papel filtro 

qualitativo faixa azul (gramatura de 80 g m-2) e foi efetuada a leitura em espectrofotômetro 

Hach Uv-Vis, modelo DR/5000, EUA, da concentração remanescente do RB 5 na solução. 

A quantidade do adsorvato (RB 5) dessorvida foi determinada conforme a Equação 

28. 

 

𝑞𝑡𝑑 =  𝐶𝑒𝑑.
𝑉

𝑀
                                                                                            Equação 28 

 

Em que: 

qtd = quantidade do adsorvato dessorvido do adsorvente (mg g-1); 

Ced = concentração do adsorvato dessorvido em fase fluida em qualquer instante t (mg L-1); 

V = volume de solução regenerante (L); 

M = massa do adsorvente (g). 

 

Para determinar a quantidade do RB 5 retida na fase sólida foi utilizada a Equação 29. 

 

𝑞𝑡𝑑𝑠 =  𝑞𝑡𝑑𝑎 − 𝑞𝑡𝑑                                                                                   Equação 29 
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Em que: 

qtds = quantidade de adsorvato retido na fase sólida (mg g-1); 

qtda = quantidade do adsorvato adsorvido em fase sólida (mg g-1); 

qtd = quantidade do adsorvato dessorvido do adsorvente (mg g-1). 

 

Com os resultados experimentais obtidos foram ajustados os modelos cinéticos de 

dessorção de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. 

 

4.7.3 Isotermas de dessorção 

 

Os ensaios de equilíbrio da dessorção foram realizados com variações da massa do 

adsorvente saturado com RB 5, em 0,01; 0,03; 0,05; 0,08; 0,10; 0,13; 0,15; 0,18; 0,20; 0,23; 

0,25 e 0,28 g. Foram definidas massas menores que as da condição ótima de adsorção, sendo 

testadas apenas algumas acima, para verificar a interferência dessa variável. 

As amostras foram adicionadas em erlenmeyers contendo 25 mL da solução 

regenerante ajustado o pH conforme previamente determinado. Posteriormente, os erlenmeyers 

foram mantidos na incubadora shaker Solab, modelo SL 222, Brasil, a agitação de 150 rpm e 

temperatura de 25 °C durante o tempo de equilíbrio determinado nos ensaios cinéticos de 

dessorção. 

Ao término destes ensaios, as amostras foram filtradas em papel filtro qualitativo faixa 

azul (gramatura de 80 g m-2) e realizadas as leituras das absorbâncias da concentração 

remanescente do RB 5 no espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo DR/5000, EUA. 

Com os resultados obtidos foram construídos os gráficos da quantidade dessorvida (qe) 

versus concentração final ou concentração no equilíbrio (C), e posteriormente ajustados os 

modelos de equilíbrio. 

 

4.7.4 Termodinâmica da dessorção 

 

Os ensaios termodinâmicos de dessorção foram conduzidos mantendo as mesmas 

massas de lodo saturado utilizadas nos ensaios das isotermas de dessorção. 

As amostras foram adicionadas em erlenmenyers em contato com 25 mL da solução 

regenerante com ajuste de pH previamente escolhido durante o tempo de equilíbrio obtido na 

cinética da dessorção. 
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Ao término dos ensaios as amostras foram filtradas em papel filtro qualitativo faixa 

azul (gramatura de 80 g m-2) e efetuadas as leituras da concentração remanescente do RB 5 no 

espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo DR 5000, EUA. 

O estudo termodinâmico da dessorção do RB 5 foi realizado nas temperaturas de 

25 °C, 45 °C e 55 °C para determinar os parâmetros termodinâmicos: energia livre de Gibbs 

padrão (ΔG°), entalpia padrão (ΔH°) e entropia padrão (ΔS°). 

 

4.8 CICLOS DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO 

 

Para investigar a eficiência de reutilização do LP e do LF foi utilizada a metodologia 

proposta por Kyzas, Lazaridis e Kostoglou (2014) na qual os autores realizaram ciclos 

compostos das etapas de adsorção e dessorção. Segundo estes autores, a quantidade de ciclos 

realizados é variável, pois depende do comportamento do adsorvato e do adsorvente utilizados. 

Assim, na primeira etapa (adsorção) de cada ciclo, massas de 0,21 g de cada material 

adsorvente (LP e LF) foram adicionadas em erlenmeyers juntamente com 25 mL da solução 

aquosa contendo o RB 5 com concentração de 100 mg L-1 (essa concentração foi escolhida para 

saturar ao máximo o adsorvente). O pH e a temperatura foram ajustados para a condição ótima 

obtida nos ensaios de adsorção. Os erlenmeyers foram mantidos sob agitação a 150 rpm na 

incubadora shaker Solab, modelo SL 222 durante o tempo de equilíbrio determinado nos 

ensaios cinéticos de adsorção. 

O material adsorvente saturado com o RB 5 foi filtrado em papel filtro qualitativo faixa 

azul (gramatura de 80 g m-2) para separação da fase fluida, e posteriormente realizada a 

determinação da concentração remanescente do corante no espectrofotômetro Hach UV-Vis, 

modelo DR 5000, EUA. 

Na segunda etapa (processo de dessorção), o material adsorvente retido no filtro da 

primeira etapa (adsorção) foi colocado no erlenmeyer com 25 mL da solução regenerante 

escolhida. Os erlenmeyers foram mantidos sob agitação a 150 rpm e temperatura de 25 °C na 

incubadora shaker Solab, modelo SL222, durante o tempo de equilíbrio determinado nos 

ensaios cinéticos de dessorção. 

O material adsorvente foi separado da fase líquida por filtração em papel filtro 

qualitativo faixa azul (gramatura de 80 g m-2) e foram realizadas as leituras da concentração 

remanescente do RB 5 da solução no espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo DR 5000, USA. 

Este ciclo foi realizado em triplicata e a quantidade adsorvida foi determinada de 

acordo com a Equação 25, também utilizada na cinética de adsorção. A quantidade dessorvida 
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do RB 5 foi determinada de acordo com a Equação 28, também utilizada na cinética de 

dessorção. 

O percentual correspondente à eficiência da adsorção e dessorção é expresso por meio 

da Equação 30. 

 

𝑃𝑎𝑑 =
𝑞𝑡

𝑞𝑡𝑑𝑠
. 100                                                                                           Equação 30 

 

Em que: 

Pad = percentual de eficiência de adsorção e dessorção (%); 

qt = quantidade do adsorvato dessorvida do adsorvente (mg g-1); 

qtds = quantidade do adsorvato retida na fase sólida (mg g-1). 

 

 

4.9 ADSORÇÃO EM COLUNA DE LEITO FIXO 

 

Os ensaios de adsorção em coluna de leito fixo foram realizados em um sistema 

composto por uma coluna de vidro borossilicato (tipo condensador Liebig) com 0,86 cm de 

diâmetro interno e 40,16 cm de altura (Figura 10). 

A coluna foi preenchida em sentido ascendente. Inicialmente foram colocadas pérolas 

de vidro para sustenção do leito e criação de uma zona de fluxo pistonado na entrada da coluna, 

conforme estrutura sugerida por Couto Junior et al. (2015). Em seguida, foram colocados 

chumaços de algodão para garantir que o carvão não penetrasse ente as perólas de vidro. 

Posteriormente, a coluna foi alimentada com água destilada até próximo ao topo, sendo o fluxo 

interrompido e o carvão de lodo adicionado em seguida. Após a sedimentação do carvão lodo, 

outro chumaço de algodão foi colocado na parte superior, e na sequência, foi finalizada a 

montagem da coluna com a adição de mais uma camada de pérolas de vidro. É importante 

ressaltar que não há interferência dos materiais inertes no processo de adsorção. 
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Figura 10 – Montagem da coluna de leito fixo: a) Visão geral; b) Detalhe do preenchimento. 

 
(a) 

 

 

 

 
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

A alimentação foi realizada no sentido ascendente com o auxílio de uma bomba 

peristáltica marca Provitec, modelo DMN 25000 AX-D, e o controle de temperatura foi 

realizado por meio de banho termostático marca Nova Ética, modelo 314 DN. 

Os ensaios foram realizados de acordo com as variáveis estabelecidas no planejamento 

experimental. As amostras foram coletadas em intervalos de 2 minutos nos 15 minutos iniciais 

e intervalos de 5 minutos após esse instante. 

O planejamento experimental (Tabela 4) foi realizado com fatorial 23 com níveis (-1 e 

+1) e triplicata no ponto central (0). No planejamento experimental foram fixados pH e 

temperatura da condição ótima, obtida nos ensaios cinéticos de adsorção (em mesa shaker) para 

LP e LF, ou seja, foram fixados os valores de pH 11,7 e temperatura 42,6 °C nos ensaios para 

LP e pH 3,3 e temperatura 51,3 °C nos ensaios para LF. 
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Tabela 4 - Níveis e fatores experimentais utilizados no delineamento. 

Fatores experimentais 
Variáveis codificadas 

- α - 1 0 + 1 + α 

Fator 1 – Vazão (mL min-1) 2 3 5 7 8 

Fator 2 – Concentração (mg L-1) 15 19 25 31 35 

Fator 3 – Massa do adsorvente (g) 0,21 0,33 0,50 0,80 1,00 

α= (2N)1/4 = 1,681; N= número de variáveis independentes (nesta pesquisa são 3). 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Na Tabela 5 é apresentada a matriz do planejamento experimental com as variáveis 

codificadas e descodificadas investigadas. 

 

 

Tabela 5 - Matriz do delineamento experimental. 

Ensaios 

Variáveis Codificadas Variáveis Descodificadas 

Vazão  Concentração 
Massa do 

adsorvente 

Vazão 

(mL min-1) 

Concentração 

(mg L-1) 

Massa do 

adsorvente 

(g) 

1 -1 -1 -1 3,2 19,1 0,33 

2 +1 -1 -1 6,8 19,1 0,33 

3 -1 +1 -1 3,2 30,9 0,33 

4 +1 +1 -1 6,8 30,9 0,33 

5 -1 -1 +1 3,2 19,1 0,80 

6 +1 -1 +1 6,8 19,1 0,80 

7 -1 +1 +1 3,2 30,9 0,80 

8 +1 +1 +1 6,8 30,9 0,80 

9 0 0 -1,681 5,0 25,0 0,21 

10 0 0 1,681 5,0 25,0 1,00 

11 0 -1,681 0 5,0 15,0 0,50 

12 0 1,681 0 5,0 35,0 0,50 

13 -1,681 0 0 2,0 25,0 0,50 

14 1,681 0 0 8,0 25,0 0,50 

15/16/17 0 0 0 5,0 25,0 0,50 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

A variável resposta avaliada foi o tempo (em minutos) de 90% de saturação do leito 

com o corante RB 5 utilizado para LP e LF. Após a realização dos 17 ensaios, os dados 

experimentais foram aplicados no software estatístico Statistica 10.0 (durante o período da 

licença gratuita) para determinação dos efeitos das variáveis independentes, cálculo dos 

coeficientes de regressão e obtenção dos gráficos de curva de nível e de superfície de resposta. 

Pela determinação da desejabilidade, foi possível obter a condição ótima da análise, 

bem como os modelos matemáticos validados em laboratório, testando esta condição 

experimentalmente. 
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4.10 TRATAMENTO DO EFLUENTE TÊXTIL APLICADO A CONDIÇÃO ÓTIMA DOS 

ENSAIOS EM BATELADA E FLUXO CONTÍNUO 

 

Amostras de efluente têxtil foram gentilmente cedidas por uma lavandeira e tinturaria 

localizada na município de Cianorte, estado do Paraná. A coleta das amostras foi realizada na 

saída do sistema de sedimentação/decantação da estação de tratamento de efluentes. Este ponto 

foi escolhido para coleta a fim de minimizar a interferência da presença de sólidos em suspensão 

na adsorção em coluna de leito fixo, que poderia causar a colmatação da carreira de filtração. 

Posteriormente, este efluente foi tratado nas condições ótimas obtidas para LP e LF 

tanto para os ensaios em batelada, quanto para os ensaios em coluna de leito fixo. Foi realizada 

caracterização físico-química (Tabela 6) das amostras antes e após o tratamento, em duplicata. 

 

 

Tabela 6 - Parâmetros analisados antes e após a adsorção do efuente têxtil (mesa shaker e coluna de leito fixo). 

Parâmetros Unidade Método de análise 
N° do 

método 
Referência 

pH - Potenciométrico 4500_H+ Rice et al. (2012) 

Demanda 

química de 

oxigênio 

mg L-1 Espectrofotométrico 5220_D Rice et al. (2012) 

Condutividade mS cm-1 Condutimétrico 2510_B Rice et al. (2012) 

Turbidez UNT Nefelométrico 2130_B Rice et al. (2012) 

Alcalinidade total mg L-1 Titulométrico - Ripley, Boyle e Converse (1986) 

Ácidos voláteis mg L-1 Titulométrico - Dillalo e Albertson (1961) 

Remoção de cor % Espectrofotométrico - Silva et al. (2017) 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

O mesmo tratamento e caracterização físico-química foram realizados para as amostras 

do efluente têxtil coletado e fortificado com RB 5 (20 mg L- 1) conforme procedimentos 

descritos por Türgay et al. (2011). Essa fortificação foi realizada para avaliar se o corante 

estudado inteferiria nas características do efluente e consequentemente nos resultados obtidos 

para o tratamento. 

Para este ensaio as amostras de lodo com o efluente têxtil foram mantidas em shaker 

durante o tempo de equilíbrio obtido nos ensaios de cinética de adsorção. Na coluna de leito 

fixo, o ensaio durou o tempo de saturação em 90% obtido na condição ótima. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ADSORVATO (RB 5) 

 

Na Figura 11 são apresentadas a variação do volume do NaOH em função do pH e da 

primeira derivada para determinação do pKa. 

 

 

Figura 11 - pKa do RB 5. a) Dados experimentais; b) Primeira derivada. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na Figura 11a é possível observar o aumento do pH em função da adição da solução 

de NaOH; e na Na Figura 11b nota-se a primeira derivada dos valores medidos, na qual é 

estabelecido o ponto final (ponto de inflexão) da titulação, e consequentemente, o pKa 

correspondente a metade do pH neste ponto. 

Como o pH final resultou 12 e o pKa do RB 5 em 6, define-se que a carga da molécula 

do RB 5 é negativa em valores de pH superiores a 6. No entanto, Donnaperna et al. (2009) 

encontraram dois valores de pKa para o RB 5, o primeiro em 3,8 e o segundo em 6,9. 

De acordo Reijenga et al. (2013) o pKa está entre os parâmetros mais utilizados para 

entendimento do comportamento das substâncias, pois ele indica em que valor a substância 

estará metade ionizada e metade não-ionizada. 

No entanto, poucas pesquisas tem sido reportadas na literatura com valores de pKa 

para corantes, o que dificulta a comparação com outros estudos. 

A análise de FTIR foi realizada para identificar os principais grupos funcionais 

presentes nas estruturas do corante Preto reativo 5 (RB 5), conforme apresentado na Figura 12. 
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Figura 12 – Espectrograma da amostra de RB 5. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Figura 12 podem ser observadas as bandas 2931, 1595, 1492 1134, 613 e 520 cm- 1. 

Comparando essas bandas com a pesquisa de Lopes e Fascio (2004) onde os autores 

apresentaram um esquema (Anexo 1) para interpretação de espectros na região do 

infravermelho, pode-se constatar a ausência de absorção devido ao estiramento C=O (banda 

1820-1630 cm-1). 

Ao passo que o estiramento C=O é ausente, o estiramento C-O é presente, identificado 

pela presença de banda no intervalo 1300-1000 cm-1 (representado por 1134 cm- 1). Da mesma 

forma, essa banda de 1134 cm-1 pode indicar a presença de alquil-éter (1150-1080 cm-1) e 

alquil-amina (1230-1030 cm-1). 

As bandas 520, 613 e 1134 cm-1 encontram-se dentro do intervalo 1400-500 cm-1 e 

indicam presença de haletos de alquila C-X (composto orgânico que possui um halogênio ligado 

a um carbono saturado de um hidrocarboneto de cadeia aberta). 

Ainda, a banda de 2931 cm-1 representa a presença de alcano (3000-2840 cm-1), que 

indicam a ocorrência de ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. E também 

observa-se a presença de grupos sulfônicos, representados pelo intervalo de 1492-1134 cm-1. 

Por fim essas bandas presentes descrevem a superfície do adsorvato e as condições 

que ele será submetido a adsorção, o que possibilita indicar o mecanismo de adsorção (a ser 

apresentado na Seção 5.9) presente quando cruzado com a caracterização dos adsorventes. 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

 

Na caracterização dos adsorventes não são apresentados resultados para LI após a 

adsorção, devido ao fato de LI não ter sido utilizado para os ensaios adsortivos, pois não 

apresentou capacidade de adsorção quando testado. Sendo assim, este material foi apenas 

caracterizado inicialmente para observar as diferenças das características entre os tratamentos 

realizados. 

 

5.2.1 Análises físico-químicas e texturais 

 

As análises físico-químicas foram realizadas nas amostras do lodo in natura (LI), lodo 

pirolisado (LP) e lodo funcionalizado (LF), com o objetivo de correlacioná-las com suas 

capacidades adsortivas (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos na caracterização físico-química dos adsorventes antes da adsorção. 

PARÂMETROS N LI* LP* LF* 

pH 3 5,69 (0,02) 4,50 (0,01) 4,31 (0,03) 

Massa específica real (g cm³) 3 1,59 (0,01) 2,06 (0,02) 2,25 (0,005) 

Análise imediata (%, bs) 

Teor de umidade (%) 3 3,01 (0,39) 2,16 (0,21) 0,50 (0,12) 

Teor de material volátil (%) 3 49,12 (0,26) 36,51 (0,98) 47,45 (0,66) 

Teor de cinzas (%) 3 47,23 (0,21) 36,76 (1,83) 45,60 (0,24) 

Teor de carbono fixo (%)** 3 3,65 (0,86) 26,73 (0,64) 6,95 (0,48) 

Legenda: N = número de amostras; *Os valores correspondem à média (desvio padrão); bs: base seca; 

**Teor de carbono fixo = 100 – Teor de cinzas – Teor de material volátil (FALLAVENA et al., 2013). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na Tabela 7 pode-se observar que os valores de pH foram de 5,69 (0,02) para LI; 4,50 

(0,01) para LP e 4,31 (0,03) para LF, ou seja, houve diminuição do valor de pH em função dos 

tratamentos aplicados de pirólise e de funcionalização com ácido nítrico. Ao contrário do 

apresentado, Pereira et al. (2018) observaram em seu estudo um comportamento de acréscimo 

no pH devido à pirólise (LI = 6,33 e LP = 8,19), tendo-se, no entanto, um decréscimo no pH 

para o material funcionalizado (LF = 3,41). 

Esta influência no pH devido aos tratamentos aplicados também foi reportada por 

Sonai et al. (2016) que em sua pesquisa verificaram um descréscimo no pH quando o lodo 
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biológico foi submetido à pirólise e funcionalização com ácido sulfúrico, resultando em pH 

inicial de 6,28, pH após a pirólise de 7,66, e pH após funcionalização de 3,80. 

Na análise da massa específica obtida a partir do método de picnometria de hélio, para 

a densidade real foram obtidos os valores de 1,59 g cm-3 para LI; 2,06 g cm-3 para LP e 

2,25 g cm-3 para LF. Estes valores estão dentro do esperado conforme reporta a literatura, a 

exemplo dos valores obtidos por Pereira et al. (2018) de 1,56 g cm-3 para LI, 2,42 g cm-3 para 

LP e 1,98 g cm-3 para LF. Estes valores são importantes, pois traduzem a composição do 

material e tais atributos podem favorecer a adsorção. De acordo com Moura e Figueiredo (2002) 

a vantagem do método de picnometria de hélio consiste na sua capacidadade em medir o volume 

total e a densidade real da amostra, descontando os poros existentes, a menos que estes estejam 

fechados e assim inacessíveis ao gás hélio utilizado na análise. Além disso, segundo estes 

autores é possivel medir volumes de sólidos com qualquer teor de umidade. 

Os resultados de teor de umidade foram de 3,01% (0,39) para LI, 2,16% (0,21) para 

LP e 0,50% (0,12) para LF. Esta variação condiz com o procedimento experimental realizado, 

pois LI foi submetido a secagem na estufa (120 °C) por 24 h, e posteriormente parte deste 

adsorvente foi pirolisado em mufla (500 °C)  por 2 h para produção do LP, reduzindo a 

umidade. Por fim, parte desta amostra foi lavada com ácido nítrico e mais uma vez levada a 

estufa (120 °C) por 24 h, resultando no material LF. 

Geethakarthi e Phanikumar (2011) determinaram valores de teor de umidade inferiores 

(3,6% para LI e 1,5% para LP) em amostras de lodo de efluente de curtume, o que pode ser 

explicado pela temperatura mais alta (600 °C) a que submeteram as amostras na pirólise. 

Comparado com a pesquisa de Pereira et al. (2019) o valor do teor de umidade para LI 

foi similar (3,82%), ao passo que para LP (0,81%) e LF (7,57%) os valores são mais distantes. 

De acordo com os mesmos autores, a realização da secagem em estufa como pré-tratamento do 

LI contribui para um menor teor de umidade quando comparado aos demais materiais 

adsorventes. 

Além do teor de umidade, também foi determinado o teor de material volátil dos 

materiais tendo-se 49,12% (0,26) na amostra LI, 36,51% (0,98) na amostra LP e 47,45% (0,66) 

na amostra LF. Segundo Gontijo (1996) o teor de material volátil é afetado diretamente pela 

área superficial e distribuição dos poros; neste sentido, o autor ainda reporta que geralmente 

valores de material volátil elevados indicam baixos valores de área superficial, o que torna essas 

características inversamente proporcionais. 
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Com base nesses resultados, pode-se observar que os valores para material volátil 

apresentaram decréscimo do LI para o LP, o que pode ser explicado pelo tratamento térmico 

realizado, e que pode ter originado compostos condensados. 

De acordo com Vasques et al. (2011) quando comparados dois materiais, aquele com 

maior valor de material volátil terá menores valores de área superficial específica. E esta 

característica pode ser observada nos resultados encontrados nesta pesquisa. 

Ainda, Vasques et al. (2011) utilizaram como adsorvente lodo residual de indústria 

têxtil e obtiveram teor de material volátil de 47,44% para o lodo in natura e 18,62% para o lodo 

pirolisado. Também, Pereira et al. (2018) obtiveram resultados similares ao do presente estudo, 

para as amostras do lodo in natura, pirolisado e funcionalizado quimicamente de 58,49% (0,30), 

24,08% (0,51) e 43,57% (1,41), respectivamente. 

Para o teor de cinzas, os resultados obtidos foram de 47,23% (0,21) na amostra LI, 

36,76% (1,83) na amostra LP e de 45,60% (0,24) na amostra LF. 

Segundo Brandão et al. (2006) a análise do teor de cinzas dos adsorventes indica o teor 

de matéria orgânica relacionada à volatilização de substâncias pela elevação da temperatura (de 

aproximadamente 650 oC), e a sua transformação em CO2, H2O, dentre outros compostos. 

Em estudo comparativo do teor de cinzas, Fonts et al. (2009) obtiveram valores 

similiares aos reportados nessa pesquisa, com amostras de lodo de esgoto in natura variando 

entre 39,9 a 52,0% para o teor de cinzas. 

Geethakarthi e Phanikumar (2011) utilizaram lodo de efluente de curtume e obtiveram 

teor de cinzas de 28,36% para amostra de lodo in natura e 18,75% para amostra de lodo 

pirolisado. Estes resultados são inferiores aos observados nessa pesquisa. E Silva et al. (2016) 

verificaram teor de cinzas igual a 34,8% para lodo de esgoto de lavanderia industrial na forma 

in natura. 

Pereira et al. (2018) indicaram que os valores para o teor de cinzas foram 48,03% 

(0,03) para LI, 18,96% (0,49) para LP e 46,34% (0,53) para LF. Estes resultados são similiares 

aos obtidos nessa pesquisa. Os autores afirmam que devido ao lodo de esgoto possuir matéria 

orgânica abundante, o teor de cinzas é superior quando comparado aos adsorventes 

provenientes de outros tipos de lodo. 

Conforme Moreno-Castilla, Ramón-López e Marín Carrasco (2000) quanto menor for 

o teortero de cinzas mais eficiente é o processo de adsorção, pois as cinzas podem modificar o 

valor de pH e contaminar o meio. 

Quanto ao carbono fixo, os resultados obtidos foram iguais a 3,65% (0,86) na amostra 

LI, 26,73% (0,64) na amostra LP, e de 6,95% (0,48) na amostra LF. Na pesquisa de Sonai et al. 
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(2016) os autores obtiveram valor de 44,47% para teor de carbono fixo em amostra de LI. É 

importante ressaltar que quanto maior for o valor de carbono fixo, menor é a quantidade de 

impurezas presentes na amostra e assim o processo de adsorção tende a ser mais eficiente. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se afirmar que os tratamentos aplicados 

nos adsorventes contribuem para a variação de suas características, isso quando comparados 

entre si. Sendo que este tratamento térmico e químico aplicados são fundamentais para boa 

eficiência de adsorção quando comparado ao adsorvente sem tratamento algum. 

 

5.2.2 pH do ponto de carga zero (pHpcz) 

 

Na Figura 13 são apresentados os gráficos obtidos com a análise do pHpcz nas 

amostras de cada adsorvente. 

 

 

Figura 13 – Valores de pHpcz antes da adsorção para: a) LI; b) LP; c) LF; d) LI, LP e LF. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 
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Na análise do pHpcz foram obtidos valores de 7,13 na amostra LI, 7,27 na amostra LP 

e 5,65 na amostra LF. Com base na pesquisa de Al-Degs et al. (2008) pode-se afirmar que esses 

resultados representam o valor do pH no qual as cargas da superfície do adsorvente são nulas, 

e são influenciadas pelos grupos funcionais presentes. 

Foi possível constatar que os grupos funcionais presentes são neutros para as amostras 

de LI e LP, e ácidos para as amostras de LF. Vale ressaltar que para valores superiores à 

neutralidade, a superfície do material adsorvente reúne cargas negativas e para valores 

inferiores à neutralidade, cargas positivas, conforme reportado por Cerovic et al. (2007). 

Alguns autores reportam valores similares aos obtidos nesta pesquisa, como Gupta e 

Garg (2015) que obtiveram pHpcz de 7,2 e 7,4 nas amostras de LI e LP, respectivamente; Sonai 

et al. (2016) que observaram pHpcz de 4,0 em amostras de lodo têxtil tratadas com ácido 

sulfúrico; e Pereira et al. (2018) que notaram valores do pHpcz de 7,40 nas amostras de LP e 

de 4,80 nas amostras de LF. 

 

5.2.3 Determinação dos grupos funcionais por meio de FTIR 

 

A análise de FTIR foi realizada para identificar os principais grupos funcionais 

presentes nas estruturas das amostras do lodo LI, LP e LF, antes e após a adsorção (para o LI 

não foi realizada após a adsorção, pois não foram realizados ensaios adsortivos com este 

adsorvente, devido à este não apresentar boa capacidade de adsorção), conforme apresentado 

nos espectrogramas da Figura 14. 

 

Figura 14 - Espectrogramas das amostras de lodo. a) LI antes da adsorção; b) LP antes da adsorção; c) LP após a 

adsorção; d) LF antes da adsorção e e) LF após a adsorção. 
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(b) LP antes da adsorção  

(c) LP após a adsorção 

 
(d) LF antes da adsorção 

 
(e) LF após a adsorção 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

A heterogeneidade na composição do lodo contribui para a presença de diferentes 

bandas no espectro do infravermelho. Na Figura 14 é possível observar bandas similares nos 

espectrogramas para as amostras dos adsorventes, com banda na faixa de transmitância de 

3600 cm-1 a 3200 cm-1, que segundo Silverstein et al. (2007) corresponde ao pico de absorção 

de vibração de alongamento simétrico e assimétrico O-H de grupos carboxílicos de fenol e 

N - H de grupo aminas e amidas. 

Kyzas, Lazaridis e Daliyanni (2013) também justificam a presença dessa faixa de 

banda referente ao grupo funcional –OH e de grupos fenólicos. Ainda, Nielsen e Bandosz 

(2016) reportam que as aminas e amidas estão relacionadas com as proteínas presentes no lodo. 

Na comparação entre os adsorventes não foi possível constatar a presença da banda 

2921 cm-1 e 2852 cm-1 tanto nas amostras do LP quanto nas do LF, mas apenas nas amostras 

do LI. Segundo Zhang et al. (2011) essa banda se refere ao pico de absorção de vibração de 

alongamento simétrico e assimétrico C-H e pode ser facilmente rompida com mudança de 

temperatura, como no preparo do LP e LF nesta pesquisa. 
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Ainda de acordo com Zhang et al. (2011), a presença dessas bandas pode indicar a 

existência de cadeia alifática. O mesmo foi reportado por Pereira et al. (2018) utilizando lodo 

de esgoto como adsorvente. 

Conforme reporta Kyzas, Lazaridis e Deliyanni (2013) as bandas próximas a 

2355 cm- 1 (2364, 2354 e 2343 cm-1) atribuem a influência dos grupos metil e metileno. Hoppen 

et al. (2019) também observaram a banda de 2355 cm-1 utilizando carvão ativado de coco de 

babaçu na adsorção e dessorção de ácido acetilsalicílico. 

De acordo com Jindarom et al. (2007) e Kacan (2016) as bandas observadas na região 

de 1850 cm-1 a 1650 cm-1 (em torno de 1620 cm-1) correspondem ao pico de absorção de 

vibração de alongamento simétrico e assimétrico C=O dos grupos carboxílicos. 

Uma banda que é comum nos três adsorventes é a de 1384 cm-1 que indica a presença 

de alcenos conforme reportado por Silverstein et al. (2007) e observado por Pereira et al. (2018) 

em sua pesquisa. 

Maderova et al. (2016) observaram bandas de 3077 cm-1, 1622 cm-1 e 1033 cm-1 em 

amostras de lodo modificado magneticamente; essas bandas indicam o pico de absorção de 

vibração de alongamento simétrico e assimétrico de C=O e O-H. 

Sonai et al. (2016) observaram bandas de 3394 cm-1, 1620 cm-1 e 1094 cm-1 em 

amostras de lodo de esgoto têxtil, e identificaram como sendo um pico de absorção de vibração 

de alongamento simétrico e assimétrico de O-H. 

Ao comparar os espectrogramas antes e após a adsorção, constata-se que a maioria das 

bandas que estavam presentes no lodo antes da adsorção, permaneceram após a realização do 

processo de adsorção nas amostras do LP e do LF. Ainda foi observada redução da amplitude 

da transmitância após a adsorção, pois o corante e o processo adsortivo em si, fazem com que 

a superfície tenha suas características modificadas. Além disso, constatou-se também que os 

tratamentos térmico e químico promoveram remoção de parte da matéria orgânica, o que 

explica a redução do grupos funcionais. 

Para melhor visualização é apresentado na Tabela 8 um resumo dos grupos funcionais 

e bandas de absorção identificadas a partir da realização da análise de FTIR. 
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Tabela 8 - Grupos funcionais e bandas de absorção identificadas por meio das 

análise de FTIR nas amostras de lodo LI, LP e LF. 
Grupo ou funcionalidade Regiões (cm-1) 

Alcenos 1000-650; 1420-1380 

Aromáticos 3250-3150 

C-O 840-640 

O-H 1200-1000; 3600-3200 

C = O 1850-1650 

C≡N 2380-2280 

NH2NH 3500-3200 

C-H 2921-2852 

Metil e metileno 2355 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Observando a Tabela 8, constata-se que a adsorção pode ocorrer por mais de um 

mecanismo para ambos os adsorventes, como pontes de hidrogênio e interação eletrostática. A 

discussão de mecanismos de adsorção será detalhada na Seção 5.9. 

 

5.2.4 Determinação dos grupos ácidos e básicos pelo Método de Boehm 

 

Na Tabela 9 podem ser observados os resultados referentes a análise dos grupos ácidos, 

básicos e neutros na superfície dos adsorventes LI, LP e LF pelo método de Boehm. 

 

 

Tabela 9 - Identificação dos grupos funcionais pelo método de Boehm, antes da adsorção. 

Amostra 

Grupos ácidos (mEq g-1) Grupos 

básicos 

(mEq g-1) 

pHpcz 
Carboxílicos Lactônicos Fenólicos Total 

Lodo in natura 0,87 (0,16) 0,72 (0,18) 0,47 (0,15) 2,06 (0,16) 0,61 (0,004) 7,13 

Lodo pirolisado 0,41 (0,02) 0,38 (0,02) 0,14 (0,03) 0,93 (0,02) 0,40 (0,03) 7,27 

Lodo funcionalizado 

com HNO3 
1,01 (0,55) 0,80 (0,52) 0,37 (0,13) 2,18 (0,40) 0,50 (0,08) 5,65 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Pode-se observar, a partir da Tabela 9, um maior número de grupos ácidos quando 

comparado aos grupos básicos, o que indica a predominância de grupos ácidos na superfície 

dos adsorventes analisados. Ainda, vale ressaltar que o LF foi o adsorvente com maior 

predominância de grupos ácidos (2,18 mEq g-1) quando comparado a LI e LP, o que se deve ao 

tratamento com ácido nítrico na etapa de funcionalização do material. Este fato pode ser 



85 

corroborado com o valor do pHpcz do LF que é ácido quando comparado aos demais 

adsorventes. 

Nesta pesquisa foram observados valores similares aos reportados por Sonai et al. 

(2016) em amostras de lodo de efluente têxtil pirolisadas (500 °C) e funcionalizadas com 

H2SO4, respectivamente: 1,012 e 0,828 mEq g-1 de ácidos carboxílicos, 0,388 e 0,286 mEq g-1 

de ácidos fenólicos e 0,128 e 0,038  mEq g-1 de ácidos lactônicos. 

Pereira et al. (2018) obtiveram valores próximos aos desta pesquisa, sendo que os 

autores também utilizaram lodo de esgoto como adsorvente, no qual os resultados para ácidos 

carboxílicos foram iguais a 0,885 mEq g-1 (LI); 0,913 mEq g-1 (LP) e 0,987 mEq g-1 (LF); para 

os ácidos lactônicos foram de 0,094 mEq g-1 (LI); 0,102 mEq g-1 (LP) e 0,058 mEq g-1 (LF); e 

para ácidos fenólicos foram de 0,126 mEq g- 1  (LI), 0,311 mEq g-1 (LP) e 0,299 mEq g-1 (LF). 

Além disso, ao observar os valores antes e após os tratamentos é possível constatar 

que houve decréscimo na quantificação dos grupos quando realizada a pirólise, seguido de 

acréscimo quando realizada a funcionalização com HNO3. O mesmo foi reportado por Huang 

et al. (2009) que também verificaram maior predominância de grupos carboxílicos em amostra 

de carvão submetido a funcionalização com HNO3. O que pode indicar que o tratamento 

térmico degrada alguns grupos funcionais e que a funcionalização soma grupos funcionais na 

amostra. 

 

5.2.5 Obtenção de fotomicrografias por meio de MEV/EDS 

 

As análises de imagem e composição química dos materiais adsorventes foram 

realizadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV), que podem ser observadas 

nas fotomicrografias antes do processo de adsorção nas ampliações de 2.000 a 4.000 vezes 

(Figura 15 (a) a (f)).  
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Figura 15 - Fotomicrografias obtidas por MEV antes da adsorção, para LI (a) 2000 x; (b) 4000 x; LP (c) 2000 

x; (d) 4000 x; LF (e) 2000 x; (f) 4000 x. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Pode-se observar na Figura 15 que os adsorventes analisados tem a presença de 

cavidades e fendas, o que pode favorecer o processo de adsorção devido à superfície irregular, 

possibilitando que a mólecula do corante fique retida nessas cavidades. 
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Ainda, os tratamentos aplicados podem favorecer na abertura desses poros. Outras 

pesquisas reportadas na literatura atribuíram a maior abertura dos poros como fator contribuinte 

no processo de adsorção como o estudo de Sonai et al. (2016) com lodo de efluente têxtil; 

Pereira et al. (2018), Maderova et al. (2016), Dave, Kaur e Khosla (2011), Rasool e Lee (2015), 

Wu et al. (2013), Gupta e Grag (2015) com lodo de esgoto, e Mendonza-Carrasco et al. (2016) 

com carvão ativado proveniente de garrafa PET. 

Também foi realizada a análise de EDS, na qual foi possível identificar a presença de 

elementos químicos nas amostras do lodo in natura, pirolisado e funcionalizado quimicamente 

(Tabela 10). 

 

 

Tabela 10 - Análise elementar pelo espectro de raios-x por energia dispersiva (EDS) antes da 

adsorção. 

Lodo 
Elementos químicos (%) 

C O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe 

LI 28,80 46,76 - 0,33 3,65 11,12 1,24 1,55 0,32 1,02 0,27 4,94 

LP 46,20 31,05 0,30 0,39 2,22 3,10 0,86 3,99 0,38 1,50 0,20 7,40 

LF 45,32 35,57 0,27 0,24 2,03 3,89 0,49 4,02 0,32 0,69 0,23 6,93 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na Tabela 10 é possível verificar presença significativa de carbono e oxigênio para os 

três adsorventes, como também observado por Pereira et al. (2018), Maderova et al. (2016) e 

Wu et al. (2013) em carvões preparados a partir do lodo de esgoto. Ainda, foram observados 

outros elementos, com destaque para o de menor representatividade nos três adsorventes, o 

titânio. 

 

5.2.6 Determinação da estrutura molecular dos adsorventes por meio de Difratometria de raios 

x (DRX) 

 

Os resultados da análise de DRX para as amostras do LI, LP e LF podem ser 

visualizados na Figura 16. 
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Figura 16 - Difratometria de Raios X do lodo de esgoto antes da adsorção, para a) LI; b) LP e c) LF. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 
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A legenda, o código e as respectivas fórmulas químicas das fases cristalinas de cada 

mineral verificado na superfície dos adsorventes são apresentadas na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11 - Fases identificadas no ensaio de DRX do LI, LP e LF. 
Legenda Código Fórmula química Mineral 

Q 46-1045 SiO2 Quartzo 

C 05-0586 CaCO3 Calcita 

OP 06-0329 PrO Óxido de Praseodímio 

B 73-1667 Cu5FeS4 Bornita 

OU 75-0134 UO2 Óxido de Urânio 

F 35-0816 CaF2 Fluorita 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Comparando os difratogramas de LI, LP e LF pode-se constatar presença de elementos 

em comum como a calcita, quartzo, bornita e o óxido de praseodímio. E apenas no LF é 

observada a presença de fluorita. 

Ainda, é importante ressaltar que o difratograma do LF tem maior intensidade de 

ocorrência dos picos quando comparado ao LI e LP. 

Ros et al. (2006) encontraram fases cristalinas mais abundantes quando comparado a 

esta pesquisa, isso pode ser devido ao lodo ter maior variedade de elementos ou ainda pela 

análise ter sido realizada em equipamentos diferentes. 

Em comparação com a pesquisa de Pereira et al. (2018) os autores identificaram a 

presença de quartzo, dolomita ferrosa, moscovita, sulfato de alumínio e alumínio fosfatado. 

Esses dados, assim como os demais das análises de caracterização, são importantes 

para o conhecimento das amostras de adsorventes utilizados, o que auxilia no entendimento dos 

mecanismos de adsorção presentes. 

 

5.2.7 Determinação das variações da massa em relação à temperatura 

 

Os resultados da análise termogravimétrica e térmica diferencial do lodo in natura, 

pirolisado e funcionalizado com HNO3 são apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Resultados da análise termogravimétrica e térmica diferencial do LI, LP e LF, antes da adsorção. 

Amostra 
Temperatura 

(°C) 

Pontos críticos 

(°C) – limites 

considerados 

Perda de 

massa (%) 

Acidente térmico significativo 

Temperatura 

(°C) 
Descrição Intensidade 

LI 

357 49 – 575 51,91 

118 Endotérmico Média 649 575 – 748 4,36 

Perda de massa total: 56,27% 

LP 

123 41 – 266 7,60 491 Endotérmico Pequena 

528 266 – 624 14,29 
846 Endotérmico Pequena 

Perda de massa total: 21,89% 

LF 

134 39 – 295 11,83 

- - - 486 295 – 682 15,72 

Perda de massa total: 27,55% 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na Figura 17 são apresentados os gráficos referentes aos resultados da análise 

termogravimétrica e térmica diferencial para cada adsorvente estudado. 
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Figura 17 - Análise termogravimétrica e térmica diferencial do lodo, antes da adsorção: a) LI; b) LP; c) LF. 

 
(a) 

  

 
(b) 

 

  

 
(c)   

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Com a realização da análise termogavimétrica foi verificada perda de massa conforme 

o aumento da temperatura para os três adsorventes estudados. Nas amostras do LI a perda de 

massa foi de 51,91% entre 49 °C e 575 °C, seguida de 4,36% entre 575 °C e 748 °C, totalizando 

perda de massa de 56,27%. 

Nas amostras do LP a perda de massa foi de 7,60% entre 41 °C e 266 °C, seguida de 

14,29% entre 266 °C e 624 °C, totalizando perda de massa de 21,89%. Nas amostras do LF a 
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perda de massa foi de 11,83% entre 39 °C e 295 °C, seguida de 15,72% entre 295 °C e 682 °C, 

com perda de massa total de 27,55%. 

Ao comparar os termogramas dos diferentes adsorventes, é verificado que o LI foi o 

que apresentou maior perda de massa, ao passo que LP e LF tem comportamento similar e a 

perda de massa deles é aproximadamente a metade quando comparada a do LI. 

Wu et al. (2013) utilizaram em sua pesquisa como adsorvente uma mistura de lodo de 

esgoto com espiga de milho. Nessa condição, a perda de massa ocorreu em temperatura inferior 

a 150 °C, que os autores atribuíram a remoção de água. Outro pico de perda de massa ocorreu 

entre 350 e 550 °C que segundo os autores corresponde à desidroxilação da superfície dos 

grupos hidroxilas. 

Conforme reportado por Silva et al. (2016) a perda de massa até 100 °C corresponde 

à perda de umidade do material na primeira região. Posteriormente, na faixa de 200 °C a 500 °C, 

a perda de massa corresponde à decomposição de fibras de celulose presentes no lodo de esgoto, 

correspondente a 46% da massa inicial. Os autores ainda associaram a perda de massa na faixa 

de 500 °C a 900 °C à emissão de CO2 decorrente da decomposição do carbonato de cálcio. 

Reis et al. (2016b) utilizaram lodo de esgoto como adsorvente e também este 

adsorvente misturado a polissiloxanos. Os autores obtiveram o pico de maior perda de massa a 

temperatura de 485 °C, e picos de perda de massa nas temperaturas 438, 495 e 558 °C para lodo 

de esgoto com polissiloxanos. 

Ainda, Pereira et al. (2018) reportaram perda de massa total de 53,28% para LI, 

24,14% para LP e 40,60% para LF. Os valores de LI e LP são similares quando comparados a 

essa pesquisa. O valor de LF resultou maior, no entanto, os valores de temperatura em que 

ocorrem as perdas de massa foram similares. 

 

5.2.8 Determinação da densidade aparente e porosidade do adsorvente por meio de porosimetria 

de mercúrio 

 

Com a realização da análise de porosimetria de mercúrio foram obtidos resultados do 

volume e da área do adsorvente por intrusão de mércurio (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Análise de porosimetria de mercúrio, antes da adsorção, para LI, LP e LF. 
Amostra Volume (cm3g-1) Área (m2g-1) 

LI 0,3632 0,1227 

LP 0,3722 0,0826 

LF 0,4985 0,1079 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Na Figura 18 pode-se observar os gráficos para a análise de porosimetria de mercúrio. 

 

 

Figura 18 - Representação gráfica da análise de porosimetria de mercúrio, antes da adsorção, para: a) LI; b) LP; 

LF. 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Poucos pesquisas são realizados a cerca dessa análise para caracterização de 

adsorventes, mas ela é amplamente utilizada na caracterização de materiais na construção civil. 
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Conforme reportado por Moura e Figueiredo (2002) para a maioria dos materiais o 

ângulo de contato entre o mercúrio e o sólido, é maior que 90°, e como o mercúrio não se 

mistura ao sólido, é necessário aplicar pressão para forçar o mercúrio a intrudir nos poros. 

Observando os resultados obtidos, é possível notar que o volume dos adsorventes 

estudados é maior no LF quando comparados ao LI e LP, o que pode ser atribuído aos 

tratamentos térmico e químico realizados. Xu, Yang e Spinosa (2015) reportam que a 

temperatura da pirólise tem papel significativo na alteração das características dos adsorventes. 

Na Figura 18, por exemplo, pode-se confirmar essa constatação, pois o LF é o que 

resultou em maior volume intrudido, logo, o que tem maior porosidade por intrução de Hg, 

quando comparado ao LI e LP. 

 

5.2.9 Determinação de metais 

 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados obtidos da concentração de metais antes 

e após a adsorção por Espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente 

(ICP-OES). 

 

 

Tabela 14 - Concentração de metais presentes nas amostras dos adsorventes (LI, LP e LF) por ICP-

OES, antes e após a adsorção. 

Metal 
Concentração (mg kg-1) antes da adsorção 

Concentração (mg kg-1) 

após a adsorção 

LI LP LF LP LF 

Alumínio 413 1715 1495 1625 1518 

Bário 15,86 31.32 26,10 30,90 25,34 

Cálcio 712 1390 561 1349 532 

Cobalto 0,46 1,24 0,91 1,22 0,80 

Cromo 5,22 9,33 9,21 9,13 9,32 

Cobre 13,71 22,68 25,92 23,10 27,70 

Ferro 2154 3486 3212 3432 3308 

Potássio 61,62 171 116 151 124 

Magnésio 158 368 133 350 123 

Mangânes 9,60 18,19 9,78 17,92 9,12 

Sódio 63,20 114 69,36 258 62,40 

Níquel 6,37 11,55 9,61 11,13 9,33 

Chumbo 1,70 2,59 2,94 2,65 3,10 

Vanádio 1,35 3,06 2,82 2,90 2,92 

Zinco 148 293 144 268 124 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 
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Os metais encontrados são os mesmos para LI, LP e LF tanto antes da adsorção quanto 

após a adsorção (exceto para LI que não foi submetido ao processo de adsorção). O metal com 

maior concentração foi o ferro em todos os adsorventes, e o de menor concentração foi o cobalto 

em todos os adsorventes estudados. 

Ao observar os resultados da análise é possível verificar que todos os metais 

encontrados tem suas concentrações dentro dos limites estabelecidos pela Resolução Conama 

460/2013. 

 

5.2.10 Análise textural por adsorção/dessorção de N2 

 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados das caracterizações texturais para 

amostras do lodo pirolisado (LP) e lodo funcionalizado (LF) com HNO3. 

 

 

Tabela 15 - Resultados da análise textural das amostras de LP e LF. 

Propriedade 
Adsorventes 

LP LF 

ABET (m2 g-1)* 9,64 33,99 

VTotal (cm3 g-1) 0,0280 0,0610 

VαTOTAL (cm3 g-1)* 0,0037 0,0135 

DP (nm) 12,84 8,14 

Legenda: *Os valores correspondem à área específica(média); ABET 

– Área específica BET; VTOTAL – Volume total dos poros; VαTOTAL – 

Volume total de microporos; DP – Diâmetro médio dos poros (1 nm 

= 10 Å), Método BJH. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 15 é possível observar que a área específica BET dos adsorventes LP e LF 

foi de 9,64 m2 g-1 e 33,99 m2 g -1, respectivamente. Com esse dado pode-se constatar a eficiência 

do tratamento térmico seguido de tratamento químico na obtenção de maior área específica 

quando comparado ao adsorvente tratado apenas termicamente. 

Valores variados de área a partir da análise de BET têm sido reportados por autores 

para lodo de esgoto sanitário e de efluente têxtil pirolisados e funcionalizados, sendo alguns 

deles similares aos encontrados nessa pesquisa, como no estudo realizado por Sonai et al. (2016) 

que obtiveram área específica BET de 6,39 m2 g -1 em amostras de lodo têxtil in natura e de 
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44 m2 g- 1 em amostras de lodo têxtil tratada quimicamente com H2SO4; Tan et al. (2014) que 

verificaram área BET de 67,69 m 2 g - 1 em amostras de lodo de esgoto sanitário pirolisadas; e 

Pereira et al. (2018) obtiveram 4,58 m 2 g -1 para LI; 35,66 m 2 g -1 para LP e 80,97 m 2 g -1 para 

LF; Silva et al. (2016) constataram 2,58 m2 g -1 para amostras de lodo sem ativação, e Dave et 

al. (2011) notaram 39,32 m 2 g -1 em amostras de lodo de esgoto tratadas quimicamente com 

H2SO4. 

O diâmetro médio dos poros nas amostras do LP resultou em 12,84 nm e nas amostras 

do LF em 8,14 nm, e podem ser classificados como mesoporos por estarem na faixa de 2 a 

50 nm. 

Em amostras de lodo de lavanderia industrial pirolisadas, Silva et al. (2016) 

verificaram diâmetro de poros variável de 3,0 nm a 4,5 nm nas temperaturas de 750 °C e 800 °C 

e de 9 nm na temperatura de 850 °C. Os autores justificaram o maior diâmetro obtido na 

temperatura mais elevada devido à união entre os poros de diâmetros menores. 

O volume total dos poros foi de 0,0280 cm3 g-1 nas amostras do LP e de 0,0610 cm3 g- 1 

nas amostras do LF; isso pode ser evidenciado pelo fato da realização do tratamento térmico + 

químico favorecer a abertura dos poros no material adsorvente, tendo-se que o aumento do 

volume total dos poros foi 2,18 vezes de LP para LF. 

Pereira et al. (2018) obtiveram decréscimo do volume total de poros do LP para LF. O 

mesmo foi verificado por Silva et al. (2016) que observaram diminuição gradual do volume 

total de poros de 0,189 cm3 g-1 a 0,095 cm3 g-1 com aumento da temperatura para 750 °C, 

800 °C e 850 °C. Isto pode ter ocorrido devido a maior quantidade de material inorgânico no 

adsorvente e também pela ação da temperatura de calcinação que provoca a sinterirazação dos 

materiais (perda de porosidade). 

Ainda, ao observar os dados da área específica BET e da molécula do RB 5, que possui 

largura de 1,705 nm e comprimento de 2,462 nm, é possível afirmar que os poros das amostras 

do LP e LF podem acomodar a molécula do adsorvato no processo de adsorção realizado. 

Além disso, é importante destacar que o volume total de microporos que para LP foi 

de 0,0037 cm3 g-1 e para LF de 0,0135 cm3 g-1. Conforme reportado por Silva et al. (2016) o 

valor de microporos aumenta por meio da gaseificação do CO2, pois remove os átomos de 

carbono dentro das partículas, o que, além de aumentar o volume de microporos, também 

proporciona abertura de poros fechados; logo, isso pode ter ocorrido na presente pesquisa. 

Na Figura 19 é possível observar a distribuição do volume e tamanho dos poros nos 

materiais adsorventes avaliados (LP e LF), conforme proposto por Barret, Joyner e Halenda 

(BJH) que é reportado por Gregg e Sing (1982). 
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Figura 19 -Variação do diâmetro dos poros das amostras de lodo LP e LF. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Ao observar a Figura 19 constata-se que o volume de poros são distribuídos 

predominantemente na faixa de 20 Å a 500 Å e acima de 500 Å, corroborando os dados da 

Tabela 15, ou seja, característica mesoporosa dos adsorventes estudados. O mesmo foi 

reportado por Pereira et al. (2018) com volume de poros na faixa 20 Å a 500 Å e acima de 

500 Å. 

Wu et al. (2013) notaram predomínio de mesoporosidade em amostras de lodo de 

esgoto com poros com diâmetro médio de 4 nm. Assim como Silva et al. (2016) que também 

identificaram característica de mesoporosidade nas amostras de lodo pirolisadas (750, 800 e 

850 °C) e funcionalizadas com CO2 utilizadas como adsorvente, com diâmetro médio dos poros 

de 4,56 nm; 4,87 nm e 5,88 , respectivamente. 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos adsorventes podem ser observadas na 

Figura 20. 
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Figura 20 - Isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos adsorventes LP e LF. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos adsorventes são classificadas segundo 

a IUPAC (Thommes et al., 2015) como tipo IV com histerese do tipo H3 (Figura 20). Segundo 

Jin et al. (2016) esse tipo de isoterma ocorre em adsorventes mesoporosos, o que mais uma vez 

corrobora com os resultados apresentados anteriormente. Além disso, esse tipo de isoterma não 

apresenta restrição quanto à ocorrência em monocamada ou multicamadas. 

De acordo com Silva et al. (2016) a histerese do tipo H3 indica presença de agregados 

não rígidos nos mesoporos, associando à condensação capilar. 

Conforme Sing et al. (1985) e Thommes et al. (2015) o ponto B da isoterma indica que 

a superfície da monocamada está em processo de saturação, e a adsorção em multicamada está 

prestes a iniciar. 

O tipo de isoterma encontrada nesta pesquisa foi a mesma reportada por Pereira et al. 

(2018) com amostras de carvão de lodo de esgoto tratadas termicamente e quimicamente com 

HNO3. 
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5.3 MÉTODOS ANALÍTICOS REALIZADOS PARA O RB 5 

 

Soluções aquosas contendo 25 mg L-1 do RB 5 (adsorvato) foram preparadas em 

diferentes valores de pH, conforme pré-estabelecido no planejamento experimental (2; 4; 7; 10 

e 12). Posteriormente, foram realizadas varreduras do comprimento de onda nestas amostras, e 

os valores de comprimento de onda resultaram em 597 nm. 

Assim, o comprimento de onda adotado foi o mesmo durante o decorrer da pesquisa, 

independentemente do pH da solução. Na Figura 21 é apresentada a curva de calibração do 

adsorvato, equação linear e valor do coeficiente de determinação (R2) em solução aquosa com 

pH 7. 

 

 

Figura 21 - Curva de calibração para o RB 5 obtida por espectrofotometria de absorção molecular UV-VIS. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 

 

 

Além da curva de calibração, foram determinados os limites de detecção (LOD), 

quantificação (LOQ) e a sensibilidade do método aplicado para validação da metodologia 

analítica, conforme apresentado na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Parâmetros para validação da metodologia analítica. 

pH 

Limite de 

detecção 

(mg L-1) 

Sensibilidade 

do método 

(L mg-1) 

Limite de 

quantificação 

(mg L-1) 

R² 

Desvio 

padrão 

7 0,339 0,032 1,028 0,9996 0,00326 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2018). 
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O limite de detecção resultou em 0,339 mg L-1, que corresponde a menor concentração 

do corante RB 5 em uma amostra que pode ser detectada confiavelmente. O limite de 

quantificação resultou em 1,028 mg L-1, que corresponde a menor concentração do corante 

RB 5 em uma amostra que pode ser determinada quantitativamente com precisão e exatidão. 

 

5.4 PROCESSO DE ADSORÇÃO - CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

A partir dos ensaios realizados, os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e 

pseudo-segunda ordem foram ajustados aos dados experimentais, conforme apresentado na 

Figura 22. Vale ressaltar que foi realizado o teste com o papel filtro qualitativo faixa azul 

(gramatura de 80 g m-2) para verificar se ele saturava e interferia na leitura da concentração de 

RB 5, mas não foi observada interferência. Da mesma forma também foi realizado o “branco” 

(erlenmeyer apenas com a solução de RB 5) para verificar ser o corante era adsorvido na 

vidraria, mas não foi observada nenhuma interferência. 

 

 

Figura 22 - Cinética de adsorção do corante RB 5 para LP. 

 
(a) pH 4,0; 36,1 °C; 0,10 g  

(b) pH 10,0; 36,1 °C; 0,10 g 
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(c) pH 4,0; 53,9 °C; 0,10 g 

 
(d) pH 10,0; 53,9 °C; 0,10 g 

 
(e) pH 4,0; 36,1 °C; 0,20 g  

(f) pH 10,0; 36,1 °C; 0,20 g 

 
(g) pH 4,0; 53,9 °C; 0,20 g 

 
(h) pH 10,0; 53,9 °C;0,20 g 
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(i) pH 7,0; 45,0 °C; 0,07 g 

 
(j) pH 7,0; 45,0 °C; 0,23 g 

 
(k) pH 7,0; 30,0 °C; 0,15 g 

 
(l) pH 7,0; 60,0 °C; 0,15 g 

 
(m) pH 2,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(n) pH 12,0; 45,0 °C; 0,15 g 
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(o) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(p) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(q) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(r)* pH 11,7; 42,6  C; 0,21 g 

Legenda: *Condição ótima obtida pela desejabilidade, conforme será apresentado na Seção 5.4.2. 

Nota: Não foi possível observar a barra do erro experimental, pois ele é inferior a 0,0610. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Os valores do desvio padrão não ficaram visíveis na representação gráfica; dessa forma 

eles estão representados em forma de tabela (Tabela 37) no Apêndice A (os ensaios estão 

identificados conforme a Figura 22 acima). Na Tabela 17 podem ser observados os coeficientes 

de determinação e os parâmetros dos ajustes cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-

segunda ordem para amostras do LP. 
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Tabela 17 - Parâmetros cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para adsorção do RB 5 em 

LP. 

Ensaio 

LP 
pH 

Temp. 

(°C) 

Massa de 

lodo (g) 

Pseudo-Primeira Ordem 

qmáx 

(mg g-1) 

k1 

(min-1) 
R2 

X2 

(mg g-1)2 

Δqe  

(%) 

1 4,0 36,1 0,10 0,832 (0,036) 0,395 (0,118) 0,76 0,015 1,91 

2 10,0 36,1 0,10 1,624 (0,059) 0,313 (0,074) 0,83 0,040 2,41 

3 4,0 53,9 0,10 0,907 (0,059) 0,438 (0,204) 0,54 0,042 1,64 

4 10,0 53,9 0,10 2,193 (0,148) 0,048 (0,015) 0,71 0,160 7,71 

5 4,0 36,1 0,20 0,903 (0,042) 0,413 (0,133) 0,73 0,020 1,83 

6 10,0 36,1 0,20 1,681 (0,070) 0,325 (0,089) 0,77 0,056 2,22 

7 10,0 53,9 0,20 1,034 (0,069) 0,265 (0,109) 0,58 0,052 2,59 

8 10,0 53,9 0,20 1,523 (0,070) 0,465 (0,155) 0,71 0,059 1,59 

9 7,0 45,0 0,07 0,805 (0,051) 0,127 (0,043) 0,69 0,025 4,72 

10 7,0 45,0 0,23 1,012 (0,052) 0,339 (0,115) 0,68 0,031 1,87 

11 7,0 30,0 0,15 0,949 (0,060) 0,183 (0,066) 0,64 0,037 3,48 

12 7,0 60,0 0,15 1,040 (0,084) 0,114 (0,048) 0,52 0,068 4,54 

13 2,0 45,0 0,15 2,524 (0,077) 1,481 (0,509) 0,83 0,082 0,42 

14 12,0 45,0 0,15 1,515 (0,089) 0,141 (0,045) 0,73 0,079 4,53 

15 7,0 45,0 0,15 1,050 (0,062) 0,116 (0,036) 0,71 0,037 4,75 

16 7,0 45,0 0,15 1,051 (0,062) 0,117 (0,036) 0,71 0,037 4,80 

17 7,0 45,0 0,15 1,051 (0,062) 0,117 (0,036) 0,71 0,037 4,78 

18* 11,7 42,6 0,21 1,590 (0,072) 0,189 (0,049) 0,79 0,054 2,03 

Ensaio 

LP 
pH 

Temp. 

(°C) 

Massa 

lodo (g) 

Pseudo-Segunda Ordem 

qmáx 

(mg g-1) 

k2 

(g mg-1 min-1) 
R2 

X2 

(mg g-1)2 

Δqe  

(%) 

1 4,0 36,1 0,10 0,871 (0,031) 0,663 (0,212) 0,86 0,009 3,25 

2 10,0 36,1 0,10 1,693 (0,047) 0,292 (0,069) 0,92 0,019 3,65 

3 4,0 53,9 0,10 0,971 (0,058) 0,474 (0,240) 0,68 0,029 3,54 

4 10,0 53,9 0,10 2,351 (0,142) 0,034 (0,012) 0,83 0,096 8,19 

5 4,0 36,1 0,20 0,946 (0,037) 0,623 (0,218) 0,84 0,012 3,20 

6 10,0 36,1 0,20 1,753 (0,055) 0,296 (0,080) 0,89 0,027 3,45 

7 10,0 53,9 0,20 1,112 (0,067) 0,268 (0,123) 0,72 0,035 4,80 

8 10,0 53,9 0,20 1,592 (0,060) 0,428 (0,151) 0,84 0,034 2,87 

9 7,0 45,0 0,07 0,870 (0,053) 0,180 (0,074) 0,78 0,018 7,26 

10 7,0 45,0 0,23 1,060 (0,046) 0,489 (0,186) 0,80 0,019 0,69 

11 7,0 30,0 0,15 1,016 (0,057) 0,230 (0,094) 0,77 0,024 5,61 

12 7,0 60,0 0,15 1,141 (0,089) 0,115 (0,059) 0,66 0,047 7,58 

13 2,0 45,0 0,15 2,609 (0,070) 0,732 (0,269) 0,89 0,053 1,34 

14 12,0 45,0 0,15 1,646 (0,086) 0,099 (0,035) 0,83 0,048 7,23 

15 7,0 45,0 0,15 1,133 (0,057) 0,135 (0,046) 0,83 0,021 7,56 

16 7,0 45,0 0,15 1,133 (0,057) 0,135 (0,046) 0,83 0,021 7,34 

17 7,0 45,0 0,15 1,134 (0,057) 0,135 (0,046) 0,83 0,021 7,42 

18* 11,7 42,6 0,21 1,682 (0,063) 0,160 (0,045) 0,88 0,031 5,32 

Legenda: *Condição ótima encontrada pela desejabilidade, conforme será apresentado na Seção 5.4.2; X2: qui-

quadrado; Valores entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras; Δqe: desvio padrão normalizado (entre 

qmáx experimental e qmáx calculado) de acordo com Silva et al. (2016). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Com os ensaios cinéticos realizados pode-se constatar que o modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou para todos os ensaios do planejamento 

experimental em que a remoção do RB 5 foi analisada. 

Os melhores resultados foram observados no ajuste dos modelos aos dados 

experimentais na Figura 22 (a) e nos valores dos coeficientes R2 (maiores) e X2 (menores), 
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quando comparados aos valores obtidos no ajuste do modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem. 

Na Figura 22 é possível constatar que a adsorção ocorreu mais rapidamente nos 

100 minutos iniciais, e em seguida a quantidade adsorvida aumentou gradativamente até atingir 

o ponto de equilíbrio em 360 minutos. 

Pereira et al. (2018) obtiveram resultados similares a essa pesquisa. Os autores 

verificaram a adsorção do corante Reactive Red 120 (25 mg L-1) com lodo de esgoto tratado 

termicamente, e obtiveram o melhor ajuste para o modelo de pseudo-segunda ordem, com 

tempo de equilíbrio de 300 min, para pH 4,7 e temperatura de 35 °C. 

Contudo, alguns autores obtiveram resultados distintos de tempo de equilíbrio como 

Li et al. (2019) que verificaram tempo de equilíbrio de 120 minutos na adsorção do RB 5 

(150 mg L-1) em dolomita tratada termicamente a 900 °C em pH 1 e temperatura de 25 °C; da 

mesma forma Dave et al. (2011) também verificaram o tempo de equilíbrio de 120 min, na 

adsorção do corante Vermelho 12 básico (250 mg L-1) em amostras de lodo de esgoto, em pH 

6,0 e temperatura de 25 °C. 

O fato de ter sido verificada adsorção mais acelarada nos primeiros 100 minutos deve-

se aos sítios de adsorção ainda estarem livres, caracterizando a primeira fase do processo de 

adsorção. Em seguida foi notado ter ocorrido decréscimo na velocidade de adsorção com 

formação de multicamadas, correspondendo a segunda fase. A terceira fase ocorreu quando o 

processo de adsorção entrou em equilíbrio, que pode ser evidenciado pela saturação do 

adsorvente. Essas fases foram descritas por Choi, Kim e Kim (2008). 

Na Tabela 17 é possível notar que o melhor ajuste dos dados experimentais ocorreu 

para o ensaio 2 do planejamento experimental (pH 10, temperatura de 36,1 °C e massa de lodo 

de 0,10 g) para o modelo cinético de pseudo-segunda ordem, corroborado pelo coeficiente de 

determinação (R2) de 0,92 e pode caracterizar processo quimiossortivo. 

Nematollahzadeh, Shojaei e Karimi (2015) ajustaram os dados experimentais ao 

modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R2 igual a 0,98) na adsorção do RB 5 (1000 mg L- 1) 

por meio de adsorvente composto de poliacrilamida (polímero que funciona como hidrogel), 

tendo sido o ensaio realizado em pH 2,8 e temperatura de 25 °C; o tempo de equilíbrio ocorreu 

em 60 min. 

Chen et al. (2019) obtiveram melhor ajuste do modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem aos dados experimentais da adsorção dos corantes direct red 4BS, acid orange II, 

reactive blue 19, methylene blue em lodo de esgoto combinado com casca de arroz. A 
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concentração utilizada pelos autores nos ensaios foi de 200 mg L-1 e temperatura de 25 °C para 

todos os corantes. 

Pela análise dos dados referente ao qui-quadrado (X2), considerando apenas este 

parâmetro avaliado individualmente, é possível confirmar que não existem diferenças 

significativas na cinética de adsorção do LP em relação as variações realizadas. O mesmo foi 

reportado por Pereira et al. (2018) que indicam esta ocorrência devido ao fato de que uma 

variável está distribuída independentemente de outra variável. 

Por fim, foram observados valores para Δqe similares aos reportados por Silva et al. 

(2016) e Pereira et al. (2018). Esses valores representam o desvio entre o valor experimental e 

o valor calculado para a quantidade máxima de adsorção no ensaio. 

Na Figura 23 pode ser observado o ajuste dos modelos cinéticos de pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem da adsorção com amostras do LF. Os valores do desvio padrão 

são representados em forma de tabela (Tabela 38) no Apêndice A (os ensaios estão identificados 

conforme a Figura 23 abaixo). 

 

 

Figura 23 - Cinética de adsorção do corante RB 5 para LF. 

 
(a) pH 4,0; 36,1 °C; 0,10 g 

 
(b) pH 10,0; 36,1 °C; 0,10 g 

 
(c) pH 4,0; 53,9 °C; 0,10 g 

 
(d) pH 10,0; 53,9 °C; 0,10 g 
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(e) pH 4,0; 36,1 °C; 0,20 g 

 
(f) pH 10,0; 36,1 °C; 0,20 g 

 
(g) pH 4,0; 53,9 °C; 0,20 g 

 
(h) pH 10,0; 53,9 °C;0,20 g 

 
(i) pH 7,0; 45,0 °C; 0,07 g 

 
(j) pH 7,0; 45,0 °C; 0,23 g 
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(k) pH 7,0; 30,0 °C; 0,15 g 

 
(l) pH 7,0; 60,0 °C; 0,15 g 

 
(m) pH 2,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(n) pH 12,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(o) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(p) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 
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(q) pH 7,0; 45,0 °C; 0,15 g 

 
(r)* pH 3,3; 51,3 °C; 0,21 g 

Legenda: *Condição ótima encontrada pela desejabilidade, esse assunto será apresentado na Seção 5.4.2. 

Nota: Não foi possível observar a barra do erro experimental, pois ele é inferior a 0,5618 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 18 podem ser observados os coeficientes de determinação e os parâmetros 

dos ajustes cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para LF. 

 

 

Tabela 18 - Parâmetros cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para adsorção de RB 5 em 

LF. 

Ensaio 

LF 
pH 

Temp. 

(°C) 

Massa de 

lodo (g) 

Pseudo-Primeira Ordem 

qmáx 

(mg g-1) 

k1 

(min-1) 
R2 

X2 

(mg g-1)2 

Δqe  

(%) 

1 4,0 36,1 0,10 3,822 (0,239) 0,222 (0,082) 0,61 0,610 2,94 

2 10,0 36,1 0,10 4,293 (0,209) 0,293 (0,090) 0,73 0,490 2,47 

3 4,0 53,9 0,10 3,712 (0,237) 0,290 (0,117) 0,58 0,627 2,39 

4 10,0 53,9 0,10 3,154 (0,159) 0,453 (0,165) 0,67 0,304 1,63 

5 4,0 36,1 0,20 2,470 (0,075) 1,339 (0,431) 0,83 0,076 0,50 

6 10,0 36,1 0,20 2,596 (0,072) 0,897 (0,227) 0,87 0,067 0,83 

7 10,0 53,9 0,20 2,589 (0,100) 0,955 (0,345) 0,76 0,132 0,77 

8 10,0 53,9 0,20 2,705 (0,068) 1,086 (0,267) 0,88 0,062 0,67 

9 7,0 45,0 0,07 3,670 (0,220) 0,148 (0,048) 0,70 0,485 4,23 

10 7,0 45,0 0,23 2,398 (0,079) 0,951 (0,293) 0,82 0,082 0,78 

11 7,0 30,0 0,15 3,062 (0,132) 0,251 (0,066) 0,78 0,190 2,75 

12 7,0 60,0 0,15 3,179 (0,179) 0,315 (0,114) 0,65 0,364 2,26 

13 2,0 45,0 0,15 3,698 (0,106) 1,244 (0,451) 0,85 0,155 0,45 

14 12,0 45,0 0,15 1,401 (0,132) 0,061 (0,028) 0,50 0,139 6,37 

15 7,0 45,0 0,15 3,102 (0,130) 0,446 (0,134) 0,75 0,203 1,67 

16 7,0 45,0 0,15 3,106 (0,131) 0,445 (0,131) 0,75 0,204 1,73 

17 7,0 45,0 0,15 3,108 (0,131) 0,447 (0,134) 0,75 0,203 1,54 

18* 11,7 42,6 0,21 2,724 (0,042) 1,954 (0,419) 0,95 0,024 0,07 

Ensaio 

LF 
pH 

Temp. 

(°C) 

Massa 

lodo (g) 

Pseudo-Segunda Ordem 

qmáx 

(mg g-1) 

k2 

(g mg-1 min-1) 
R2 

X2 

(mg g-1)2 

Δqe  

(%) 

1 4,0 36,1 0,10 4,044 (0,226) 0,078 (0,034) 0,74 0,407 4,66 

2 10,0 36,1 0,10 4,538 (0,178) 0,088 (0,028) 0,85 0,267 4,13 

3 4,0 53,9 0,10 3,970 (0,226) 0,086 (0,039) 0,73 0,414 4,42 

4 10,0 53,9 0,10 3,333 (0,138) 0,169 (0,063) 0,81 0,174 3,24 
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5 4,0 36,1 0,20 2,552 (0,066) 0,708 (0,246) 0,90 0,048 1,41 

6 10,0 36,1 0,20 2,686 (0,052) 0,497 (0,113) 0,94 0,028 1,78 

7 10,0 53,9 0,20 2,707 (0,088) 0,414 (0,149) 0,86 0,856 2,02 

8 10,0 53,9 0,20 2,796 (0,050) 0,556 (0,124) 0,95 0,027 2,59 

9 7,0 45,0 0,07 3,947 (0,213) 0,048 (0,018) 0,81 0,308 6,57 

10 7,0 45,0 0,23 2,498 (0,064) 0,480 (0,139) 0,90 0,042 1,93 

11 7,0 30,0 0,15 3,190 (0,107) 0,131 (0,037) 0,88 0,099 3,98 

12 7,0 60,0 0,15 3,358 (0,165) 0,127 (0,052) 0,77 0,234 3,89 

13 2,0 45,0 0,15 3,832 (0,088) 0,457 (0,138) 0,92 0,084 1,44 

14 12,0 45,0 0,15 1,562 (0,149) 0,049 (0,028) 0,63 0,103 8,17 

15 7,0 45,0 0,15 3,239 (0,105) 0,206 (0,062) 0,87 0,104 2,92 

16 7,0 45,0 0,15 3,244 (0,105) 0,205 (0,062) 0,87 0,104 2,87 

17 7,0 45,0 0,15 3,246 (0,105) 0,205 (0,062) 0,87 0,104 2,91 

18* 3,3 51,3 0,21 2,771 (0,034) 1,415 (0,364) 0,97 0,013 0,97 

Legenda: *Condição ótima verificada pela desejabilidade, conforme será apresentado na Seção 5.4.2; X2: qui-

quadrado; Valores entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras; Δqe: desvio padrão normalizado (entre 

qmáx experimental e qmáx calculado) de acordo com Silva et al. (2016). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Para os ensaios cinéticos realizados com o LF pode-se constatar que o modelo cinético 

que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o de pseudo-segunda ordem, 

independentemente do pH da solução, conforme verificado na Figura 23 e na Tabela 18. Este 

comportamento indica ocorrência de processo quimiossortivo, que está diretamente atrelado à 

velocidade da reação. 

No ensaio 18 com solução aquosa em pH 3,3, temperatura de 51,3 °C e massa de lodo 

de 0,21 g, que representa a condição ótima (a ser tratada no tópico de análise estatística), foi 

verificado o melhor ajuste dos dados experimentais tanto ao modelo cinético de pseudo-

primeira ordem, quanto ao de pseudo-segunda ordem. 

Maior velocidade de reação foi obtida no ensaio da condição ótima no ajuste ao modelo 

cinético de pseudo-primeira ordem, com k1 igual a 1,954 (0,419) min-1. Por outro lado, a menor 

velocidade de reação, k2 encontrada foi igual a 0,078 g mg-1 min-1 que ocorreu para o ensaio 1 

em pH 4,0, temperatura 36,1 °C e massa de lodo 0,10 g. 

Na maior parte dos gráficos dos ajustes cinéticos foi observada rápida adsorção nos 

estágios iniciais dos ensaios (aproximadamente 100 min), e equilibrio no tempo de 240 minutos 

com as amostras do LF. Este tempo foi inferior ao verificado nos ensaios do LP discutidos 

anteriormente, no qual o tempo de equilibrio foi de 360 minutos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o tratamento térmico (ativação física) seguido de 

tratamento químico (ativação química) contribuiu para o aumento da velocidade de remoção do 

RB 5. 

Maderova et al. (2016) obtiveram tempo de equilibrio de 60 minutos na adsorção dos 

corantes azul ácido 22, marrom básico 1, azul básico 12 e vermelho básico 2 em amostras de 



111 

lodo de esgoto magneticamente modificadas. Estes autores observaram o melhor ajuste cinético 

para a equação de pseudo-segunda ordem (R2 igual a 0,99) nos ensaios realizados. As condições 

do ensaio foram realizados com concentração de corante de 55 mg L-1, com temperatura de 

22 °C. 

Ding et al. (2019) verificaram melhor ajuste dos dados experimentais de adsorção do 

corante azul de metileno (20-500 mg L-1) ao modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R2 

igual a 0,99) em amostras de lodo de esgoto aeróbio de reator operado em batelada e lodo de 

esgoto de uma ETE. Ambos os lodos foram submetidos à ativação térmica e química com 

ZnCl2. Os ensaios foram realizados em pH 6, e o tempo de equilíbrio da adsorção foi de 

180 min. 

Sari et al. (2017) obtiveram melhor ajuste da adsorção pelo modelo cinético de pseudo-

segunda ordem (R2 igual a 0,99)  para azul de metileno (100 mg L-1) com adsorvente 

proveniente de lodo da produção de bioetanol (licor negro), rico em lignina. Este lodo foi 

submetido à pirólise antes dos ensaios de adsorção. 

Kyzas, Lazaridis e Mitropoulos (2012) utilizaram resíduos de café (proveniente de 

cafeteria) como adsorvente na remoção dos corantes (100 mg L-1) azul remazol (pH 2) e azul 

básico 3G (pH 10). Os autores notaram melhor ajuste ao modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem (R2 igual 0,95 para azul remazol e 0,98 para azul básico 3G), comparado aos modelos 

de pseudo-primeira e pseudo-terceira ordem. 

Pela análise dos dados referente ao qui-quadrado (X2), constatou-se que não existem 

diferenças significativas na cinética de adsorção do LF em relação as variações realizadas. O 

mesmo foi reportado por Pereira et al. (2018). E os valores Δqe também foram similares aos 

reportados por Silva et al. (2016) e Pereira et al. (2018) assim como para o LP. Ainda, Silva et 

al. (2016) reportam que quanto menor for o valor do desvio, melhor o ajuste cinético representa 

o experimental. 

 

5.4.1 Análise estatística da cinética de adsorção do RB 5 - análise dos efeitos das variáveis e 

significância dos fatores na remoção 

 

Na Tabela 19 pode ser visualizado o delineamento experimental e a variável resposta 

quanto à eficiência de remoção do corante RB 5 obtidos nas etapas experimentais cinéticas, 

tanto para LP quanto para LF. 
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Tabela 19 - Delineamento experimental e variável resposta para LP e LF. 

Ensaios 

Variáveis Codificadas Variáveis Descodificadas 
Variável 

resposta 

pH Temperatura 
Massa do 

adsorvente 
pH 

Temperatura 

(°C) 

Massa do 

adsorvente 

(g)* 

Eficiência de 

remoção do 

RB 5 (%) 

LP LF 

1 -1 -1 -1 4,0 36,1 0,10 18 88 

2 +1 -1 -1 10,0 36,1 0,10 33 84 

3 -1 +1 -1 4,0 53,9 0,10 19 82 

4 +1 +1 -1 10,0 53,9 0,10 44 65 

5 -1 -1 +1 4,0 36,1 0,20 40 97 

6 +1 -1 +1 10,0 36,1 0,20 61 98 

7 -1 +1 +1 4,0 53,9 0,20 44 99 

8 +1 +1 +1 10,0 53,9 0,20 59 99 

9 0 0 -1,681 7,0 45,0 0,07 16 60 

10 0 0 1,681 7,0 45,0 0,23 48 99 

11 0 -1,681 0 7,0 30,0 0,15 31 86 

12 0 1,681 0 7,0 60,0 0,15 36 94 

13 -1,681 0 0 2,0 45,0 0,15 69 96 

14 1,681 0 0 12,0 45,0 0,15 54 60 

15 0 0 0 7,0 45,0 0,15 31 93 

16 0 0 0 7,0 45,0 0,15 31 95 

17 0 0 0 7,0 45,0 0,15 32 94 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

*Massa 0,07 g: razão sólido líquido de 2,8 g L-1; massa 0,10 g: 4,1 g L-1; massa 0,15 g: 6,0 g L-1; 

massa 0,20 g: 7,49 g L-1 e massa 0,23 g: 9,2 g L-1. 

 

 

Na Tabela 19 é possível observar que para o LP o ensaio com menor eficiência (16%) 

foi o 9 (nove), o que pode estar relacionado ao fato de o pH ser neutro e com menor massa de 

lodo. Ainda, para LP o ensaio com maior eficiência (69%) foi o 6 com pH básico. 

Para o LF, as eficiências foram maiores na maioria dos ensaios quando comparadas às 

dos ensaios do LP. Os efeitos estimados para a remoção do corante RB 5 tanto para LP quanto 

para LF são apresentados na Tabela 20. 

 

 

Tabela 20 - Efeitos estimados para remoção do corante RB 5. 

 Parâmetros Efeitos 
Erro 

Padrão1 
t p-valor 

Erro 

Padrão2 

Lodo 

Pirolisado 

 

Média/Intercepto 31,5156 5,9722 5,2770 0,0012 5,9722 

pH (L) 7,3459 5,6106 1,3093 0,2318 2,8053 

pH (Q) 19,8521 6,1779 3,2134 0,0148 3,0889 

Temperatura (L) 3,3527 5,6106 0,5976 0,5690 2,8053 

Temperatura (Q) 0,0380 6,1779 0,0061 0,9953 3,0889 

Massa (L) 20,8979 5,6106 3,7247 0,0074 2,8053 

Massa (Q) -1,1192 6,1779 -0,1812 0,8614 3,0889 

pH x Temperatura 0,7500 7,3292 0,1023 0,9214 3,6646 

pH x Massa -1,2450 7,3292 -0,1699 0,8700 3,6646 

Temperatura x Massa -2,4050 7,3292 -0,3281 0,7524 3,6646 

Lodo Média/Intercepto 93,4852 4,9304 18,9609 0,0000 4,9304 
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Funcionalizado 

 

pH (L) -11,9462 4,6319 -2,5791 0,0365 2,3160 

pH (Q) -8,1490 5,1002 -1,5978 0,1541 2,5501 

Temperatura (L) -1,1332 4,6319 -0,2447 0,8137 2,3160 

Temperatura (Q) 0,4292 5,1002 0,0842 0,9353 2,5501 

Massa (L) 20,6153 4,6319 4,4507 0,0030 2,3160 

Massa (Q) -7,0343 5,1002 -1,3792 0,2103 2,5501 

pH x Temperatura -3,0750 6,0507 -0,5082 0,6269 3,0254 

pH x Massa 5,3700 6,0507 0,8875 0,4043 3,0254 

Temperatura x Massa 7,1250 6,0507 1,1776 0,2775 3,0254 

Legenda: (L) – linear; (Q) – Quadrático; 1Erro padrão do efeito; 2Erro padrão do coeficiente; T – t de Student. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 20 é possível notar que os parâmetros pH quadrático e massa linear 

exerceram efeitos significativos ao nível de confiança 5% (p-valor inferior a 0,05) para LP e os 

parâmetros pH linear e massa linear exerceram efeitos significativos para o LF. 

Vale ressaltar que a temperatura não foi significativa para os ensaios realizados, assim 

como a interação entre os fatores (p-valor > 0,05). 

Na Figura 24 são apresentados os gráficos de Pareto, nos quais está ilustrada a 

significância dos fatores na remoção de corante para os adsorventes lodo pirolisado e lodo 

funcionalizado. 

 

Figura 24 - Gráficos de Pareto para (a) Lodo pirolisado; (b) Lodo funcionalizado. 

 

(a) 
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DV: Remoção (%)

,0061475

,1023299

-,169868

-,181167

-,328138

,5975512

1,30927

3,213409

3,72468

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Temp (°C)(Q)

1Lby2L

1Lby3L

Massa LP (g)(Q)

2Lby3L

(2)Temp (°C)(L)

(1)pH(L)

pH(Q)

(3)Massa LP (g)(L)



114 

  
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Por meio do gráfico de Pareto corrobora-se os resultados da Tabela 20 previamente 

discutidos, na qual os parâmetros significativos foram pH quadrático e massa linear para LP e 

pH linear e massa linear para LF. 

Na Figura 24 é possível visualizar os efeitos lineares, quadráticos e da interação das 

variáveis estudadas. As significâncias das variáveis da Tabela 20 são corroboradas pelos 

gráficos de Pareto nos quais também foram consideradas significativas as variáveis com p-valor 

menor que 0,05. Todas as colunas horizontais que representam os efeitos são consideradas 

significativas, situadas à direita da linha vermelha vertical p de 0,05.  

As análises de variância (ANOVA) dos materiais adsorventes são apresentadas na 

Tabela 21. Não foram considerados os fatores não significativos nas aplicações da ANOVA 

para os modelos de regressão. 

 

 

Tabela 21 - Análise de variância (ANOVA) para adsorção do corante RB 5. 

Variável 

resposta 
Adsorvente 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(G) 

Quadrado 

médio 

(QM) 

Fcal Ftab Fcal/Ftab 

Eficiência 

de 

remoção 

(%) 

LP 

Regressão 

(modelo) 
2804,33 2 1402,02 19,74 3,74 5,30 

Resíduo 994,31 14 71,02    

Total 3789,34 16     

LF 

Regressão 

(modelo) 
1937,50 2 968,75 13,60 3,74 3,64 

Resíduo 997,24 14 71,23    

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Remoção (%)

3 factors, 1 Blocks, 17 Runs; MS Residual=73,22236

DV: Remoção (%)

,0841522

-,24465

-,508204

,8874981

1,177546

-1,37921

-1,59778

-2,57911

4,450695

p=,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Temp (°C)(Q)

(2)Temp (°C)(L)

1Lby2L

1Lby3L

2Lby3L

Massa LF (g)(Q)

pH(Q)

(1)pH(L)

(3)Massa LF (g)(L)

-,508204

,8874981

1,177546
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Total 2934,74 16     

Legenda: Fcal= distribuição de Fisher calculada; Ftab= distribuição de Fisher tabelada com 5% de probabilidade. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 21 é possível verificar a significância dos modelos de regressão para a 

adsorção do corante nas amostras do LP e LF, tendo em vista que os valores de Fcal > Ftab 

(Fcal = 19,74 > Ftab= 3,74; Fcal = 13,60 > Ftab = 3,74, respectivamente para LP e LF).  

A partir dos resultados obtidos na ANOVA e dos efeitos estimados, foi possível 

elaborar modelos codificados preditos da adsorção do RB 5 para as amostras do LP e LF 

(Tabela 22). 

 

 

Tabela 22 - Modelos matemáticos e coeficientes de determinação (R2) dos 

modelos ajustados. 
Material Modelo de regressão R2 

LP 30,98 + 10,05 (pH)2 + 10,45 (m) 0,80 

LF 87 - 5,97 (pH) + 10,31 (m) 0,82 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Nos modelos estatísticos apresentados na Tabela 22 foram excluídos os parâmetros 

que não exerceram influência significativa na variável resposta. Os valores de R2 foram de 0,80 

para LP e 0,82 para LF, indicando que 80% (LP) e 82% (LF) das variações nas eficiências 

foram explicadas pelos modelos matemáticos apresentados. 

Na Figura 25 é apresentada a distribuição dos resíduos em função dos números de 

ensaios e a probabilidade normal dos resíduos em função das variáveis resposta.  
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Figura 25 - Distribuição dos resíduos em função dos números de ensaios e a probabilidade normal dos resíduos 

em função das variáveis resposta para remoção do corante RB 5 para a) LP; b) LF. 

 

(a) 

 

 

(b) 
 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Figura 25 pode-se observar a distribuição aleatória dos resíduos em função do 

número de ensaios para remoção do corante, ou seja, os erros foram independentes e igualmente 

distribuídos nos ensaios com lodo de esgoto. Esta característica atende o exigido pelo modelo 

estatístico. 

Nos gráficos de normalidade (Figura 25) também observam-se os ajustes na 

probabilidade normal dos resíduos, nos quais não há pontos distantes das retas para a variável 

resposta analisada. Logo, as pressuposições exigidas pelo modelo estatístico são atendidas. 

As superfícies de resposta e as curvas de nível para a adsorção de RB 5 geradas com 

base nos modelos de regressão anteriormente apresentados são ilustradas na Figura 26. 
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Figura 26 - Superfícies de resposta e curvas de nível para as eficiências de remoção do corante com: (a) lodo 

pirolisado; b) lodo funcionalizado. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Nos gráficos de superfície de resposta e curvas de nível é possível verificar a existência 

de uma faixa ótima para cada fator e a combinação dessas faixas, indicando que existe uma área 

de otimização do processo para as eficiências de adsorção do corante. 

É possível observar que para as amostras do LP, pH mais ácido e pH mais básico 

quando combinados com maiores massas resultaram nas maiores eficiências de remoção. Como 

por exemplo para pH 12 e massa 0,23 g, a eficiência de remoção de RB 5 é em torno de 82%; 

e também para pH 2 e massa 0,23 g, resulta em 88% de remoção de RB 5. 



118 

Para LF as maiores eficiências de remoção podem ser observadas em meio ácido com 

maiores massas de lodo (pH 2 e massa de 0,23 g, resulta em remoção de RB 5 em 

aproximadamente 85%). Para este tratamento a condição de menor eficiência foi verificada para 

pH básico e menores massas, como por exemplo pH 12 e massa 0,07 g, que resultaram na 

remoção de RB 5 em torno de 20%. 

 

5.4.2 Validação dos modelos de regressão 

 

A validação dos modelos de regressão foi realizada para a condição ótima verificada 

no ensaio da desejabilidade (Figura 27 e Figura 28), no qual os valores das variáveis resposta 

são correlacionados para seleção do ponto ótimo do pH, temperatura (°C) e massa de lodo (g) 

dentre os ensaios cinéticos. 

 

 

Figura 27 - Análise da desejabilidade do planejamento estatístico do LP para obtenção da condição ótima. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 
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Figura 28 - Análise da desejabilidade do planejamento estatístico do LF para obtenção da condição ótima. 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Nas Figuras 27 e 28 a linha verde indica o conjunto de dados, a linha azul o ponto 

ótimo de cada variável e a linha tracejada vermelha é o ponto de melhor desempenho para todas 

as variáveis (condição ótima). 

A condição ótima (já com valores decodificados) verificada para o LP foi pH 11,7, 

temperatura de 42,6 °C e massa de lodo de 0,21 g. Para o LF a condição ótima obtida foi pH 

3,3, temperatura de 51,3 °C e massa de lodo de 0,21 g. 

Foi necessário analisar experimentalmente a condição ótima em laboratório, para 

comparar os valores experimentais encontrados com os valores preditos calculados no modelo 

estatístico (Tabela 23). Os valores preditos pelo modelo também foram calculados para as 

demais condições analisadas. 
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Tabela 23 - Valores preditos e calculados nos modelos de regressão para LP e LF. 

Ensaios 

Variáveis Descodificadas Respostas calculadas no modelo (%)  

[Valor experimental em %]  

pH 
Temperatura 

(°C) 

Massa do 

adsorvente 

(g) LP LF 

1 4,0 36,1 0,10 31 [18]  83 [88] 

2 10,0 36,1 0,10 31 [33] 71 [84] 

3 4,0 53,9 0,10 31 [19] 83 [82] 

4 10,0 53,9 0,10 31 [44] 71 [65] 

5 4,0 36,1 0,20 51 [40] 99 [97] 

6 10,0 36,1 0,20 51 [61] 91 [98] 

7 4,0 53,9 0,20 51 [44] 98 [99] 

8 10,0 53,9 0,20 51 [59] 91 [99] 

9 7,0 45,0 0,07 13 [16] 69 [60] 

10 7,0 45,0 0,23 49 [48] 97 [99] 

11 7,0 30,0 0,15 31 [31] 87 [86] 

12 7,0 60,0 0,15 31 [36] 87 [94] 

13 2,0 45,0 0,15 59 [69] 97 [96] 

14 12,0 45,0 0,15 59 [54] 77 [60] 

15 7,0 45,0 0,15 31 [31] 87 [93] 

16 7,0 45,0 0,15 31 [31] 87 [95] 

17 7,0 45,0 0,15 31 [32] 87 [94] 

18* 11,7 42,6 0,21 72 [67] - 

19** 3,3 51,3 0,21 - 96 [99] 

Legenda: *Condição ótima obtida pela desejabilidade para LP; **Condição ótima obtida pela 

desejabilidade para LF; [Valor experimental encontrado em laboratório %, anteriormente 

apresentado na Tabela 19] 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 23 pode-se observar os valores preditos calculados pelo modelo encontrado 

e os valores experimentais que resultaram da realização dos ensaios em laboratório. 

Os modelos de adsorção do corante RB 5 podem ser aplicados no intervalo estudado, 

ou seja, pH de 2 a 12, temperatura de 30 °C a 60 °C e massa de lodo de 0,07 g a 0,23 g. Nestes 

intervalos quaisquer valores podem ser calculados no modelo. 

Os ensaios 18 e 19 correspondem às condições ótimas obtidas pela desejabilidade para 

o LP e LF, respectivamente. Nestes ensaios os valores preditos calculados pelo modelo foram 

de 72% para LP e 96% para LF, e os valores experimentais resultaram em 67% para LP e 99% 

para LF quando foi analisada a condição ótima em laboratório. O desvio padrão normalizado 

(Δqe) entre a eficiência experimental e a eficiência calculada pelo modelo foi de 1,99% para LP 

e 0,81% para LF. 

Os resultados obtidos indicaram validação do modelo e possibilitaram utilizar o DCCR 

para estimar a realização de condições experimentais, ajustar as superfícies de respostas com 

termos quadráticos, otimizar mais de uma resposta ao mesmo tempo, além de estabelecer as 

condições desejadas. Vale ressaltar que o valor de pH foi medido antes e após o ensaio de 
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adsorção em mesa shaker e foi possível observar que o pH final não teve alterações 

signifivativas, quando comparado ao pH inicial. 

A partir disso, os ensaios de isoterma e termodinâmica de adsorção foram realizados 

com base nos resultados de desejabilidade para cada adsorvente, ou seja, para o lodo pirolisado 

com pH 11,7, temperatura de 42,6 °C e massa de lodo de 0,21 g; e para o lodo funcionalizado 

com pH 3,3, temperatura de 51,3 °C e massa de lodo de 0,21 g. 

 

5.5 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

As isotermas representam o equilíbrio da quantidade adsorvida de corante nos 

adsorventes LP e LF no tempo de contato de 360 min e 240 min, respectivamente (tempo de 

equílibrio obtido nos ensaios cinéticos). 

Na Figura 29 são apresentadas as isotermas de adsorção para LP e LF na condição 

ótima verificada (mencionada anteriormente). Os valores do desvio padrão não ficaram visíveis 

na representação gráfica, dessa forma eles estão representados em forma de tabela (Tabela 39) 

no Apêndice A. 

 

 

Figura 29 - Isoterma de adsorção relacionando quantidade adsorvida 

versus concentração para LP e LF. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

Nota: Não foi possível observar a barra do erro experimental, pois ele é 

inferior a 0,0166 para LP e 0,0060 para LF. 
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Na Figura 29 é possível observar maior quantidade adsorvida do RB 5 para o LP 

quando comparado ao LF. No entanto, observando o comportamento de ambos os adsorventes 

nota-se que ocorre adsorção e dessorção em paralelo. 

Não foi possível observar saturação dos sítios ativos do adsorvente pelo adsorvato e 

consequentemente equilíbrio, conforme reportado por Giles et al. (1960). Ainda, os autores 

explicam que esse comportamento de adsorção seguido de dessorção, ou seja, atração inicial 

forte entre soluto e substrato seguida de uma atração fraca ou repulsão, indica que a interação 

entre adsorvato-adsorvente altera os componentes presentes e causa uma competição pelos 

sítios adsortivos. 

Giles et al. (1960) ainda complementam que isso se deve à associação do adsorvato 

em solução, isto é, com o aumento da concentração, a atração do adsorvato-adsorvato começa 

a aumentar mais rapidamente que a atração do adsorvente-adsorvato. E, consequentemente, 

existe um mínimo após o primeiro máximo e a partir daí a curva sobe novamente, o que pode 

gerar curvas complexas com máximos sucessivos. 

Na Figura 30 são apresentados os ajustes obtidos por meio de modelos adaptados, 

sendo modelo Sigmóide (Equação 31) para LP, e modelo de Wu (Equação 32) para LF, pois 

não foi possível realizar o ajuste dos modelos propostos por Langmuir, Freundlich e Sips, 

devido a curva não apresentar um comportamento comumente reportado por autores como 

Kyzas, Lazaridis e Mitropoulos (2012), Sonai et al. (2016), Silva et al. (2016), Pereira et al. 

(2018), dentre outros. 

Desta forma, para o modelo Sigmóide, têm-se: 

 

𝑞𝑒 = ln 
(𝐾1 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐)

(𝐾3−𝐾2)𝑥(𝐶𝑜𝑛𝑐)
                                                                                                Equação 31 

 

Em que: 

qe = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa de adsorvente (mg g-1); 

Conc = concentração de equilíbrio do soluto em solução (mg L-1); 

K1, K2, K3 = constantes da sigmoide. 

 

Para o modelo de Wu et al. (1988) têm-se: 

 

𝑞𝑒 =
𝐾1

(1+(
𝐾2

𝐶𝑜𝑛𝑐
 )+(

𝐶𝑜𝑛𝑐

𝐾3
)^𝐾4)

                                                                                    Equação 32 
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Em que: 

qe = quantidade adsorvida de soluto por unidade de massa de adsorvente (mg g-1); 

Conc = concentração de equilíbrio do soluto em solução (mg L-1); 

K1, K2, K3 e K4 = constantes de Wu. 

 

O modelo Sigmóide, com formato da curva similar a letra S, é aplicado a processos 

químicos e biológicos como reportado por Florentino, Biscaro e Passos (2010) que aplicaram a 

equação para determinação de atividade metanogênica específica. 

O modelo de Wu é um modelo cinético de crescimento celular submetido ao efeito de 

inibição por substrato mais intenso, conforme reportado por Rodrigues et al. (2018). 

 

 

Figura 30 - Isotermas de adsorção do corante RB 5 para: a) LP e b) LF. 

 
(a) LP: pH 11,7; 42,6 °C e 0,21 g de lodo 

 
(b) LF: pH 3,3; 51,3 °C e 0,21 g de lodo 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 
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Para a isoterma do LP é possível observar presença de picos em função do aumento da 

concentração do RB 5. O mesmo comportamento foi observado para LF com picos mais 

acentuados. Este comportamento indica limitação dos adsorventes serem aplicados a 

concentrações maiores. Ao analisar as Figuras 30a e 30b foi possível notar adsorção crescente 

até 200 mg L-1 seguida de dessorção para o meio em concentrações maiores. 

Quando realizados os ensaios com o LP, o comportamento da curva pode indicar a 

ocorrência de adsorção em multicamadas, que consiste em recobrimento da superfície do 

adsorvente diversas vezes. 

Nos ensaios com o LF são observados picos, constatando-se que ocorre inativação dos 

sítios adsortivos a medida que a concentração aumenta, e estes não são ocupados por qualquer 

outra molécula. 

Na Tabela 24 podem ser visualizados os parâmetros das isotermas para cada 

adsorvente. 

 

 

Tabela 24 - Parâmetros das isotermas para LP e LF. 

LP 

Modelo Sigmóide 

qe (mg g-1) K1 K2 K3 Δqe (%) 

14,53 (1,445) 715,6 0,572 499,6 5,65 

LF 

Modelo de Wu 

qe (mg g-1) K1 K2 K3 K4 Δqe (%) 

8,52 (1,611) 8,6 2,9 913,0 11,5 3,70 

Legenda: Valores entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras; Δqe: desvio padrão 

normalizado (entre qe experimental e qe calculado) de acordo com Silva et al. (2016). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Na Tabela 24 é possível notar que a quantidade adsorvida calculada resultante do 

modelo Sigmóide foi de 14,53 mg g-1 para LP e 8,52 mg g-1 do modelo de Wu para LF. Estes 

valores resultaram próximos aos valores obtidos experimentalmente, 12,15 mg g-1 para LP e 

9,77 mg g-1 para LF, e são corroborados pelos baixos valores do desvio padrão normalizado 

(Δqe), conforme reportado por Silva et al. (2016). 

 

5.6 TERMODINÂMICA DA ADSORÇÃO 

 

Os ensaios termodinâmicos foram realizados na condição ótima verificada para cada 

adsorvente (conforme já apresentado na Seção 5.4.2) e tempo de contato de 360 min para LP e 

de 240 min para LF. 
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Na Figura 31 é possível observar o equilíbrio termodinâmico das reações de adsorção 

do corante RB 5 para as amostras do LP e LF. 

 

 

Figura 31 - Termodinâmica de adsorção do corante RB 5 para: a) LP e b) LF. 

 
(a) LP: pH 11,7 e 0,21 g de lodo; com R2: 0,96 

 
(b) LF: pH 3,3 e 0,21 g de lodo; com R2: 0,95 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Para verificar o melhor ajuste termodinâmico foi analisada a quantidade máxima 

adsorvida (qmáx) obtida por meio da equação linear da curva de ln (K) versus 1/T e o coeficiente 

de determinação (R2). 

Com os dados dispostos na Figura 31 foi possível verificar a condição que resultou em 

melhor ajuste termodinâmico. Foi possível observar que a quantidade adsorvida conforme 

aumentava a temperatura. A temperatura de 55 °C foi a melhor condição analisada para o LP, 

pois a capacidade adsortiva foi maior quando comparada às observadas nas temperaturas de 

25 °C e 45 °C. 

Inicialmente o LF à temperatura de 55 °C apresentou capacidade adsortiva similar a 

temperatura de 45 °C no intervalo da concentração do RB 5 de 0 a 200 mg L-1. Contudo, o LF 

apresentou maior capacidade adsortiva no intervalo que compreendeu 300 a 900 mg L- 1 à 

temperatura de 55 °C. Por fim, o LF à temperatura de 45 °C na concentração de 1000 mg L-1 

apresentou maior capacidade adsortiva quando comparada as demais analisadas. 

Neste sentido, as temperaturas de 45 °C e 55 °C foram mais vantajosas quando 

comparadas à temperatura de 25 °C, pois as temperaturas mais altas influenciaram no aumento 

da velocidade das moléculas do RB 5, o que resultou em maior capacidade de adsorção. Tal 

comportamento já era esperado, pois a velocidade da reação aumenta conforme variações de 

temperaturas mais altas. 
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Xin et al. (2012) também observaram aumento da capacidade de adsorção em 

temperaturas mais altas. O mesmo foi reportado por Pereira et al. (2018) que observaram 

temperatura de 55 °C como melhor condição para os ensaios termodinâmicos com LP e LF, 

quando comparada às temperaturas de 25 °C e 45 °C. 

Na Tabela 25 são apresentados os parâmetros termodinâmicos estimados pelas 

equações de Van’t Hoff. 

 

 

Tabela 25 - Parâmetros termodinâmicos da adsorção do corante RB 5 para LP e LF. 

Amostra 
ΔH° 

(kJ mol-1) 

ΔS° 

(J mol-1) 
R2 

ΔG° (kJ mol-1) 

25 °C 45 °C 55 °C 

LP -327,86 -483,33 0,96 -12,63 -12,28 -11,53 

LF 23,03 635,72 0,95 -12,25 -9,85 -14,62 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

De acordo com Crini e Badot (2008) os parâmetros termodinâmicos podem ser 

calculados com o coeficiente de equilíbrio termodinâmico obtido com diferentes temperaturas 

e concentrações, que pode indicar a ocorrência dos diferentes mecanismos de adsorção. 

Na Tabela 25 podem ser observados os valores quanto à natureza da adsorção - entalpia 

(ΔH°). De acordo com Foust et al. (1982) e Sun et al. (2015) a entalpia (ΔH°) pode resultar em 

sinal positivo ou negativo, sendo que o processo de adsorção ocorre por meio de natureza 

endotérmica quando resulta em sinal positivo, e em natureza exotérmica quando resulta em 

sinal negativo. 

Nesta pesquisa os resultados obtidos indicam que a adsorção ocorreu de forma 

exotérmica (característica para adsorção física) com o LP e de forma endotérmica (característica 

para adsorção química) com o LF. 

De acordo com Kuo, Wu e Wu (2008) a magnitude da entalpia é compatível com a 

interação eletrostática entre o adsorvente e o adsorvato, e o tipo de interação pode ser 

classificado conforme a magnitude da variação da entalpia. 

Neste caso, conforme reportado por Ahmad e Kumar (2010) processos com ΔH° entre 

20 e 80 kJ mol-1 são caracterizados como processos de adsorção física, como por exemplo 

interações do tipo Van der Waals, ou seja, interação eletrostática. E valores de ΔH° entre 80 e 

450 kJ mol-1 indicam adsorção química (quimiossorção). 
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Diante destas observações, pode-se constatar que a adsorção para os materiais testados 

também ocorreu de maneira quimiossortiva para LP e fisiossortiva para LF, e as duas formas 

estão presentes no processo de adsorção do RB 5. 

Outros autores reportaram quimissorção de corantes com lodo de esgoto como 

adsorvente. Silva et al. (2016) verificaram processo endotérmico (ΔH° positivo) na adsorção 

do RB 5 com lodo de esgoto pirolizado; Pereira et al. (2018) verificaram valores positivos para 

ΔH° na adsorção do corante Reactive Red 120 em lodo de esgoto in natura, pirolisado e 

funcionalizado. 

Em relação à entropia (ΔS°), Malekbala et al. (2015) observaram afinidade entre o 

adsorvato (RB 5) e o adsorvente (valores positivos) e aumento da aleatoriedade (desordem) na 

interface sólido/solução durante a adsorção do corante. No caso de valores negativos os autores 

sugeriram diminuição da desordem na interface sólido/solução durante a adsorção do corante. 

Para complementar, Baccar et al. (2010) reportaram que o valor positivo para ΔS° 

indica que o adsorvato desloca moléculas de solvente que se encontravam adsorvidas no 

processo de adsorção do corante, e estas obtém maior entropia translacional do que foi perdido 

pelo adsorvato, permitindo a variação positiva da entropia do sistema. 

Nesta pesquisa, o ΔS° para o adsorvente LP resultou em valor negativo, indicando a 

não afinidade entre o RB 5 e o lodo pirolisado. Por outro lado, o ΔS° resultou em valor positivo 

para o LF, indicando a existência de afinidade entre o RB 5 e o lodo funcionalizado. 

Ding et al. (2019) obtiveram valores positivos para o parâmetro ΔS° em biocarvão 

proveniente de lodo aeróbio de um reator de bancada (163,5 J mol-1)  e lodo aeróbio de ETE 

(80 J mol-1), ativados térmica e quimicamente, no processo de adsorção do azul de metileno. 

Sun et al. (2015) verificaram entropia (ΔS°) negativa na adsorção de diferentes 

corantes - Sudan I (-153 J mol-1), II (-93 J mol-1), III (-59 J mol-1) e IV (-54 J mol-1)- em 

nanotubos de carbono magnético. 

Quanto à energia livre de Gibbs (ΔG°) foram obtidos valores negativos para ambos os 

adsorventes nas três temperaturas analisadas, o que segundo Dural et al. (2011) indica que o 

processo de adsorção ocorreu de forma espontânea e termodinamicamente favorável. 

Além disso, observa-se que menores valores de ΔG° indicam em qual temperatura a 

adsorção foi mais favorável, corroborando com a Figura 31, na qual é possível notar que a maior 

quantidade adsorvida foi verificada na temperatura com menor ΔG°. 

Conforme reportado por Kuo, Wu e Wu (2008) quanto mais negativo for o ΔG°, maior 

será a ação de uma maior força motriz no processo, acarretando em maior capacidade de 

adsorção do adsorvente. 
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Valores negativos do ΔG° foram reportados por Chen et al. (2019) na adsorção dos 

adsorvatos Direct Red 4BS, Acid Orange II, Reactive Blue 19 e Methylene Blue em lodo de 

esgoto misturado com casca de arroz; e Ding et al. (2019) na adsorção de Methylene Blue em 

mistura de lodo de esgoto aeróbio proveniente de reator operado em batelada e lodo de esgoto 

de ETE, submetidos à ativação térmica e química com ZnCl2. 

Ao fim dos processos que compreendem a adsorção, foram realizados os mesmos 

processos para dessorção, que é tão importante quanto o primeiro, pois possibilita entender 

quais fatores influenciam na regeneração do adsorvente e quais mecanismos estão presentes. 

Esses temas serão apresentados nas Seções 5.7, 5.8 e 5.9. 

 

5.7 PROCESSO DE DESSORÇÃO 

 

Para realização dos ensaios de dessorção, os adsorventes foram inicialmente saturados 

com solução de RB 5 (25 mg L-1) na condição ótima para cada adsorvente, obtida pela 

desejabilidade. Posteriormente foram testados alguns regenerantes de dessorção (em shaker 

com 150 rpm a 25° C) para verificar a melhor eficiência de dessorção (%), conforme 

apresentado na Tabela 26. 

 

 

Tabela 26 – Eficiência de dessorção dos regenerantes testados em diferentes pH. 
Regenerante LP (%) LF (%) 

pH 3,3 7,3 11,7 3,3 5,7 11,7 

Água 0,00 0,22 0,42 0,00 0,00 1,88 

Etanol 50% 1,33 1,97 6,80 0,04 1,82 8,81 

Etanol 75% 4,25 5,13 7,11 2,53 2,99 3,94 

Etanol 100% 2,15 1,98 3,47 2,10 2,03 2,27 

Metanol 50% 2,24 6,34 8,33 2,33 2,03 2,09 

Metanol 75% 2,25 5,82 7,84 2,18 2,15 2,38 

Metanol 100% 5,04 4,25 6,72 3,11 3,75 3,91 

Hidróxido de Sódio 1M 2,91 1,94 3,55 2,12 3,01 4,45 

Ácido Acético 50% 0,21 0,32 0,20 0,08 0,15 0,13 

Ácido Nítrico 50% 1,13 1,25 2,90 2,79 2,71 2,76 

Persulfato de Potássio 0,1 mg L-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peróxido de Hidrogênio 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 26 é possível constatar que não houve 

remoção ou dessorção completa do RB 5 por qualquer solução contendo os regenerantes, 

indicando que fortes interações estão presentes entre adsorvato e adsorvente (COUTO JUNIOR 
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et al., 2015). Estes resultados corroboram o fato de ter sido identificada a quimiossorção na 

adsorção, conforme já discutido anteriormente, mesmo sendo observado a contribuição da 

fisiossorção. 

Apesar dos resultados obtidos, foram utilizados os regenerantes que apresentaram 

maiores eficiências de remoção ou de dessorção, sendo metanol 50% para LP e etanol 50% para 

LF em pH 11,7. O fato das soluções puras de água, etanol e metanol terem sido menos efetivas 

para a regeneração do que quando misturados água+etanol e água+metanol pode indicar que a 

dessorção ocorreu pela interação intermolecular entre desorvente e adsorvato, por meio de 

pontes de hidrogênio (MAGDALENA et al., 2009). 

Nordin et al. (2019) utilizaram como adsorvente fibras de celulose modificadas com 

polietilenimina e diferentes adsorvatos aniônicos, e os regenerantes de dessorção utilizados 

foram o HCl e NaOH. E Huang et al. (2020) utilizaram metanol como regenerante na dessorção 

do corante vermelho reativo brilhante X-3B de um biochar proveniente de restos de alimentos. 

Vale destacar que não foi verificada eficiência de dessorção com persulfato de potássio 

e peróxido de hidrogênio, o que pode ser explicado pelo fato destas soluções terem degradado 

previamente a molécula do corante. Além disto, estas soluções também podem ter degradado a 

superfície dos adsorventes (alterando suas características), pois a eficiência de adsorção foi 

inferior a 1% em testes realizados para verificar a capacidade de adsorção do lodo após a 

regeneração tanto com persulfato de potássio, quanto com peróxido de hidrogênio. 

 

5.7.1 Cinética de dessorção 

 

O comportamento da cinética de dessorção do RB 5 no LP e LF pode ser visualizado 

na Figura 32. Valores do desvio padrão estão apresentados na Tabela 40 no Apêndice A por 

não serem visíveis na representação gráfica. 
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Figura 32 - Cinética de dessorção do corante RB 5 para: a) LP e b) LF. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

Nota: Não foi possível observar a barra do erro experimental, pois ele é 

inferior a 0,0005 para LP e 0,0008 para LF. 
 

Na Tabela 27 podem ser observados os parâmetros dos ajustes cinéticos de pseudo-

primeira ordem e pseudo-segunda ordem para amostras do LP e LF no processo de dessorção. 
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Tabela 27 - Parâmetros cinéticos de dessorção para LP e LF. 

Amostras 

Pseudo-primeira ordem 

qed (mg g-1) k1d (min-1) R2 X2 (mg g-1)2 Δqe (%) 

LP 0,316 (0,014) 0,150 (0,035) 0,81 0,002 5,28 

LF 1,185 (0,042) 0,364 (0,087) 0,83 0,021 3,25 

Amostras 
Pseudo-segunda ordem 

qed (mg g-1) k2d (min-1) R2 X2 (mg g-1)2 Δqe (%) 

LP 0,326 (0,017) 0,854 (0,326) 0,83 0,002 4,30 

LF 1,233 (0,031) 0,474 (0,108) 0,92 0,009 2,08 

Legenda: Valores entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras; Δqe: desvio padrão normalizado (entre 

qed experimental e qed calculado) de acordo com Silva et al. (2016). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Ao analisar a Figura 32 pode-se observar o tempo de equilíbrio para dessorção de 

350 min para LP e 300 min para LF. Kyzas, Lazaridis e Kostoglou (2014) notaram tempo de 

equilíbrio de 40 min para dessorção do corante Vermelho Remazol 3BS (100 mg L-1), 

utilizando quitosana como adsorvente. 

Li et al. (2016) obtiveram tempo de equilíbrio de 360 min para a dessorção de cádmio 

da turmalina e o modelo que melhor se ajustou os dados experimentais foi o de pseudo-segunda 

ordem (k2d: 0,170 e qed: 8,84 mg g-1) com R2 de 0,99. 

Citadin e Cechinel (2018) obtiveram melhor ajuste pelo modelo cinético de pseudo-

segunda ordem (k2d: 0,070) na dessorção do corante Remazol Azul RR (qed: 0,78 mg g-1) em 

bagaço de uva bordô, com hidróxido de sódio como regenerante no tempo de equilíbrio de 

120 min. 

Pela Tabela 27 pode-se constatar que o modelo de pseudo-segunda ordem foi o que 

melhor se ajustou aos dados experimentais tanto para LP (k2d: 0,854), quanto para LF (k2d: 

0,474). Nestes ensaios foram observados os maiores valores de R2 e os menores valores de Δqe. 

Diante dos resultados apresentados pode-se dizer que o processo de dessorção presente é 

caracterizado pela quimiossorção, com existência de ligações fortes, o que dificulta um bom 

desempenho da dessorção. 

Silva et al. (2016) também obtiveram melhor ajuste para o modelo de pseudo-segunda 

ordem (k2d: 0,035). Os autores justificaram o melhor ajuste indicando o ensaio que apresentou 

maior valor de R2 (0,97) e o menor valor de Δqe (2,34%). E ainda afirmaram que o ajuste indica 

que a taxa de dessorção é controlada por processo de quimiossorção, que envolve forças de 

valência do compartilhamento de elétrons entre moléculas do corante e a superfície do material 

adsorvente. 
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Outros autores também apontaram melhor ajuste pelo modelo cinético de pseudo-

segunda ordem, como Momina, Mohammad e Isamil (2020) que relataram melhor ajuste (R2: 

0,99) pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem (k2d: 0,018) na dessorção (qeq: 

30,30 mg g-1) de azul de metileno (concentração de 50 mg L-1) em betonita, utilizando solução 

aquosa de ácido clorídrico como regenerante e tempo de equilíbrio de 150 min. 

Li et al. (2011) sugeriram a ocorrência da quimiossorção na dessorção do corante 

Vermelho Reativo 24 em carvão de lodo de esgoto de indústria de papel, com água deionizada 

como regenerante e observaram a mesma taxa de dessorção para a faixa de pH de 3 a 13. 

Daneshvar et al. (2017) também encontraram melhor ajuste (R2 0,98) para o modelo 

cinético de dessorção de pseudo-segunda ordem (k2d: 0,03) no estudo da dessorção (qed: 

17,86 mg g-1) de azul de metileno (concentração inicial de 200 mg L-1) com adsorvente 

preparado por meio de alga marrom (N. zanardinii) no tempo de equilíbrio de 120 min. 

 

5.7.2 Isotermas de dessorção 

 

Na Figura 33 são apresentadas as isotermas de dessorção para LP e LF e os valores do 

desvio padrão estão apresentados na Tabela 41, no Apêndice A. 

 

 

Figura 33 - Isoterma de dessorção do corante RB 5 para: a) LP e b) LF. 
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(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

Nota: Não foi possível observar a barra do erro experimental, pois ele é 

inferior a 0,0024 para LP e 0,0010 para LF.. 

 

 

Na Tabela 28 podem ser visualizados os parâmetros das isotermas para cada 

adsorvente. 

 

 

Tabela 28 - Parâmetros da isoterma de dessorção do RB 5 para LP e LF nos modelos de Langmuir e 

Freundlich. 

Amostras 

Langmuir 

qed (mg g-1) kL (min-1) R2 X2 (mg g-1)2 
Δqe (%) 

LP 0,348 (0,021) 1638,08 (423,20) 0,75 0,003 1,12 

LF 0,660 (0,003) 4555,76 (180,15) 0,63 0,037 1,61 

Amostras 
Freundlich 

qed (mg g-1) KF (min-1) R2 X2 (mg g-1)2 Δqe (%) 

LP 0,344 (0,017) 0,235 (0,004) 0,70 0,003 1,28 

LF 0,976 (0,024) 0,543 (0,021) 0,61 0,001 2,92 

Legenda: Valores entre parênteses indicam o desvio padrão das amostras; Δqe: desvio padrão normalizado (entre 

qed experimental e qed calculado) de acordo com Silva et al. (2016). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Ao observar a Figura 33 e a Tabela 28 é possível notar que o LF apresentou maior 

capacidade de dessorção. E a quantidade dessorvida tanto para LP quanto para LF diminuiu em 
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função do aumento da massa, isso se deve ao fato da massa ser uma variável significativa no 

processo, o mesmo foi constatado para a adsorção no planejamento estatístico realizado. 

Pode-se constatar (Tabela 28) que o modelo de Langmuir resultou em melhor ajuste 

aos dados experimentais tanto para LP (R2: 0,75; Δqe: 1,12% e qed: 0,348 mg g-1); quanto para 

LF (R2: 0,63; Δqe: 1,61% e qed: 0,660 mg g-1). Vale ressaltar que quanto maior o R2 melhor o 

ajuste e quanto menor o Δqe, mais próximo está o valor calculado do experimental, conforme 

reporta Silva et al. (2016). 

Momina, Mohammad e Isamil (2020) obtiveram melhor ajuste dos dados 

experimentais na dessorção (qed: 17,56 mg g-1) de azul de metileno (50 mg L-1) em betonita, 

utilizando solução aquosa de ácido clorídrico como regenerante, pelo modelo de Sips nas 

temperaturas de 30, 40, 50 e 60 ºC (R2 de 0,91; 0,95; 0,97 e 0,99 respectivamente). 

Daneshvar et al. (2017) estudaram a dessorção (qed: 66,79 mg g-1) de azul de metileno 

(concentração inicial de 200 mg L-1) com adsorvente preparado por meio de alga marrom (N. 

zanardinii) e obtiveram R2 de 0,80 para a isoterma de Langmuir no tempo de equilíbrio de 

120 min. 

Ravindiran et al. (2019) avaliaram a dessorção do corante RB 5 (150 mg L-1) em 

biocarvão produzido por meio de algas verdes marinhas em solução de hidróxido de sódio 

(0,01 mol L-1) como regenerante e a eficiência de dessorção chegou a 78%. Os autores também 

verificaram a dessorção para os corantes remazol laranja brilhante 3R (91%), remazol azul 

brilhante R (90%) e remazol brilhante violeta 5R (84%). 

Ip, Barford e McKay (2009) analisaram a dessorção do corante RB 5 (2000 mg L-1) 

em carvão ativado de bambu funcionalizado com ácido fosfórico em água deionizada como 

solução regenerante e chegaram a eficiência de dessorção de 31%. Os autores ainda sugerem 

que podem estar presentes forças do tipo Van der Waals formada entre a superfície do 

adsorvente e as moléculas do corante. 

 

5.7.3 Termodinâmica de dessorção 

 

Os resultados dos ensaios de equilíbrio termodinâmico de dessorção do RB 5 para LP 

e LF são apresentados na Figura 34 e Tabela 29. 
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Figura 34 - Termodinâmica de dessorção do RB 5 para: a) LP e b) LF. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

Pode-se observar (Figura 34) que a dessorção foi maior na temperatura de 55 °C 

quando comparada às demais temperaturas analisadas. Desta forma, os adsorventes 

apresentaram maior capacidade dessortiva com o aumento da temperatura, tanto para LP (para 

25 °C foi de 0,314 mg g-1; para 45 °C foi de 0,337 mg g-1 e para 55 °C foi 0,431 mg g-1), quanto 

para LF (para 25 °C foi de 0718 mg g-1; para 45 °C foi de 1,644 mg g-1 e para 55 °C foi 

2,013 mg g-1). 

O mesmo comportamento foi reportado por Hoppen et al. (2019) na dessorção 

(85,21 mg g-1 para 25 °C; 92,61 mg g-1 para 45 °C e 93,68 mg g-1 para 55 °C) do fármaco ácido 

acetilsalicílico em carvão ativado da casca de coco de babaçu em solução de água deionizada e 

metanol na proporção de 1:1 como regenerante. 
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Tabela 29 - Parâmetros termodinâmicos de dessorção do RB 5 para LP e LF. 

Amostra 
ΔH° 

(kJ mol-1) 

ΔS° 

(J mol-1) 
R2 

ΔG° (kJ mol-1) 

25 °C 45 °C 55 °C 

LP -278,26 21,04 0,90 -55,79 -72,62 -71,03 

LF -104,21 20,49 0,93 -21,14 -22,92 -27,82 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Pela Tabela 29 pode-se constatar que os valores da entalpia (ΔH°) -278,26 kJ mol-1 

para LP e -104,21 kJ mol-1 para LF indicaram reação exotérmica da dessorção, ou seja, o 

processo ocorreu com liberação de energia na forma de calor para ambos os adsorventes 

testados. 

Os valores positivos de entropia (ΔS°) 21,04 J mol-1 para LP e 20,49 J mol-1 para LF, 

indicaram afinidade entre o adsorvato RB 5 e os adsorventes LP e LF. 

Os valores do parâmetro energia livre de Gibbs (ΔG°) resultaram negativos, 

independente da temperatura ou adsorvente analisado, o que indica que o processo de dessorção 

ocorreu de forma espontânea e termodinamicamente favorável. 

Hoppen et al. (2019) observaram um comportamento semelhante, com exceção da 

entropia (-3x106 J mol-1e -64,97 J mol-1), pois os autores descreveram a ocorrência de falta de 

afinidade entre o adsorvente e o adsorvato, o que gera menor velocidade da reação e agitação 

das moléculas. 

Li et al. (2016) obtiveram resultados da ocorrência de uma reação endotérmica 

(26,31 k J mol-1) na dessorção de cádmio da turmalina e aumento da quantidade dessorvida em 

função do aumento da temperatura (2,75 mg g-1 para 25 °C e 13,17 mg g-1 para 35 °C). Os 

autores descreveram afinidade entre adsorvato e adsorvente e dessorção espontânea e 

termodinamicamente favorável (- 12,72 k J mol-1). Os autores ainda afirmam que o aumento da 

temperatura favorece a dessorção, pois ocorre uma maior atividade nos sítios presentes no 

adsorvente. 

Silva et al. (2016) constataram a presença de reação endotérmica (4,52 kJ mol-1), e 

observaram a existência de afinidade entre adsorvato Remazol Brilliant Blue R e o adsorvente 

composto por lodo de lavaderia industrial (16,05 J mol-1) e o processo de dessorção ocorreu de 

forma espontânea e termodinamicamente favorável. 
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5.8 CICLOS DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO 

 

Os resultados obtidos para ciclos de adsorção/dessorção podem ser visualizados na 

Figura 35. 

 

 

Figura 35 - Ciclos de adsorção/dessorção do RB 5 para: a) LP e b) LF. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Pode-se observar na Figura 35 que o lodo pirolisado teve adsorção de 38,41% para o 

primeiro ciclo, 5,13% para o segundo ciclo e 0,99% para o terceiro ciclo. Na dessorção, o LP 

teve 22,88% para o primeiro ciclo, 5,16% para o segundo ciclo e 2,14% para o terceiro ciclo. 

A adsorção do LF foi de 82,59% para o primeiro ciclo, 59,19% para o segundo ciclo e 22,71% 

para o terceiro ciclo; e na dessorção foi de 43,01%, 16,38% e 8,35% para o primeiro, segundo 

e terceiro ciclos, respectivamente. 

É possível notar comportamento semelhante entre os adsorventes no 1o ciclo com 

capacidade alta de adsorção inicialmente devido aos sítios ativos. No entanto com o passar dos 

ciclos esta capacidade diminuiu, em consequência da menor dessorção. Neste sentido pode-se 

constatar que a ação dos regenerantes escolhidos não foi eficiente para os adsorventes 

estudados, pois não conseguiram quebrar as ligações presentes entre o adsorvente e o adsorvato. 

Os percentuais médios de adsorção e dessorção foram de 14,84% e 10,06% para o LP 

e 54,83% e 22,58% para o LF, respectivamente. Estes percentuais podem indicar presença de 

ligações fortes, e em sua maioria irreversíveis e de natureza química, entre a molécula do RB 5 

e o adsorvente, caracterizando a quimiossorção como já visto na discussão de cinética de 

adsorção (Seção5.4). 

Contudo, foi observado maior potencial de adsorção e dessorção do LF em 

comparação ao LP, principalmente no 3o ciclo em que foi verificado apenas 0,99% de adsorção 

e 2,14% de dessorção em comparação a 22,71% de adsorção e 8,35% de dessorção para o LF. 

Ainda, vale ressaltar que para que ocorra regeneração de forma eficiente, o adsorvente 

deve apresentar tamanho de poro 3 a 6 vezes maior que a molécula do adsorvato (Tang et al., 

2018) e nessa pesquisa o tamanho dos poros dos adsorventes (LP e LF) são três vezes maiores 

que a molécula do RB 5. No entanto, este diâmetro ainda não foi suficiente para manter a 

eficiência de dessorção, o que pode indicar a presença de ligações fortes, característica da 

quimiossorção, como já discutido na Seção 5.7.1. 

Kyzas, Lazaridis e Kostoglou (2014) também notaram decréscimo da capacidade 

adsortiva da quitosana no decorrer da realização dos oito ciclos e atribuíram o decréscimo à 

irreversabilidade da reação com solução de Remazol vermelho 3BS (100, 500 e 1500 mg L-1) 

e água deionizada (pH 10) como regenerante da dessorção. 

Park et al. (2019) realizaram cinco ciclos de adsorção/dessorção do corante catiônico 

(200 mg L-1) Azul de metileno em solução regenerante de metanol e ácido acético e dos 

corantes aniônicos (100 mg L-1) Laranja G e Vermelho do Congo em solução regenerante de 

metanol, em biocarvão do capim bravo (Panicum virgatum L.), produzido a partir da pirólise 

(600 °C e 900 °C). Os autores observaram adsorção superior a 85% do adsorvente pirolisado a 
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900 °C após quatro ciclos consecutivos, e indicaram sua utilização para remoção de corantes 

catiônicos. Para o carvão a 600 °C a adsorção no quarto ciclo foi aproximadamente 10%. Os 

autores afirmam que essa diferença se dá pelo carvão pirolisado a 900 °C ter maior área 

surperficial e contribuir para o processo de adsorção-dessorção. 

Momina, Mohammad e Isamil (2020) estudaram ciclos de adsorção/dessorção com o 

corante reativo Azul de metileno (50 mg L-1) em bentonita como adsorvente, e obtiveram até 

70% de dessorção ao final de sete ciclos consecutivos utilizando solução de ácido clorídrico 

como regenerante. 

 

5.9 MECANISMO DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO 

 

Com os resultados da caracterização dos adsorventes LP e LF, do adsorvato RB 5 e 

dos ensaios adsortivos/dessortivos, foi possível propor o mecaniso de adsorção e dessorção 

desta pesquisa. 

Zóltowska-Aksamitowska et al. (2018) e Chen et al. (2019) reportaram os mecanismos 

de adsorção, sendo: 

- presença de interação eletrostática entre os íons do adsorvato com os da superfície 

adsorvente seja positiva ou negativa, e se caso for neutra, a interação é do tipo dipolo-íon;  

- presença de ligações de hidrogênio entre o adsorvente e o adsorvato;  

- presença de interações hidrofóbicas, como Van der Waals ou π-π (pi-pi) e;  

- ocorrência de vários grupos funcionais na superfície do adsorvente analisado, 

indicando a quimiossorção. 

Para esta pesquisa, foi proposto o mecanismo de adsorção do corante RB 5 nas 

amostras do LP e LF (Figura 36), com base em Chen et al. (2019). 
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Figura 36 - Mecanismo de adsorção proposto do LP e LF para RB 5. 

 
Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2019). 

 

 

Segundo Tang et al. (2018) para um adsorvente ter boa capacidade adsortiva, o 

diâmetro do poro deve ser de 1,7 a 3 vezes maior que o tamanho da molécula do adsorvato. 

Além disto, os autores ressaltam que para que haja regeneração do adsorvente, o diâmetro do 

poro deve ser de 3 a 6 vezes maior que a molécula do adsorvato. 

Nesta pesquisa foram observadas as duas situações com boa capacidade de adsorção 

do carvão do lodo tendo em vista as dimensões da molécula do RB 5 (largura de 1,075 nm e 

comprimento 2,462 nm) adsorvida, e a possibilidade de regeneração. Quanto aos adsorventes, 

vale destacar que a análise textural indica área específica de 9,64 e 33,99 m2 g-1 para LP e LF, 

respectivamente; volume total de poros de 0,0280 cm3 g-1 para LP e 0,0610 cm3 g-1 para LF; e 

diâmetro de poros de 12,84 nm para LP e 8,14 nm para LF. De acordo com estes dados pode-

se dizer que o diâmetro dos poros tanto para LP quanto para LF são três vezes maior que o 

tamanho da molécula de RB 5, o que possilita a adsorção do corante. 

Além disso, a capacidade de adsorção indica que pode ocorrer a adsorção física ou a 

difusão dos poros, conforme reportado por Chen et al. (2019). Levando em consideração as 

condições verificadas na condição ótima, o pH do lodo e do corante, o pHpcz do lodo e o pKa 

do corante, é possível indicar ocorrência de interação eletrostática para o LF, pois o pH da 
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solução do corante foi 3,3, o pHpcz do LF foi 5,65, e o pKa da molécula do corante foi 6,0, 

possibilitando interação entre os elétrons do adsorvente e do adsorvato. 

Ding et al. (2019) também indicaram adsorção por meio de interação eletrostática com 

amostras de lodo de esgoto para remoção de azul de metileno. 

Na superfície das amostras do carvão do LP e LF pode ter ocorrido interação do tipo 

π-π, conforme reportado por Chen et al. (2019) devido à estrutura aromática presente na 

molécula do corante. 

Outra análise que dá suporte para proposição do mecaniso de adsorção é o FTIR, com 

bandas que indicam grupos funcionais C – H, C = O e O – H para o RB 5. Para as amostras do 

LP e LF foram notadas bandas que indicam a presença de – OH, C ≡ N e alcenos. 

Diante destas observações é possível afirmar que a quimiossorção e a fisiossorção 

exerceram influência no processo de adsorção, com destaque para a quimiossorção para ambos 

os adsorventes. 

Mais especificamente, ocorreu o mecanismo de pontes de hidrogênio para LP, pois o 

pHpcz do LP (7,27) resultou inferior ao pH da solução aquosa do RB 5 (11,7), o que sugere 

repulsão por serem ambas cargas negativas, e devido ao caráter aniônico do lodo. No entanto, 

o corante RB 5 se liga por meio de pontes de hidrogênio aos grupos hidroxilas presentes no 

lodo por ser do tipo azo (grupo funcional N=N). 

Para o LF, o pHpcz (5,65) resultou maior do que o pH da solução aquosa do RB 5 (3,3), 

o que indica presença de cargas opostas no sistema, sugerindo a interação eletrostática como 

principal mecanismo de adsorção. 

Em relação ao processo de dessorção, como já discutido anteriormente, as ligações 

presentes entre adsorvato e adsorvente são fortes e na maioria das vezes irreversíveis, o que 

indica ocorrência da quimiossorção. Desta forma a dessorção foi prejudicada, pois 

provavelmente as moléculas do corante RB 5 preencheram os poros e se ligaram ao adsorvente. 

Além disto, não foi possível recuperar a capacidade de adsorção máxima de ambos os 

adsorventes, mesmo quando em contato com as soluções regenerantes.  

Resultados similares foram obtidos por Moghaddam, Moghaddam e Arami (2010) na 

adsorção e dessorção do corante Vermelho ácido 119 em lodo de esgoto proveniente de leito 

de secagem e pirolizado a 700 °C. Os autores atribuíram a pouca dessorção do corante à 

presença de ligações fortes entre adsorvato e adsorvente, e reportaram que a reversibilidade da 

adsorção depende da existência de ligações fortes ou fracas entre a superfície do adsorvente e 

as moléculas do corante. 
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No entanto, é importante destacar a ocorrência do mecanismo de pontes de hidrogênio 

para ambos os adsorventes, pois foram observadas maiores quantidades dessorvidas com as 

soluções regenerantes água+etanol e água+metanol quando LP e LF saturados com RB 5 foram 

submetidos ao processo de dessorção, indicando interação intermolecular. O mesmo não foi 

verificado quando foram utilizadas soluções puras. 

A força de interação intermolecular resultante provavelmente causou aumento na 

entropia e liberação de energia (reação exotérmica), corroborando com a termodinâmica de 

dessorção já discutida na Seção 5.7.3. O mesmo mecanismo foi observado por Magdalena et al. 

(2009) ao estudarem a dessorção do corante Remazol vermelho RB em zeólita sintetizada a 

partir de cinzas de carvão. 

 

5.10 ADSORÇÃO EM COLUNA DE LEITO FIXO 

 

5.10.1 Análise estatística do tempo de saturação em coluna de leito fixo – Análise dos Efeitos 

das Variáveis e Significância dos Fatores 

 

Na Tabela 30 é apresentado o delineamento experimental e a variável resposta quanto 

ao tempo de saturação da coluna de leito fixo (90%) com RB 5. 

 

Tabela 30 - Delineamento experimental e variável resposta para análise em leito fixo. 

Ensaios 

Variáveis Codificadas Variáveis Descodificadas 
Variável 

resposta 

Q Conc M 
Q 

(mL min-1) 
Conc 

(mg L-1) 
M (g) 

Tempo de 

saturação 90% 

(min) 

LP LF 

1 -1 -1 -1 3,2 19,1 0,33 23,95 74,36 

2 +1 -1 -1 6,8 19,1 0,33 12,35 128,00 

3 -1 +1 -1 3,2 30,9 0,33 34,80 60,29 

4 +1 +1 -1 6,8 30,9 0,33 11,63 27,10 

5 -1 -1 +1 3,2 19,1 0,80 31,55 189,39 

6 +1 -1 +1 6,8 19,1 0,80 23,06 47,75 

7 -1 +1 +1 3,2 30,9 0,80 58,56 101,03 

8 +1 +1 +1 6,8 30,9 0,80 17,03 36,37 

9 0 0 -1,681 5,0 25,0 0,21 25,93 26,41 

10 0 0 1,681 5,0 25,0 1,00 38,86 106,65 

11 0 -1,681 0 5,0 15,0 0,50 17,12 46,03 

12 0 1,681 0 5,0 35,0 0,50 11,77 28,77 

13 -1,681 0 0 2,0 25,0 0,50 33,42 139,91 

14 1,681 0 0 8,0 25,0 0,50 9,56 29,40 

15 0 0 0 5,0 25,0 0,50 29,45 37,62 

16 0 0 0 5,0 25,0 0,50 32,82 42,91 

17 0 0 0 5,0 25,0 0,50 36,82 42,91 

Legenda: Q: vazão afluente; Conc: concentração RB 5; M: massa do adsorvente (lodo). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Na Tabela 30 é possível observar o menor tempo de saturação no ensaio 14 (9,56 min) 

do LP (8,0 mL min-1; 25 mg L-1; 0,5 g) devido a maior vazão afluente quando comparada a dos 

demais ensaios. Provavelmente a maior vazão afluente contribuiu para que a saturação da massa 

do adsorvente ocorresse em menor tempo. 

O maior tempo de saturação foi verificado no ensaio 5 (189,39 min) do LF com valores 

de vazão afluente (3,2 mL min-1), concentração (19,1 mg L-1) e massa de lodo (0,80 g) 

intermediários quando comparados aos níveis de variação. 

Os efeitos estimados para o tempo de saturação para LP e LF são apresentados na 

Tabela 31. 

 

 

Tabela 31 - Efeitos estimados para o tempo de saturação em leito fixo. 

 Parâmetros Efeitos 
Erro 

Padrão1 
t p-valor 

Erro 

Padrão2 

Lodo 

Pirolisado 

Média/Intercepto 32,7362 3,7901 8,6373 0,00006 3,79008 

Vazão (L) -18,2987 3,5606 -5,1392 0,00134 1,78031 

Vazão (Q) -6,1769 3,9206 -1,5755 0,15914 1,96031 

Concentração (L) 3,2415 3,5606 0,9104 0,39289 1,78031 

Concentração (Q) -11,1623 3,9206 -2,8471 0,02479 1,96031 

Massa (L) 10,1373 3,5606 2,8471 0,02479 1,78031 

Massa (Q) 1,5415 3,9206 0,3932 0,70589 1,96031 

Vazão x Concentração -11,1533 4,6513 -2,3979 0,04761 2,32564 

Vazão x Massa -3,8160 4,6513 -0,8204 0,43902 2,32564 

Concentração x Massa 2,7109 4,6513 0,5828 0,57829 2,32536 

Lodo 

Funcionalizado 

Média/Intercepto 39,9173 18,1593 2,1982 0,06390 18,1593 

Vazão (L) -54,4419 17,0599 -3,1912 0,01525 8,5300 

Vazão (Q) 39,1754 18,7847 2,0855 0,07547 9,3924 

Concentração (L) -35,7067 17,0599 -2,0930 0,07464 8,5300 

Concentração (Q) 5,7269 18,7847 0,3049 0,76933 9,3924 

Massa (L) 32,1840 17,0599 1,8865 0,10119 8,5300 

Massa (Q) 26,3442 18,7847 1,4024 0,20355 9,3924 

Vazão x Concentração -2,4628 22,2855 -0,1105 0,91511 11,1428 

Vazão x Massa -56,6875 22,2855 2,5437 0,03846 11,1428 

Concentração x Massa 3,8104 22,2855 0,1710 0,86908 11,1428 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Na Tabela 31 são apresentados os parâmetros que exercem efeitos significativos ao 

nível de confiança 5% (p-valor < 0,05). Para LP estes parâmetros foram a vazão quadrática, a 

concentração quadrática, a massa de lodo linear, e interação entre a vazão linear e massa de 

lodo linear; e para LF estes parâmetros significativos foram vazão linear e a interação de vazão 

linear e massa de lodo linear. 

Na Figura 37 são apresentados os gráficos de Pareto, nos quais é possível observar as 

variáveis significativas. 
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Figura 37 - Gráficos de Pareto dos ensaios na coluna de leito fixo para: a) LP e b) LF. 

 

(a) 

  

(b) 

Legenda: Conc.: concentração RB 5 (mg L-1). 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Pela Figura 37 com o gráfico de Pareto é possível corroborar a Tabela 31, na qual os 

valores significativos apresentados são os mesmos ilustrados no gráfico de Pareto. 

No gráfico de Pareto podem ser visualizados os efeitos lineares, quadráticos e a 

interação das variáveis. As colunas horizontais representam cada variável e as colunas que 

ultrapassam a linha vertical vermelha (p-valor > 0,05) são significativas. 
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As análises de variância (ANOVA) para LP e LF são apresentadas na Tabela 32, sendo 

considerados apenas os fatores significativos. 

 

 

Tabela 32 - Análise de variância (ANOVA) para os ensaios de coluna de leito fixo. 

Variável 

resposta 
Adsorvente 

Fonte de 

variação 

Soma 

quadrática 

(SQ) 

Graus de 

liberdade 

(G) 

Quadrado 

médio 

(QM) 

Fcal Ftab Fcal/Ftab 

Tempo de 

saturação 

90% 

(min) 

LP 

Regressão 

(modelo) 
2074,45 4 518,61 11,86 3,74 3,17 

Resíduo 524,84 12 43,74    

Total 2599,29 16     

LF 

Regressão 

(modelo) 
16542,45 2 8271,225 5,75 3,74 1,54 

Resíduo 20150,09 14 1439,2921    

Total 36692,54 16     

Legenda: Fcal= distribuição de Fisher calculada; Ftab= distribuição de Fisher tabelada com 5% de probabilidade. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Na análise de variância é possível verificar a significância dos modelos de regressão, 

pois os valores de Fcal > Ftab tanto para LP quanto para LF. Na Tabela 33 podem ser visualizados 

os modelos codificados preditos para a saturação de 90%. 

 

 

Tabela 33 - Modelos matemáticos e coeficientes de determinação (R2) dos modelos 

ajustados para os ensaios de coluna de leito fixo. 

Material Modelo de regressão R2 

LP 30,45 – 9,15 (Q) – 5,05 (Conc)2 + 5,07 (M) – 5,58 (Q x Conc) 0,88 

LF 68,52 – 27,22 (Q) -28,34 (Q x M) 0,81 

Legenda: Q: vazão; Conc: concentração; M: massa do adsorvente. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Na elaboração dos modelos estatísticos foram excluídos os parâmetros que não 

exerceram influência significativa na variável resposta. Os coeficientes de determinação (R2) 

resultaram em 0,88 para LP e 0,81 para LF. 

A distribuição dos resíduos em função dos números de ensaios e a probabilidade 

normal dos resíduos em função das variáveis respostas são apresentadas na Figura 38. 
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Figura 38 - Distribuição do residuos em função dos números de ensaios e a probabilidade normal dos resíduos 

em função das variáveis respostas para a saturação em 90% dos ensaios de coluna de leito fixo para: a) LP e 

b) LF. 

 

(a) 

 

 

(b) 
 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Na Figura 38 é possível notar a distribuição aleatória dos resíduos em função dos 

números de ensaios e a normalidade dos dados pelos pontos em torno da reta nos gráficos de 

normalidade, indicando o cumprimento das exigências do modelo estatístico. 

Na Figura 39 são apresentadas as superfícies de resposta e as curvas de nível para o 

tempo de saturação em 90% nos ensaios de coluna de leito fixo. 
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Figura 39 - Superfícies de resposta e curvas de nível dos ensaios de coluna de leito fixo para: a) LP e b) LF. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

É possível constatar a existência de uma área de otimização para o tempo de saturação 

em 90% em minutos de ensaio para cada adsorvente. Para o LP esse tempo é maior quando 

utilizadas vazões e concentrações intermediárias (previamente estabelecidas no planejamento), 

como por exemplo em 40 min. Para o LF o tempo é maior quando utilizadas vazão baixa e 

maior massa, como por exemplo em 230 min. Esta diferença do tempo de saturação se dá 

principalmente pelo pré-tratamento de cada adsorvente, que pode modificar a capacidade 

adsortiva do material. 
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5.10.2 Validação dos modelos de regressão 

 

Nas Figuras 40 e 41 pode ser visualizada a desejabilidade para cada adsorvente 

utilizado na coluna de leito fixo. A desejabilidade correlaciona os valores das variáveis 

respostas para seleção do ponto ótimo da vazão afluente (mL min-1), concentração do RB 5 

(mg L-1) e massa do lodo (g) dentre os ensaios da coluna de leito fixo. 

 

 

Figura 40 - Análise da desejabilidade do planejamento estatístico do LP para obtenção da condição ótima para os 

ensaios na coluna de leito fixo. 

 
Legenda: Conc.: concentração. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Figura 41 - Análise da desejabilidade do planejamento estatístico do LF para obtenção da condição ótima para os 

ensaios na coluna de leito fixo. 

 
Legenda: Conc.: concentração. 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

A desejabilidade pode ser observada na Figura 40 para LP e na Figura 41 para LF. O 

conjunto de dados é representado pela cor verde, o ponto ótimo de cada variável pela cor azul 

e o ponto de melhor desempenho para todas as variáveis, ou seja, condição ótima é representada 

pela linha tracejada vermelha. 

Desta forma as condições ótimas com valores decodificados obtidas para vazão 

afluente, concentração do RB 5 e massa do lodo foram: 2 mL min-1, 30 mg L-1 e 0,99 g para LP 

e 2 mL min-1, 28 mg L-1 e 0,98 g para LF. 

Na Tabela 34 são apresentados os valores preditos calculados pelo modelo e os valores 

experimentais obtidos em laboratório. 
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Tabela 34 - Valores experimentais e preditos nos modelos de regressão para LP e LF nos 

ensaios de coluna de leito fixo no tempo de saturação de 90%. 

Ensaios 

Variáveis Descodificadas Resposta calculada no modelo (min) 

[Valor experimental em min] Q 

(ml min-1) 

Conc. 

(mg L-1) 
M (g) 

LP LF 

1 3,2 19,1 0,33 23,90 [23,90] 67,40 [74,36] 

2 6,8 19,1 0,33 16,76 [12,35] 69,64 [128,00] 

3 3,2 30,9 0,33 35,06 [34,80] 67,40 [60,29] 

4 6,8 30,9 0,33 5,60 [11,63] 69,64 [27,10] 

5 3,2 19,1 0,80 34,04 [31,55] 124,08 [189,39] 

6 6,8 19,1 0,80 26,90 [23,06] 12,96 [47,75] 

7 3,2 30,9 0,80 45,20 [58,56] 124,08 [101,03] 

8 6,8 30,9 0,80 15,74 [17,03] 12,96 [36,37] 

9 5,0 25,0 0,21 21,93 [25,93] 68,52 [26,41] 

10 5,0 25,0 1,00 38,97 [38,86] 68,52 [106,65] 

11 5,0 15,0 0,50 16,18 [17,12] 68,52 [46,03] 

12 5,0 35,0 0,50 16,18 [11,77] 68,52 [28,77] 

13 2,0 25,0 0,50 45,83 [33,42] 114,28 [139,91] 

14 8,0 25,0 0,50 15,07 [9,56] 22,76 [29,40] 

15 5,0 25,0 0,50 30,45 [29,45] 68,52 [37,62] 

16 5,0 25,0 0,50 30,45 [32,82] 68,52 [42,91] 

17 5,0 25,0 0,50 30,45 [36,82] 68,52 [42,91] 

18* 3,2 19,1 0,33 58,59 [37,29] - 

19** 6,8 19,1 0,33 - 191,36 [142,33] 

Legenda: Q: vazão; Conc: concentração; M: massa do adsorvente. 

*Condição ótima obtida pela desejabilidade para LP; **Condição ótima obtida pela 

desejabilidade para LF; [Valor experimental encontrado em laboratório, anteriormente 

apresentado na Tabela 30] 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Os modelos preditos se aplicam a todo intervalo de variação, podendo predizer 

qualquer resposta da combinação de valores neste intervalo, ou seja, pode predizer o intervalo 

de vazão afluente de 2 a 8 mL min-1, concentração do RB 5 de 15 a 35 mg L-1 e massa do lodo 

de 0,21 a 1,00 g. 

Os ensaios 18 e 19 correspondem às condições ótimas obtidas pela desejabilidade para 

o LP e LF, respectivamente. Nestes ensaios os valores preditos calculados pelo modelo foram 

de 58,59 min para LP e 191,36 min para LF, e os valores experimentais resultaram em 

37,29 min para LP e 142,33 min para LF quando foi analisada a condição ótima em laboratório. 

O desvio padrão normalizado (Δqe) entre a eficiência experimental e a eficiência 

calculada pelo modelo foi de 15,27% para LP e 9,21% para LF. Para ambos os lodos os valores 

experimentais apresentam diferença quando comparados aos preditos, o que pode ser explicado 

pela sensibilidade do ensaio em coluna, principalmente ao que está relacionado as anomalias 

hidrodinâmicas, tais como zonas mortas e caminhos preferenciais. 
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5.11 AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE EFLUENTE TÊXTIL APLICADO A 

CONDIÇÃO ÓTIMA EM BATELADA E EM FLUXO CONTÍNUO 

 

Na Tabela 35 e na Tabela 36 são apresentados os resultados para o tratamento do 

efluente têxtil coletado e fortificado com RB 5 submetidos às condições ótimas de LP e LF nos 

ensaios em batelada e em fluxo contínuo, respectivamente. 

 

 

Tabela 35 - Resultados das análises do efluente têxtil e efluente têxtil + RB 5, 

realizadas antes e após a adsorção com LP e LF em batelada. 

Efluente têxtil real coletado 

Parâmetros Bruto LP LF 

pH 7,52 - - 

DQO bruta (mg L-1) 97,38 69,48 53,04 

DQO solúvel (mg L-1) 15,05 0,00 0,00 

Condutividade (mS cm-1) 2,12 2,91 2,60 

Turbidez (UNT) 11,90 0,22 0,06 

Alcalidade total (mg L-1) 220,87 240,95 116,02 

Ácidos voláteis (mg L-1) 33,80 65,54 112,66 

Remoção de cor (%) - 98,08 96,15 

Efluente têxtil real coletado + RB 5 

Parâmetros Bruto LP LF 

pH 7,68 - - 

DQO bruta (mg L-1) 83,79 17,80 5,21 

DQO solúvel (mg L-1) 10,65 0,00 0,00 

Condutividade (mS cm-1) 1,89 2,60 2,59 

Turbidez (UNT) 6,71 0,19 0,02 

Alcalidade (mg L-1) 220,87 148,48 142,79 

Ácidos voláteis (mg L-1) 38,89 62,72 116,34 

Remoção do RB 5 (%) - 95,00 95,48 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Tabela 36 - Resultados das análises do efluente têxtil e efluente têxtil + 

RB 5, realizadas antes e após a adsorção com LP e LF em fluxo contínuo. 

Efluente têxtil real coletado 

Parâmetros Bruto LP LF 

pH 7,52 - - 

DQO bruta (mg L-1) 97,38 29,52 42,35 

DQO solúvel (mg L-1) 15,05 0,00 0,00 

Condutividade (mS cm-1) 2,12 1,80 1,90 

Turbidez (UNT) 11,90 6,00 0,02 

Alcalidade total (mg L-1) 220,87 138,33 42,39 

Ácidos voláteis (mg L-1) 33,80 76,91 77,88 

Remoção de cor (%) - 73,08 94,23 

Efluente têxtil real coletado + RB 5 

Parâmetros Bruto LP LF 

pH 7,68 - - 

DQO bruta (mg L-1) 83,79 10,00 3,84 

DQO solúvel (mg L-1) 10,65 0,00 0,00 

Condutividade (mS cm-1) 1,89 1,78 1,69 

Turbidez (UNT) 6,71 3,21 0,02 

Alcalidade (mg L-1) 220,87 158,41 51,31 

Ácidos voláteis (mg L-1) 38,89 89,15 81,78 

Remoção do RB 5 (%) - 51,98 49,23 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Nas Tabelas 35 e 36 pode-se observar melhoria na qualidade dos parâmetros do 

efluente analisado tanto para LP quanto para LF nos diferentes tratamentos. Quanto ao pH final 

de cada tratamento, ele não foi contemplado, pois para realizar a condição ótima é feito seu 

ajuste, ou seja, pH básico para LP e pH ácido LF (e assim foram mantidos até o final do ensaio). 

Os melhores resultados para remoção de cor (98,08% para LP e 96,15 para LF) e do 

RB 5 (95,00% para LP e 95,48 para LF) foram obtidos nos ensaios em batelada quando 

comparados aos da coluna de leito fixo, o que pode ser explicado pela coluna de leito fixo 

ocorrer a saturação, pois o fluxo de efluente é contínuo, logo, satura mais rápido. 

Ozdemir et al. (2009) utilizaram como adsorvente em coluna de leito fixo zeólita 

modificada por surfactante, para remover cor de efluente têxtil e obtiveram eficiência de 82%. 
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Lima, Klein e Dotto (2017) utilizaram como adsorvente dois materiais preparados a 

partir da palha do milho, o primeiro consistia na palha in natura em pó, e o segundo a palha em 

pó modificada por ultrassom. Os autores aplicaram esses adsorventes no tratamento de efluente 

têxtil em batelada e obtiveram remoção de cor de 65% para a palha in natura e 92% para a 

palha modificada. 

Ribas et al. (2016) avaliaram a utilização de carvão ativado produzido a partir do 

carroço de pêssego aplicado na adsorção em batelada para o tratamento de efluente têxtil 

sintético e obtiveram uma eficiência de remoção de cor de 95%. 

Vargas et al. (2019) encontraram 85% de remoção de cor no estudo da adsorção com 

carvão ativado de fibra de sisal no tratamento de efluente têxtil sintético, e diante dessa 

eficiência, os autores afirmaram que o adsorvente alternativo utilizado apresentou boa 

capacidade de adsorção. 

Já para os valores de DQO e condutividade, eles foram melhores para os ensaios da 

coluna de leito fixo, pois o leito adsorvente interage com o meio e adsorve a matéria orgânica 

presente no efluente, bem como os sais dissolvidos. 

Nopkhuntod, Dararat e Yimrattanabovorn (2012) avaliaram a aplicação de xisto como 

adsorvente em coluna de leito fixo para o tratamento de efluente têxteis e obtiveram remoções 

de 97% para DQO e 90% para cor. 

Ainda vale destacar a existência de outros tipos de tratamentos. Segundo Torres et al. 

(2019) foi possível remover cerca de 70% de cor do efluente têxtil real aplicando os processos 

de coagulação e floculação. E ainda Hussain et al. (2018) obtiveram 81% de remoção de DQO 

tratando efluente de indústria têxtil em sistema de wetlands com fluxo vertical em escala piloto. 

Em contrapartida os resultados encontrados nessa pesquisa se mostram mais satisfatótios, pois 

o tratamento com adsorção em batelada alcançou até 98% de remoção de cor e 93% na remoção 

de DQO. E o tratamento em fluxo contínuo 94% de remoção de cor e 95% na remoção de DQO. 

Dentro deste contexto vale destacar que a adsorção proposta (seja ela batelada ou 

contínua) melhora significativamente a qualidade do efluente quando comparado ao efluente 

bruto, indicando o potencial dos adsorventes alternativos LP e LF nas condições estudadas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com os resultados obtidos no desenvolvimento desta pesquisa, foi possível concluir 

que: 

Os adsorventes alternativos propostos LP e LF foram caracterizados com propriedades 

mesoporosas, apresentando teores de umidade, material volátil e de cinzas e valor de massa 

especifica real, que podem ter contribuído para a adsorção do corante RB 5, principalmente 

quando submetidos a tratamento térmico seguido de tratamento químico. 

Foi observada redução do pH de 5,69 nas amostras do LI, para 4,50 nas amostras do 

LP e para 4,31 nas amostras do LF, em função do tratamento químico realizado com HNO3. Os 

valores do pHpcz foram de 7,13 para LI, 7,27 para LP e 5,65 para LF. 

Os grupos funcionais obtidos pelo FTIR para o RB 5 resultaram em bandas que 

indicam os estiramentos C – H, C = O e O – H. Nas amostras do LP e LF foram notadas bandas 

que indicam a presença de – OH, C ≡ N e alcenos. O adsorvente LF apresentou maior 

quantidade de grupos ácidos na análise do médodo de Boehm, reforçando o efeito da 

funcionalização nos adsorventes. 

Em relação à superfície dos materiais foi possível constatar a presença de fendas e 

cavidades em suas estruturas pela análise da MEV, o que pode ter favorecido a adsorção pela 

retenção do adsorvato nesta superfície irregular. 

A presença de elementos químicos como quartzo, calcita, óxido de praseodímio, 

bornite, óxido de urânio e fluorita puderam ser identificadas nas amostras dos adsorventes foi 

por meio da análise de DRX. E para as análises termogravimétrica e térmica diferencial foi 

verificada a perda de massa conforme o aumento da temperatura para os adsorventes estudados. 

Para a análise de porosimetria de mercúrio o maior volume intrudido foi para LF, o 

que corrobora com as demais análises apresentadas evidenciando maior volume de poros 

quando o adsorvente foi submetido ao tratamento térmico e químico. Ainda é importante 

destacar que para a análise de metais realizada, as concentrações estão dentro dos limites 

estabelecidos pela Conama 460/2013. 

Na análise textural foram obtidas características de mesoporosidade para os 

adsorventes estudados e ainda é válido ressaltar que a funcionalização contribuiu para o 

aumento de 3,5 vezes da área específica e 2,18 vezes do volume dos poros. 

Quando comparado o tamanho da molécula do corante estudado (RB 5) e a porosidade 

dos adsorventes (LP e LF) foi possível notar favorecimento do processo de adsorção, com os 

poros maiores dos adsorventes que comportam a molécula do adsorvato. 
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O aumento da capacidade de adsorção foi verificado com a realização do tratamento 

térmico e químico, uma vez que a remoção do corante foi de até 69% para LP e de até 99% para 

LF. 

Nos ajustes cinéticos para adsorção para ambos os adsorventes, LP e LF, pode-se 

constatar que o modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais do planejamento experimental. Nos ensaios foram obtidos pontos de equilíbrio 

de 360 minutos para o LP e 240 minutos para LF. A quantidade máxima adsorvida do RB 5 foi 

de 1,693 mg g-1 em pH 10,0, temperatura de 36,1 °C e massa de lodo de 0,10 g pelo LP (R2 

igual 0,92). Para o LF (R2 igual 0,95) a quantidade máxima adsorvida foi de 2,796 mg g-1 em 

pH 10,0, temperatura de 53,9 °C e massa de lodo de 0,20 g.  

No DCCR foi possível obter as variáveis significativas do processo de adsorção em 

batelada, sendo pH quadrático e massa linear para LP, e pH linear e massa linear para LF, bem 

como modelos de regressão para remoção do RB 5 com estes adsorventes. Pelo ensaio da 

desejabilidade foi obtida a condição ótima para o lodo pirolisado com pH 11,7, temperatura de 

42,6 °C e massa de lodo de 0,21 g, e para o lodo funcionalizado com pH 3,3, temperatura de 

51,3 °C e massa de lodo 0,21 g. 

Ainda para os ajustes dos modelos de equilíbrio de adsorção foi possível verificar a 

quantidade máxima adsorvida para o LP de 14,53 mg g-1 pelo ajuste do modelo Sigmóide e de 

8,52 mg g-1 para LF pelo ajuste do modelo de Wu. Estes modelos foram aplicados devido ao 

comportamento da curva ser caracterizado pela variação consecutiva dos pontos de máximo e 

mínimo. A adsorção ocorreu de forma exotérmica (adsorção física) para o LP e de forma 

endotérmica (adsorção química) para o LF, e de forma espontânea e termodinamicamente 

favorável para ambos os adsorventes. O aumento da temperatura proporcionou maior adsorção 

do corante RB 5 devido a ativação da superfície do do adsorvente e aumento no tamanho do 

poro. 

Nos ensaios de dessorção foram utilizadas soluções regenerantes de metanol 50% para 

LP e etanol 50% para LF em água destilada. A quantidade máxima dessorvida foi maior para 

LF (1,233 mg g - 1), e o modelo cinético de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou 

para ambos os adsorventes (R2 de 0,83 para LP e 0,92 para LF). Quanto às isotermas de 

dessorção, a que melhor se ajustou foi a de Langmuir com R2 de 0,75 para LP (0,348 mg g-1) e 

0,63 para LF (0,660 mg g-1). 

A dessorção do RB 5 ocorreu de forma exotérmica (adsorção física) para ambos os 

adsorventes e de forma espontânea e termodinamicamente favorável para ambos os 

adsorventes. 
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Nos ciclos de adsorção/dessorção observou-se inicialmente boa capacidade de 

adsorção dos adsorventes, que foi diminuindo consideravelmente no decorrer dos ciclos 

realizados provavelmente devido à baixa dessorção, podendo ser explicada pela presença de 

ligações fortes entre o adsorvente e o adsorvato. Ao término da realização de três ciclos o LP 

teve adsorção de 0,99% e dessorção de 2,14%; e LF teve adsorção de 22,71% e dessorção de 

8,35%. 

Quanto ao mecanismo de adsorção para LP foi proposto especificamente que o 

processo de adsorção ocorreu principalmente por pontes de hidrogênio e para LF por interação 

eletrostática. Contudo, tanto a quimiossorção quanto a fisiossorção podem influenciar no 

processo. Em relação ao mecanismo de dessorção pode-se destacar que a quiomiossorção estava 

presente para ambos os adsorventes, bem como a ocorrência de pontes de hidrogênio. 

Para os ensaios de coluna de leito fixo as variáveis significativas para LP foram vazão 

quadrática, a concentração de RB  quadrática, a massa de lodo linear, e interação entre a vazão 

linear e massa de lodo linear. As variáveis significativas para LF foram vazão linear e a 

interação de vazão linear e massa de lodo linear. 

As condições ótimas obtidas para vazão afluente, concentração do RB 5 e massa do 

lodo foram: 2 mL min-1, 30 mg L-1 e 0,99 g para LP e 2 mL min-1, 28 mg L-1 e 0,98 g para LF. 

E os modelos de regressão puderam ser validados para os intervalos estudados com R2 de 0,88 

para LP e 0,81 para LF. 

Ainda foram tratados efluente real e efluente real fortificado com RB 5 nas condições 

ótimas obtidas nos ensaios de batelada e fluxo contínuo, e foi possível verificar que a adsorção 

melhora significativamente a qualidade do efluente quando comparado ao bruto coletado. 

Por fim foi possível verificar que o lodo de esgoto, previamente pirolisado e 

funcionalizado, tem capacidade adsortiva e dessortiva na remoção do corante Preto Reativo 5 

nas condições analisadas. 

São sugestões para trabalhos futuros: 

 Estudar o processo de adsorção/dessorção do corante RB 5 utilizando outros materiais 

adsorventes, como por exemplo lodo após secagem em ETE, lodo aeróbio, lodo de 

indústria têxtil, dentre outros; 

 Analisar a capacidade adsortiva/dessortiva dos adsorventes propostos (LP e LF) no 

tratamento de outros tipos de corantes e em combinações de corantes; 

 Avaliar a toxicidade do efluente antes e após as etapas de adsorção e dessorção; 

 Analisar efluente têxtil bruto para verificar principalmente a remoção de cor; 
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 Realizar ensaios de dessorção e dos ciclos de adsorção/dessorção em coluna de leito 

fixo; 

 Realizar análises de caracterização do lodo antes e após a dessorção no processo em 

batelada e fluxo contínuo e; 

 Estudar a possibilidade de incorporação do lodo saturado em bloco cerâmico e 

pavimentação asfáltica para fins de aproveitamento deste resíduo. 
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ANEXO A 

 

 

Figura 42 - Esquema para interpretação de espectros de substâncias na região do infravermelho. 

 
Fonte: LOPES E FASCIO (2004). 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 37 - Desvio padrão dos ensaios cinéticos de adsorção realizados para o LP. 

Ponto 
Ensaios 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

1 
0,0002 0,0007 0,0006 0,0007 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0001 0,0032 0,0003 0,0014 0,0011 0,0003 0,0003 0,0006 0,0008 0,0003 

2 
0,0003 0,0008 0,0005 0,0008 0,0007 0,0003 0,0005 0,0004 0,0001 0,0003 0,0019 0,0002 0,0011 0,0004 0,0003 0,0010 0,0008 0,0001 

3 
0,0003 0,0010 0,0006 0,0015 0,0004 0,0002 0,0003 0,0011 0,0001 0,0004 0,0014 0,0010 0,0011 0,0007 0,0004 0,0009 0,0001 0,0002 

4 
0,0012 0,0007 0,0006 0,0009 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0008 0,0011 0,0008 0,0009 0,0011 0,0009 0,0004 0,0010 0,0011 0,0003 

5 
0,0007 0,0011 0,0008 0,0013 0,0004 0,0005 0,0009 0,0005 0,0002 0,0002 0,0014 0,0002 0,0011 0,0010 0,0004 0,0017 0,0009 0,0030 

6 
0,0009 0,0012 0,0009 0,0017 0,0004 0,0006 0,0004 0,0010 0,0014 0,0004 0,0018 0,0007 0,0016 0,0007 0,0002 0,0016 0,0001 0,0003 

7 
0,0002 0,0013 0,0009 0,0004 0,0007 0,0007 0,0009 0,0006 0,0014 0,0010 0,0009 0,0005 0,0011 0,0010 0,0005 0,0009 0,0015 0,0004 

8 
0,0013 0,0011 0,0008 0,0023 0,0006 0,0007 0,0004 0,0006 0,0026 0,0008 0,0002 0,0017 0,0013 0,0008 0,0005 0,0004 0,0024 0,0002 

9 
0,0022 0,0013 0,0007 0,0010 0,0006 0,0007 0,0018 0,0011 0,0013 0,0004 0,0003 0,0006 0,0013 0,0007 0,0008 0,0016 0,0010 0,0004 

10 
0,0008 0,0012 0,0010 0,0013 0,0004 0,0007 0,0006 0,0006 0,0034 0,0010 0,0012 0,0011 0,0013 0,0008 0,0006 0,0002 0,0002 0,0004 

11 
0,0009 0,0014 0,0009 0,0021 0,0009 0,0006 0,0006 0,0011 0,0010 0,0483 0,0030 0,0020 0,0013 0,0011 0,0009 0,0030 0,0002 0,0006 

12 
0,0010 0,0013 0,0009 0,0024 0,0008 0,0008 0,0005 0,0005 0,0021 0,0004 0,0032 0,0004 0,0014 0,0009 0,0005 0,0029 0,0020 0,0005 

13 
0,0128 0,0013 0,0009 0,0022 0,0022 0,0007 0,0009 0,0013 0,0004 0,0001 0,0026 0,0007 0,0014 0,0010 0,0008 0,0011 0,0017 0,0007 

14 
0,0011 0,0015 0,0006 0,0014 0,0001 0,0007 0,0004 0,0164 0,0025 0,0012 0,0007 0,0005 0,0015 0,0011 0,0007 0,0013 0,0001 0,0004 

15 
0,0012 0,0014 0,0005 0,0002 0,0010 0,0007 0,0005 0,0609 0,0015 0,0180 0,0015 0,0039 0,0015 0,0008 0,0009 0,0015 0,0009 0,0005 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Tabela 38 - Desvio padrão dos ensaios cinéticos de adsorção realizados para o LF. 

Ponto 
Ensaios 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

1 
0,0024 0,0016 0,0017 0,0027 0,0014 0,0007 0,0007 0,0009 0,0011 0,0003 0,0016 0,0022 0,0013 0,0004 0,0008 0,0009 0,0038 0,0006 

2 
0,0021 0,0023 0,0065 0,0019 0,0007 0,0007 0,0010 0,0008 0,0022 0,0010 0,0011 0,0011 0,0015 0,0016 0,0008 0,0003 0,0009 0,0009 

3 
0,0040 0,0021 0,0020 0,0008 0,0009 0,0008 0,0007 0,0009 0,0018 0,0014 0,0008 0,0069 0,0015 0,0004 0,0009 0,0045 0,0021 0,0004 

4 
0,0037 0,0021 0,0018 0,0023 0,0009 0,0009 0,0009 0,0019 0,0022 0,0014 0,0011 0,0012 0,0015 0,0005 0,0009 0,0019 0,0001 0,0007 

5 
0,0025 0,0023 0,0020 0,0022 0,0008 0,0010 0,0008 0,0026 0,0025 0,0027 0,0006 0,0082 0,0014 0,0002 0,0011 0,0052 0,0041 0,0006 

6 
0,0025 0,0029 0,0022 0,0019 0,0025 0,0011 0,0010 0,0006 0,0027 0,0011 0,0029 0,0637 0,0017 0,0005 0,0011 0,0025 0,0001 0,0006 

7 
0,0070 0,0023 0,0021 0,0026 0,0010 0,0010 0,0009 0,0010 0,0111 0,0026 0,0040 0,0041 0,0019 0,0006 0,0012 0,0001 0,0001 0,0010 

8 
0,0067 0,0026 0,0025 0,0024 0,0010 0,0010 0,0012 0,0010 0,0001 0,0018 0,0016 0,0014 0,0020 0,0006 0,0013 0,0014 0,0032 0,0011 

9 
0,0026 0,0029 0,0027 0,0028 0,0090 0,0008 0,0010 0,0009 0,0035 0,0017 0,0016 0,0016 0,0019 0,0006 0,0012 0,0032 0,0036 0,0009 

10 
0,0025 0,0035 0,0019 0,0021 0,0039 0,0010 0,0010 0,0011 0,0067 0,0019 0,0028 0,0008 0,0020 0,0955 0,0015 0,0061 0,0032 0,0009 

11 
0,0252 0,0037 0,0028 0,0042 0,5617 0,0009 0,0011 0,0010 0,0043 0,0006 0,0054 0,0018 0,0018 0,0007 0,0016 0,0043 0,0001 0,0010 

12 
0,0031 0,0034 0,0029 0,0137 0,0032 0,0011 0,0022 0,0011 0,0132 0,0045 0,0018 0,0123 0,0018 0,0007 0,0015 0,0016 0,0012 0,0009 

13 
0,0032 0,0036 0,0034 0,0096 0,0011 0,0009 0,0011 0,0034 0,0042 0,0026 0,0029 0,0107 0,0019 0,0008 0,0015 0,0017 0,0002 0,0033 

14 
0,0028 0,0037 0,0028 0,0118 0,0002 0,0010 0,0021 0,0039 0,0050 0,0031 0,0021 0,0024 0,0022 0,2268 0,0066 0,0049 0,0063 0,0009 

15 
0,0035 0,0040 0,0033 0,0099 0,0018 0,0009 0,0011 0,0021 0,0040 0,0017 0,0041 0,0037 0,0020 0,0009 0,0018 0,0031 0,0102 0,0009 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020).
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Tabela 39 - Desvio padrão dos ensaios de investigação da 

capacidade adsortiva para o LP e LF. 

Ponto 
Desvio Padrão 

LP LF 

1 0,0005 0,0006 

2 0,0007 0,0010 

3 0,0006 0,0019 

4 0,0013 0,0022 

5 0,0026 0,0023 

6 0,0031 0,0041 

7 0,0031 0,0030 

8 0,0047 0,0059 

9 0,0012 0,0039 

10 0,0036 0,0050 

11 0,0052 0,0039 

12 0,0165 0,0025 

13 0,0064 0,0019 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 

 

 

Tabela 40 - Desvio padrão dos ensaios cinéticos de dessorção 

para o LP e LF. 

Ponto 
Desvio Padrão 

LP LF 

1 0,0003 0,0001 

2 0,0004 0,0001 

3 0,0003 0,0002 

4 0,0001 0,0001 

5 0,0001 0,0001 

6 0,0001 0,0001 

7 0,0002 0,0007 

8 0,0002 0,0002 

9 0,0002 0,0002 

10 0,0002 0,0001 

11 0,0002 0,0002 

12 0,0003 0,0003 

13 0,0001 0,0001 

14 0,0001 0,0004 

15 0,0002 0,0002 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 
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Tabela 41 - Desvio padrão dos ensaios de isoterma de 

dessorção para o LP e LF. 

Ponto 
Desvio Padrão 

LP LF 

1 0,0009 0,0009 

2 0,0006 0,0003 

3 0,0002 0,0002 

4 0,0001 0,0001 

5 0,0004 0,0002 

6 0,0001 0,0001 

7 0,0001 0,0001 

8 0,0001 0,0001 

9 0,0004 0,0001 

10 0,0023 0,0016 

11 0,0001 0,0003 

12 0,0001 0,0002 

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA (2020). 


