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Resumo  

O crescente interesse em processos químicos mais sustentáveis e menos 

prejudiciais ao meio ambiente tem aumentado a utilização de materiais naturais de baixa 

ou não toxicidade que sejam capazes de substituir substâncias químicas com boa 

eficiência. A quitosana é um exemplo de polissacarídeo natural que, devido as suas 

características como, não toxicidade e biodegradabilidade, tornou-se um material de 

interesse em diversas áreas de pesquisa. Esse trabalho descreve a síntese dos materiais 

Q1 e Q2 a partir da modificação química da quitosana com 2-piridinacarboxaldeído e 6-

metilpiridina-2-carboxaldeído, respectivamente. O biomaterial Q1 foi utilizado em duas 

grandes áreas de pesquisa: em engenharia ambiental, como adsorvente alternativo em 

processos de adsorção de metais pesados em águas contaminadas, e em química fina, 

como organocatalisadores na síntese de produtos enantiomericamente puros através da 

catálise assimétrica. O material Q2, assim como Q1, foi empregado em química fina 

como organocatalisador. A caracterização de Q1 e Q2 foi feita utilizando as técnicas de 

FTIR e RMN 
13

C, além disso, Q1 também foi caracterizado pelas técnicas de análise 

elementar, MEV, EDX, e PCZ.  Estudos de adsorção em função do pH, tempo de 

contato e concentração inicial de adsorvato foram realizados para avaliar a capacidade 

de adsorção de Q1 tanto para cátions metálicos, quanto para oxiânions, em processos 

mono e bicomponente. Os dados cinéticos foram modelados por regressão não linear 

empregando os modelos PPO, PSO e modelo de Corsel. Os dados referentes às 

isotermas foram modelados empregando as isotermas de Langmuir, Freundlich, 

Redlich-Peterson, Sips e RAST-SIPS. Os biomateriais Q1 e Q2 foram utilizados como 

ligantes na formação de complexos com metais de transição usados como catalisadores 

em reações assimétricas de Henry. Nesse estudo as variáveis reacionais: tempo, 

temperatura, utilização de base de Brönsted, tipo de metal de transição e de substrato, 

foram analisadas a fim de encontrar a condição reacional na qual se tem o maior 

excesso enantiomérico (ee). As capacidades de adsorção obtidas foram de 1,80 mmol/g 

para Cu
2+

 e 3,86 mmol/g para Cr
6+

, sendo o modelo PSO o que melhor se ajustou aos 

dados cinéticos e os modelos de Langmuir e Sips os que melhor se ajustaram aos dados 

da isoterma de Cu
2+

 e Cr
6+

, respectivamente. Os estudos de adsorção bicomponente 

mostraram que Q1 possui capacidade de adsorver cátions e oxiânions em um mesmo 

sistema, sendo os modelos de Corsel e RAST utilizados para modelar os dados 

experimentais de cinética e isoterma, respectivamente. Na síntese de compostos 



enantiomericamente puros, a utilização do complexo Q1-Cu
2+

 resultou no melhor valor 

de ee encontrado para a reação entre o nitrometano e o benzaldeído, valor igual a 23%, 

com 97% de rendimento. O complexo Q2-Cu
2+

 obteve melhor ee quando utilizado na 

reação entre o nitrometano e p-metoxibenzaldeído, ee igual a 23% e 40% de 

rendimento. 

  



Abstract 

Growing interest in more sustainable, environmentally friendly chemical 

processes has increased the use of natural materials of low or non-toxicity that are 

capable of replacing chemicals with good efficiency. Chitosan is an example of a 

natural saccharide which, due to its characteristics such as non-toxicity and 

biodegradability, has become a material of interest in several research areas. This work 

describes the synthesis of materials Q1 and Q2 from the chemical modification of 

chitosan with 2-pyridinecaboxaldehyde and 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 

respectively, and its use in two major research areas: (1) environmental engineering as 

an alternative adsorbent in processes of adsorption of heavy metals in contaminated 

areas, and (2) in fine chemistry as organocatalysts in the synthesis of enantiomerically 

pure products through asymmetric catalysis. Characterization of Q1 and Q2 was 

performed using the following techniques: FTIR, NMR, elemental analysis, MEV, 

EDX, as well as calculation of mass gain and PCZ. Adsorption studies as a function of 

pH, contact time and initial adsorbate concentrarion were performed to evaluate the 

adsorption capacity of Q1 for metal cations and oxyanions, in both mono and 

bicomponent processes. Cinetic data were modeled by nonlinear regression, by applying 

PPO, PSO and Corsel’s models. Isotherm’s data were modeled by using Langmuir, 

Freundlich, Redlich-Peterson, Sips and RAST-SIPS isotherms. In addition to the 

adsorption studies, Q1 and Q2 were also used as binders in the formation of transition 

metal complexes that are used as catalysts in Henry’s asymmetric reactions. In this 

study, reaction variables such as time, temperature, use of Brönsted base, type of 

transition metal and substrate were analyzed in order to find the reaction condition in 

which the largest enantiomeric excess (ee) is obtained. We have obtained adsorption 

capacities of 1,80mmol/g for Cu
2+

 and 3,86 mmol/g for Cu
6+

, being PSO model the best 

fit for the kinetic data. Langmuir and Sips models were the best fit for Cu
2+

 and Cu
6+

, 

respectively. Bicomponent adsorption assays showed that Q1 has the ability to adsorb 

cations and oxyanions within the same system, being Corsel and RAST models used to 

obtain kinetic and isotherm experimental data, respectively. In the synthesis of 

enantiomerically pure compounds, the use of Q1-Cu
2+

 complex resulted in the best ee 

value found for the reaction between nitomethane and benzaldehyde, ee = 23%, with 

97% yield. For Q2-Cu
2+

 complex, better ee  was obtained for the reaction between 

nitromethane and p-methoxybenzaldehyde, ee = 23%,  with 40% yield. 
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1. Introdução  

Os polissacarídeos são encontrados amplamente na natureza com estruturas 

moleculares variadas e, consequentemente, com uma extensa gama de propriedades e 

aplicações. Esses biopolímeros possuem importantes propriedades físico-químicas e 

atividades biológicas inerentes que, aliadas ao interesse científico de desenvolvimento 

de uma química mais sustentável, tem sido alvo de inúmeros estudos (KURITA, 2001).  

Dos muitos tipos de polissacarídeos, a celulose e a quitina são os recursos de 

biomassa mais importantes e mais abundantes na Terra. A quitina é produzida 

principalmente em animais, como em exoesqueletos de crustáceos (KURITA, 2001), e 

por meio da desacetilação de seus grupos acetamidas obtém-se a quitosana, um 

polissacarídeo natural, de baixo custo e que possui importantes propriedades (CHEN et 

al. 2008).  

Dentre as propriedades da quitosana, a biocompatibilidade, biodegradabilidade 

e, também, sua capacidade de adsorção e complexação, fazem dela um material passível 

de ser utilizado em diversas áreas, como em tecnologias ambientais, na química, na 

biologia e também na medicina. Além dessas características, a quitosana é um material 

que se mostra bastante promissor para ser modificado quimicamente, devido à presença 

de grupos amina e hidroxila em sua cadeia polimérica (WU et al., 2010).  

São inúmeros os derivados obtidos por meio da modificação química da 

quitosana e, entre eles, as bases de Schiff, obtidas por meio da reação entre quitosana e 

aldeídos ou cetonas, se destacam devido à sua facilidade de síntese e por introduzir 

sítios ativos importantes na estrutura da quitosana (HASSAN, et al., 2015). A 

propriedade quelante das bases de Schiff faz com que esses materiais sejam capazes de 

complexar íons metálicos de forma eficiente, o que as tornam altamente úteis em duas 

aplicações específicas: em processos de adsorção, como adsorvente, e em organocatálise 

assimétrica, como catalisadores. 

O processo de adsorção tornou-se uma técnica extremamente importante quando 

se refere ao tratamento de efluentes contaminados com metais pesados, que, devido a 

sua alta eficiência e menor custo (FU e WANG, 2011), é considerada mais vantajosa em 

relação às demais técnicas utilizadas, como troca iônica, precipitação, separação por 
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membrana e eletrólise, que apresentam alto custo ou não são muito efetivas 

especialmente para a remoção de metais de soluções diluídas (GURGEL et al., 2008).  

Os metais pesados, formados por um grupo de metais e/ou metaloides que são 

tóxicos ao ser humano e/ou animais, estão entre os principais poluentes dos corpos 

d’água (DUFFUS, 2002), e são encontrados no meio ambiente oriundos, 

principalmente, da agricultura, do descarte inadequado de rejeitos de indústrias, e, 

também, na drenagem ácida de minas. Dentre as espécies químicas que esses metais 

podem ser encontrados no meio ambiente, a forma catiônica constitui um sério 

problema ambiental (BARRA et al., 2000), devido a suas características de persistirem 

no meio, por não serem degradáveis, e, além disso, apresentarem alta toxicidade para os 

organismos vivos (SHENG et al. 2004).  

O uso de adsorventes naturais e de baixo custo como, derivados de resíduos de 

culturas agrícolas e resíduos da indústria pesqueira, tem sido investigados por muitos 

autores, a fim de estudar suas capacidades de remoção de metais em águas 

contaminadas (RAMOS et al., 2016). A quitosana se enquadra nesse grupo de 

adsorventes naturais de baixo custo, e tem sido muito utilizada em tratamentos de águas 

residuais contaminadas, principalmente, com metais pesados (CHEN et al. 2008).  

Além da utilização na área ambiental, os derivados de quitosana também são 

muito empregados em química fina, na síntese de catalisadores usados em catálises 

orgânicas assimétricas. Esse tipo de catálise é utilizado na produção de compostos 

enantiomericamente puros, por meio da conversão de compostos pró-quirais em 

produtos quirais (BOHN, 2003).  

Enantiômeros são substâncias que possuem a mesma forma molecular, mas com 

um arranjo diferente de seus átomos em torno de um centro quiral, além disso, são a 

imagem especular um do outro e não são sobreponíveis. Um dos aspectos mais 

importantes na síntese de compostos orgânicos que contém um ou mais centros quirais é 

o controle de sua estereoquímica, ou seja, a síntese de compostos enantiomericamente 

puros (BOHN, 2003).  

O grande interesse na síntese de compostos enantiomericamente puros está 

relacionada principalmente aos fenômenos biológicos. Alguns desses fenômenos, como 

a ação enzimática e a interação de fármacos com seus respectivos receptores, ocorrem 
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através de interações altamente específicas, de forma que, as moléculas no corpo 

humano reconhecem dois enantiômeros de forma diferente, o que afeta o resultado da 

associação entre os enantiômeros e as moléculas receptoras do corpo humano. 

(NOYORI, 2002). 

A catálise assimétrica tem sido empregada em muitos tipos de reações para 

obtenção de compostos enantiomericamente puros, por exemplo, na reação de Henry. 

Essa reação ocorre através da adição de um nitroalcano a um composto carbonílico, e é 

conhecida por ser uma das metodologias mais úteis para a formação de ligações 

carbono-carbono e obtenção de moléculas polifuncionalizadas (BLAY, 2007). Vários 

métodos catalíticos da reação de Henry já foram estudados, dentre eles, destacam-se os 

métodos organocatalíticos, em que são utilizados complexos metálicos com ligantes 

quirais (BLAY, 2007).  

O desenvolvimento de metodologias eficientes em sínteses assimétricas é uma 

das áreas da química orgânica mais explorada atualmente, e, aliado ao interesse de uma 

química mais sustentável, estudos são feitos a fim de encontrar catalisadores naturais e 

eficientes. Dessa forma biopolímeros naturais, como a quitosana, são de grande 

interesse nos processos de organocatálise assimétrica em sistemas heterogêneos.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Gerais 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um biomaterial 

capaz de atuar como catalisador, em fase heterogênea, em reações assimétricas de 

Henry e como adsorvente na adsorção de metais tóxicos em solução aquosa idealmente 

contaminada. Para a realização desses estudos a quitosana foi modificada quimicamente 

utilizando 2-piridinacarboxaldeído. Por meio dessa modificação química, o biomaterial 

poderá ser usado como ―adsorvente universal‖ capaz de adsorver poluentes inorgânicos 

de naturezas aniônicas ou catiônicas, em diferentes condições de pH. Além disso, o 

biomaterial foi usado em catálise heterogênea como ligante na formação de complexos 

metálicos capazes de promover enantiosseletividade na reação de Henry. 

 

2.2 Específicos 

 Modificar quimicamente a quitosana com 2-piridinacarboxialdeído e 6-

metilpiridina-2-carboxaldeído para a produção dos biomateriais Q1 e Q2, 

respectivamente, mostrados na Figura 1; 

 Caracterizar os materiais Q1 e Q2 utilizando as técnicas de FTIR, RMN 
13

C, e 

análise elementar; 

 Estudar a adsorção do cátion metálico Cu
2+

 e do oxiânion cromato (CrO4
2-

) pela 

quitosana modificada Q1, em sistemas mono e bicomponente. Analisando a 

influência do tempo de contato, do pH e da concentração inicial do metal 

(isoterma) em solução aquosa idealmente contaminada, com o objetivo de 

otimizar o processo de adsorção; 

 Estudar a catálise assimétrica em reações de Henry assimétrica usando como 

catalisador as quitosanas modificadas Q1 e Q2, analisando a influência das 

variáveis: tempo, temperatura, utilização de base de Brönsted e tipo de ligante. 
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Figura 1: Estruturas das quitosanas produzidas: (a) Q1 e (b) Q2. 
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3. Revisão bibliográfica 

 

3.1 Quitosana 

A quitina é um dos polissacarídeos naturais mais abundantes na Terra, perdendo 

apenas para a celulose. Esse biopolímero, cuja estrutura é mostrada na Figura 2(a), é 

produzido por inúmeros organismos dos reinos vegetal e animal, podendo ser 

encontrado, por exemplo, em artrópodes, fungos e leveduras, atuando como um 

componente estrutural na formação de exoesqueletos e paredes celulares dessas espécies 

(RINAUDO, 2006). Além de ser biodegradável e não apresentar toxicidade 

(SAJOMSANG, 2010), uma das vantagens da quitina é a possibilidade de modificação 

de sua estrutura, dando origem a inúmeros derivados (PILLAI et al., 2009).  

A desacetilação dos grupos acetamido presentes na quitina dá origem a um dos 

seus principais derivados, a quitosana (RINAUDO, 2006). Além de ser obtida 

quimicamente, por meio da reação de desacetilação, a quitosana também pode ser 

encontrada naturalmente em parede celular de alguns fungos, como Mucorales strains, 

mas, em menor abundância (WU et al., 2010). Como pode ser visto na Figura 2, a 

estrutura da quitina, Figura 2(a), e quitosana, Figura 2(b), são semelhantes, ambas são 

polissacarídeos lineares contendo as unidades 2-acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose 

(GlcNAc) e 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose (GlcN) unidas por ligações glicosídicas 

do tipo β(1→4) (TSAIH, 2003), e ,embora não exista uma definição exata para o uso da 

nomenclatura, o termo quitosana é normalmente utilizado quando o grau de 

desacetilação for superior a 50% (VARMA et al. 2004).  

Figura 2: (a) Estrutura da quitina; (b) estrutura da quitosana. 
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aquosas e solventes. A quitina é insolúvel na maioria dos sistemas e solventes, a 

quitosana, por sua vez, é insolúvel em água e em solventes orgânicos, porém, 

dependendo do grau de desacetilação, pode ser solúvel em soluções ácidas. (MIMA et 

al., 1983; SASHIWA et al., 2003; KUMAR, 2000).  

A quitosana tornou-se um material de grande interesse por ser um biopolímero 

não tóxico, biodegradável e biocompatível, produzido por um recurso renovável e 

abundante, podendo, devido à sua estrutura, ser usada em muitas aplicações, como em 

produtos farmacêuticos, na agricultura, biotecnologia e também na área ambiental 

(DASH et al., 2011; PILLAI et al., 2009; PRASHANTH e THARANTHAN, 2007). 

Além disso, a presença de grupos funcionais reativos na molécula da quitosana, um 

grupo amino primário (C2) e duas hidroxilas livres (C3 e C6), tornam possível uma 

variedade de modificações químicas, obtendo, assim, uma ampla gama de derivados 

com propriedades específicas para aplicações em diversas áreas (PRASHANTH e 

THARANTHAN, 2007; ARANAZ et al., 2010).  

Dentre outras funções, o grupo amino primário comporta-se como excelente sítio 

de adsorção, fazendo da quitosana um ótimo adsorvente para corantes, íons metálicos e 

proteínas, por exemplo (CHIOU et al., 2004). A capacidade de ligação entre quitosana e 

íons metálicos também está relacionada com a estrutura flexível desse biopolímero, que 

permite configurações adequadas para a formação de complexos entre ambos (CHIOU 

et al., 2004; MOURYA e INAMDAR, 2008). Devido a essas características, a quitosana 

vem sendo estudada no tratamento de efluentes industriais, atuando na remoção de 

corantes e metais pesados por meio do processo de adsorção (MOUZDAHIR et al., 

2010; YANG e ZALL, 1984).  

Entretanto, em pH abaixo de 5,5, a quitosana forma géis e pode apresentar 

solubilidade, o que limita seu uso como adsorvente (CHIOU et al. 2004), se faz 

necessário, então, modificar sua estrutura a fim de eliminar esse problema, mas sem 

perder suas propriedades originais, como, biodegradabilidade, biocompatibilidade e não 

toxicidade (RIVA et al. 2011). Dentre os vários tipos de modificações da quitosana, a 

reticulação é muito utilizada, pois modifica sua hidrofobia e a torna mais estável em 

baixos valores de pH, logo, os derivados reticulados possuem melhor resistência 

mecânica e estabilidade química em soluções ácidas, características importantes para 

definir um bom adsorvente (CRINI e BADOT, 2008). 
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Vários métodos têm sido desenvolvidos para a reticulação química de quitosana, 

nos quais os agentes de reticulação mais utilizados são dialdeídos, como glutaraldeído 

(KURITA et al., 1986), e também epóxidos, sendo o mais comum, a epicloridrina 

(CHEN et al., 2008; CRINI e BATOD, 2008), um esquema dessa reação de reticulação 

está apresentado na Figura 3. Além das reações de reticulação, alguns autores estudaram 

o aumento da capacidade de adsorção da quitosana com a introdução de alguns grupos 

funcionais em sua estrutura (BAILEY, 1999), tais como, piridina, anéis de piridina 

substituído (BABA et al., 1998; RODRIGUES et. al., 1998) e polietilenimina 

(KAWAMURA et al., 1993).  

Figura 3: Representação esquemática da reação de reticulação da quitosana com 

epicloridirna. 
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3.2 Metais pesados 

O termo metal pesado tem sido muito utilizado nos últimos anos tanto em 

publicações científicas, quanto em legislações relacionadas aos riscos e uso seguro de 

substâncias químicas, sendo, frequentemente, usado para nomear um grupo de metais e 

semimetais associados à contaminação, toxicidade e ecotoxicidade. Existe, no entanto, a 

falta de uma definição exata para o termo metal pesado, assim, essa inconsistência na 

literatura reflete no uso inconsistente do mesmo (DUFFUS, 2002). 

Alguns autores definem metais pesados levando em consideração a massa 

atômica e densidade específica, outros grupos de definições baseiam-se no número 

atômico, em propriedades químicas, toxicidade, entre outros conceitos (DUFFUS, 

2002). Cada definição varia de acordo com a área da ciência em que o termo é 
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abordado, sendo que, para a área ambiental, metal pesado pode ser entendido como 

aquele metal que, em determinadas concentrações e tempo de exposição, oferece risco à 

saúde humana e ao ambiente, prejudicando a atividade dos organismos vivos (VON 

SPERLING, 1996). 

O aumento das atividades antrópicas, aliado ao crescimento industrial, fizeram 

com que uma quantidade cada vez maior de metais pesados fosse descarregada, direta 

ou indiretamente, para o meio ambiente, principalmente, em países em desenvolvimento 

(FU e WANG, 2011). Dentre as indústrias que contribuem para a contaminação de 

metal pesado, as indústrias de mineração, fertilizantes, pesticidas e produtos 

farmacêuticos, estão entre as principais fontes pontuais desse tipo de contaminação (FU 

e WANG, 2011; SRIVASTAVA e MAJUMDER, 2008).  

Diferente dos contaminantes orgânicos, os metais pesados não são 

biodegradáveis, ou seja, persistem por muito tempo no meio ambiente, apresentam 

toxicidade e podem ser carcinogênicos, pois quando presente em sua forma catiônica, o 

metal é capaz de reagir com o grupo sulfidrila (-SH) presente na estrutura proteica das 

enzimas, alterando suas propriedades e, consequentemente, causando danos ao 

metabolismo dos seres vivos (BAIRD, 2002). Além disso, são capazes de se acumular 

ao longo da cadeia alimentar, tornando, assim, uma séria ameaça para o meio ambiente, 

animais e seres humanos (FU e WANG, 2011; VOLESKY e HOLAN, 1995).  

Os organismos vivos requerem quantidades traço de alguns metais pesados, 

como cobalto, cobre, ferro, manganês e zinco, conhecidos como metais essenciais, mas 

quando esses metais se encontram em níveis elevados no organismo, podem ser 

prejudiciais, tanto como os não essenciais (SRIVASTAVA e MAJUMDER, 2008). 

Assim, os metais que são relativamente abundantes na crosta terrestre e frequentemente 

usados em processos industriais ou agrícolas são mais preocupantes, e, embora o 

número de elementos químicos que podem ser enquadrados dentro do conceito de metal 

pesado seja elevado, aqueles que causam uma preocupação particular no tratamento de 

efluentes industriais são: zinco, cobre, níquel, mercúrio, cádmio, chumbo e cromo (FU e 

WANG, 2011) 

A toxicidade dos metais pesados pode ser influenciada por diversos fatores, mas 

um fator que a afeta significativamente é sua espécie, ou seja, a forma química na qual 

esse elemento se encontra no meio, e, dentre as espécies que o metal pode ser 
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encontrado, aquela que apresenta maior toxicidade é a catiônica (BARRA et al., 2000).  

Sendo, então, de extremo interesse o estudo de tratamentos de efluentes que consistem 

em remover cátions metálicos presentes nos mesmos.  

Alguns metais pesados também podem ser encontrados como oxiânions, que são 

capazes de formar uma gama de diferentes espécies em soluções, dependendo do pH do 

meio e do estado de oxidação do metal (CORNELIS, 2008). Os altos níveis de 

oxiânions encontrados no meio ambiente, tanto em sedimentos sólidos quanto em águas 

subterrâneas, tornou-se um problema ambiental devido à ação prejudicial dessas 

espécies à saúde do homem e de animais (GOH, 2008). Os metais As, Cr, Mo, Sb, Se, 

V, são exemplos de metais que formam oxiânions, e dentre eles, os ânions arsenato e 

cromato são os mais perigosos (YOSHITAKE, 2002). 

 

3.2.1 Cobre 

Encontrado em grande abundância na natureza, o cobre tem grande habilidade 

em interagir quimicamente com componentes minerais e orgânicos do solo, podendo 

formar precipitados com alguns ânions, como sulfatos, carbonatos e hidróxidos (MELO 

et al., 2004), sendo a concentração natural no solo igual a 50 ppm. Na atmosfera, o 

cobre também pode ser proveniente de fontes naturais, como vulcões, incêndios 

florestais ou, até mesmo, pode ser transportado como poeira pelo vento (GAETKE e 

CHOW, 2003).  

Esse metal é considerado essencial por ser componente de várias enzimas 

responsáveis pela catálise de reações de oxidação-redução, sendo então, de grande 

importancia para o metabolismo animal. A deficiência desse metal em humanos é rara e 

se dá principalmente em recém-nascidos com pouco peso e em crianças malnutridas 

após o nascimento, resultando em anemia micrifitica e hipocrômica e susceptibilidade a 

infecções (GOYER e CLARKSON, 2001). Entretanto, uma excessiva ingestão de cobre 

causa sérios problemas toxicologicos como, vômitos, cãibras, convulsões, ou até mesmo 

a morte (PAULINO et al., 2006). Além disso, a acumulação excessiva desse metal nos 

rins, fígado, cérebro e córnea podem ocasionar distúrbios desses órgãos e a doença de 

Wilson, responsável por causar uma deficiência acentuada de excreção biliar de cobre 

(WAGGONER et al., 1999).  
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A contaminação de solos por cobre, causada por ações antropogênicas, é 

resultante da utilização de materiais que contêm este elemento, tais como fertilizantes, 

rejeitos municipais e/ou industriais e por emissões industriais, sendo as indústrias de 

galvanoplastia e curtimento de couro, as principais fontes de contaminação de cobre em 

águas e solo (GOYER e CLARKSON, 2001). 

 

3.2.2 Cromo 

O cromo é um elemento abundante na crosta terrestre, podendo ocorrer em 

vários estados de oxidação, que variam entre Cr
2+

 a Cr
6+

 (GOYER e CLARKSON, 

2001). No meio ambiente, entretanto, esse metal apresenta-se principalmente em dois 

estrados de oxidação, Cr
3+

 e Cr
6+

, que possuem grande diferença, não somente em 

relação as cargas, mas também em relação as suas propriedades físico-químicas 

(KOTÁS e STASICKA, 2000).  

Em relação à toxicidade, o Cr
6+ 

é bem mais tóxico quando comparado ao Cr
3+

 

(GOYER e CLARKSON, 2001), sua toxicidade está relacionada ao seu poder de 

difundir através das membranas celulares e por seu forte potencial oxidativo, dessa 

forma, a exposição aos compostos de cromo hexavalente pode conduzir a uma 

variedade de problemas clínicos, como asma, bronquite, pneumonia, dermatite, necrose 

dermica (KOTÁS e STASICKA, 2000), além de ser classificado como carcinogênico e 

mutagênico (TESTA, 2004). 

Em soluções aquosas o Cr
6+

 pode ser encontrado na forma de oxiânions, 

espécies químicas contendo oxigênio e carregadas negativamente, como Cr2O7
2−

 e 

CrO4
2−

. A distribuição dessas espécies na solução varia de acordo com o pH, 

concentração de cromo e seu potencial de redox (CORNELIS, 2008), sendo, Cr2O7
2-

, 

CrO4
2-

, H2CrO4 e HCrO4
-
, as espécies de Cr

6+
 mais prováveis de serem encontradas em 

meio aquoso (BARREA-DÍAZ, 2012).  

O cromo é encontrado em todas as rochas, difundido no solo, na água e nos 

materiais biológicos, no entanto, seu conteúdo total no solo não está relacionado apenas 

a sua origem natural, mas também ao cromo proveniente de ações antrópicas (MELO et 

al., 2004). Indústrias de pintura e fabricação de pigmentos, produção de aço inoxidável, 

controle de corrosão, de cromagem e fertilizantes, estão entre as responsáveis por 



 

28 
 

descarregar efluentes contendo cromo hexavalente em águas superficiais (GODEA e 

PEHLIVAN, 2005).  

 

3.3 Adsorção 

A adsorção é um processo químico de superfície, em que ocorre a transferência 

de massa de determinadas substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos para a 

superfície de sólidos, quando ambos são colocados em contato. A espécie que é 

transferida do fluido para o sólido é denominada adsorvato ou adsorbato, e a superfície 

sólida na qual o adsorvato se acumula chama-se adsorvente ou adsorbente (RUTHVEN, 

1984; NASCIMENTO et al., 2014).  

Por ser um processo de superfície, quanto maior for a área superficial do suporte 

sólido, mais favorável será a adsorção, dessa forma, os adsorventes geralmente são 

sólidos formados por partículas porosas (RUTHVEN, 1984). Além da área superficial, o 

volume específico dos poros e a distribuição dos grupos funcionais, presentes na 

superfície do adsorvente, também influenciam a adsorção (NASCIMENTO et al., 

2014). 

O processo de adsorção é influenciado, também, pelas condições operacionais, 

sendo, temperatura, pH e a natureza do solvente as mais importantes (NASCIMENTO 

et al., 2014). O efeito da temperatura sobre o sistema é importante pois um aumento na 

temperatura pode ocasionar aumento de energia cinética e de mobilidade das espécies 

do adsorvato (JIMENEZ et al., 2004). O pH afeta a adsorção na medida em que 

influencia na distribuição das espécies químicas presentes no meio, ou seja, tanto o 

adsorvato quanto o adsorvente podem ser encontrados em diferentes espécies em 

valores de pH distintos (NASCIMENTO et al., 2014).  

Levando em consideração a natureza das forças envolvidas na adsorção, pode-se 

classifica-la em dois tipos: fisiossorção e quimiossorção. Na quimissorção, ocorre troca 

ou partilha de elétrons entre as moléculas do adsorvato e a superfície do adsorvente, ou 

seja, ocorre uma ligação química entre ambos. Além disso, essa adsorção é altamente 

específica e localizada, sendo que nem todas as moléculas presentes no fluido podem 

ser adsorvidas quimicamente, somente aquelas capazes de se ligar ao sítio ativo, pois a 

adsorção só ocorre nesses sítios (NASCIMENTO et al., 2014; RUTHEVEN, 1984). 
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Na fisiossorção, o adsorvato se liga à superfície do adsorvente por meio de 

interações relativamente fracas, que podem ser atribuídas às forças de van der Waals, a 

adsorção é inespecífica e não localizada, ou seja, ocorre em toda superfície do 

adsorvente (NASCIMENTO et al., 2014; RUTHEVEN, 1984). Do ponto de vista 

termodinâmico é possível diferenciar a adsorção física e química por meio da magnitude 

da energia livre de adsorção, a fisiossorção possui entalpia variando entre de 0 a 20 

kJ/mol, enquanto que para a quimissorção esse valor varia entre 80 a 200 kJ/mol 

(HÚMPULA et al., 2013). 

 Ultimamente, a adsorção tem ganhado grande destaque nos processos de 

tratamento de águas residuais e efluentes industriais, principalmente quando se trata de 

contaminação por metais pesados (NASCIMENTO et al., 2014). Muitos métodos físico-

químicos têm sido propostos para a remoção desses metais em efluentes industriais, tais 

como a precipitação, ultrafiltração, troca iônica e osmose reversa, mas todos esses 

tratamentos oferecem alguma desvantagem, como a produção de lama no processo de 

precipitação, a troca iônica é considerada uma das melhores alternativas, entretanto, não 

é economicamente atraente por causa do alto custo operacional (KAZEMIPOUR et al., 

2008). A adsorção, por outro lado, é um tratamento alternativo barato, de grande 

eficiencia e que vem sendo empregado nas indústrias a fim de reduzir os níveis de 

compostos tóxicos dos seus efluentes (FU e WANG, 2011; RAMOS et al., 2015). Por 

vezes, a adsorção é um processo reversível, dessa forma os adsorventes podem ser 

regenerados e reutilizados, e o adsorvato recuperado, o que torna essa técnica ainda 

mais vantajosa do ponto de vista econômico (FU e WANG, 2011; GURGEL e GIL, 

2009b).  

A adsorção tornou-se, então, um dos métodos mais populares para tratamento de 

águas contaminadas, ganhando importância como um processo de separação e 

purificação, e tem sido objeto de interesse de cientistas de variadas áreas, apresentando 

importância tecnológica, biológica, além de aplicações práticas na indústria e na 

proteção ambiental, tornando-se uma ferramenta útil em vários setores (NASCIMENTO 

et al., 2014). 
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3.4 Modelos empíricos  

 Para a exploração de diferentes adsorventes, a fim de encontrar novos sistemas 

de adsorção, é necessário estabelecer uma correlação que represente os dados no 

equilíbrio de adsorção, sendo indispensável para a previsão confiável de parâmetros de 

adsorção e comparação quantitativa do comportamento do adsorvente estudado em 

diferentes sistemas de adsorção (FOO e HAMEED, 2010). Para tanto, utilizam-se 

modelos empíricos que são capazes de descrever os dados com uma determinada 

precisão, sendo de grande importância a utilização de equações apropriadas para que 

tenha-se uma descrição adequada dos dados experimentais (HINZ, 2001). 

 Para compreender adequadamente o processo de adsorção, é importante estudar 

dois componentes básicos do processo: equilíbrio e cinética. O primeiro fornece dados 

termodinâmicos que possuem informações sobre o estado final do sistema, enquanto a 

cinética lida com mudanças nas propriedades químicas durante o processo, atentando, 

especialmente, às taxas de variação (AZIZIAN, 2004). 

 

3.4.1 Cinética 

 A cinética de adsorção consiste na taxa de remoção do adsorvato, presente na 

fase fluida, em relação ao tempo de contato entre adsorvato/adsorvente 

(NASCIMENTO et al., 2014), sendo necessário conhecer essa taxa de adsorção para 

avaliar o adsorvente, encontrar as condições ótimas do processo e determinar os 

coeficientes que caracterizam o transporte do adsorvato para a superfície do sólido 

(AZIZIAN, 2004). 

Normalmente, a cinética de adsorção pode ser conduzida por três processos: (i) 

transferência de massa externa: que corresponde a transferência de moléculas da fase 

fluida para a superfície da partícula adsorvente; (ii) difusão no poro: em que ocorre a 

difusão de moléculas do fluido para o interior dos poros, e  (iii) difusão na superfície: a 

qual corresponde à difusão das moléculas totalmente adsorvidas ao longo da superfície 

do poro (NASCIMENTO et al., 2014). 
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3.4.1.1 Modelos cinéticos monocomponente 

Nos últimos anos, os mecanismos de adsorção envolvendo modelos cinéticos 

têm sido muito relatados na literatura, havendo numerosos modelos que descrevem a 

ordem de reação de vários sistemas de adsorção, por exemplo, para adsorção de íons, de 

compostos orgânicos e de gás (AZIZIAN, 2004) (HO, 2006). Neste trabalho, dois 

modelos cinéticos foram utilizados a fim de descrever o processo de adsorção de metais 

pesados pelos adsorventes sintetizados, sendo eles: modelo de pseudo primeira ordem 

(PPO) e modelo de pseudo segunda ordem (PSO). 

 

3.4.1.2 Modelo de Pseudo-Primeira Ordem (PPO) 

O modelo cinético de pseudo primeira ordem, descrito por Lagergren, define a 

taxa de adsorção em função da capacidade de adsorção (LAGERGREN, 1898), como 

mostra a equação a seguir: 

    
  

   (     ) 
(1) 

Onde:  e (mmol/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio;  

 t (mmol/g) = capacidade de adsorção no tempo t (min);  

 1 (min
-1

) = constante de velocidade de pseudo primeira ordem.  

 

Ao rearranjar e integrar a equação (1), considerando as condições:    = 0 quando 

t = 0 e   =   quando t = t, obtém-se a equação a baixo: 

      (         ) 

 

(2) 

Por meio da construção do gráfico qt versus t, obtem-se a constante cinética de 

adsorção de PPO (k1) e a capacidade de adsorção no equilíbrio (qe), por meio da 

regressão não linear dos dados experimentais utilizando a equação (2). 
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3.4.1.3 Modelo de Pseudo-Segunda Ordem (PSO) 

O modelo cinético de pseudo segunda ordem foi descrito por Ho e McKay, 

sendo representado pela seguinte equação (HO e MCKAY, 1998) : 

    
  

    (     )
    

 

(3) 

Onde: qe (mmol/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio;  

qt (mmol/g) = capacidade de adsorção no tempo t (min);  

k2 (g/mmol min) = constante de velocidade de pseudo segunda ordem. 

 

Rearranjando e integrando a equação 3 e considerando    = 0 quando t = 0 e    = 

   quando t = t, tem-se a equação: 

 
   

    
  

        
      

 

(4) 

Assim como para o modelo PPO, por meio do gráfico de qt versus t é possível 

obter a constante cinética de adsorção de pseudo segunda ordem e a capacidade de 

adsorção no equilíbrio, k2 e qe, respectivamente, por meio de regressão não linear dos 

dados experimentais usando a equação (4).  

 

3.4.1.4  Modelos cinéticos bicomponente  

Os modelos cinéticos de pseudo primeria ordem (PPO) e pseudo segunda ordem 

(PSO), descritos nas seções 3.4.1.2 e 3.4.1.3, respectivamente, podem usados para 

descrever o comportamento individual dos íons metálicos nos processos 

multicomponentes, mas os mesmos não são capazes de descrever as interações que 

ocorrem entre os íons metálicos durante esses processos de adsorção. Dessa forma, para 

descrever melhor o comportamento do sistema bicomponente Cu
2+ 

- Cr
6+

 em função do 

tempo de contato, além dos modelos PPO e PSO, o modelo cinético competitivo 
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descrito por Corsel, que considera as interações entre os íons na adsorção competitiva, 

também foi utilizado.  

 

3.4.1.5 Modelo de Corsel 

O modelo cinético descrito por Corsel et al. em 1986, o qual descreve a cinética 

de adsorção para sistemas bicomponentes, introduz as constantes de adsorção intrínseca 

e de taxa de dessorção dependentes da concentração da superfície (Γ), de acordo com 

seguintes equações:  

   ( )

  
  ( )  

   (      ( ))    ( )   
    ( ) 

(5) 

 

Em que: 

 
 ( )  

    
 ( )  

    

     ( )  
   (      ) 

 
(6) 

 

 

  

 
 ( )   

    
 ( )   

    

     ( )   
   (      ) 

 
(7) 

 

Onde: Γ(t) (mmol/m
2
) = concentração da superfície, dependente do tempo t; 

Γmax (mmol/m
2
) = valor de Γ em que a cobertura da superfície é máxima; 

(Γ)on (L/mmol·min) = função da taxa de adsorção; 

k(Γ)off (min
-1

) = função da taxa de dessorção; 

Cb (mmol/L) = concentração do íon metálico; 

Di (m
2
/min) = coeficiente de difusão efetiva para cada íon metálico; 

δ (m) = espessura da camada não homogênea. 
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Os valores de  ( )  
   

 e  ( )   
   

 podem ser aproximados pelas seguintes 

equações: 

  ( )  
           (   ) (8) 

   

  ( )   
           (   ) (9) 

 

Onde: k+1 (L/mmol·min) = constante inicial de adsorção intrínseca; 

k-1 (min
-1

) = taxa de dessorção; 

α = constante de interação de adsorção para cada íon metálico; 

β = constante de interação de dessorção para cada íon metálico. 

Para sistemas de adsorção bicomponente, tem-se: 

           (10) 

  

A constante de equilíbrio termodinâmica (Ka) é definida por: 

 
   

   
   

    
   

 
(11) 

 De acordo com as Equações 6, 7, 8 e 9, a constante Ka pode ser escrita da 

seguinte forma: 

 
   

   
   

    
   

 
   
   

    
          (   ) 

(12) 

  

 Em que: 

       (13) 

   

 
  

   
   

 
(14) 

 

Onde: K = constante de associação no limite de baixa carga superficial. 
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3.4.2 Isoterma 

O equilíbrio de adsorção, geralmente conhecido como isoterma de adsorção, é 

geralmente um requisito essencial na obtenção de informações relevantes para a análise 

desse processo, pois descreve como o adsorvente interage com os materiais adsorventes 

(EL-KHAIARY, 2008; THOMPSON et al., 2010). Quando adsorvato e adsorvente são 

colocados em contato, as moléculas tendem a fluir do meio aquoso para a superfície do 

adsorvente até que a concentração de soluto na fase líquida (Ce) permaneça constante, 

nesse ponto é dito que o sistema atingiu o equilíbrio e a capacidade de adsorção do 

adsorvente (qe) pode ser determinada (NASCIMENTO et al., 2014). 

O gráfico de isoterma é representado pelo gráfico Ce versus q, sendo, então, 

necessário obter esses valores para construí-lo. Normalmente a concentração final de 

soluto na fase líquida é calculada pela diferença entre as concentrações de soluto inicial 

e final (LIMOUSIN et al., 2007), e a capacidade de adsorção pode ser calculada por 

meio da equação abaixo (NASCIMENTO et al., 2014). 

 
   

(     )

 
   

 

(15) 

Onde: q (mmol/g): capacidade de adsorção; 

Co (mmol/L): concentração inicial do adsorvato; 

Ce (mmol/L): concentração do adsorvato no equilíbrio; 

V (L): volume da solução; 

m (g): massa do adsorvente. 

 

 Segundo a classificação da IUPAC existem seis tipos de isotermas, as quais 

foram obtidas para adsorção de gases (NASCIMENTO et al., 2014). Essas isotermas 

estão apresentadas na Figura 4. 
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Figura 4: Tipos de isotermas de acordo com a classificação da IUPAC. 

 

 

Na isoterma do tipo I a quantidade de gás adsorvida aumenta à medida que a 

pressão aumenta, até um patamar, essa isoterma é característica de sólidos 

microcporosos e é obtida nos processos de adsorção em que se forma apenas uma 

monocamada (NASCIMENTO et al., 2014).  

As isotermas do tipo II e IV são típicas de sólidos não porosos e de sólidos com 

poros razoavelmente grandes, respectivamente, e representam processos de adsorção em 

que ocorre a formação de multicamadas (NASCIMENTO et al., 2014).   

As isotermas do tipo III e V são características de sistemas em que as moléculas 

do adsorvato apresentam maior interação entre si do que com o sólido, não são 

processos muito comuns e, nesses casos, a porosidade dos sólidos não tem importância. 

A isoterma do tipo VI é obtida pela adsorção do gás por um sólido não poroso e de 

superfície uniforme, e apresenta uma adsorção em multicamada (NASCIMENTO et al., 

2014). 
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3.4.2.1 Modelos de Isoterma monocomponente 

Muitos modelos de isotermas foram propostos, com dois ou mais parâmetros, 

para ajustar os dados experimentais sobre os valores de q versus Ce e descrever o 

equilíbrio de adsorção. Dentre essas, podemos citar as equações de Langmuir, 

Freundlich, Redlich-Peterson e Sips (EL-KHAIARY, 2008; GIMBERT et al., 2008). 

No entanto, as duas equações utilizadas com mais frequência aplicada em sistemas 

sólidos/líquidos para descrever isotermas de adsorção são os modelos de Langmuir e de 

Freundlich (FOO e HAMEED, 2010).  

As equações de isoterma podem ser rearranjadas para obter suas formas lineares, 

mas alguns estudos mostraram que o uso dessas equações provoca uma discordância 

entre os parâmetros obtidos podendo, também, alterar a estrutura da função do erro, 

recomenda-se, então, o uso das equações não linearizadas (FOO e HAMEED, 2010; 

KUMAR, 2006). Dessa forma, apenas as equações não lineares dos modelos estudados 

foram utilizadas para descrever o sistema de adsorção estudado neste trabalho.   

 

3.4.2.2 Modelo de Freundlich 

O modelo de isoterma de Freundlich foi um dos primeiros a equacionar a relação 

entre a quantidade de material adsorvido e a concentração do material na solução, por 

meio de um modelo com características empíricas (NASCIMENTO et al., 2014). Esse 

modelo considera o sólido heterogêneo, dessa forma, assumi-se que ocorre uma 

distribuição não uniforme de calor de adsorção e os sítios do adsorvente possuem 

diferentes afinidades com os adsorvatos. De acordo com esse modelo, os sítios de 

ligação mais fortes são ocupados em primeiro lugar, seguindo daqueles com menor 

afinidade pelo adsorvente, até a conclusão do processo de adsorção (FREUNDLICH, 

1906; FOO e HAMEED, 2010). A equação descrita abaixo é utilizada para descrever 

esse modelo.  

         
 
 ⁄  (16) 

Onde: k𝐹 [(mmol/g)(L/mmol)
1/n

] = constante de Freundlich; 

𝑛 = fator de heterogeneidade. 
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3.4.2.3 Modelo de Langmuir 

O modelo de isoterma de adsorção de Langmuir é uma das equações mais 

utilizadas para descrever os processos de adsorção, a qual está apresentada pela Eq. 

(17). Esse modelo assume que a adsorção ocorre apenas em monocamada, existe um 

número finito de sítios de adsorção que são idênticos e equivalentes energeticamente, e, 

cada sítio de adsorção pode comportar apenas uma molécula adsorvida. Tem-se, então, 

uma adsorção homogênea, em que todos os sítios de adsorção possuem igual energia e 

afinidade pelo adsorvato. Além disso, esse modelo admite que não ocorrem interações 

entre as moléculas adsorvidas, mesmo quando essas se encontram em locais adjacentes 

(LANGMUIR, 1918; FOO e HAMEED, 2010). 

 

 
   

       
     

   

 

(17) 

Onde:  e (mmol/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio;  

  á  (mmol/g) = capacidade máxima de adsorção;  

 e (mmol/L) = concentração do metal no equilíbrio; 

b = constante de Langmuir. 

 

3.4.2.4 Modelo de Sips 

 O modelo da isoterma de Sips é uma combinação das isotermas de Langmuir e 

Freundlich, utilizada para prever sistemas de adsorção heterogêneos e contornar a 

limitação do aumento da concentração de adsorvato associado com o modelo de 

Freundlich (FOO e HAMEED, 2010). Esse modelo pode ser representado pela seguinte 

equação (SIPS, 1948): 

 

 
        (

(   )
 
 ⁄

  (   )
 
 ⁄
)    

(18) 
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Onde:   = constante de Sips; 

𝑛 = parâmetro que caracteriza a heterogeneidade do sistema de adsorção.  

A equação (18) pode ser obtida a partir da isoterma de Langmuir, introduzindo a 

ela um parâmetro que caracteriza a heterogeneidade do sistema, o expoente n. Assim, 

quando n = 1, a isoterma de Sips é reduzida para a isoterma de Langmuir (SIPS, 1948). 

 

3.4.2.5 Modelo de Redlich-Peterson 

 A isoterma de Redlich-Peterson é um híbrido das isotermas de Langmuir e 

Freundlich, que incorpora três parâmetros em uma equação empírica (FOO e 

HAMEED, 2010) e se aplica à condição de baixa concentração, que mostra a ausência 

de saturação nas concentrações mais elevadas, e pode ser representada pela equação que 

segue (REDLICH e PETERSON, 1959): 

 
    

    

       
 

 
(19) 

 

Onde: KR (L/g) e aR = constantes do modelo; 

β = expoente da isoterma R-P (1/n = 1 – β). 

 

Em sistemas cujas concentrações sejam altas, a isoterma R-P é reduzida à 

isoterma de Freundlich. Quando β = 1, a equação (19) é reduzida à isoterma de 

Langmuir, equação (17), já para β = 0 a equação é reduzida à equação de Henry, como 

se segue (REDLICH e PETERSON, 1959): 

 
    

    
     

  

 

(20) 

 

3.4.2.6 Parâmetros termodinâmicos 

A variação da energia livre de adsorção do sistema, ΔadsG°, é um parâmetro 

importante para indicar a espontaneidade do processo de adsorção, visto que, um maior 
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valor negativo de ΔadsG° reflete uma adsorção energeticamente favorável. De acordo 

com as leis da termodinâmica, a energia livre pode ser calculada da seguinte forma 

(LIU, 2009): 

             𝑛   

 

(21) 

Onde: Ka = a constante de equilíbrio termodinâmico,  

T (K)= temperatura absoluta, em Kelvin; 

R = constante dos gases ideais, cujo valor é 8,314 J/K.mol. 

 

O valor de        pode ser estimado utilizando os dados de equilíbrio, ou seja, 

dados da isoterma, dessa forma, a constante de equilíbrio termodinâmico pode ser 

calculada a partir da constante de Langmuir, b, como se segue (LIU, 2009): 

 

 
    [

 

  

(       )]   

 

(22) 

Onde:   e = coeficiente de atividade no equilíbrio a 25°C. 

Quando o adsorvato é um íon metálico, o coeficiente de atividade é afetado, 

assim, se faz necessário a correção do coeficiente de atividade para cada sistema de 

adsorção. Liu (LIU, 2009) postulou essa correção por meio da lei de Debye Hückel 

extendida, mostrada a seguir, para a obtenção do cálculo correto da ΔadsG°. 

 
     

 
  

         √  

   ( √     ⁄ )
 

(23) 

 

Onde: z = carga iônica; 

Ie (mol/L) = força iônica no equilíbrio, calculada utilizando a primeira concentração de 

equilíbrio que atinge o patamar da isoterma de adsorção (RAMOS et al., 2015); 

α (pm) = tamanho do íon (αCu
2+

 = 600 pm e αCrO4
2-

 = 400 pm (HARRIS, 2010)) 
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3.1.1 Isoterma bicomponente 

Isotermas de adsorção multicomponente descrevem como o adsorvente interage 

com vários tipos de adsorvatos, que podem estar presentes no meio aquoso, sendo de 

extrema importância para a elucidação da capacidade de adsorção e do mecanismo 

desse processo. Dessa forma, o modelo de isoterma multicomponente RAST foi 

utilizado para modelar o sistema bicomponente estudado. 

 

3.1.1.1 Modelos IAST e RAST  

O modelo de IAST foi proposto, a princípio, por Myers e Prausnitz (MYERS e 

PRAUSNITZ, 1965) para a adsorção de uma mistura de gases e, posteriormente, Radlke 

e Prausnitz (RADKE, 1972) prolongaram o modelo para utilização em soluções 

líquidas. Esse modelo proporciona um método termodinâmico para estimar a isoterma 

de adsorção multicomponente a partir de dados da isoterma monocomponente, sendo 

mais adequando para sistemas de adsorção em que não ocorrem interações sinérgicas ou 

antagônicas entre os adsorvatos (JADHAV et al, 2013; TEODORO et al., 2017). 

Esse modelo assume que todos os componentes da mistura comportam-se como 

solutos adsorvidos ideais, de acordo com a Lei de Henry. Dessa forma, os potenciais 

químicos dos componentes são iguais em fase adsorvida e fase líquida e, assim, a 

pressão de espalhamento para cada adsorvente é constante em uma mistura de n solutos 

(TEODORO et al., 2017). 

O modelo de RAST, proposto por Costa et al., (COSTA et al. 1981) é uma 

extensão do modelo IAST proposto para sistema de adsorção multicomponente de 

misturas não ideias de H2S, CO2 e C3H8 em zeólita. Ao contrário do modelo IAST, o 

modelo RAST assume a hipótese de que a fase adsorvida mostra um desvio da 

idealidade, e é o modelo mais adequando para sistemas de adsorção onde ocorrem 

interações entre os adsorvatos (TEODORO et al., 2017). 

O equilíbrio sólido-líquido, em analogia com a lei de Raoult para o equilíbrio 

vapor-líquido, é dado pela Equação a baixo: 

      
 (     )                    (24) 
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Para sistemas de adsorção não ideais, a Equação 21 é modificada da seguinte 

forma: 

      
 (     )                      (25) 

 

Onde: N = número de componentes presentes na mistura; 

Ce (mmol/L) = concentração na fase líquida de cada adsorvato, no equilíbrio; 

Ce
0
 (mmol/L) = concentração da fase líquida, no equilíbrio, a qual resultou na 

capacidade de adsorção monocomponente, qe
0
 (mmol/L), a mesma pressão (P), 

temperatura (T) e pressão de espalhamento reduzida (Ψ). 

γi = coeficiente de atividade do componente adsorvido; 

xi = fração molar de cada componente adsorvido pelo adsorvente. 

 A fração molar (xi) pode ser calculada da seguinte forma: 

                              (26) 

 

Para sistemas de adsorção binários, tem-se: 

  

  
 

  

    
  

  

    
  

(27) 

Onde: qT (mmol/g) = concentração total de adsorvato na fase sólida; 

    
 

 (mmol/g) = capacidade de adsorção, no equilíbrio, para o componente 1; 

    
 

 (mmol/g) = capacidade de adsorção, no equilíbrio, para o componente 2; 

x1 e x2 = frações dos componentes 1 e 2 adsorvidos na fase sólida. 

 Para sistemas de adsorção não ideais, a capacidade de adsorção total a 

temperatura constante pode ser calculada pela equação de Gibbs-Duhem (TEODORO et 

al., 2017): 
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∑         (
 

  
 ∑

  

    
 

 

   

) ( )

 

   

 

(28) 

   

Rearranjando a Equação 25 para sistemas de adsorção binários, tem-se: 

  

  
 

  

    
  

  

    
     *

     ( )

 ( )
+
    

    *
     ( )

 ( )
+
    

 
(29) 

 

 A pressão de espalhamento de um adsorvato é uma variável termodinâmica 

intensiva do equilíbrio de adsorção. Normalmente é definida como a diferença dos 

valores da tensão interfacial da interface sólido-solvente puro e da interface sólido-

solução com adsorvato (ERTO, 2011). A pressão de espalhamento de cada adsorvente é 

constante em temperatura constante, por exemplo,   
     

  para um sistema de 

adsorção binário. A pressão de espalhamento reduzida é definida pela Equação a baixo: 

 
   

  
  

  
 ∫

    
 (    

 )

    
      

               
    
 

 

 
(30) 

   

Onde: A (m
2
/g) = área superficial específica por unidade de massa de adsorvente; 

R (J/mol·K) = constante dos gases; 

T (K) = temperatura absoluta; 

    
  (mmol/L) = concentração de cada componente na fase aquosa, no equilíbrio, no 

sistema monocomponente; 

    
  (mmol/g) = capacidade de adsorção, no equilíbrio, de cada componente no sistema 

monocomponente. 

 A fração molar total adsorvida na fase sólida para o sistema de adsorção 

multiomponente é dado por: 

 

    ∑  

 

   

 

(31) 
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Onde: xT = fração molar total adsorvida na fase sólida para o sistema multicomponente. 

 Para um sistema binário, a fração molar total é calculada por meio da equação 

que segue: 

            (32) 

 

 A equação do modelo de RAST deve ser completada com outras N equações, 

para permitir a estimativa de coeficiente de atividade em função da temperatura, 

capacidade de adsorção e pressão de espalhamento reduzida (TEODORO et al., 2017), 

como a mostra a Eq. (33): 

      
 (     )                  (33) 

 

A Equação 33 pode ser derivada a partir do excesso da energia livre de Gibbs da 

mistura (G
EX

), que se relaciona ao coeficiente de atividade por meio da Eq. (34): 

 

      ∑𝑛     

 

   

 

(35) 

  

 Escrevendo a Equação 31 em função do total de mol adsorvido (nT), tem-se: 

 

      ∑      

 

   

 

(36) 

 

Onde: ni = número de mols adsorvidos do componente i. 

 O coeficiente de atividade de cada componente também pode ser relacionado 

com G
EX

, como mostra a Equação a baixo: 

 
     

 

  
*
    

 𝑛 
+
         

 
(37) 
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  Um modelo para coeficiente de atividade da fase adsorvida deve ser adaptado 

para a resolução do modelo de RAST. Em seguida, o modelo de Wilson para o 

equilíbrio vapor-líquido foi escolhido (WILSON, 1964). Assim, a expressão para G
EX

 é 

dada por: 

    

  
   ∑    ∑     

 

   

 

   

 

 

(38) 

Onde: ᴧij = parâmetro ajustável, em que ᴧij = 1 quando se i = j. 

 A expressão de excesso de energia livre de Gibbs para mistura deve ser 

modificada para incluir o coeficiente de atividade, dependente da temperatura, 

capacidade de adsorção e pressão de espalhamento reduzida (TEODORO et al., 2017). 

De acordo com Talu e Zwiebel (TALU e ZWIEBEL, 1986), a equação a baixo é 

definida como modelo dependente da pressão espalhada (SPD) para adsorção em 

superfícies heterogênea.  

 

          (   )  * ∑    ∑     

 

   

 

   

+ 

(39) 

 

Onde: c = parâmetro ajustável. 

 Assim, combinando as Equações 33 e 35, a equação de Wilson modificada para 

um sistema de adsorção binário que inclui a dependência do coeficiente de atividade na 

pressão de espalhamento reduzida, pode ser escrita como as Equações 39 e 40: 
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O balanço de massa para cada adsorvato é a soma do material na fase sólida e na 

fase líquida, no equilíbrio, que é igualada a concentração inicial de adsorvato na fase 

líquida (TEODORO et al., 2017), como mostra a Eq. (41): 

           
 

 
     

(42) 

Onde: w (g) = massa de Q1; 

V (L) = volume da fase líquida. 

  

Os modelos de isoterma que se ajustaram melhor aos dados experimentais 

obtidos nas isotermas monocomponente foram usados para calcular a pressão de 

espalhamento (Π), e por meio da Equação (43), obtida pelo modelo de Sips, foi possível 

calcular a pressão de espalhamento reduzida, Ψ (TEODORO et al., 2017). 

 
      

      (      
 )

  

  (      
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(43) 

 

Onde: ni  = parâmetro indicativo de heterogeneidade da superfície do adsorvente. 

A pressão de espalhamento reduzida do compoentne i, para a isoterma de Sips, é 

dada pela equação abaixo:  
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(44) 

 

O balanço de massa para o componente i na fase líquida para o sistema 

multicomponente é dado por: 
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(45) 

 

A concentração do componente i na fase líquida do sistema multicomponente, 

no equilíbrio, é obtida pela equação: 
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    (46) 

 

A capacidade de adsorção no equilíbrio para o componente i no sistema 

multicomponente é dado por: 

 

           (∑
  

    
 

 

   

)

  

 

(47) 

 

Rearranjando a Equação (40), utilizada para obter a pressão de espalhamento 

reduzida do componente i para o modelo de Sips, a concentração de equilíbrio para o 

componente i, em função de Ψi, pode ser obtida por meio da Equação (44), 

respectivamente: 
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  𝑛 
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(48) 

 

3.1.2 Funções de erro 

As funções de erro utilizadas nas regressões não lineares dos modelos de 

isoterma envolvem a minimização ou maximização das distribuições de erro, ou seja, 

dos valores entre os dados experimentais e os previstos nas isotermas, baseados no 

critério de convergência (KUMAR, 2006). As funções de erro são importantes para 

avaliar o ajuste da isoterma aos dados experimentais, sendo, então, indispensável para a 

otimização do processo. 

 

3.1.2.1 Coeficiente de determinação (R
2
) 

 O coeficiente de correlação é uma medida da concordância entre valores 

observados e preditos, usado para mostrar a isoterma de melhor ajuste aos dados 

experimentais (HO, 2006a). 

 
    

∑(    ̅ )
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(49) 
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Onde: qm (mg/g) = capacidade de adsorção obtida pelo modelo de isoterma; 

qe (mg/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio obtida experimentalmente; 

 ̅  (mg/g) =  média dos valores de qe. 

Quanto maior o valor de R
2
, menor é a diferença entre as capacidades obtidas 

pelo modelo e experimentalmente e, melhor é o ajuste do modelo aos dados 

experimentais. 

 

3.1.2.2 Qui-Quadrado (χ
2
) 

Qui-quadrado é uma ferramenta estatística utilizada para encontrar o melhor 

ajuste de um sistema de adsorção, sendo obtida pela soma dos quadrados da diferença 

entre os dados experimentais e calculados, com cada quadrado de diferença dividido 

pelo seu valor correspondente (calculado a partir dos modelos de isoterma) (FOO e 

HAMEED, 2010). A equação abaixo representa essa função. 

 
   ∑

(       )
 

    
 

 

(50) 

Onde: qe (mg/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio obtida experimentalmente; 

qe,m (mg/g) = capacidade de adsorção no equilíbrio obtido por cálculo a partir do 

modelo. 

Pequenos valores de χ
2
 indicam que existem semelhanças entre os dados 

experimentais e os dados obtidos através do modelo, enquanto valores maiores de χ
2
 

representam a existencia de variações entre ambos os dados. 

 

3.2 Adsorção de metais pesados por quitosana e seus derivados. 

O processo de adsorção em fase líquida é um método muito eficiente na remoção 

de contaminantes em efluentes, sendo o carvão ativado o adsorvente mais utilizado 

devido a sua excelente capacidade de adsorção, que se deve, principalmente, à sua alta 
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porosidade, o que lhe oferece grande área superficial, e à sua natureza química, que 

possibilita uma variedade de modificações químicas a fim de aumentar suas 

propriedades adsorventes. Entretanto, o carvão ativado possui algumas desvantagens, 

como não seletividade, e, dependendo da forma que é sintetizado, pode possuir custo 

elevado, o que limita sua utilização (CRINI, 2006). Dessa forma, muitos estudos são 

feitos a fim de obter materiais adsorventes mais baratos que possam substituir o carvão 

ativado, dentre os quais se encontram a quitosana e seus derivados (WU et al., 2010). 

A quitosana ganhou grande atenção de pesquisadores devido a sua alta 

capacidade adsorvente, entretanto apresenta solubilidade em ácidos orgânicos diluídos, 

assim, os derivados obtidos por modificações químicas e físicas da sua estrutura, que 

possuem maior estabilidade química, têm sido extensivamente estudados e amplamente 

relatados na literatura (CHEN et al., 2008; VARMA et al., 2004).  

 Muitos estudos de adsorção de metais pesados utilizando a quitosana foram 

descritos, sendo de grande valia para a comparação da capacidade de adsorção desse 

material e de seus derivados. Esses estudos avaliaram a adsorção de vários íons 

metálicos bivalentes, como Cu
2+

, Ni
2+

, Hg
2+

 e Cd
2+

, pela a quitosana. Além desses 

metais, a interação entre quitosana e cromo hexavalente também foi investigada. A 

Tabela 1 mostra valores de capacidades de adsorção encontrados na literatura para 

alguns cátions metálicos. 

 

Tabela 1: Capacidade de adsorção de quitosana (mmol/g) por diferentes íons metálicos. 

Adsorvente 
Capacidade de adsorção (mmol/g) 

Referência 
Cu

2+ 
Ni

2+ 
Pb

2+ 
Hg

2+ 
Cr

6+ 

Quitosana 

- - - - 0,52 

(UDAUBHASK

AR, 1990) 

 

0,26 0,041 0,079 0,26 - 
(HUANG, 

1996) 

      

3,13 1,13 1,15 - - 
(WU, 2010) 

 

      

- 1,11 0,72 - - 
(PAULINO, 

2007) 
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As diferenças entre as capacidades de adsorção para um mesmo metal podem ser 

explicadas pelas diferentes condições operacionais utilizadas nos processos, e também 

pela quitosana utilizada, visto que existem vários tipos de quitosana comerciais e suas 

características, como tamanho de suas partículas e grau de desacetilaçao, influenciam no 

processo (BABEL e KURNIAWAN, 2003). 

A fim de melhorar a capacidade de adsorção e, principalmente, a estabilidade 

química da quitosana, várias modificações de sua estrutura foram propostas, dentre elas, 

destaca-se a formação de materiais reticulados. Dentre os principais agentes de 

reticulação, encontram-se: glutaraldeído (GLA), éter etileno glicol (EEG), epicloridrina 

(ECH), a Tabela 2 mostra as capacidades de adsorção de metais pesados por quitosanas 

modificadas por esses agentes. 

 Outros derivados de quitosana também são descritos na literatura, assim como 

suas utilizações na adsorção de metais pesados. Veera e colaboradores modificaram a 

quitosana com cerâmica de alumina e estudaram sua capacidade na remoção de alguns 

metais como Cr
6+

 (BODDU, 2003), Cu
2+

 e Ni
2+

 (BODDU, 2008). Compósitos formados 

a partir de quitosana e fibra de algodão também foram estudados como adsorventes por 

alguns autores, entre eles, Qu et al. (2009) e Zhang et al.(2008), que mostraram a 

capacidade desses compostos na remoção de Hg
2+

 e Cu
2+

 e Ni
2+

, respectivamente. 

 Kumar et al. sintetizou um derivado de quitosana a partir de sua modificação 

com acrilato de butila, o qual foi utilizado na remoção de Cr
6+

 (KUMAR, 2014). A 

síntese de quitosana modificada com EDTA, para utilização como adsorvente de metais, 

também foi relatada na literatura, nesse caso, foi estudada a remoção do cátion Co
2+

 

(REPO, 2013). A formação de esferas de quitosana e celulose, a partir da imobilização 

de celulose em quitosana, para remoção de Cu
2+

, Cr
6+

, e Zn
2+

, por exemplo, também já 

foi relatada na literatura (SUN, 2009).  

Em 2016 Almeida et al., sintetizou um novo derivado de quitosana capaz de 

adsorver tanto cátions metálicos, quanto oxiânions. Esse novo adsorvente, quitosana 

bifuncionalizada, foi sintetizado por meio da quartenização do grupo amina da 

quitosana, seguido de esterificação de grupos hidroxila com dianidrido EDTA. As 

capacidades de adsorção desse material para os cátions Cu
2+

, Co
2+

 e oxiânion Cr
6+

 estão 

mostradas na Tabela 2, assim como as capacidades de adsorção de todos adsorventes 

relatados a cima. 
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Além das modificações citadas, modificações de quitosana utilizando derivados 

de piridina também foram bastante estudadas. Nessas modificações, o grupo amina da 

quitosana reage com os derivados de piridina, como 2[bis(-piridimetil)aminometil]-4-

metil-6-formal-fenol (JUSTI et al., 2004), 2-piridinacarboxaldeído (BABA et al., 1998) 

e 4-piridinocarboxaldeído (RODRIGUES et al., 1998) produzindo novos materiais 

adsorventes. 

O derivado de quitosana formado pela reação com 2-piridinacarboxaldeído tem 

sido relatado na literatura, principalmente, como catalisador de reações químicas e 

biológicas (LEONHARDT et al., 2010; HARDY et al., 2004; RODRIGUES et al., 

1998). Rodrigues et al., no entanto, comparou a capacidade de adsorção de Cu
2+

 pelos 

derivados de quitosana a partir da reação desse material com 2-piridinacarboxaldeído e 

4-piridinocarboxaldeído, obtendo os valores de 1,64 e 0,71 mmol/g, respectivamente 

(Rodrigues et al., 1998). Mas, apesar de ser muito citado na literatura, artigos utilizando 

o derivado de quitosana a partir de 2-piridinacarboxaldeído em estudos de adsorção para 

remoção de oxiânions e cátions metálicos ainda são escassos. 
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Tabela 2: Capacidade de adsorção de metais pesados (mmol/g) por quitosanas 

quimicamente modificadas. 

Adsorvente Adsorvato 
Capacidade de 

adsorção (mmol/g) 
Referência 

Quitosana-EEG Cu
2+

 1,29 (JUANG, 2001) 

Quitosana-GLA Cu
2+

 0.94 
(NGAH, 2002) 

Quitosana-alumina Cr
6+

 2,95 
(BODDU, 2003) 

Quitosana-alumina Cu
2+

 1,35 (BODDU, 2008) 

Quitosana -alumina Ni
2+

 1,33 (BODDU, 2008) 

Quitosana-ECH Hg
2+

 0,11 (VIEIRA, 2006) 

Quitosana – fibra 

de algodão 
Cu

2+
 0,40 (ZHANG, 2008) 

Quitosana-fibra de 

algodão 
Hg

2+
 0,52 

(QU, 2009) 

Quitosana- celulose Cu
2+

 0,42 (SUN, 2009) 

Quitosana- celulose Cr
6+

 0,25 (SUN, 2009) 

Quitosana - EDTA Cu
2+

 1,35 (REPO, 2013) 

Quitosana- acrilato 

de butila 
Cr

6+
 0,32 

(KUMAR, 2014) 

Quitosana 

bifuncionalizada 
Cu

2+
 

1,12 
(ALMEIDA, 2016) 

Quitosana 

bifuncionalizada 
Cr

6+
 1,90 (ALMEIDA, 2016) 

Quitosana 

bifuncionalizada 
Co

2+
 0,70 (ALMEIDA, 2016) 

Quitosana 

bifuncionalizada 
Ni

2+
 0,72 (ALMEIDA, 2016) 
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3.3 Importância da quiralidade  

Por definição, molécula quiral é uma molécula que não possui um elemento de 

simetria no arranjo espacial, e, por tanto, não é sobreponível à sua imagem especular. 

Dessa maneira, a molécula quiral e sua imagem possuem relação enantiomérica e são, 

portanto, chamadas enantiômeros. A Figura 5 mostra os dois enantiômeros da molécula 

2-butanol (FRYHLE, 2001). 

 

Figura 5: Enantiômeros (a) (R)-2-butanol e (b) (S)-2-butanol. 

 

 

Uma grande importância da quiralidade está associada a fenômenos biológicos, 

que na maioria das vezes ocorrem a partir de interações moleculares altamente 

específicas (TROST, 2004). As moléculas receptoras quirais no corpo humano são 

capazes de reconhecer duas moléculas enantioméricas de maneiras diferentes, e o 

resultado da associação entre esses receptores e os enantiômeros também são distintos, 

podendo até mesmo ser antagônico (NOYORI, 2002). 

Um trágico exemplo da relação entre a atividade farmacológica e quiralidade 

molecular ocorreu nos anos 60 com a administração de talidomida à mulheres grávidas. 

O composto (R)-Talidomida, Figura 6(a), tem propriedades sedativas que aliviam as 

náuses gestacionais enquanto seu enantiômero (S), Figura 6(b), é teratogênico e induz 

mutações em fetos, por essa razão, durante as décadas de 50 e 60 milhares de crianças 

nasceram com má formação (NOYORI, 2002).  

 

(a) (b) 
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Figura 6: Enantiômeros (a) (R)- Talidomida e (b) (S)-Talidomida. 

 

 

 

 

Apesar do incidente mencionado anteriormente, até no início da década de 90, 

cerca de 90% dos medicamentos quirais sintéticos ainda eram produzidos e 

comercializados em suas formas racêmicas (NOYORI, 2002). Tendo isso em vista, 

agências regulamentadoras de saúde, como a FDA (Food and Drug Administration) que 

controla a venda de produtos alimentícios e farmacêuticos dos Estados Unidos, 

começaram a exigir o estudo de enantiômeros puros, e recomendar a comercialização de 

fármacos quirais em sua forma enantiomérica pura (SHINDO, 1995). 

Levando em consideração os problemas relacionados a medicamentos 

enantioméricos, e as legislações que entraram em vigor para solucionar esses 

problemas, pesquisas começaram a ser desenvolvidas a fim de encontrar métodos 

eficientes para sintetizar compostos enantiomericamente puros.  

 

3.4 Catálise assimétrica 

A catálise assimétrica, cujo princípio é a conversão de compostos pró-quiriais 

em produtos quirais, tornou-se um dos métodos mais utilizados para a síntese de 

compostos enantiomericamente puros (BOHN, 2003). A grande vantagem dessa síntese 

refere-se ao uso econômico de agentes indutores de assimetria, dessa forma, uma 

quantidade catalítica do composto quiral é capaz de induzir a formação seletiva de um 

enantiômero (KOLB, 1994). 

Até o início década de 90 as sínteses assimétricas dependiam em grande parte de 

vias bioquímicas e biológicas, pois eram utilizados, principalmente, enzimas e 

microorganismos como catalisadores (NOYORI, 2002). O primeiro relato do uso de um 

método não enzimático em catálise enantiosseletiva ocorreu em 1912, quando Perhaps e 

colaboradores mostraram a capacidade de um alcalóide quiral atuar como catalisador. A 

(a) (b) 
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partir desse estudo, uma ampla gama de substâncias quirais, capazes de atuarem como 

catalisadores assimétricos, começou a ser estudada (TROST, 2004).  

Uma importante estratégia para introdução de quiralidade, em catálise 

assimétrica, está relacionada à habilidade do catalisador quiral diferenciar as faces 

enantiotópicas de um composto pró-quiral, cuja característica é a presença de grupos 

funcionais insaturados, como C=C e C=O, e a partir dessa diferenciação a adição à 

insaturação ocorre seletivamente em uma das faces Re ou Si, mostradas na Figura 7 

(TROST, 2004).   

Figura 7: Faces Si e Re de um composto pró-quiral. 

 

Dentre vários tipos de catalisadores, moléculas orgânicas quirais e complexos 

metálicos quirais são os mais estudados em catálise assimétrica, sendo o segundo o mais 

utilizado e amplamente descrito na literatura. Em 2002 Noyori propôs um mecanismo 

para descrever o princípio geral da catálise assimétrica, utilizando complexos metálicos 

quirais como catalisador. Nesse mecanismo, Figura 8, uma pequena quantidade de 

catalisador quiral combina dois reagentes A e B, formando grande quantidade do 

produto quiral AB estereosseletivamente (NOYORI, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

    

        



 

56 
 

Figura 8: Princípio geral da catálise assimétrica com complexos metálicos quirais. 

  

Nesse processo, a cinética da reação é o fator que controla a enantiosseletividade 

do produto, pois como os enantiômeros possuem estados energéticos idênticos, é 

impossível haver um controle termodinâmico que favoreça a formação seletiva de um 

enantiômero frente a outro.  

O resultado de extensivas pesquisas relacionadas aos complexos metálicos 

quirais, e a importância das mesmas, fez com três pesquisadores fossem agraciados com 

o Prêmio Nobel de Química em 2001. Ryoji Noyori recebeu o prêmio pelo trabalho 

nomeado Asymmetric Catalysis: Science and Opportunities (NOYORI, 2002), William 

S. Knowles, devido ao trabalho referente à catálise assimétrica em reações de 

hidrogenação (KNOWLES, 2002), e K. Barry Sharpless, devido ao uso de catálise 

assimétrica em outros tipos importantes de reações, como reações de oxidação, 

epoxidação e dihidroxilação (SHARPLESS, 2002). 

 

3.5 Reação assimétrica de Henry 

Reação de Henry, ou nitroaldol, é uma clássica reação utilizada em química 

orgânica para a formação de uma nova ligação carbono-carbono. Essa reação baseia-se 

no acoplamento de um composto carbonílico, aldeídos ou cetonas, a um nitroalcano, 

gerando não só uma ligação C-C, mas também um novo grupo contendo a função  β-

nitroaldol  (BLAY, 2007; LUZZIO, 2001). 
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A formação do ânion nitronato ocorre pelo fato de o grupo nitro ser um grupo 

retirador de elétrons, o que torna o hidrogênio α, do nitroalcano, extremamente ácido, 

como mostra a Figura 9. Dessa forma, a reação de Henry consiste no ataque nucleofílico 

do ânion nitronato a um composto carbonílico, de forma a originar um composto β-

nitroaldol, Figura 10, (SASSAI, 2014). 

Figura 9: Formação do.  

 

 

Figura 10: Esquema de uma reação de Henry.  

 

Algumas características que tornam a reação de Henry uma das mais utilizadas 

em química orgânica, quando se deseja formar uma nova ligação C-C, são: a 

necessidade de apenas uma quantidade catalítica de base para promover a reação; a 

possibilidade de utilizar uma grande variedade de bases, e também a possível utilização 

de alguns ácidos de Lewis como catalisadores deste tipo de reação, que são capazes de 

ativar os compostos carbonílicos sob condições ácidas suaves (SASSAI, 2014). 

Em 1992, Sasai e colaboradores, (SASAI, 1992), mostraram pela primeira vez a 

versão assimétrica da reação de Henry, na qual, utilizaram alcóxido de terra rara, 

La3(Ot-Bu)9, associado ao ligante quiral (S)-(−)-1,1′-bi(2-naftol) , mostrado na  

 

 

Figura 11, e, dessa forma, obtiveram o produto desejado com um bom excesso 

enantiomérico.  
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Figura 11: Ligante quiral, (S)-(−)-1,1′-bi(2-naftol), utilizado por Sasai na reação 

assimétrica de Henry. 

 

 

Um exemplo de reação assimétrica de Henry é mostrado na Figura 12, no qual o 

benzaldeído reage com o nitrometano, na presença de um ligante quiral, dando origem a 

um produto β-nitroaldol quiral.  

Figura 12: Reação assimétrica de Henry entre o benzaldeído e o nitrometano.  

CH3 N

O

O
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OH
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Compostos β-nitroaldol quirais possuem grande importância em indústrias 

farmacêuticas, sendo utilizados como intermediários para a produção de vários 

fármacos, e também na síntese de nitroalquenos, α-nitrocetonas e β-aminoalcoois, 

importantes precursores de compostos biologicamente ativos (ELINSON, 2008; 

ANANTHI et al., 2013). 

A partir do trabalho de Sasai em 1992, e sabendo-se a importância dos 

compostos β-nitroaldol quirais, muitas pesquisas estão sendo feitas a fim de desenvolver 

diferentes tipos de catalisadores assimétricos, e estudar suas capacidades na indução de 

enantiosseletividade dos produtos formados. Dentre os vários tipos de catalisadores 

quirais estudados, destacam-se três deles, biocatalisadores, organocatalisadores e 

complexos metálicos (ANANTHI et al., 2013). 
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Os complexos metálicos, formados a partir da ligação entre uma espécie 

metálica e ligantes orgânicos quirais, são os catalisadores mais atrativos em reação 

assimétrica de Henry. Esses complexos são capazes de controlar com precisão o 

resultado estereoquímico de várias transformações assimétricas, devido, principalmente, 

a duas importantes características: (i) capacidade de catalisar a reação, que ocorre 

quando os locais de coordenação do centro metálico estão acessíveis aos substratos 

durante a reação, e (ii) capacidade de induzir quiralidade nos produtos, que ocorre por 

transferência de informação estereoquímica do ambiente quiral para o produto 

(ANANTHI et al., 2013). 

Complexos de metais alcalinos, complexos de metais de terras raras e complexos 

de metais de transição, são os tipos de complexos metálicos utilizados como 

catalisadores em reações de Henry assimétricas, dentre os quais, os complexos de 

metais de transição possuem maior destaque, pois tem como vantagem proporcionar 

uma elevada seletividade, sob condições de reação suaves, além de serem mais 

econômicos (ANANTHI et al., 2013). 

 

3.5.1 Catalisadores assimétricos formados por complexos de cobre 

em reações de Henry. 

A maioria das reações assimétricas de Henry, relatadas na literatura, é catalisada 

por complexos quirais de cobre. Esse metal de transição desempenha papel importante 

nessas sínteses devido a algumas vantagens, como o baixo custo, toxicidade 

relativamente baixa e elevada disponibilidade (ANANTHI et al., 2013). 

Em 2001, Christensen utilizou pela primeira vez um complexo de cobre para 

catalisar uma reação assimétrica de Henry entre o α-ceto-éster e o nitrometano 

(CHRISTENSEN et al., 2001). Esse complexo quiral formado por um ligante 

bisoxazolina (BOX) e Cu(OTf)2, Figura 13, mostrou excelentes resultados de conversão 

e excesso enantiomérico, 95% e 92%, respectivamente. Em 2002, Christensen estudou 

outros complexos formados por ligantes bisoxazolina e sais de cobre (II), novamente 

obteve bons resultados e, consequentemente, mostrou a capacidade desses complexos 

em catalisar reações assimétricas de Henry (CHRISTENSEN, 2002). 
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Figura 13: Ligante utilizado para complexar cobre (II).  
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Em 2003, Evans e colaboradores estudaram a influência de algumas variáveis na 

reação assimétrica de Henry entre o nitrometano e o aldeído, catalisada por complexos 

de cobre, sendo as variáveis estudadas: o tipo de solvente, tipo de ligante e tipo de 

reagente. O solvente que apresentou melhores resultados foi o etanol, quando 

comparado ao metanol. Para a formação de novos complexos de cobre, tomou-se como 

base um complexo de metal ácido de Lewis fraco contendo ligantes carregados 

moderadamente básicos, como acetato (representado por X na Figura 14), que facilitaria 

a desprotonação dos nitroalcanos, como mostra a Figura 14(a), para, então, ocorrer a 

adição aldol, Figura 14(b). Dessa forma, utilizou complexos acetato-ligante de estrutura 

geral representada por A, na Figura 14, para satisfazer esses requisitos descritos acima 

(EVANS et al., 2003). 

 

Figura 14: (a) desprotonação do nitrometano através do complexo metal-ligante; (b) 

adição do aldeído. 
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Jiang utilizou uma série de fosfinas quirais, como ligantes, em um complexo 

com Cu(OTf)2.C6H6 para atuaram como catalisadoras na reação nitroaldol entre 

aldeídos e o nitrometano. A fosfina que obteve melhor resultado está apresentada na 

Figura 15, cujo excesso enantiomérico obtido foi igual a 80% (JIANG, et al., 2007). 

Figura 15: Fosfina utilizada como ligante quiral por Jiang et al.  

PPh2

N

HO

 

Ligantes tetradentados e tridentados também foram utilizados para estudar a 

capacidade enantiosseletiva em reações de Henry catalisadas por complexos metálicos 

de cobre. Gan, em 2008, estudou complexos tetradentados de cobre derivados de ácido 

D-tartárico, Figura 16 (GAN, 2008). Catalisadores formados por complexos tridentados 

contendo grupos amino, sulfonilo e hidroxila, foram estudados por Rachwalski et al., 

que conseguiu provar a alta eficiência dos mesmos nesse tipo de reação, conseguindo 

excessos enantioméricos de, aproximadamente, 98% (RACHWALSKI, et al., 2009). 

Figura 16: Complexos tetradentados de cobre, derivados do ácido D-tartárico. 

(a) 

(b) 
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Em 2011, Jin sintetizou uma série de ligantes formados por bis(sulfonamida)-

diamina que, coordenados com CuBr, foi utilizada em reações assimétricas de Henry e 

demostraram ótimos valores de excessos enantiomérico, até 99% de excesso. A Figura 

17 mostra o esquema da reação de Henry estudada por Jin, na qual foi utilizada a 

bis(sulfonamida)-diamina A para catalisar a reação(JIN et al., 2011). 

Figura 17: Esquema da reação de Henry estudada por Jin, utilizando como catalisador o 

ligante A e o CuBr. 

 

 

3.5.2 Utilização de quitosana e seus derivados em catálise aquiral e 

assimétrica 
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As propriedades da quitosana, como, não toxicidade, biodegradabilidade e 

insolubilidade em solventes orgânicos, faz com que esse biopolímero possua aplicação 

em diversas áreas. Além dessas propriedades, a estrutura da quitosana, um polímero 

quiral, faz dela um bio-suporte altamente atrativo e muito utilizado na síntese de 

catalisadores heterogêneos (DIOOS et al., 2006). 

Inúmeros estudos relatados na literatura mostram a utilização de quitosana em 

catálise heterogênea, sendo a maior parte das publicações relacionada ao uso de catálise 

suportada em metal (GUIBAL, 2005). Reação de Henry, reação de Suzuki, reação de 

acoplamento do tipo Sonogashira, cicloadição de [3+2] Huisgen e formação de 

carbonatos cíclicos, são exemplos de reações descritas na literatura em que se utilizou 

quitosana como suporte sólido. Além da quitosana, seus derivados também são 

utilizados nesses tipos de reações, o que mostra a versatilidade do emprego desses 

biopolímeros em catálise heterogênea (GUIBAL, 2005).  

 Leonhardt utilizou o complexo formado por quitosana e paládio (Pd) como 

catalisador de uma reação do tipo Suzuki entre p-bromofenol e ácido fenilborónico em 

meio aquoso, promovida por micro-ondas, e obteve resultados de rendimento e excesso 

enantiomérico elevados, 81% e 99%, respectivamente. O esquema da reação de Suzuki 

está apresentado na Figura 18 (LEONHARD et al., 2010). 

Figura 18: Esquema da reação de Suzuki estudada por Leonhardt e colaboradores. 
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 Outro exemplo de complexo usado em reação de Suzuki foi sintetizado por 

Baran e Mentes, neste caso o complexo, formado por um derivado de quitosana e Pd 

(Figura 19), foi usado em reações entre ácido fenilborónico e uma série de derivados do 

bromobenzeno (BARAN e MENTES, 2017) 
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Figura 19: Complexo sintetizado por Baran e Mentes, utilizado como catalisador em 

reação de Suzuki.  

 

Levando em consideração a habilidade das iminas, derivadas da quitosana, em 

quelar fortemente sais de cobre, Chtchigrovsky estudou a capacidade deste tipo de 

complexo como catalisador em reação de cicloadição de Huisgen [3 + 2], utilizada na 

síntese de triazóis. Nesse estudo, Chtchigrovsky utilizou uma série de complexos 

formados por bases de Schiff e CuOTf (trifluorometanosulfonato de cobre (I)) para 

catalisar a reação entre fenilacetileno e benzil azida, na obtenção de 1,4-triazol com 

elevada quimiosselectividade.  

Em reações assimétricas de Henry a grande maioria dos catalisadores são 

constituídos de ligantes N,N-bidentados que atuam como ácidos de Lewis em reações 

enantioméricas, dentre eles encontram-se bis-iminas, bis-oxazolinas e também as bases 

de Schiff (BLAY et al., 2007). Blay e colaboradores estudaram uma série de bases de 

Schiff, complexadas com cobre, para atuarem como catalisadores em reações de Henry 

um exemplo de base de Schiff utilizada, assim como o esquema da reação, estão 

apresentados na Figura 20 (BLAY et al., 2007). 

Figura 20: Reação de Henry entre nitrometano e banzaldeído catalisada por base de 

Schiff, estudada por Blay e colaboradores. 
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4. Materiais e métodos 

 

4.1 Materiais 

Quitosana de médio peso molecular (QTS) (Sigma Aldrich), 2-

piridinacarboxialdeído (Sigma Aldrich), 6-metilpiridina-2-carboxaldeído (Sigma 

Aldrich), nitrometano (Sigma Aldrich), benzaldeído (Sigma Aldrich), p-

nitrobenzaldeído (Sigma Aldrich), p-metoxibenzaldeído (Sigma Aldrich), 

trietilenotetramina (Merk), trietilamina (Sigma Aldrich). Sulfato de magnésio (Synth), 

sulfato de cobre (II) pentahidratado (Sigma Aldrich), dicromato de potássio (Synth), 

acetato de cobre (II) (Merck), carbonato de sódio (Dinamica), ácido monocloroacético 

(Synth), monocloroacetato de sódio (Sigma Aldrich), acetato de sódio (Synth), glicina 

(Isofar). Álcool etílico absoluto e álcool etílico 95%, adquiridos pela Dinamica, álcool 

metílico (Sigma Aldrich), éter etílico 95% (Neon), ácido acético glacial (Neon), éter de 

petróleo (Synth), acetato de etila (Synth), diclorometano (Sigma Aldrich), clorofórmio 

deuterado (Sigma Aldrich). Solução de bicarbonato de sódio saturada, solução de HCl 

0,01M, solução EDTA. 

 

4.2 Síntese de Q1 e Q2 

Em um balão de fundo redondo adicionou-se 10g de quitosana (QTS), 10 mL de 

2-piridinacarboxaldeído, e 250 mL de álcool etílico absoluto; conectou-se ao sistema 

um condensador de bolas no topo do qual havia um bulbo contendo CaCO3(s) e deixou-

se o sistema sob agitação, em banho de óleo, sob refluxo  por 18 horas (HARDY et al., 

2004). Para as síntese de Q2 utilizou 1,0 g de QTS, 0,5 g de 6-metilpiridina-2-

carboxaldeído e 25,0 mL de álcool absoluto, repetindo os mesmos procedimento e 

condições reacionais usados na síntese de Q1. A Figura 21 apresenta o esquema das 

reações descritas. 
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Figura 21: Esquema das sínteses de Q1 e Q2. 
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Após o tempo reacional foi feita uma filtração a vácuo, utilizando funil 

sinterizado de porosidade 3, e os produtos (Q1 e Q2) foram lavados com álcool etílico 

95%, e secos em estufa a 80°C por 30 minutos. 

 

4.3 Preparo de soluções tampão 

 

4.3.1 Soluções tampão ácido monocloroacético/monocloroacetato de sódio 

As soluções tampão pH 2,0; 2,5; 3,0 e 3,5 foram preparadas a partir do sistema 

tamponante ácido cloroacético/cloroacetato de sódio (ClCH2COOH/ClCH2COONa), 

como segue: massas de ClCH2COOH e ClCH2COONa foram pesadas, de acordo com o 

volume de solução que desejou-se preparar, e dissolvidas em água deionizada até aferir 

o balão volumétrico de volume desejado. Em seguida, transferiu-se a solução para um 

béquer e aferiu o valor de pH, adicionando-se HCl ou NaOH, quando necessário. As 

soluções foram armazenadas em frascos devidamente fechados, sob refrigeração.  

 

4.3.2 Soluções tampão ácido acético/acetato de sódio 

As soluções tampão pH 4,00; 4,50; 5,00; 5,25 e 5,50 foram preparadas a partir 

de ácido acético/acetato de sódio  (CH3COOH/CH3COONa), de acordo com o seguinte 

procedimento: pesou-se as massas de acetato de sódio correspondentes a cada pH 

desejado em béqueres de 250 mL e mediu-se os volumes de ácido acético 

correspondentes utilizando pipetas volumétricas. Dissolveu-se o acetato de sódio 

utilizando água deionizada, transferiu-se a solução para um balão volumétrico, 

acrescentou-se o ácido acético e aferiu-se o volume. As soluções foram armazenadas 

sob refrigeração. 
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4.3.3 Soluções tampão fosfato de sódio monobásico /hidrogenofosfato 

dissódico 

As soluções tampão pH 6,00; 7,00 e 8,00 foram preparadas a partir de fosfato de 

sódio monobásico/hidrogenofosfato dissódio (NaH2PO4/Na2HPO4), de acordo com o 

seguinte procedimento: pesou-se as massas de fosfato de sódio monobásico e 

hidrogenofosfato dissódico, correspondentes a cada pH desejado em béqueres de 250 

mL, as quais foram dissolvidos utilizando água deionizada, em um balão volumétrico e 

aferiu-se o volume. As soluções foram armazenadas sob refrigeração. 

 

4.3.4 Solução tampão ácido clorídrico/glicina 

A solução tampão pH 3,0, utilizada no estudo de adsorção de Cr
6+

,  foi preparada 

a partir de ácido clorídrico/glicina  (HCl/C2H5NO2), de acordo com o seguinte 

procedimento: preparou-se soluções de glicina 0,1M e ácido clorídrico 0,1M, em um 

balão volumétrico de 100 mL adicionou 50 mL da solução de glicina, 11,4 mL da 

solução de ácido clorídrico e aferiu o volume utilizando água deionizada. A solução foi 

armazenada sob refrigeração. 

 

4.4 Caracterização de Q1 e Q2 

 

4.4.1 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) 

A quitosana (QTS) e os materiais sintetizados (Q1 e Q2) foram analisados por 

espectroscopia de FTIR, para isso, 1,0 mg de cada amostra foi misturado a 100,0 mg de 

KBr de grau espectroscópico. Estes foram macerados a fim de homogeneizar a solução 

sólida. As amostras foram, então, secas a 90°C por 1 h e prensadas em prensa hidráulica 

(Pike, modelo 181-1110) com 8 toneladas de pressão durante, aproximadamente, 1 

minuto, obtendo-se as pastilhas. Os espectros de FTIR foram gerados em um 

espectrômetro ABB Bomen MB 3000 FTIR (Quebec, Canadá), cujo detector é do tipo 

sulfato de triglicina deuterada (DTGS). 
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4.4.2 Determinação do ponto de carga zero (PCZ) de Q1 

Para a determinação do ponto de carga zero foram preparadas soluções de 

NaNO3 0,1 mol/L com valores de pH de 3, 6 e 11, usando solução de HNO3 0,1 mol/L e 

NaOH 0,1 mol/L (NOH, 1990). Transferiu-se 5 alíquotas de 20 mL das soluções de 

cada pH para frascos Erlenmeyer de 125 mL e adicionou-se quantidades de Q1 para se 

obter suspensões de 0,05, 0,1, 0,5, 1 e 2% (m/v). Em seguida, as suspensões foram 

submetidas à agitação mecânica de 130 rpm, a 25°C por 24 h, e, por fim, mediu-se o pH 

de cada suspensão (Hanna Instruments, modelo HI 223). 

 

4.4.3 Análise elementar de Q1 

A análise elementar foi realizada em um analisador elementar (Perkin Elmer, 

modelo 2400), localizado no Instituto de Química da Universidade Federal de 

Uberlândia. Para tanto, as amostras foram secas em estufa a 90°C por 1 hora. 

 

4.4.4 Área superficial específica de Q1 

A área superficial específica do adsorvente Q1 foi realizada em um analisador 

de área superficial e de poros (Quantachrome, modelo NOVA 1200E), utilizando 

isotermas de adsorção e dessorção de N2. Antes da medida, amostra de Q1 foi colocada 

em estufa a 60°C por 24 horas para desgaseificação. A área superficial específica foi 

determinada pelo método de Brunauer, Emmett e Teller (BET) (BRUNAUER et al., 

1938)., e as distribuições dos tamanhos dos poros foram determinada pelo método 

Barrett, Joyner e Halenda (BJH) (BARRET et al., 1951). 

 

4.4.5 Ressonância magnética nuclear do carbono (RMN 
13

C) 

A técnica de ressonância magnética nuclear de carbono (RMN 
13

C) em estado 

sólido foi utilizada para caracterizar os materiais Q1 e Q2. Os espectros de RMN 
13

C 

foram, então, obtidos em espectrofotômetro Brüker DRX-500, 125-72 MHz de 

frequência. 

 

4.4.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para analisar a morfologia de Q1 utilizou-se um microscópio eletrônico de 

varredura (JEOL, modelo 6510). O material foi previamente seco em estufa à 80°C por 
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1 h, e metalizado com uma fina camada de carbono, utilizando o equipamento JEOL 

modelo JEE-4C. 

 

4.4.7 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

O material Q1 foi previamente carregado com os metais Cu
2+

 e Cr
6+

 e, em 

seguida, seco em estufa à 80°c por 1 hora. Cerca de 100 mg de amostra foi prensada em 

forma de pastilha (13 mm de diâmetro, usando 6 toneladas por 60 s). O mapeamento foi 

feito utilizando um microscópio eletrônico de varredura equipado com EDX (JEOL 

modelo 6510 acoplado um EDX Oxford modelo X-Max). 

 

4.5 Estudos de adsorção monocomponente 

O adsorvente Q1 foi utilizado para adsorver tanto um íon metálico, Cu
2+

, quanto 

o oxiânion, Cr2O7
2-

, a partir de soluções aquosas contaminadas idealmente e em um 

sistema executado em batelada. A adsorção foi estudada em função de três variáveis: 

tempo de contato (cinética), pH e concentração inicial da solução contendo o íon 

metálico (isoterma).  

 

4.5.1 Estudo da influência do pH 

Os estudos da influência do pH foram feitos a fim de determinar seu efeito na 

adsorção dos íons. Preparou-se soluções tamponadas com valores de pH variados, e 

concentração fixa de íon metálico, em seguida, transferiu-se 100 mL de cada solução 

para erlenmeyers de 250 mL. As soluções contidas nos erlenmeyers foram 

termostatizadas à temperatura controlada de 25 °C em incubadora shaker com agitação 

de 130rpm, durante 2 horas. Após a estabilização da temperatura, adicionou 20 mg de 

adsorvente, previamente pesado, em cada erlenmeyer contendo a solução de metal. 

Após o tempo de contato, o material foi separado da solução final por filtração simples e 

a determinação das concentrações antes e após o estudo foi feita em equipamento de 

absorção atômica (Varian modelo SpectrAA 50B), para tanto utilizou-se os 

comprimentos de onda de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais cobre e cromo, 

respectivamente. Os valores de pH, o tempo de contato e a concentração inicial para 

cada íon encontram-se no Apêndice A. 
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4.5.2 Estudo de Cinética 

Estudos cinéticos de adsorção foram realizados a fim de determinar os tempos 

de equilíbrio do processo de adsorção para cada íon. Soluções dos íons metálicos de 

concentração fixa, foram preparadas com valor de pH ótimo, encontrado no estudo 

anterior. Transferiu-se 100 mL dessa solução para erlenmeyers de 250 mL, os quais 

foram levados para a incubadora para termostatizar, a 25°C, por 2 horas antes de iniciar 

o tempo de contato. Adicionou-se 20 mg de adsorvente, pesados anteriormente, em cada 

erlenmeyer e deixou sob agitação de 130 rpm por tempos determinados. Após o tempo 

de contato, a fase líquida foi separada dos sólidos por filtração simples e a determinação 

das concentrações antes e após o estudo foi feita em equipamento de absorção atômica 

(Varian modelo SpectrAA 50B), utilizando os comprimentos de onda de 324,7 nm e 

425,4 nnm, para os metais cobre e cromo, respectivamente. Os tempos de contato e a 

concentração inicial, utilizados para cada íon, encontram-se no Apêndice B. 

 

4.5.3 Isoterma 

Após os estudos de pH e cinética, fez-se um estudo em função da concentração 

inicial da solução de metal, a fim de determinar as isotermas de adsorção e prever um 

modelo que melhor se ajusta aos dados obtidos. Para tanto, variou a concentração de íon 

e manteve-se o melhor pH e tempo de equilíbrio encontrados anteriormente. Um 

volume de 100 mL das soluções com concentrações variadas foram adicionados em 

erlenmeyer de 250 mL. Essas soluções foram previamente termostatizadas a 25°C em 

incubadora shaker por 2 horas. Massas de 20 mg de adsorvente foram adicionadas em 

cada erlenmeyer, e ficaram sob agitação de 130 rpm até alcançar o tempo de equilíbrio. 

Ao final do experimento, a fase líquida foi separada dos sólidos por filtração simples e a 

determinação das concentrações antes e após o estudo foi feita em equipamento de 

absorção atômica (Varian modelo SpectrAA 50B), utilizando os comprimentos de onda 

de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais cobre e cromo, respectivamente (As 

concentrações utilizadas para cada estudo podem ser visualizadas no Apêndice C). 
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4.5.4 Estudo de dessorção  

Amostras de 100,0 mg do adsorvente Q1 foram carregadas com Cu
2+

 e Cr
6+

 

utilizando 100,0 mL de solução de cada metal, 50mg/L, sob as seguintes condições:  pH 

5,5 (tampão ácido acético/acetato de sódio) e temperatura 25°C por 5 horas; e, pH 3,6 

(tampão ácido acético/acetato de sódio), temperatura 25°C por 3 horas, respectivamente. 

Após o tempo de adsorção para cada metal, filtrou a solução, utilizando papel de filtro 

faixa preta, separando o material carregado. Esse material foi lavado com água 

deionizada, a fim de retirar resquícios de metal não adsorvido e, em seguida, secou 

estufa a 80°C por 1 hora. A quantidade adsorvida foi determinada por absorção atômica 

(equipamento Varian, modelo SpectrAA 50B), utilizando os comprimentos de onda de 

324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais cobre e cromo, respectivamente 

Após a secagem das amostras, 0,0100 g da amostra carregada com cobre foram 

colocadas em contato com 100,0 mL de solução de trietilenotetramina (0,01M) e 

mantida sob agitação por 15 min a 25°C e 130 rpm. Para a amostra carregada com Cr
6+

 

(0,0100g), utilizou-se 100,0 mL de solução de carbonato de sódio (1,0M), a qual foi 

mantida sob agitação por 1 hora a 25°C e 130 rpm. Por fim, as amostras foram 

separadas por filtração e a concentração de íons metálicos na fase líquida foi 

determinada por absorção atômica. A eficiência da dessorção (Edes) foi calculada usando 

a seguinte equação: 

 
    ( )  (

      
        

)      

 

(510) 

 

Onde: Edes(%) = eficiência de dessorção; 

Ce,M (mg/L) = concentração no equilíbrio do íon metálico na solução de dessorção; 

VM (L) = volume da solução de dessorção; 

Qmax (mg/g) = capacidade máxima de adsorção determinada pelo carregamento de íons 

metálicos na superfície de Q1; 

 m’Q1 (g) = massa do adsorvente Q1 contido na massa total adsorvente-metal (mQ1-M) 

utilizada no estudo de dessorção. 
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A massa do adsorvente Q1 contida no complexo adsorvente-metal é calculada 

por meio da seguinte equação: 

   
  ( )  

         

(
       

    )     

 
(51) 

 

Ao rearranjar a equação (18), tem-se: 

   
  ( )  

     

(
    

      )
 

(522) 

 

Onde: mQ1-M = massa do complexo adsorvente(Q1) – metal. 

 

4.5.5 Re-adsorção dos metais desorvidos 

Amostras de 20,0 mg dos adsorventes provenientes do estudo de dessorção 

foram pesadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL e adicionados 100,0 mL de solução de 

íons metálicos de concentração 50 mgL, sendo as condições de adsorção idênticas as 

descritas na seção anterior, 4.5.4. Ao fim do experimento, a fase líquida foi separada 

dos sólidos por filtração simples e a determinação das concentrações antes e após a 

adsorção foi feita em equipamento de absorção atômica (Varian, modelo SpectrAA 

50B), utilizando os comprimentos de onda de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais 

cobre e cromo, respectivamente A eficiência de re-adsorção (Ere-ads) foi calculada 

utilizando a seguinte equação: 

 
       ( )  (

         

    
)      

(533) 

Onde: Qe,re-ads (mg/g) = capacidade de adsorção do material após o processo de 

dessorção; 

Qmax (mg/g) = capacidade de adsorção do material antes do processo de dessorção. 
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4.6 Estudo de adsorção bicomponente 

O adsorvente Q1 foi empregado em sistema de adsorção bicomponente, no qual 

utilizou solução aquosa, contaminada idealmente, contendo o íon metálico Cu
2+

 e o 

oxiânion, Cr2O7
2-

. Os estudos de adsorção bicomponente foram feitos em batelada, em 

função das três variáveis, pH, tempo de contato (cinética) e concentração inicial de 

absorvato (isoterma).  

 

4.6.1 Estudo em função de pH 

Para determinar o efeito do pH na capacidade de adsorção de Q1 em sistema 

bicomponente, preparou-se soluções tamponadas com valores de pH variados e 

concentrações fixas dos íons metálicos, essas concentrações foram calculadas de forma 

a manter uma relação molar 1:1 dos íons (0,78 mmol/L de Cu
2+

 e 0,77 mmol/L de Cr
6+

). 

Em seguida, transferiu-se 100 mL de cada solução para erlenmeyers de 250 mL, os 

quais foram termostatizadas à temperatura controlada de 25 °C em incubadora shaker 

com agitação de 130rpm, durante 2 horas. Após a estabilização da temperatura, 

adicionou 20 mg de adsorvente, previamente pesado, em cada erlenmeyer contendo a 

solução de metal. Após o tempo de contato, o material foi separado da solução final por 

filtração simples e a determinação das concentrações antes e após o estudo foi feita em 

equipamento de absorção atômica (Varian, modelo SpectrAA 50B), utilizando os 

comprimentos de onda de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais cobre e cromo, 

respectivamente. Os valores de pH e o tempo de contato utilizados nesse estudo 

encontram-se no Apêndice D. 

 

4.6.2 Cinética de adsorção 

No estudo de cinética, soluções contendo concentrações fixas dos íons 

metálicos, novamente usou a proporção molar 1:1 de Cu
2+

 e Cr
6+

, foram preparadas  

utilizando o valor de pH ótimo encontrado no estudo anterior. Transferiu-se 100 mL 

dessa solução para erlenmeyers de 250 mL, os quais foram levados para a incubadora 

para termostatizar, a 25°C, por 2 horas antes de iniciar o tempo de contato. Adicionou-

se 20 mg de adsorvente, pesados anteriormente, em cada erlenmeyer e deixou sob 
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agitação de 130 rpm por tempos variados. Após o tempo de contato, a fase líquida foi 

separada dos sólidos por filtração simples e a determinação das concentrações antes e 

após o estudo foi feita em equipamento de absorção atômica (Varian modelo SpectrAA 

50B), utilizando os comprimentos de onda de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais 

cobre e cromo, respectivamente. Os tempos de contato e a concentração inicial, 

utilizados para cada íon, encontram-se no Apêndice E. 

 

4.6.3 Isoterma 

Após os estudos de pH e cinética, fez-se o estudo de isoterma, para determinar 

as isotermas de adsorção e prever um modelo que melhor se ajusta aos dados obtidos. 

Para tanto, variou a concentração dos íons metálicos (sempre utilizando a proporção 

molar 1:1 de Cu
2+

 e Cr
6+

) e manteve-se o melhor pH e tempo de equilíbrio encontrados 

anteriormente. Um volume de 100 mL das soluções com concentrações variadas foram 

adicionados em erlenmeyer de 250 mL. Essas soluções foram previamente 

termostatizadas a 25°C em incubadora shaker por 2 horas. Massas de 20 mg de 

adsorvente foram adicionadas em cada erlenmeyer, e ficaram sob agitação de 130 rpm 

até alcançar o tempo de equilíbrio. Após o tempo de contato, a fase líquida foi separada 

dos sólidos por filtração simples e a determinação das concentrações antes e após o 

estudo foi feita em equipamento de absorção atômica (Varian modelo SpectrAA 50B), 

utilizando os comprimentos de onda de 324,7 nm e 425,4 nnm, para os metais cobre e 

cromo, respectivamente (As concentrações utilizadas para cada estudo podem ser 

visualizadas no Apêndice F). 

 

4.7 Estudo da reação assimétrica de Henry 

Os materiais Q1 e Q2 foram utilizados como ligantes na formação de complexos 

com acetato de Cu
2+

, os quais foram empregados como catalisadores em reações 

assimétricas de Henry. Para tanto, várias condições reacionais foram utilizadas a fim de 

encontrar os melhores resultados de rendimento e excesso enantiomérico dos produtos 

formados, como o tipo de ligante, a utilização de base de Brönsted, temperatura e tempo 

reacionais. 

 



 

76 
 

4.7.1 Reação assimétrica de Henry 

Reações entre o nitrometano, o benzaldeído, e dois de seus derivados, o p-

nitrobenzaldeído e o p-metoxibenzaldeído, foram utilizadas para testar a capacidade dos 

ligantes Q1 e Q2 de induzir enantioseletividade em reações assimétricas de Henry. Para 

tanto, o solvente etanol (1 mL) e o complexo ligante-Cu
2+

 (0,15 equivalentes em mol de 

benzaldeído) foram adicionados em um balão de fundo redondo, o qual foi colocado em 

atmosfera de argônio. Em seguida, adicionou 1 mL de nitrometano e 51 μL de 

benzaldeído, e a mistura foi colocada sob agitação magnética. Em algumas reações, 

utilizou-se trietilamina como base de Brönsted, nesses casos, a base (0,1 equivalentes 

em mol de benzaldeído) foi adicionada após 1 hora de reação. O tempo de síntese (24 

ou 96 horas) e temperatura (-10°C ou 25°C) das reações variaram em determinados 

estudos, como será discutido a diante.  

Após o término de cada reação, filtrou a mistura, utilizando um sistema de 

filtração simples, e transferiu o filtrado para um erlenmeyer, lavando com 

diclorometano para garantir que todo o produto fosse transferido para este erlenmeyer. 

Adicionou ao erlenmeyer um pouco de água e fez extração líquido/líquido utilizando 10 

mL da mistura água/éter (proporção de 1:1), esse procedimento foi repetido três vezes, 

em seguida adicionou MgSO4 à fase orgânica. Novamente utilizou um sistema de 

filtração simples para separar o MgSO4 e o solvente do filtrado foi evaporado usando 

um rotavapor. 

Por meio da análise de RMN 
1
H do produto antes da purificação, é possível 

calcular a porcentagem de conversão do reagente em produto, dessa forma, após o 

solvente ser removido, a amostra foi solubilizada em clorofórmio deuterado (CDCl3), 

para a análise de RMN 
1
H (Brüker AC-200, 200 MHz).  
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5. Resultados e discussão 

 

5.1 Síntese de Q1 e Q2 

A primeira etapa desse trabalho constituiu na síntese de um material quitinoso, 

por meio da reação da quitosana com 2-piridinacarboxaldeído, incorporando, assim, um 

grupo quelante de tipo imino piridina na matriz de QTS (Figura 21). Como dito 

anteriormente, essa síntese já havia sido relatada na literatura e alguns autores, como 

Dhakal (2008), Baba (1998) e Hardy (2004) mostraram a aplicação de Q1, nesses casos, 

após redução com borohidreto de sódio, como catalisador, como material adsorvente, e 

como suporte para formação de outros materiais poliméricos. Nesse contexto, um 

estudo completo de adsorção capaz de analisar a influência de alguns fatores, como pH, 

tempo de contato e concentração inicial de adsorvato, no processo de adsorção bem 

como identificar o melhor modelo que descreva este processo, ainda não relatado na 

literatura, seria importante para aumentar os conhecimentos sobre comportamento e 

aplicabilidade de Q1 como adsorvente. Além disso, não há relatos da capacidade de 

adsorção de oxiânions, portanto, esse trabalho visa estudar tanto a capacidade de 

adsorção desse material para cátions metálicos, quanto para oxiânions.  

A utilização de várias bases de Schiff para formação de catalisadores em reações 

assimétricas de Henry já foram estudadas e relatadas na literatura, entretanto, não existe 

nenhum estudo mostrando a utilização de Q1 para esse fim. Dessa forma, o emprego de 

Q1 como ligante para formação de complexos metálicos de cobre (II), que atuam como 

catalisadores, em fase heterogênea, em reações assimétricas de Henry, também foi 

estudado. 

Para a obtenção da base de Schiff Q1 utilizou-se como reagente 2-

piridinacarboxaldeído, o qual possui em sua estrutura um grupo carbonila, de aldeído, 

ligado a um anel piridina e que, por sua vez, é considerado um dos melhores ligantes 

dentre os heterociclos de nitrogênio (DHAKAL et al., 2008).  A síntese de Q1 ocorre, 

então, pela reação entre o aldeído, presente na molécula de 2-piridinacarboxaldeído, e o 

grupo amino primário da quitosana. 

As condições reacionais utilizadas nessa síntese foram semelhantes às descritas 

por Hardy (2004), seção 4.2, com exceção da proporção entre quitosana e aldeído, a 

qual foi modificada a fim de garantir que todos, ou a maior parte, dos grupos amino 
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primários reajam com o aldeído, o que, consequentemente, proporcionaria uma maior 

alteração na estrutura da quitosana. No presente trabalho a quantidade de 2-

piridinacarboxaldeído utilizada foi igual a 1,7 equivalentes em mol em relação à 

quitosana, enquanto Hardy (2004) utilizou apenas 1,0 equivalente em mol de 2-

piridinacarboxaldeído em relação à quitosana.    

 

5.2 Caracterização de Q1 e Q2 

 

5.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) 

Foram feitas análises por espectroscopia na região do infravermelho para os 

materiais QTS, Q1 e Q2 para confirmar a inserção do ligante N,N-bidentado após as 

modificações químicas realizadas na estrutura da quitosana. A  Figura 22 e a Figura 23 

mostram a sobreposição dos espectros de infravermelho dos materiais QTS e Q1 e QTS 

e Q2, respectivamente, a fim de comprovar as modificações ocorridas.  

No espectro da quitosana comercial (QTS) é possível observar as seguintes 

bandas: em 3432 cm
-1

, banda larga associada aos estiramentos característicos dos 

grupos O-H e N-H, em 2877 cm
-1

, correspondente a estiramentos vibracionais das 

ligações C-H, em 1653 cm
-1

, associada a estiramentos da ligação C=O em grupos 

acetamida, em 1419 cm
-1

, atribuída a deformação vibracional N-H em NH2, em 1379 

cm
-1

, associada ao estiramento da ligação C-N e em 1319 cm
-1

, referente ao 

alongamento vibracional C-N  (KAVIANINIA et al., 2012). 

 

 



 

79 
 

Figura 22: Espectro de FTIR dos materiais QTS e Q1. 

 

As principais alterações encontradas entre os espectros de Q1 e QTS são a 

presença das bandas em 1593 cm
-1

 e 1570 cm
-1

 no FTIR de Q1, atribuídas ao 

alongamento da ligação C=C do anel piridina, as bandas em 1473 cm
-1

 e 1437 cm
-1

 

correspondem ao alongamento da ligação C=N presente também no anel piridina. Além 

dessas, a aparição da banda em 775 cm
-1

 também mostra uma diferença entre os dois 

espectros, correspondendo à flexão de anel de piridina fora do plano C-H (DHAKAL et 

al., 2008). Essas mudanças sugerem que o grupo quelante imino piridina está presentes 

na estrutura da quitosana (QTS), evidenciando que sua modificação química, pela 

síntese proposta neste trabalho, foi bem sucedida. 

 

 

 

 

 

______ Q1 

______ QTS 
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Figura 23: Espectro de FTIR de QTS e Q2. 

 

 

Observando o espectro de Q2, Figura 23, é possível notar a presença de bandas 

que também são encontradas no espectro de Q1 e que se diferem do espectro de QTS, 

relacionadas às ligações do anel piridina inserido na estrutura da quitosana, como as 

bandas em 1590 e 1575 cm
-1

, atribuídas ao alongamento da ligação C=C do anel 

piridina, e a banda em 785 cm
-1

, correspondendo à flexão de anel de piridina fora do 

plano C-H. Além disso, a banda em 1453 cm
-1

 corresponde ao alongamento da ligação 

C=N presente no anel piridina, o que também confirma a modificação química de QTS.  

 

5.2.2 Ponto de carga zero (PCZ)  

O ponto de carga zero (PCZ) é um importante parâmetro capaz de descrever 

materiais que possuem dupla camada de cargas livres, sendo o valor de PCZ 

correspondente ao valor de pH em que as cargas superficiais de um sistema reversível é 

zero, ou seja, as cargas positivas anulam as cargas negativas, logo, a carga superficial 

líquida é zero (PARKES e BRUYN, 1962). 

_____ QTS 

_____ Q2 
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O PCZ pode ser relacionado com a constante de acidez (Ka) ou com o logaritmo 

da constante de acidez (pKa) do material (NOH e SCHWARZ, 1990). Dessa forma, 

quando o pH < PCZ a superfície do material possui carga líquida positiva, enquanto em 

situações em que pH > PCZ a carga líquida da superfície é negativa. 

A Figura 24 mostra o gráfico obtido por meio do estudo de PCZ de Q1, cujo 

resultado foi igual a 7,63 ± 0,82, este desvio alto pode estar relacionado à presença de 

mais de um grupo básico, que possuem pKa distintos, na estrutura do material. Em Q1 

encontram-se três grupos básicos, são eles: grupo amino, que não reagiu na modificação 

química de QTS, cujo pKa ≈ 10,5, grupo imino e também piridina, cujo nitrogênio 

possui pKa 5,2. 

Levando em consideração o valor de PCZ encontrado, Q1 irá possuir carga 

líquida negativa em valores de pH superiores a 7,63, ao passo que, para valores de pH 

menores que 7,63 a carga liquida de Q1 será positiva. 

 

Figura 24: Valor de pHPCZ para Q1. 
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5.2.3 Análise elementar de C, H e N 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos na análise elementar dos materiais 

QTS e Q1. De acordo com os resultados, nota-se um aumento da porcentagem de 

nitrogênio e carbono em Q1, o que comprova a introdução de grupos imino piridina, na 

estrutura da quitosana.  

Os resultados também mostram que teor de hidrogênio diminuiu em relação à 

quitosana (QTS), o que pode ser explicado pelo aumento da massa do material após a 

modificação, e, também, pelo aumento das porcentagens de C e N em Q1, fazendo com 

que a porcentagem de H diminua quando comparada à porcentagem em QTS. 

Tabela 3: Análise elementar de C, H e N. 

Material C(%) H(%) N(%) 

Q1 48,90 6,17 9,01 

QTS 40,67 7,36 6,98 

 

 

5.2.4 Área superficial específica de Q1 

O valor da área superficial específica de Q1, calculado pelo método BET, foi 

igual a 19,431 m
2
/g, além disso, o material apresentou um tamanho médio de 

microporos igual a 37,59 Â, um volume total de poros de 0,01976 cm
3
/g, um diâmetro 

máximo de poros de 594,9 Â e um diâmetro médio de poros de 19,762 Â, valores, estes, 

calculados pelo método BJH. De acordo com a classificação para materiais porosos, 

definida pela União Internacional Pura e Aplicada (IUPAC), o adsorvente Q1 é 

classificado como um material microporoso (poros <20 Å de diâmetro médio) 

(ROUQUEROL et al., 1994). 

 

5.2.5 RMN 
13

C  

Os materiais Q1 e Q2 também foram caracterizados utilizando a técnica de 

ressonância magnética nuclear no estado sólido para o núcleo de 
13

C. Os espectros 

obtidos para QTS, Q1 e Q2 estão apresentados na  Figura 25, Figura 26 e Figura 27, 

respectivamente.  
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Figura 25: Espectro de RMN 
13

C no estado sólido de QTS.  

 

 

 

Figura 26: Espectro de RMN 
13

C no estado sólido de Q1. 
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Figura 27: Espectro de RMN 
13

C no estado sólido de Q2. 

   

 

 

 

O espectro de QTS (Figura 25) apresenta sinais com valores de deslocamentos 

químicos característicos nas regiões: 175 ppm (referente ao carbono do grupo carbonila, 

C7), 57,3 ppm, 60,9 ppm e 81,8 ppm (respectivos carbonos C2, C6 e C4 do anel 

piranosídico); 75,9 ppm (sobreposição dos sinais referentes à C3 e C5); 105,4 ppm 

(carbono anomérico C1); 22,5 ppm (referente ao carbono metílico, C8, do grupo 

acetamido) (KAVIANINIA et al., 2012). 

A inserção do anel piridina à estrutura da quitosana pode ser comprovada pelo 

surgimento de seis picos adicionais na região dos aromáticos acima de 120 ppm no 

espectro de RMN 
13

C de Q1 (Figura 26) correspondente a seis carbonos sp
2
. As 

atribuições são as seguintes: o pico a 167 ppm é atribuído ao átomo de carbono Ca da 

função imina e os picos a 153, 138,5, 125,5, 120 e 151 ppm correspondem aos átomos 

de carbono do anel piridina Cb, Cc, Cd, Ce e Cf, respectivamente.  

No espectro de Q2, Figura 27, é possível notar que, além dos seis picos 

referentes aos carbonos aromáticos, acima de 120 ppm, tem-se um pico de alta 

intensidade em 23,0 ppm, que se sobrepõe ao pico de C8 da quitosana, referente ao C do 

grupo metila (Cg). A presença desse grupo provoca um deslocamento nos picos dos 

carbonos Ce e Cf, que no espectro de Q2 aparecem em 123 e 159 ppm, respectivamente.  

O

NH2

HO
O

O

NH

HO

OH

CH3

O
OH

1

2

3

4

5

6

7

8

O
O

N

HO
O

OH

N

Ca

Cb
Cc

Cd
Ce

Cf

n

Cg



 

85 
 

5.2.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A Figura 28 mostra as imagens obtidas por MEV da quitosana antes e após 

modificação, QTS e Q1, respectivamente, as quais foram obtidas utilizando ampliações 

de 60, 600 e 1.500 vezes. Através das  Figura 28 (a), (c) e (e) é possível notar que a 

superfície de QTS não apresenta muita rugosidade, e, ao observar as imagens obitidas 

para Q1, Figura 28 (b), (d) e (f), nota-se que sua superfície é altamente rugosa.  Essa 

significativa diferença na textura dos materiais tem como resultado o aumento da área 

superficial de Q1, em relação à QTS, advinda da introdução de 2-aminocarboxaldeído 

na estrutura da quitosana. Além dessas observações, nota-se também que não houve 

alteração no tamanho das partículas após a modificação de QTS, a Figura 28 (a) e (b) 

mostram claramente que o tamanho e o formato do material permaneceram 

praticamente inalterados. 
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Figura 28: Micrografias obtidas por MEV de QTS, (a), (c) e (e), e Q1, (b), (d) e (f), 

com aumentos de 60, 600 e 1.500 vezes, respectivamente. 
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5.2.7 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDX) 

 

A EDX foi utilizada para mapear os sítios de adsorção carregados com os íons 

metálicos, pelos processos de adsorção mono e bicomponente, bem como a distribuição 

dos mesmos na superfície de Q1. A Figura 29 (a) e (b) mostra Q1 após adsorção 

monocomponente de Cr
6+

 e Cu
2+

, respectivamente, e por meio dessas microscopias é 

possível notar que as distribuições desses íons ocorrem de forma homogênea pela 

superfície de Q1, ou seja, não são observadas diferenças de concentração dos íons nos 

diversos sítios do adsorvente. 

 As observações feitas a partir das microscopias de EDX estão de acordo com os 

resultados obtidos nas isotermas de adsorção, que será mostrado mais adiante na seção 

4.5.3. Esses resultados mostram que o modelo de Langmuir se ajustou melhor aos dados 

experimentais, sugerindo, também, que o adsorvato é adsorvido de forma homogênea 

pelo adsorvente, ou seja, não há sítios de adsorção preferenciais ao longo da superfície 

do mesmo. 

  A microscopia de EDX de Q1 após a adsorção bicomponente Cu
2+

 - Cr
6+

, 

apresentada na Figura 29 (c), mostra que ambos os íons estão distribuídos de maneira 

uniforme pela superfície de Q1, ou seja, não existe nenhuma região dessa superfície 

onde a concentração de íons se difere, além disso, pode se pressupor que não ocorre 

preferência de um íon em relação ao outro pelos sítios de adsorção do adsorvente no 

sistema bicomponente. 
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Figura 29: Micrografias de MEV-EDX para o mapeamento de superfície para a 

adsorção monocomponente de (a) Cr
6+

 e (b) Cu
 2+

 e bicomponente (c) Cr
6+

 - Cu
2+

 na 

superfície do adsorvente Q1. 
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5.3 Estudos de adsorção monocomponente 

Algumas variáveis podem alterar a capacidade de adsorção dos materiais, como  

pH, tempo de contato entre o adsorvente e o adsorvato e concentração inicial do 

adsorvato. Portanto, essas variáveis foram analisadas e estudadas a fim de obter um 

melhor desempenho no processo e determinar os parâmetros de adsorção dos materiais 

em relação aos íons metálicos, Cu
2+

 e Cr
6+

, estudados. 

 

5.3.1 Estudo de adsorção em função do pH 

O valor do pH interfere na estrutura em que as moléculas, tanto do adsorvente 

quanto dos oxiânions e cátions metálicos, se encontram no meio, sendo de extrema 

importância para o processo de adsorção. Quando o material Q1 se encontra em pH 

básico, os nitrogênios das iminas estão desprotonados, o que possibilita uma melhor 

interação com os cátions metálicos, entretanto, a interação entre esse adsorvente e 

oxiânion é favorecida quando as iminas estão protonadas, isso ocorre quando o meio 

possui pH ácido. As diferenças na estrutura de Q1 em função do pH podem ser vistas na 

Figura 30.  

Figura 30: Influência do pH para o material Q1.  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Os valores de pKa para as iminas varia entre 5 e 7, enquanto o valor do pKa da 

piridina é igual a 5,3, sendo assim, a desprotonação dos nitrogênios presentes na 

estrutura de Q1 ocorrerá em valores de pH distintos. À medida que o pH do meio 

aumenta, a imina mais ácida, ou seja, aquela que possui menor pKa, será desprotonada e 

                                                            

Forma 1 Forma 2 Forma 3 

Aumento de pH 
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conforme esse pH for aumentando, ocorrerá a desprotonação da imina de maior pKa. 

Portanto, em valores de pH muito baixos prevalecerá a Forma 1, mostrada na Figura 30, 

em que ambos nitrogênios estão em sua forma protonada, e, para valores de pH mais 

elevados, o contrário é observado, ou seja, ambos nitrogênios estarão desprotonados 

(Forma 3 - Figura 30). Mas devido à diferença de pKa entre a imina e a piridina, existe 

um intervalo de pH em que um nitrogênio estará em sua forma protonada e outro, em 

sua forma desprotonada, Forma 2. O estudo de adsorção dos ions Cu
2+

 em função do pH 

está representado na Figura 31 (a), enquanto a Figura 31 (b) mostra a influência do pH 

na adsorção de Cr
6+

. 

 

Figura 31: Estudo da influência do pH do meio na adsorção de (a) Cu
2+

 e (b) CrO4
2-

  

pelo material Q1. 
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Por meio da Figura 31 (a) é possível notar que em valores de pH abaixo de 3,5 a 

adsorção de íons Cu
2+ 

 é igual a zero, ou seja, não há interação entre Q1 e o cátion 

metálico, pode-se, então, afirmar que nesses valores de pH o adsorvente Q1 encontra-se 

totalmente protonado, como mostra a Forma 1, Figura 30. A partir do pH 4,0 a 

capacidade de adsorção de Cu
2+ 

 é maior que zero e aumenta à medida que se aumenta o 

pH do meio, ou seja, o material não está totalmente protonado, permitindo, assim, a 

interação entre Q1 e o cátion Cu
2+

. Podemos concluir, então, que a desprotonação dos 

nitrogênios em Q1 começa a ocorrer em valores de pH acima de 3,5 e aumenta à 

medida que se aumenta o pH, logo, nos valores de pH entre 3,5 e 5,5 Q1 encontra-se na 

Forma 2 (Figura 30), de modo que a carga positiva de Q1 irá diminuindo com o 

aumento do pH, e consequentemente, a interação entre esse adsorvente e o cátion Cu
2+ 

 

vai aumentando. 

 Como pHPCZ de Q1 é igual a 7,63, seria interessante estudar o processo de 

adsorção em valores de pH superiores a 7, já que nessas condições a carga líquida 

superficial de Q1 é negativa, o que poderia favorecer ainda mais as interações entre esse 

material e Cu
2+

. Entretanto, em valores de pH acima de 5,5, e dependendo da 

concentração de Cu
2+ 

na solução,  pode-se ocorrer a formação de formas hidrolisadas de 

(b) 
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cobre, e até sua precipitação na forma de hidróxido de cobre (II), o que limita a 

disponibilidade desse metal para a adsorção (RAMOS et al., 2015). Dessa forma, o 

estudo em função de pH foi realizado até o pH 5,5, o qual obteve uma maior adsorção 

de cobre. 

O Cr
6+

 pode ser encontrado na solução em diversas formas iônicas, tais como 

CrO4
2-

, HCrO4
-
, HCr2O7

-
 e Cr2O7

2-
, de acordo com a sua concentração e o pH da 

mesma, as equações abaixo descrevem os equilíbrios para Cr
6+ 

 em soluções aquosas 

(GURGEL, et al., 2009a). Em pH 1, os íons cromo existem na forma HCrO4
-
, em 

valores de pH entre 2 e 6 coexistem diferentes formas iônicas (HCrO4
-
, CrO4

2-
 e Cr2O7

2-

), predominando a forma HCrO4
-
, e com o aumento do pH sua forma se desloca para 

CrO4
2-

 e Cr2O7
2-

 (GURGEL et al., 2009a). 

 H2CrO4 ⇋ H
+
 + HCrO4

-
   (544) 

 HCrO4
-
 ⇋ H

+
 +CrO4

2-
  (555) 

 2 HCrO4
-
 ⇋ Cr2O7

2-
 + H2O   

  (566) 

   

Por meio da Figura 31 (b) nota-se que a adsorção de cromato por Q1 ocorre em 

valores de pH entre 3,0 a 6,0, o que nos mostra que nesse intervalo de pH o adsorvente 

possui nitrogênios protonados, permitindo, assim, a interação entre Q1 e o oxiânion.  

Como discutido anteriormente, em pH a baixo de 3,5 Q1 encontra-se totalmente 

protonado, o que explica a maior capacidade de adsorção de cromato nesse valor de pH. 

O aumento do pH, a partir de 3,5, faz com que os nitrogênios de Q1 comecem a ser 

desprotonados, consequentemente, a interação eletrostática entre Q1 e o oxiânion 

diminui. Em valores de pH superior a 7,0 a adsorção de cromato é zero, por isso, 

podemos afirmar que a partir desse valor de pH Q1 encontra-se totalmente 

desprotonado, como apresentado pela Forma 3 na Figura 30. 

Além disso, a maior interação de Q1 e Cr
6+

 em pH baixo pode ser explicada em 

função do pHPCZ, pois em pH menor que 7,63 a carga líquida do material é positiva, e 

assim, a interação eletrostática com as cargas negativas do oxiânion é maior. 

Como mostrado em estudos anteriores, Q1 apresenta solubilidade em soluções 

ácidas diluídas (RODRIGUES et al., 1998), o que foi confirmado neste trabalho. No 

estudo de adsorção de Cu
2+

, Q1 foi solúvel em valores de pH inferiores a 4,0, em que 

utilizou-se o sistema tampão ácido cloroacético/ cloroacetato de sódio, e, nesses casos, 
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foi observado a formação de uma camada fina e gelatinosa no papel de filtro usado na 

filtração das soluções após o experimento. Em valores de pH acima de 4,0 o material 

não solubilizou, sendo capaz, então, de adsorver os íons de cobre presentes no meio. No 

estudo de Cr
6+

 foi observado que Q1 não apresentou solubilidade nas soluções com 

valores de pH igual ou superior a 3,6, nas quais utilizou-se o sistema tampão ácido 

acético/acetato de sódio.  

Em soluções de pH inferior a 3,6, o material se mostrou solúvel em vários 

sistemas tamponantes, como ácido cloroacético/ cloroacetato de sódio, ácido fosfórico/ 

fosfato monossódico e ácido clorídrico/ citrato de sódio. Entretanto, Q1 não apresentou 

solubilidade na solução tampão ácido clorídrico/ glicina em pH 3,0, e mostrou-se, 

apenas, parcialmente solúvel em pH 2,5, nesse mesmo tampão.  

Concluiu-se, então, que os melhores valores de pH encontrados para a adsorção 

de Cu
2+

 e Cr
6+

  foram iguais a 5,5 e 3,6, respectivamente, os quais foram utilizados nos 

próximos estudos de adsorção. 

5.3.2 Cinética de adsorção 

O estudo de cinética foi realizado a fim de obter o tempo de equilíbrio do 

processo de adsorção, um parâmetro muito importante para a concepção desse sistema e 

para a seleção das condições operacionais ótimas. Os modelos cinéticos de pseudo 

primeira (PPO) e pseudo segunda ordem (PSO), discutidos na revisão bibliográfica, 

foram testados para modelar a cinética de adsorção monocomponente para os metais de 

Cu
2+

 e Cr
6+

 por Q1. Os experimentos foram feitos de acordo com o ítem 4.5.2, 

utilizando-se o pH que obteve melhor resposta no estudo realizado anteriormente (pH = 

5,5 para Cu
2+

 e pH =3,6 para Cr
6+

. A Figura 32(a) mostra o efeito do tempo de contato 

para a adsorção dos íons Cu
2+

 no adsorvente Q1, em solução de pH 5,5 e concentração 

inicial igual a 0,78 mmol/L, já na Figura 32 (b) encontra-se o estudo de cinética de Cr
6+

, 

em solução de pH 3,6 e concentração inicial 0,77 mmol/L, para o mesmo adsorvente. 

Em ambos os gráficos encontram-se os modelos utilizados para modelagem dos dados. 
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Figura 32: Gráfico dos modelos cinéticos PPO, PSO não lineares obtidos para adsorção 

de (a) Cu
2+

 e (b) Cr
6+

 em Q1.  
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A Tabela 4 apresenta os parâmetros cinéticos obtidos por meio do modelamento 

dos dados experimentais utilizando análise de regressão não linear para o estudo de 

Cu
2+

 e Cr
6+

. 

Por meio da Figura 32 é possível perceber que tanto a adsorção de Cu
2+

 quanto 

de Cr
6+

 por Q1 iniciam-se nos menores tempos de contato, sendo os tempos de 

equilíbrio iguais a 360 e 240 minutos, respectivamente, ou seja, após esses tempos a 

capacidade máxima de adsorção para cada metal é atingida. Observando os gráficos 

também é possível ter uma noção dos modelos que melhor se ajustam aos dados, porém 

para ter uma conclusão acerca do processo é necessário analisar os parâmetros obtidos 

por esses modelos.  

Ao comparar os parâmetros dos modelos não lineares PPO e PSO, mostrados na 

Tabela 4, observa-se que o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais dos 

dois estudos foi o modelo de PSO. Nota-se que os valores de qe calculados por esse 

modelo são mais próximo aos obtidos experimentalmente para cada metal e, ao analisar 

as funções de erro R
2
 e χ

2
 de ambos modelos, observa-se que para PSO esses valores são 

menores e maiores, respectivamente, em comparação com os de PPO, comprovando que 

o modelo de PSO foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais tanto para o 

estudo de Cu
2+

, quanto para de Cr
6+

. 

 

Tabela 4: Resultados da regressão não linear dos dados experimentais da adsorção dos 

íons metálicos Cu
2+

 e Cr
6+

 em Q1. 

Parâmetros Cu
2+

 Cr
6+

 

pH 5,5 3,6 

te (min) 360 240 

qe,exp  (mmol/g) 1,33 ± 0,01 2,63±0,02 
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Parâmetros Cu
2+

 Cr
6+

 

Pseudo primeira ordem 

qe,est  (mmol/g) 

 

1,21±0,06 

 

2,54±0,08 

k1 (min
-1

) 0,038±0,007 0,071±0,008 

R
2 

0,920 0,946 

X
2

red 0,018 0,022 

Pseudo segunda ordem 

qe,est  (mmol/g) 

 

1,34±0,04 

 

2,68±0,06 

k2 (g/mmol.min) 0,036 ± 0,005
 

0,038±0,004
 

R
2 

0,980 0,978 

X
2

red 0,005 0,009 

 

Os resultados obtidos nos estudos cinéticos foram importantes para confirmar as 

estruturas dos complexos formados entre Q1 e os metais, Cu
2+

 e Cr
6+

, proposta por 

Rodrigues (1998), apresentada na Figura 33. Sabe-se que o modelo cinético PSO 

descreve um processo de adsorção que ocorre entre uma molécula de adsorvato e dois 

sítios de adsorção (SAMIEY et al., 2015) sendo assim, é possível aferir que os dois 

átomos de nitrogênio, que formam o ligante bidentado, são capazes de adsorver um íon 

metálico formando o complexo descrito. 

Figura 33: Possíveis estruturas dos complexos formados (a) Q1-Cu
2+

 e (b) Q1-Cr
6+

. 
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Estudos publicados na literatura mostraram que a adsorção de cobre pela 

quitosana ocorre, possivelmente, pela formação de complexos onde dois pares de 

elétrons, dos grupos NH2 presentes em QTS, são compartilhados com um íon Cu
2+

 

(PARK e PARK, 1983) assim, seria necessário dois monômeros para a complexação de 

um único íon metálico, o que não ocorre na formação dos complexos Q1-M, em que 

apenas um monômero é capaz de adsorver um íon metálico. 

 

5.3.3 Isotermas de adsorção  

A isoterma de adsorção nos dá informações extremamente relevantes sobre o 

processo de adsorção (NASCIMENTO et al., 2014) já que é capaz de descrever as 

interações adsorvato / adsorvente presentes no meio (FERREIRA et al., 2015).  

Nesse estudo, as isotermas foram obtidas de acordo com o procedimento 

descrito no item 4.5.3, o estudo para Cu
2+

 foi feito nas seguintes condições: 25°C, 130 

rpm, pH igual a 5,5, 3,15 mmol/L de adsorvato e variando-se a concentração inicial de 

adsorvato de 0,25 a 3,15 mmol/L; para o estudo de Cr
6+

 utilizou-se:  25°C, 130 rpm, pH 

3,60, 5,20 mmol/L de adsorvato e variando a concentração inicial do mesmo de 0,12 a 

5,20 mmol/L. Para a compreensão das interações que ocorrem entre Q1 e os íons 

metálicos, quatro modelos matemáticos foram utilizados a fim de modelar os dados 

experimentais, são eles: modelo de Langmuir, Freundlich, Sips e Redlich-Peterson. A 

Figura 34 apresenta as isotermas de adsorção de Cu
2+

, Figura 34 (a), e Cr
6+

, Figura 34 

(b), por Q1, e os parâmetros obtidos por meio do modelamento dos dados experimentais 

obtidos nesses estudos, utilizando análise de regressão não linear, estão apresentados na 

Tabela 5. 
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Figura 34: Isotermas de adsorção de (a) Cu
2+

 e (b) Cr
6+

 por Q1.  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

 Cu
2+

 Modelo de Langmuir

 Modelo de Frendlich

 Modelo de Redich-Peterson

 Modelo de Sips

q
e
(m

m
o
l/
g
)

C
e
(mmol/L)

0 1 2 3 4 5 6

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

 Cr
6+

 Modelo de Langmuir

 Modelo de Frendlich

 Modelo de Redich-Peterson

 Modelo de Sips

q
e
(m

m
o
l/
g
)

C
e
(mmol/L)

 

(a) (b) 



 

99 
 

Por meio dos gráficos (Figura 34) é possível afirmar que a adsorção de Cu
2+

 e 

Cr
6+

 por Q1 apresentam um perfil favorável, pois mesmo em concentrações baixas de 

metal a taxa de adsorção é relativamente alta, até atingir um patamar, em que a mesma 

torna-se constante (WEBER e CHAKRAVORTI, 1974). Além disso, ao observar o 

gráfico da isoterma de Cu
2+

 (Figura 34 (a)), nota-se que os modelos de Langmuir, Sips e 

Redlich-Peterson se ajustaram bem aos dados experimentais, com exceção do modelo 

de Frendlich, que não se ajustou aos dados. O mesmo pode ser observado no gráfico da 

isoterma de Cr
6+

, Figura 34(b). 

Tabela 5: Resultados da modelagem da isoterma de equilíbrio de adsorção 

Modelo de Isoterma Parâmetros Cu
2+

 Cr
6+

 

 Qmáx,exp. (mmol/g) 1,80±0,03 3,86±0,04 

Dados experimentais pH 5,5 3,6 

 te (min) 360 240 

 Ιe (mol/L) 1,028 60,378 

 γe 0,875 0,160 

Langmuir 

Qmáx,est (mmol/g) 1,86±0,02 4,14±0,13 

b (L/mmol) 16,533±1,132 3,843±0,524 

R
2 

0,980 0,957 

X
2

red 0,001 0,023 

ΔadsG° (kJ/mmol) -24,40 -24,99 

Freundlich 

KF 

[mmol/g/(L/mmol)
1/n

] 
1,67±0,04 

2,773±0,151 

N 7,118±1,177 3,771±0,583 

R
2 

0,788 0,831 

X
2

red 0,015 0,093 
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Modelo de Isoterma Parâmetros Cu
2+

 Cr
6+

 

Sips 

Qmáx,est (mmol/g) 

n  

1,84±0,03 

0,906±0,090 

3,82±0,10 

0,660±0,087 

 b (L/mmol)
 

16,350±1,028 4,802±0,420 

 R
2 

0,980 0,973 

 X
2

red 0,001 0,015 

Redlich-Peterson 

kR (L/g) 26,556 ±3,733 15,588±3,427 

ɑR (L/mmol) 13,986 ± 2,222 3,722±1,182 

β 1,000 ±0,025 1,000±0,072 

R
2 

0,965 0,952 

X
2

red 0,002 0,026 

 

Analisando os valores de Qmax,exp, Qmax,est, R
2
 e χ

2
red, a adsorção do Cu

2+
 foi 

melhor descrita pelos modelos de Langmuir, Sips e Redlich-Peterson, comprovando o 

que foi previsto no gráfico de isoterma. Dentre esses modelos, a isoterma de Langmuir e 

Sips foram as que apresentaram maiores valores de R
2
 e menores valores de χ

2
red, 

portanto são melhores para descrever os dados experimentais quando comparadas à 

isoterma de R-P. Como pode ser visto na Tabela 5 o valor da variável n, obtida pela 

isoterma de Sips, é bem próximo da unidade o que nos diz que a isoterma de Sips é 

reduzida à isoterma de Langmuir, e, dessa forma, os valores de Qmax, R
2
 e χ

2
red desses 

modelos são iguais. Logo, o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais 

obtidos na adsorção de íons Cu
2+

 foi a isoterma de Langmuir, cujo R
2
 foi igual a 0,980, 

χ
2

red igual a 0,001, e Qmax
 
igual a 1,86 mmol/g, praticamente igual ao encontrado 

experimentalmente. 

De acordo com os parâmetros obtidos pela isoterma de Cr
6+

 os modelos de 

Langmuir, Sips e Redlich-Peterson também foram os que apresentaram os melhores 

valores de R
2
 e χ

2
red, sendo a isoterma de Sips a que melhor se ajustou aos dados 
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experimentais, mostrando o maior valor de R
2
 (0,973) e menor valor de χ

2
red

 
(0,015). 

Além disso, o valor de Qmax obtido pelo modelo de Sips foi o que mais se aproximou à 

capacidade máxima obtida experimentalmente. O valor de n obtido pela isoterma de 

Sips para a adsorção de Cr
6+

 foi igual a 0,660, um valor que não está tão próximo à 

unidade quanto o valor de n encontrado para adsorção de Cu
2+

 (0,906), o que significa 

que o sistema de adsorção formado por Q1-Cr
6+

 é mais heterogêneo quando comparado 

ao sistema formado por Q1-Cu
2+

. 

Por meio da constante b de Langmuir foi possível calcular os valores de ΔadsG° 

para os sistemas de adsorção de Cu
2+

 e Cr
6+

 por Q1, como esses valores foram 

negativos, é possível afirmar que ambos processos de adsorção ocorrem 

espontaneamente. 

Os menores valores de R
2
 e os maiores valores de χ

2
red, foram observados para o 

modelo Freundlich, tanto para o estudo de Cr
6+

 quanto para o estudo de Cu
2+

, indicando 

que este modelo não pode descrever eficientemente os processos de adsorção descritos.   

As capacidades de adsorção encontradas nos estudos de isoterma mostram que a 

imina Q1 é um excelente adsorvente tanto para cátions metálicos, quanto para 

oxiânions. Em relação ao último, Q1 mostrou-se um adsorvente extremamente eficaz 

com uma capacidade de adsorção de aproximadamente 4,00 mmol de cromato por 

grama de adsorvente, um valor superior à grande maioria de capacidade de adsorção de 

Cr
6+

 encontrada na literatura (como mostra a Tabela 2, seção 3.2). 

 

5.4 Estudo de dessorção e re-adsorção  

A Tabela 6 apresenta os valores de eficiência de dessorção obtidos para os íons 

Cu
2+

 e Cr
6+

, por meio dos agentes de dessorção trietilenotetramina (0,01M) e carbonato 

de sódio (1,00 M), respectivamente.  

A elevada porcentagem de remoção de Cu
2+

 pode ser explicada pela alta 

estabilidade dos complexos nitrogênio-cobre, que ocorrem pela ligação do metal de 

transição ao grupo amina através de interação tipo-coordenada (NAVARRO, 2001) e, 

além disso, a constante de formação do complexo trietilenotetramina-Cu
2+

 possui valor 
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elevado quando comparada à constantes de formação de complexos entre Cu
2+

 e outros 

ligantes,  como mostra a Tabela 7, o que  evidencia a estabilidade do mesmo. 

Bai (BAI et al., 2003) estudou a eficiência de remoção de Cr
6+

 utilizando vários 

agentes de dessorção, dentre eles, NaOH, NaHCO3, Na2CO3, KNO3, KCl, HCl e H2SO4, 

e o melhor resultado foi obtido ao utilizar solução de Na2CO3. Dessa forma, o estudo de 

dessorção de Cr
6+

 foi feito utilizando Na2CO3 e, com esse agente de dessorção, obtive-

se uma porcentagem de remoção de aproximadamente 49%.  

 

Tabela 6: Porcentagem de remoção de Cu
2+

 e Cr
6+

. 

Íon metálico 
Eficiência de remoção 

(%) 

Cu
2+

 95,62 ± 0,59 

Cr
6+

 48,76 ± 0,25 

 

 

Tabela 7: Logarítmo da constante de formação de complexos de Cu
2+

, a 25°C. 

Ligante Estrutura química Log K1 Log K2 Log K3 Log K4 

Etilenodiamina 
H2N NH2  

 

 

10,67 20,00 21,00 - 

Trietilenotetramina 

NH HN

H2NNH2  
 

 

20,4 - - - 

EDTA 

HO

O

N

HO

N

HO O

O

OH

O

 

18,7 - - - 

FONTE: Lange’s Handbook of Chemistry, (DEAN, 1999). 

 



 

103 
 

 O estudo de re-adsorção foi feito utilizando o adsorvente recuperado após o 

processo de dessorção, de acordo com o procedimento descrito na seção 4.5.5, com o 

objetivo de averiguar a possibilidade de reutilização de Q1. Os valores da capacidade de 

adsorção obtidos após o primeiro ciclo de dessorção (qe dessorção) e a porcentagem de 

re-adsorção estão apresentados na Tabela 8.  

A partir desses valores é possível verificar que a porcentagem de re-adsorção 

para o Cu
2+

 é praticamente igual a 100%, ou seja, as capacidades de adsorção por Q1 

antes e após o primeiro ciclo de dessorção são praticamente as mesmas, o que  mostra o 

excelente potencial de reutilização desse adsorvente. Já para o Cr
6+

, o valor da 

porcentagem de re-adsorção encontrado não foi muito elevado, aproximadamente 37%, 

o que mostra uma diminuição da capacidade de adsorção de Cr
6+

 por Q1 após o 

processo de dessorção, em comparação com qe inicial. Essa diminuição de qe pode ser 

explicada pelo fato da porcentagem de dessorção de Cr
6+

 não ter sido muito elevada, 

apenas 48%, o que faz com após a dessorção o adsorvente ainda tenha uma significativa 

quantidade de Cr
6+

 remanescente em sua estrutura, diminuindo, então, a quantidade de 

sítios de adsorção livres para re-adsorção do metal. 

 

Tabela 8: Porcentagem de re-adsorção de Cu
2+ 

e Cr
6+

 por Q1 após o processo de 

dessorção. 

Metal 
qe inicial 

(mg/g) 

qe dessorção 

(mg/g) 

Porcentagem de 

re-adsorção 

(%) 

Cu
2+

 73,06 72,77 99,61 

Cr
6+

 121,96 44,35 36,37 

 

 

5.5 Estudo de adsorção bicomponente 

Estudos de adsorção de sistema bicomponente Cu
2+

 / Cr
6+

 foram feitos a fim de 

avaliar a influência de um metal em relação ao outro no processo de adsorção. A 

influência do pH, tempo de contato e concentração inicial de adsorvato também foram 
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estudas para determinar as melhores condições experimentais e o modelo de adsorção 

multicomponente que representa o sistema. 

5.5.1 Estudo de adsorção em função do pH 

Por meio da Figura 35, que apresenta a capacidade de adsorção de cada metal 

em diferentes valores de pH no sistema de adsorção bicomponente, é possível verificar 

que para valores mais elevados de pH a adsorção de Cu
2+

 é favorecida, enquanto que, 

valores mais baixos de pH favorecem a adsorção de Cr
6+

. Esse comportamento é 

semelhante ao encontrado nos estudos de adsorção monocomponente, e, podem ser 

explicados pelas formas como os íons metálicos e o adsorvente se encontram na solução 

nos diferentes valores de pH, como discutido na seção 4.5.1. 

Existe, no entanto, uma diferença entre os valores de capacidade de adsorção dos 

metais encontrados nos sistemas mono e bicomponente, como mostra a Figura 35. Em 

valores de pH até 5,00, a capacidade de adsorção de Cu
2+

 é maior no sistema 

bicomponente que no monocomponente, e, a partir desse pH a capacidade de adsorção 

no sistema bicomponente é menor que a encontrada no sistema monocomponente. Já em 

relação ao Cr
6+

, a capacidade de adsorção é menor no sistema bicomponente quando 

comparado ao monocomponente, até o pH 4,50, e após esse pH essa situação se inverte. 

Dessa forma, é possível afirmar que, em valores de pH até 5,00, a adsorção do Cu
2+

  é 

favorecida pela presença de íons de Cr
6+

 no meio, enquanto que para valores de pH 

acima de 5,00, tem-se o favorecimento da adsorção de Cr
6+

 pela presença de Cu
2+

. 

O pH ótimo encontrado no estudo bicomponente é aquele em que o somatório 

das capacidades de adsorção dos dois metais é maior, ou seja, o pH em que o material é 

capaz de adsorver maior quantidade íons metálicos. Sendo assim, o pH ótimo para esse 

estudo é igual a 4,50. 
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Figura 35: Estudo de adsorção em função do pH para o sistema bicomponente Cu
2+

 / 

Cr
6+

. 
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Tabela 9: Valores da capacidade de adsorção para Cu
2+

 e Cr
6+

 nos sistemas mono e 

bicomponente, em diferentes pH. 

pH 

MONOCOMPONENTE BICOMPONENTE 

Capacidade de adsorção 

(mmol/g) 
Capacidade de adsorção (mmol/g) 

Cu
2+

 Cr
6+

 Cu
2+

 Cr
6+

 Soma 

3,60 0,021 2,358 0,374 1,357 1,731 

4,00 0,238 2,069 0,472 1,403 1,875 

4,50 0,279 1,638 0,716 1,246 1,962 

4,75   0,726 1,204 1,930 

5,00 0,631 0,766 0,771 1,177 1,948 

5,25 1,077  0,768 1,155 1,922 

5,50 1,431  0,752 0,972 1,724 
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5.5.2 Estudo de cinética 

Os dados obtidos pelo estudo de cinética do sistema bicomponente foram 

modelados utilizando os modelos de pseudo primeira e pseudo segunda ordem, além do 

modelo cinético para sistemas bicomponente, o modelo de Corsel. A Figura 36 (a) 

mostra o gráfico de qt versus t, e as curvas obtidas para o modelamento dos dados 

experimentais utilizando os modelos de PPO e PSO, já a Figura 36 (b) apresenta o 

gráfico de Γ versus t, além das curvas obtidas pelo modelamento dos dados utilizando o 

modelo de Corsel. Os parâmetros cinéticos obtidos nos modelamentos dos dados 

experimentais, para cada modelo cinético empregado, estão apresentados na Tabela 10. 

 

Figura 36: Cinética de adsorção para o sistema bicomponente Cu
2+

-Cr
6+

,(a) modelos de 

pseudo primeira e pseuso segunda ordem, e (b) modelo de Corsel.  
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Tabela 10: Resultados obtidos através do modeloamento dos dados cinéticos obtidos 

experimentalmente. 

Modelo Parâmetros Cu
2+ 

- Cr
6+ 

Cr
6+

 - Cu
2+ 

 te (min) 180 180 

 qe,exp (mmol/g) 0,91±0,00 0,69±0,01 

Pseudo Primeira 

Ordem 

qe,est. (mmol/g) 0,80±0,05 0,66±0,02 

k1 (min
-1

) 0,11±0,03 0,08±0,01 

R
2 

0,404 0,921 

χ
 2 

0,030 0,006 

Pseudo Segunda 

Ordem 

qe,est. (mmol/g) 0,85±0,04 0,70±0,01 

K2 (g/mmol·min) 0,22±0,07 0,17±0,02 

R
2 

0,690 0,972 

χ
 2 

0,016 0,002 

Modelo de Corsel 

α 6,438 9,749 

β 7,449 20,346 

Γ 13,888 30,096 

γi – γj -16,208  

k+1 (L/mmol·min) 313,516 75,766 

k-1 (min
-1

) 7,569 0,883 

k+1/k-1 (L/mmol) 41,420 85,818 

δ (m) 1,713 x 10
-8 
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Di (m
2
/min) 1,678 x 10

-15 
5,113 x 10

-15 

Γmax (mmol/m
2
) 0,047 0,043 

qt (mmol/g) 0,913 0,835 

 
  

 

Por meio dos resultados obtidos é possível observar que, assim como encontrado 

nos estudos monocomponente, o modelo de PSO foi o que melhor se ajustou aos dados 

cinéticos para o sistema bicomponente Cu
2+ 

- Cr
6+

, apresentando maiores valores de R
2
 

e menores valores de χ
2
, em comparação com esses valores encontrados para o modelo 

de PPO (Tabela 10). O modelo de PSO pressupõe que a cinética de adsorção global é 

controlada pela taxa de adsorção/dessorção do adsorvato na superfície do material 

adsorvente, e a ordem da reação é de dois em relação ao número de sítios de adsorção 

disponíveis na superfície do material (TEODORO et al., 2017; PLAZINSKI et al., 

2009). 

Como pode ser visto na Tabela 10, as constantes do modelo cinético de PSO, k2, 

obtidas para adsorção de Cr
2+ 

e Cr
6+

 em Q1, no sistema bicomponente, são semelhantes, 

o que resulta em tempos de equilíbrio iguais para adsorção dos dois íons metálicos.  

Esse tempo foi igual a 180 min, um valor diferente e inferior aos tempos encontrados 

nos estudos monocomponente (tCu
2+

 = 360 min e tCr
6+

 = 240 min). 

Como os modelos de PPO e PSO não são capazes de prever a influência de um 

íon metálico na adsorção de outro íon, em sistemas de adsorção multicomponente, o 

modelo cinético de Corsel (CORSEL et al., 1986) foi utilizado a fim de prever tal 

interferência. O processo de adsorção multicomponente resulta da competição entre o 

tempo de cada íon para alcançar a superfície do adsorvato e a força da interação entre os 

sítios de adsorção e os íons (TEODORO et al., 2017). 

A Tabela 10 mostra que o valor da constante de associação, K, obtida pela razão 

entre a constante intrínseca de adsorção (k+1) e a constante da taxa de dessorção (k-1), é 

maior para o íon Cr
+6

 (K = 85,810) que para Cu
+2

 (K = 41,440), indicando que o Cr
6+

 

possui maior afinidade pelos sítios de adsorção de Q1 quando comparado ao Cu
2+

, no 

sistema bicomponente.  
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As constantes α e β, também conhecidas como constantes de interação, nos 

fornece informações importantes a respeito de possíveis interações laterais entre os íons 

metálicos na superfície do adsorvente. Menores valores positivos de α implica que íons 

metálicos não tendem a ser adsorvidos próximos a íons já adsorvidos, o que pode estar 

relacionado a um possível potencial repulsivo existente em torno de cada íon. Logo, o 

efeito de valores positivos de α é a diminuição da função da taxa de adsorção quando a 

superfície do adsorvente está mais saturada por íons metálicos. Em contra partida, altos 

valores positivos de β possui o efeito de aumentar a função da taxa de dessorção quanto 

mais saturada está a superfície do adsorvente (TEODORO, 2017). 

Cuypers (CUYPERS et al., 1987) mostrou que elevados valores da constante de 

interação γ (γ = α+ β) para a adsorção de um determinado íon metálico, tem como 

resultado o aumento do efeito desse íon na capacidade de adsorção total no processo de 

adsorção bicomponente. Dessa forma, é possível afirmar que o íon Cr
6+

 possui maior 

influência sobre a capacidade de adsorção no processo de adsorção bicomponente Cu
2+

 - 

Cr
6+

, visto que γCr
6+

 = 30,195 e γCu
2+

 = 13,887, de acordo com os dados da Tabela 10. 

Outra análise pode ser feita baseada na diferença entre as constantes de interação 

das espécies adsorvidas, γ = γCu
2+

 – γCr
6+

, que nos diz sobre a existência de forças 

químicas ou físicas, repulsivas ou atrativas entre os adsorventes. Como o valor de γ 

encontrado foi diferente de zero pode-se afirmar que, em concentrações equimolares, a 

substituição de um metal por outro, no sítio de adsorção, é favorecida. Esse resultado 

vai de acordo com os valores das capacidades de adsorção dos íons Cu
2+

 e Cr
6+

 nos 

sistemas estudados, já que em sistemas bicomponente a capacidade de adsorção de Cu
2+

 

aumenta, enquanto que a capacidade de Cr
6+

 diminui, quando comparadas às 

capacidades no sistema monocomponente. Ou seja, a substituição dos íons Cr
6+

 pelos 

íons de Cu
2+

, nos sítios de adsorção de Q1, é favorecida. 

As capacidades de adsorção qt mostradas para o modelo de Corsel, Tabela 10, 

foram obtidas por meio de cálculos utilizando os valores de Γmax e área superficial 

específica de Q1, calculada por BET (seção 5.2.4). 
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5.5.3 Estudo de Isoterma 

Os dados de isoterma monocomponente foram descritos de forma satisfatória 

pelo modelo de Sips (seção 5.3.3) sendo assim, a esse modelo, foi incorporado o 

modelo RAST, utilizado para descrever sistemas não ideias. Dessa forma, os dados da 

isoterma bicomponente Cu
2+

 - Cr
6+

 foram modelados utilizando o modelo RAST-SIPS, 

e por meio de suas equações foi possível determinar a fração molar (xi), a pressão de 

espalhamento reduzida (Ψi) e o coeficiente de atividade (γi).  

A Figura 37 mostra o gráfico de qe versus Ce para o sistema de adsorção binário, 

bem como a curva obtida pelo modelo RAST-SIPS, e por meio dessa figura é possível 

notar o aumento da adsorção de Cu
2+

, por Q1, na presença dos íons de Cr
6+

. 

 

Figura 37: Isoterma de adsorção para o sistema binário Cu
2+

 - Cr
6+

. 

 

O modelo RAST considera as possíveis interações que podem ocorrer entre os 

adsorvatos presentes no meio e, para isso, introduz uma variável chamada coeficiente de 

atividade. A influência do valor de coeficiente de atividade sobre a capacidade de 

adsorção foi discutida por Erto (ERTO et al., 2012), que concluíram que quando o 

coeficiente de atividade é maior que a unidade, a capacidade de adsorção prevista é 
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menor quando comparada a capacidade prevista para o sistema ideal, e vice versa 

(TEODORO et al., 2017). 

O gráfico apresentado na Figura 38 mostra o coeficiente de atividade, calculado 

pela Equação (22), em função da pressão de espalhamento reduzida (Equação (40)), 

para o sistema bicomponente Cu
2+

 - Cr
6+

.  O procedimento completo usado para 

calcular a pressão de espalhamento reduzida e o coeficiente de atividade, neste estudo, 

foi descrito em detalhe por Jadhav e Srivastava (JADHAV et al., 2013). 

 

Figura 38: Coeficiente de atividade em função da pressão de espalhamento reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os valores de coeficiente de atividade, Figura 38, é possível 

afirmar que o sistema binário exibiu um desvio da idealidade, o qual, provavelmente, se 

deve as diferenças entre esses íons metálicos, como a carga do íon, raio iônico e 

afinidade pelos sítios de adsorção, mostrando, então, diferentes capacidades de adsorção 

e concorrência para ocupar os locais de adsorção na superfície do Q1 (TEODORO et 

al., 2017). 

A Figura 39 mostra parcelas do coeficiente de atividade experimental do 

componente i versus o componente j para o sistema de adsorção binário Cu
2+

 -Cr
6+

. A 

análise de regressão linear dos dados plotados na Figura 39 forneceu valores elevados 
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de coeficiente de determinação, R
2
 igual a 0,9865. Dessa forma, as Eq. (36) e (37) 

podem ser usadas para determinar os dois coeficientes de atividade para os sistemas de 

adsorção binária de maneira eficiente. 

Figura 39: Coeficiente de atividade experimental do componente i em função do 

coeficiente de atividade experimental do componente j. 

 

 

 

Utilizando os coeficientes de atividade calculados experimentalmente, Equações 

(36) e (37), é possível obter os parâmetros ajustáveis (c, ᴧ12 e ᴧ21) por meio da regressão 

dos dados experimentais γi, xi e Ψi para o sistema de adsorção Cu
2+

-Cr
6+

 (ERTO, 2012). 

A Tabela 11 mostra os parâmetros ajustáveis calculados experimentalmente. 

 

Tabela 11: Valores dos parâmetros ajustáveis do modelo de Wilson para o sistema 

binário Cu
2+

-Cr
6+

 (i=1 e j=2). 

Sistema de 

adsorção (i-j) 
c ᴧ12 ᴧ21 Ri

2 
Rj

2
 RSS 

Cu
2+

-Cr
6+

 0,8516 1,2432 1,1404 0,9372 0,9193 0,0127 
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Os parâmetros de interação ᴧ12 e ᴧ21, do modelo de Wilson, podem ser udados 

para sugerir o efeito da interação entre os componentes i e j utilizados no sistema 

binário, de forma que, valores maiores de ᴧ12 indicam que o componente i afeta mais a 

adsorção do componente j que o componente j afeta a adsorção de i. Para o sistema 

Cu
2+

-Cr
6+

 os valores de ᴧ12 e ᴧ21 foram muito próximos, sendo o valor de ᴧ12 maior que 

ᴧ21, dessa forma, o íon Cu
2+

 afeta mais a adsorção de Cr
6+

 do que este íon afeta a 

adsorção de Cu
2+

. 

 

5.6 Estudos de catálise 

 

5.6.1 Reação assimétrica de Henry 

Reações entre o nitrometano, o benzaldeído e alguns de seus derivados, foram 

utilizadas para testar a capacidade dos ligantes sintetizados, Q1 e Q2, em induzir 

enantiosseletividade em reações assimétricas de Henry, em fase heterogênea. 

A reação entre o nitrometano e o benzaldeído, mostrada na Figura 40, foi 

estudada a fim de encontrar as condições reacionais nas quais se obtém os melhores 

rendimento e excesso enantiomérico. Para tanto estudou a influência do tipo de ligante, 

do íon metálico utilizado, da presença de uma base de Brönsted, e, também, da 

temperatura e do tempo reacional utilizado. Os rendimentos e excessos enantioméricos 

obtidos em cada reação, bem como as variáveis utilizadas em cada caso, estão 

apresentadas na Tabela 12. 

 

Figura 40: Reação de Henry entre o nitrometano e o benzaldeído. 
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Tabela 12: Condições reacionais e resultados obtidos nas reações de Henry entre o 

benzaldeído e o nitrometano.  

N° 
Ligante 

(1 eq) 
Sal metálico Base (1 eq) T (°C) t(h) 

Rdt. 

(%) 
ee(%)

*
 

1 Q1 Cu(OAc)2 - 25 96 97 23 

2 Q1 Cu(OAc)2 - 25 24 73 16 

3 Q1 Cu(OAc)2 Et3N 25 24 98 2 

4 Q1 Cu(OAc)2 Et3N -10 24 90 Rac 

5 Q1 Fe(Cl)3 Et3N 25 96 11 15 

6 Q1 Fe(Cl)3 - 25 96 25 Rac 

7 Q2 Cu(OAc)2 - 25 96 99 16 

8 QTS Cu(OAc)2 - 25 24 - - 

9 QTS Cu(OAc)2 - 25 96 44 4 

10 - Cu(OAc)2 - 25 24 -  

11 - Cu(OAc)2 - 25 96 -  
* 
Todos produtos apresentaram configuração (R). 

De acordo com a Tabela 12 e levando em consideração os resultados obtidos 

pelos diferentes ligantes, é possível afirmar que os complexos formados por bases de 

Schiff (Q1 e Q2) apresentaram melhores valores de rendimento (Rdt) e excesso 

enantiomérico (ee) quando comparados ao complexo no qual utilizou a quitosana 

comercial (QTS) como ligante (N° 1, 7 e 9, Tabela 12). É possível notar, também, que a 

introdução do substituinte no anel piridina, grupo metila em posição orto, resultou em 

uma pequena diminuição sobre o valor de ee (N° 1 e 7, Tabela 12). 

Os sais acetato de cobre, Cu(OAc)2, e cloreto de ferro (III), Fe(Cl)3, foram 

utilizados na formação dos complexos com o ligante orgânico quiral Q1 e, de acordo 

com a Tabela 12, os melhores rendimentos e ee foram obtidos ao utilizar os complexos 

formados por íons de Cu
2+

 (N° 1 e 6). A influencia da utilização de base de Brönsted 

também foi investigada nesse estudo, e os resultados mostraram que o efeito da 

utilização de base foi oposto para os diferentes sais usados. Ao comparar os dados N° 5 

e 6, Tabela 12, nota-se que quando se usa a base Et3N e Fe(Cl)3, o rendimento da reação 

sofre um decréscimo e o valor de ee aumenta, já, ao se comparar N° 2 e 3, Tabela 12, é 

possível notar que quando se utiliza a Et3N e Cu(OAc)2 o rendimento da reação 

aumenta, enquanto o valor de ee diminui.  

A temperatura e tempo de reação também foram estudados, e os melhores 

valores de rendimento e ee foram obtidos ao utilizar 25°C e um tempo de 96 horas (N°1 

- Tabela 12). 
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Os excessos enantioméricos foram identificados através da análise dos produtos 

das reações de Henry por cromatografia líquida de alta eficiência (HPL, modelo HPLC-

JASCO), além disso, o cromatograma também foi usado na identificação quanto à 

configuração R ou S da molécula, como mostra a Figura 41.  

Figura 41: Cromatograma do produto obtido pela reação de Henry entre o nitrometano e 

o benzaldeído. 

 

 

Pico 
Tempo de 

retenção (min) 
Área (μV·sec) Altura (μV) Área (%) Altura (%) 

1 8,158 1745030 174703 38,512 42,525 

2 8,950 2786052 236122 61,488 57,475 

 

O cromatograma mostrado na Figura 41 representa a analise dos produtos da 

reação de Henry de acordo com as condições mostradas em N° 1 da Tabela 12, 

utilizando coluna Venusil Quiral OD-H, heptano/2-propanol (85/15), volume de 

amostra de 20,00 μL e tempo de aquisição 199,0 min. 

Os rendimentos foram calculados através do RMN 
1
H dos produtos, para tanto 

utilizou uma relação entre as integrais do pico do hidrogênio referente ao produto e do 

pico de hidrogênio referente ao reagente remanescente após a reação. O pico utilizado 

para caracterizar o hidrogênio do produto aparece em, aproximadamente, 4,8 ppm e 

refere-se aos dois hidrogênios ligados ao carbono C1, como mostra a Figura 42. Já o 

NO2

OH

(R)

NO2

OH

(S)
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pico utilizado para caracterizar o reagente refere-se ao hidrogênio ligado ao carbono da 

carboxila do benzaldeído (10,2 ppm), mostrado, também, na Figura 42. 

 

Figura 42: RMN 
1
H para o produto 2-nitro-1-phenylethanol obtido através das 

condições reacionais mostradas em N°1 – Tabela 11. 

A Figura 42 mostra o RMN 
1
H do produto obtido através das condições 

reacionais mostradas em N°1 - Tabela 12, e que mostrou um rendimento igual a 97%, 

calculado utilizando as integrais obtidas pelos picos em, aproxidamente, 4,8 ppm e 10,2 

ppm, como dito anteriormente, da seguinte forma: 
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Os demais picos presentes no espectro mostrado na Figura 42 referem-se à 

hidrogênios do anel aromático, remanescente após a reação, e do solvente que não foi 

totalmente removido. O espectro do produto puro, após evaporação total do solvente, 

bem como a identificação de cada hidrogênio, está mostrado na Figura 43    

Figura 43: Espectro do produto 2-nitro-1-fenilletanol puro, obtido por RMN 
1
H.   

 

O espectro de RMN 
1
H foi registrado em 200 MHz a 25°C, os deslocamentos 

químicos (δ) de hidrogênio foram registrados em ppm utilizando como referência 

CDCl3 (δ = 7,26). As constantes de acoplamento (J) foram medidas em Hertz (Hz) e os 

sinais foram caracterizados como: dupleto (d), duplo dupleto (dd), multipleto (m) e 

simpleto (s). Dessa forma, por meio do espectro do produto 2-nitro-1-fenilletano, Figura 

43, identifica-se os seguintes deslocamentos químicos de hidrogenio: δ = 7.40-7.26 (m, 

5H), 5.47 (dd, J = 9.0 and 3.4 Hz, 1H), 4.67-4.45 (m, 2H), 2.96 (s, 1H). 

Com os resultados apresentados na Tabela 12, estabeleceu-se as melhores 

condições reacionais a serem mantidas para os demais testes envolvendo reações 
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nitroaldol. As Figuras Figura 44 eFigura 45 mostram as reações entre o nitrometano e o 

p-nitrobenzaldeído e o p-metoxibenzaldeído, respectivamente, os dados experimentais 

encontrados para cada estudo estão mostrados na Tabela 13 e Tabela 14. 

 

Figura 44: Reação de Henry entre o nitrometano e o p-nitrobenzaldeído. 
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Tabela 13: Condições reacionais e resultados obtidos na reação de Henry entre o 

nitrometano e o p-nitrobenzaldeído. 

N° 
Ligante 

(1 eq) 
Sal metálico T (°C) t(h) 

Rdt. 

(%) 
ee(%) (R) 

1 Q1 Cu(OAc)2 25 24 100 3 

3 Q2 Cu(OAc)2 25 24 100 4 

 

 

Figura 45: Reação de Henry entre o nitrometano e o  p-metoxibenzaldeído. 
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Tabela 14: Condições reacionais e resultados obtidos na reação de Henry entre o 

nitrometano e o p-metoxibenzaldeído. 

N° 
Ligante 

(1 eq) 
Sal metálico T (°C) t(h) 

Rdt. 

(%) 
ee(%) (R) 

1 Q1 Cu(OAc)2 25 24 23 12 

3 Q2 Cu(OAc)2 25 24 40 23 

 

De acordo com as melhores condições reacionais encontradas para a reação entre 

o benzaldeído e o nitrometano, Tabela 12, as reações mostradas na Figura 44 e Figura 
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45 e foram realizadas utilizando Cu(OAc)2, na ausência de base, a 25°C por 24 horas. 

Fixadas essas condições, utilizou-se os dois ligantes quirais N,N-bidentados, Q1 e Q2. 

Os resultados encontrados na Tabela 13, obtidos na reação entre o nitrometano e 

o p-nitrobenzaldeído, mostraram que independente do tipo de ligante utilizado os 

valores de excessos enantioméricos foram próximos e muito baixos, ee < 4%, e os 

rendimentos foram iguais, ou seja, a introdução do grupo metila no anel piridina, em 

posição orto, não influenciou os resultados dessa reação. 

Para a reação utilizando o p-metoxibanzaldeído, Tabela 14, a mudança do 

ligante influenciou de forma significativa os resultados encontrados. Ao se utilizar o 

ligante Q2 tanto o rendimento quanto o valor de ee foram maiores quando comparados 

aos resultados obtidos quando se utilizou Q1 (N° 1 e 2 - Tabela 14).  

A Tabela 15 apresenta um compilado dos resultados obtidos nas reações 

estudadas, para meios de comparação. Os dados N° 3 e 6, mostram que ao utilizar o 

benzaldeído com um substituinte retirador de elétrons (p-nitrobanzaldeído), o valor de 

ee diminui independente do ligante empregado. Já a presença de substituinte doador de 

elétrons no benzaldeído (grupo metoxila), produz efeitos diferentes nos valores de ee, 

que dependem do ligante utilizado. Observando os resultados em N° 1 e 2, 4 e 5, nota-se 

que ao utilizar o ligante Q1 o maior valor de ee é encontrado usando o benzaldeído 

como substrato, enquanto que para Q2, o maior ee é obtido ao usar o p-

metoxibenzaldeído, benzaldeído substituído com um grupo doador de elétrons. As 

informações de RMN 
1
H dos produtos obtidos nas reações de Henry estudadas estão 

apresentadas no Apêndice G.  

 

Tabela 15: Condições reacionais e resultados obtidos nas reações de Henry entre 

nitrometano e diferentes aldeídos estudados. 

N° 
Catalisador 

(% mol) 
Benzaldeído/ derivado T (°C) t(h) 

Rdt. 

(%) 
ee(%) (R) 

1 Q1 Benzaldeído 25 96 97 23 

2 Q1 p-metoxibenzaldeído 25 96 23 12 

3 Q1 p-nitrobenzaldeído 25 96 100 3 

4 Q2 Benzaldeído 25 24 99 16 

5  Q2 p-metoxibenzaldeído 25 24 40 23 

6 Q2 p-nitrobenzaldeído 25 24 100 4 
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Alguns fatores influenciam a estereoquímica da formação de complexos de íons 

de cobre (II), como o efeito chamado Jahn-Teller (JT) (HATHAWAY, et al., 1970). De 

acordo com esse efeito, um complexo octaedro de Cu (II) possui quatro fortes sítios de 

coordenação e dois sítios de coordenação fracos, mostrados em vermelho e azul, 

respectivamente, na Figura 46. Ao se formar um complexo com um ligante bidentado 

(L), como os ligantes Q1 e Q2, a ligação ligante-metal pode ocorrer de forma planar a 

dois sítios de coordenação fortes e perpendicularmente aos dois sítios de coordenação 

fracos. Nucleófilos e eletetófilos se ligam simultaneamente a esse complexo, e um 

estado de transição mais reativo é alcançado quando o nucleófilo se liga 

perpendicularmente ao ligante, enquanto o eletrófilo se liga em um dos sítios equatoriais 

ao ligante. A estrutura C, Figura 46, mostra como seria o complexo mais reativo e as 

estruturas C1, C2 e C3 representam este complexo em formas de cadeira ou barco, 

dentre elas, C1 mostra maior predisposição na indução assimétrica tanto por efeitos 

estéricos, quanto por efeitos eletrônicos (ANANTHI, et al., 2013), (EVANS, et al., 

2003). 

Figura 46: Possíveis estruturas de transição de complexos de Cu (II) em reação de 

Henry assimétrica.  
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Considerando o efeito JT, é possível propor um modelo do estado de transição 

que acarretaria a formação dos produtos obtidos ao utilizar os ligantes Q1 e Q2, 

mostrado na Figura 47. Ao introduzir um grupo substituinte no anel de piridina, esse 

estado de transição mais estável poderá ser alterado, de forma que, quanto maior o 

grupo ou quanto mais próximo ele está do nitrogênio da piridina, maior será a alteração 

do modelo proposto.  

A deformação do modelo teria como consequência uma mudança da 

predisposição do estado de transição em induzir enantiosseletividade nas reações de 

Henry, acarretando, consequentemente, uma diminuição de excesso enantiomérico dos 

produtos obtidos.  

 

Figura 47: Modelo de estado de transição proposto para catalisadores formados com os 

ligantes Q1 e Q2. 
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Tendo em vista o estado de transição proposto, é possível propor, também, um 

mecanismo para a reação de Henry, como mostrado na Figura 48.  Através deste 

mecanismo e também sobre as estruturas de ressonância do p-nitrobenzaldeído e do p-

metoxibenzaldeído, Figura 49 e Figura 50, respectivamente, pode fazer algumas 

avaliações a respeito dos resultados mostrados na Tabela 15. As estruturas de 

ressonância mostram que o carbono da carbonila do p-nitobenzaldeído é o mais 

eletrofílico, portanto, a reação entre esse substrato e o nitrometano é mais favorecida, o 

que pode ser comprovado pelos altos rendimentos obtidos nessa reação. Esse fato 

Ligante Q1: R1= H 

Ligante Q2: R1= -CH3 
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também pode ser o motivo de essas reações mostrarem baixos excessos enantioméricos, 

já que a reação sendo mais favorecida, o ataque do nucleófilo é mais rápido e, com isso, 

a distinção das faces Si ou Re do composto pró-quiral não ocorre de maneira efetiva (N° 

3 e 6 - Tabela 15) 

  O contrário acontece para as reações em que se utilizou o p-metoxibenaldeído, 

nesse caso, o carbono da carbonila é o menos eletrofílico, portanto, a reação é menos 

favorecida e, consequentemente, os rendimentos obtidos são os mais baixos (N° 2 e 5- 

Tabela 15).  

 

Figura 48: Possível via catalítica para reações de Henry. 
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Figura 49: Estruturas de ressonância do p-nitrobenzaldeído.  
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Figura 50: Estruturas de ressonância do p-metoxibenzaldeído. 
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6. Conclusão  

As modificações da quitosana, utilizando 2-piridinacarboxadeído e 6-

metilpiridina-2-carboxaldeído, foram comprovadas por meio de análises de FTIR e 

RMN 
13

C dos produtos Q1 e Q2, respectivamente. Além dessas análises, o material Q1 

também foi caracterizado por outras técnicas como, análise elementar, ponto de carga 

zero, área superficial específica e MEV- EDX, utilizadas, principalmente, para 

descrever suas características morfológicas e de superfície, que são importantes para 

materiais adsorventes.  

O material Q1 mostrou-se um excelente adsorvente tanto para cátions metálicos, 

quanto para oxiânios. Os estudos de adsorção do cátion Cu
2+ 

por Q1 mostraram que a 

capacidade de adsorção é máxima no pH 5,5, o tempo de equilíbrio encontrado para 

esse sistema foi de 360 min, sendo o modelo de Pseudo Segunda Ordem o que melhor 

se ajustou aos dados experimentais da cinética, e a capacidade máxima de adsorção e o 

modelo, obtidos no estudo de isoterma, foram 1,83 mmol/g e modelo de Langmuir. 

Por meio dos estudos de adsorção de Cr
6+

 verificou que o melhor valor de pH 

para esse sistema é  3,6, o estudo de cinética mostrou um tempo de equilíbrio de 240 

min e, assim como a cinética de Cu
2+

, o melhor modelo para descrevê-la foi o modelo 

de Pseudo Segunda Ordem. O modelo de Sips foi o que melhor se ajustou aos dados de 

isoterma, e a capacidade de adsorção máxima de Cr
6+

 por Q1 foi igual a 3,8 mmol/g, 

um valor bem alto e superior a muitos valores encontrados para outros tipos de 

adsorventes. 

Além dos estudos de adsorção monocomponente, o adsorvente Q1 também foi 

utilizado em sistemas de adsorção bicomponente Cu
2+

- Cr
6+

. O valor de pH em que a 

capacidade de adsorção é máxima é igual a 4,5, portanto, é possível concluir que nesse 

pH o material Q1 possui cargas positivas e negativas em sus estrutura, sendo capaz de 

adsorver simultaneamente cátions metálicos e oxiânions. Os modelos de Corsel e RAST 

foram usados para modelar os dados de cinética e isoterma bicomponente e através de 

suas variáveis, pode-se concluir que as interações entre Cu
2+

 e Cr
6+

 e os sítios de 

adsorção de Q1 ocorrem de maneira diferente, sendo a interação com o Cr
6+

 maior 

quando comparada à interação com o Cu
2+

. Além disso, os estudos bicomponente 

mostraram que Q1 possui boa eficiência na adsorção de cátions metálicos e oxiânions 

quando estão em um mesmo sistema. 
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Além de ser utilizada como adsorvente, a imina Q1 também foi utilizada como 

ligante na formação de catalisador para reações assimétricas de Henry, em fase 

heterogênea. Os estudos da reação entre o nitrometano e o benzaldeído mostraram que o 

melhor valor de excesso enantiomérico (23%), foi obtido ao utilizar como catalisador o 

complexo entre Q1 e acetato de Cu (II), na ausência de base de Brösted, a 25°C e 96 

horas de reação. Essa reação obteve um excelente rendimento, igual a 97%. 

Assim como a imina Q1, a imina Q2 também foi utilizada como ligante na 

formação de complexos para catalisar reações de Henry. Para o catalisador formado 

pelo complexo Q2-Cu
2+

, o melhor valor de excesso enantiomérico foi obtido na reação 

entre o nitrometano e p-metoxibenzaldeído, ee igual a 23%, e o rendimento obtido nessa 

reação foi de 40%. Em todas as reações estudadas, os enantiomeros formados em 

excesso apresentaram configuração R. 

Com os resultados obtidos, foi possível mostrar a capacidade de utilização da 

quitosana para a síntese de iminas que podem ser utilizadas, de maneira satisfatória, em 

diversas áreas de pesquisa. Os elevados valores obtidos nos estudos de adsorção 

mostraram que Q1 é um bom adsorvente, e que possui a importante característica de 

conseguir adsorver cátions e oxiânions, simultaneamente, em um sistema 

bicomponente. Além disso, as iminas Q1 e Q2 também mostraram bons resultados 

quando utilizadas em reações assimétricas, mostrando que são materiais promissores 

para esse tipo de emprego.    
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APÊNDICE A: Condições usadas nos estudos de adsorção em função do pH 

Adsorvente Metal Valores de pH Ci (mmol/L) Tempo (h) 

Q1 

Cu
2+

 

2,009 

0,78 6 

2,504 

3,007 

3,499 

3,999 

4,499 

5,003 

5,255 

5,501 

Cr
6+

 

2,998 

0,77 6 

3,495 

4,005 

4,499 

4,996 

5,902 

6,989 

7,991 
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APÊNDICE B: Condições usadas no estudo de adsorção em função do tempo de 

contato. 

Adsorvente Metal 
Tempo de contato 

(min) 
Ci (mmol/L) 

Q1 

Cu
2+

 

2, 5, 10, 15, 20, 30 

0,78 

45, 60, 75, 90, 120 

180, 240, 360, 480 

600, 720 

Cr
6+

 

2, 5, 10, 15, 30, 45, 

0,77 

60,75, 90, 120, 180, 

240, 300, 360, 480, 

600, 720 
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APÊNDICE C: Condições usadas no estudo de adsorção em função da concentração de 

adsorvato (isoterma). 

Adsorvente Metal Valores de Ci (mmol/L) 

Q1 

Cu
2+

 

0,24, 0,39, 0,55, 0,71, 0,88,  

1,01, 1,26, 1,50, 1,81, 2,04 

2,28, 2,60, 2,83, 3,15 

Cr
6+

 

0,29, 0,58, 0,86, 1,15, 1,42,  

2,27, 2,85, 4,09, 4,61, 5,00 

5,38, 6,00, 6,54 
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APÊNDICE D: Condições usadas no estudo de adsorção bicomponente em função do 

pH 

Adsorvente Adsorvato Valores de pH Ci (mmo/L) Tempo (h) 

Q1 Cu
2+

 / Cr
6+

 

3,600 

Cu
2+

: 0,78 

Cr
6+

: 0,77 

6 

4,000 

4,500 

4,750 

5,000 

5,250 

5,500 
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APÊNDICE E: Condições usadas no estudo de adsorção bicomponente em função do 

tempo de contato. 

Adsorvente Metal 
Tempo de contato 

(min) 
Ci (mmol/L) 

Q1 Cu
2+

 / Cr
6+

 

2, 5, 10, 15, 20, 30 

Cu
2+

: 0,78 

Cr
6+

: 0,77 

45, 60, 75, 90, 120 

 180, 240, 360, 480 

600, 720 
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APÊNDICE F: Condições usadas no estudo de adsorção bicomponente em função da 

concentração de adsorvato (isoterma). 

Adsorvente Metal 
Concentração inicial de 

Cu
2+

 e Cr
6+

 (mg/L) 

Q1 Cu
2+

 / Cr 
6+

 

3, 6, 9, 12, 15, 20, 

30, 40, 55, 70, 90, 

110, 140, 170, 200, 230 
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APÊNDICE G: Informações de RMN 
1
H dos produtos obtidos nas reações de Henry 

estudadas.  

Os espectros de RMN 
1
H foram registrados em 200 MHz a 25°C, os deslocamentos 

químicos (δ) de hidrogênio foram registrados em ppm utilizando como referência 

CDCl3 (δ = 7,26). As constantes de acoplamento (J) foram medidas em Hertz (Hz) e os 

sinais foram caracterizados como: dupleto (d), duplo dupleto (dd), multipleto (m) e 

simpleto (s). 

 

OH

NO2
*

O2N 1
H NMR (200 MHz, CDCl3) δ = 8,26 (d, J = 8,28 Hz, 2H) δ = 

7.55 (d, J = 7,24 Hz, 2H), 5.63 (m, 1H), 4.61 (m, 2H), 3,09 (s, 1H). 

 

 

OH

NO2
*

MeO
1
H NMR (200 MHz, CDCl3) δ = 7.35 (d, J = 8,7 Hz, 2H), 6,9 

(d, J = 8,7 Hz, 2H), 5,1 (dd, J = 9,3 Hz, 2H), 4.9-4.45 (m, 2H), 3,8 (s, 3H), 2,35 (s, 1H). 

 

 

 


