
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENGENHARIA AMBIENTAL  

OURO PRETO 

2019 

 

 

 

 

FRANCINE TATIANE REZENDE DE ALMEIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de éster misto de bagaço de cana na remoção de 

Co2+ e Ni2+ de soluções aquosas em batelada e em 

coluna de leito fixo 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCINE TATIANE REZENDE DE ALMEIDA 

OURO PRETO 

2019 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uso de éster misto de bagaço de cana na remoção de 

Co2+ e Ni2+ de soluções aquosas em batelada e em 

coluna de leito fixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Dr. Laurent Frédéric Gil 

COORIENTADOR: Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel 

 

 

 

 

 

Tese de doutoramento apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da 

Universidade Federal de Ouro Preto como requisito 

para a obtenção do título de DOUTORA EM 

ENGENHARIA AMBIENTAL. 

 

Área de Concentração: Tecnologias ambientais 

 



Almeida, Francine Tatiane Rezende De .
     Uso de éster misto de bagaço de cana na remoção de Co2+ e Ni2+ de soluções
aquosas em batelada e em coluna de leito fixo. [manuscrito] / Francine Tatiane
Rezende De Almeida. - 2019.
     190 f.: il.: color., gráf., tab..

     Orientador: Prof. Dr. Laurent Frédéric Gil Gil.
     Coorientador: Prof. Dr. Leandro Vinícius Alves Gurgel.
     Tese (Doutorado). Universidade Federal de Ouro Preto. Programa de Pós-
graduação em Engenharia Ambiental. Programa de Engenharia Ambiental.
     Área de Concentração: Tecnologias Ambientais.

     1. Bagaço de cana - Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) . 3. Cobalto. 4.
Níquel. 5. Adsorção. I. Gil, Laurent Frédéric Gil. II. Gurgel, Leandro Vinícius Alves.
III. Universidade Federal de Ouro Preto. IV. Título.

Bibliotecário(a) Responsável: Maristela Sanches Lima Mesquita - CRB: 1716

SISBIN - SISTEMA DE BIBLIOTECAS E INFORMAÇÃO

A447u

CDU 502:004



 

 

 

 



 

 

 

Agradecimentos 

Inicialmente gostaria de agradecer aos meus pais, João Bosco e Maria das Graças, 

pelo amor sem medidas, carinho, dedicação e pelo incentivo aos estudos. À minha irmã, 

Francislene, pelos conselhos, por ser minha companheira e amiga e pelo carinho. Ao 

Gustavo, por sempre me incentivar a conquistar os meus sonhos, me apoiar nas minhas 

decisões, pela amizade e companheirismo. 

Aos meus orientadores, Prof. Dr. Laurent e Prof. Dr. Leandro, pelos ensinamentos, 

dedicação, apoio e confiança a mim depositada. Leandro, por me adotar como orientanda 

e ajudar muito no meu crescimento e amadurecimento profissional ao longo dessa 

jornada. Laurent pelo carinho e acolhimento desde a minha iniciação científica. 

Às minhas queridas amigas por compartilharem comigo todas alegrias e angústias 

ao longo desses anos. 

Aos amigos e colegas dos laboratórios GFQO, LQOA e LabMassas pelos 

ensinamentos, ajudas e risadas diárias.  

Aos laboratórios que contribuíram com as análises dessa pesquisa: laboratório 

QUIVECOM da Universidade Federal de Viçosa (UFV, Prof. Dr. Luis Henrique Mendes 

da Silva) pela análise de titulação calorimétrica isotérmica, laboratório de 

Biohidrometalurgia e tratamento de efluentes da UFOP (Prof. Dr. Versiane Albis Leão) 

e laboratório de espectrometria de absorção atômica da UFOP (professoras Dra. Roberta 

Eliane Santos Froes-Silva e Dra. Liliane Catone Soares) pelas análises das soluções 

contendo os íons em estudo neste trabalho, aos professores Dr. Luiz Alberto Colnago 

(Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP) e Dr. Eduardo Ribeiro de 

Azevedo (IFSC/USP) pelas medidas de RMN, ao NanoLab (Redemat, UFOP) pelas 

análises de MEV-EDS e ao Prof. Dr. Daniel Pasquini pelas análises elementares de C, H 

e N. 

A todos os professores que estiveram comigo ao longo de toda essa jornada, desde 

o ensino fundamental. Vocês foram fundamentais para minha formação. 

À Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) pela estrutura e ao Proamb, pela 

oportunidade. 



 

 

 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) (código 

de financiamento 001) por financiarem esta pesquisa. 

Sou eternamente grata a todos vocês! 



 

 

 

Resumo 

Neste trabalho foi preparado um novo material derivado do bagaço da cana-de-açúcar. 

Esse material foi aplicado como adsorvente para a remoção de Co2+ e Ni2+ de soluções 

aquosas em sistemas mono e bicomponente em batelada e em coluna de leito fixo. O 

material (BST) foi preparado por meio da dupla esterificação do bagaço de cana com os 

anidridos succínico (AS) e trimelítico (AT) em uma reação de uma única etapa (one-pot). 

Realizou-se uma etapa de triagem para a síntese do BST, por meio de um planejamento 

experimental completo do tipo 23. As variáveis independentes investigadas foram tempo, 

temperatura e fração molar de AS (χAS). As respostas avaliadas foram capacidade de 

adsorção de Co2+ e Ni2+ (qCo2+ e qNi2+), ganho de massa (pgm) e quantidade total de 

funções ácido carboxílico introduzidas (nT,COOH). O material BST obtido a partir das 

melhores condições de síntese foi caracterizado por pgm, nT,COOH, análise elementar de 

C, H e N, espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier, análise 

termogravimétrica, ressonância magnética nuclear (RMN) de 13C no estado sólido, 

relaxometria por RMN, difração de raios-X (DRX), área superficial específica, 

distribuição de tamanho dos poros, microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS) e pH do ponto de carga zero 

(pHPCZ). A melhor condição resultante do planejamento experimental (100ºC, 660 min e 

χAS de 0,2) produziu um material com pgm de 57,1%, nT,COOH de 4,48 mmol g-1 e qCo2+ e 

qNi2+ de 0,90 e 0,96 mmol g-1, respectivamente. Os estudos de adsorção em batelada foram 

realizados em diferentes tempos de contato, valores de pH e concentrações iniciais das 

soluções contendo os íons metálicos. O modelo de Redlich-Peterson foi o que melhor se 

ajustou aos dados de equilíbrio para a adsorção monocomponente em batelada de ambos 

os íons e as capacidades máximas de adsorção (Qmax,est) estimadas por esse modelo foram 

1,16 e 1,29 mmol g-1 para Co2+ e Ni2+ (pH 5,75, 25ºC), respectivamente. O modelo RAST 

(Real Adsorbed Solution Theory), implementado com o modelo de isoterma de Sips, foi 

o que melhor se ajustou aos dados de equilíbrio bicomponente em batelada para as 

proporções molares 1:1 e 2:1 (pH 5,75, 25ºC). Todos os modelos analisados (RAST-Sips 

e RAST-Langmuir) apresentaram falta de ajuste aos dados de equilíbrio bicomponente 

em batelada para a proporção molar 1:2. Realizou-se um estudo de dessorção 

monocomponente em batelada, obtendo-se valores de eficiências de dessorção e de re-

adsorção próximos à 100%, possibilitando a recuperação dos íons metálicos e do 



 

 

 

adsorvente BST. Os valores de variação da entalpia padrão de adsorção (∆adsH) obtidos 

por titulação calorimétrica isotérmica (ITC) foram de 8,03 e 6,94 kJ mol- 1 para adsorção 

de Co2+ e Ni2+, respectivamente. Foram realizados cinco ciclos sucessivos de adsorção-

dessorção monocomponente em coluna de leito fixo, não ocorrendo redução significativa 

nos valores de Qmax,Co2+ e Qmax,Ni2+, resultando em elevadas eficiências de dessorção e re-

adsorção em todos os ciclos. O modelo de Bohart-Adams foi o que melhor se ajustou aos 

dados da adsorção monocomponente em coluna de leito fixo para ambos os íons metálicos 

com Qmax,est igual à 0,95 e 1,02 mmol g-1 para adsorção de Co2+ e Ni2+, respectivamente. 

A adsorção bicomponente em coluna de leito fixo foi investigada por meio de um 

planejamento experimental de mistura. O Ni2+ apresentou maior afinidade pelos sítios de 

adsorção do BST. Os valores de Qmax,total foram próximos a 1,00 mmol g-1 em todos 

experimentos do planejamento de mistura. O modelamento das curvas de ruptura obtidas 

possibilitou afirmar que os mecanismos de convecção predominaram, com número de 

Péclet (Pe) >> 10 e, na maioria dos sistemas estudados, a resistência à difusão dentro das 

partículas foi maior que a transferência de massa no filme, com valores do número de 

Biot (Bi) maiores do que 30. Os experimentos para elucidação do mecanismo de adsorção 

dos íons Co2+ e Ni2+ no BST indicaram que a remoção desses íons ocorreu por meio da 

troca iônica. O estudo de adsorção em coluna de leito fixo a partir de uma solução sintética 

do processo hidrometalúrgico, mostrou que a capacidade de adsorção do Ni2+ 

(Qmax = 1,08 mmol g-1) (íon presente em maior concentração) manteve-se inalterada 

mesmo na presença dos outros íons, além de ter sido obtida uma eficiência de remoção 

dos íons Co2+, Cu2+, Mg2+ e Mn2+ acima de 56%. 

Palavras-chave: éster misto de bagaço de cana, síntese em única etapa, cobalto, níquel, 

adsorção em coluna de leito fixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

In this study, a new material derived from sugarcane bagasse was prepared. This material 

was use as adsorbent for removal of Co2+ and Ni2+ from aqueous solutions in mono and 

bicomponent systems in batch and fixed-bed column. The material (BST) was prepared 

by esterification of sugarcane bagasse with succinic (SA) and trimellitic (TA) anhydrides 

using a one-pot synthesis method. A 23-factorial experimental design was used to 

investigate the synthesis conditions of BST. The independent variables evaluated were 

time, temperature, and mole fraction of AS (χAS). The responses evaluated were 

adsorption capacities of Co2+ and Ni2+ (qCo2+ and qNi2+), weight gain (wg), and number of 

carboxylic acid groups (nT,COOH) introduced. The BST synthesized from the best reaction 

conditions was characterized by wg, nT,COOH, Fourier transform infrared spectroscopy, 

thermogravimetric analysis, 13C solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) 

spectroscopy, NMR relaxometry, X-ray diffraction (XRD) spectroscopy, specific surface 

area, pore size distribution, scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-

ray (EDS) spectroscopy and pH of the point of zero charge (pHPCZ). The best reaction 

conditions obtained from the experimental design (100ºC, 660 min, χAS of 0.2) yielded a 

BST with wg of 57.1%, nT,COOH of 4.48 mmol g-1 and qCo2+ and qNi2+ of 0.90 and 

0.96 mmol g-1, respectively. Batch adsorption studies were performed at different contact 

times, pH values and initial metal ion concentrations. The Redlich-Peterson model best 

fitted to the equilibrium data for monocomponent batch adsorption with maximum 

adsorption capacities (Qmax) estimated by this model of 1.16 and 1.29 mmol g- 1 for Co2+ 

and Ni2+, respectively. The Real Adsorbed Solution Theory (RAST) fed with Sips 

isotherm model best fitted to the equilibrium data for bicomponent batch adsorption for 

the molar ratios of 1:1 and 2:1 (pH 5.75, 25ºC). All models analyzed (RAST-Sips and 

RAST-Langmuir) presented lack of fit for bicomponent batch adsorption for the molar 

ratio of 1:2. A monocomponent batch desorption study was carried out, which showed 

that desorption and re-adsorption efficiencies were close to 100%. This can allow the 

recovery of both metal ions and BST adsorbent. The values of variation in standard 

enthalpy of adsorption (∆adsH) were obtained by isothermal titration calorimetry (ITC) 

and found to be 8.03 and 6.94 kJ mol-1 for Co2+ and Ni2+, respectively. Five successive 

monocomponent adsorption-desorption cycles in a fixed-bed column were performed. No 

significant decrease in Qmax,Co2+ and Qmax,Ni2+ values were observed, which was a 



 

 

 

consequence of the high desorption and re-adsorption efficiencies obtained in all cycles. 

The Bohart-Adams model best fitted to the monocomponent fixed-bed column adsorption 

data for both metal ions with Qmax,est values of 0.95 and 1.02 mmol g-1 for Co2 + and Ni2+ 

adsorption, respectively. Bicomponent fixed-bed column adsorption was investigated by 

a mixing experimental design. The Ni2+ showed higher affinity for BST adsorption sites 

than Co2+. The Qmax,total values were close to 1.00 mmol g-1 for all experiments. The 

modeling of the breakthrough curves allowed to conclude that the convection 

mechanisms predominated, with values of the Péclet number (Pe) >> 10 and, in the most 

of the studied systems, the diffusion resistance inside the particles was higher than the 

mass transfer through the film, with values of the Biot (Bi) number higher than 30. 

Experiments for elucidation of adsorption mechanism of Co2+ and Ni2+ ions on the BST 

indicated that the removal of these ions occurred by ion-exchange. The adsorption study 

in a fixed-bed column using a synthetic solution from the hydrometallurgical process 

showed that the adsorption capacity of Ni2+ (Qmax = 1.08 mmol g-1) (ion present in higher 

concentration) remained unchanged even in the presence of other ions, with a removal 

efficiency of Co2+, Cu2+, Mg2+ and Mn2+ ions higher than 56%. 

Keywords: Sugarcane bagasse mixed ester, one-pot synthesis, cobalt, nickel, fixed-bed 

column adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO 

A melhoria nas condições de vida da população mundial em decorrência do 

desenvolvimento dos países alterou significativamente os ecossistemas. Além disso, os novos 

processos industriais desenvolvidos para manufatura de bens de consumo inevitavelmente 

implicaram em mudanças, as quais causaram danos ao meio ambiente. Esses danos têm como 

agravante os potenciais riscos de contaminação química e microbiana (MIHELCIC et al., 2017). 

Nas décadas de 1970 e 1980 foi necessária a criação de diversas leis e o desenvolvimento de 

documentos para a avaliação de riscos (NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC), 1983), 

por meio dos quais regulamentaram-se padrões para minimizar a emissão de poluentes no meio 

ambiente e desenvolveram-se mecanismos para evitar ou reparar parte dos danos causados 

(GAVRILESCU, 2010; MIHELCIC et al., 2017). 

Todavia, alguns contaminantes ambientais não são biodegradáveis, acumulando-se no 

meio ambiente (GAVRILESCU, 2010). Dentre esses contaminantes estão os metais tóxicos, 

anteriormente chamados de “metais pesados” (POURRET; BOLLINGER, 2018), que além de 

serem persistentes e sofrerem bioacumulação, são carcinogênicos e possuem elevada toxicidade 

até mesmo quando presentes em baixas concentrações (AHMED; AHMARUZZAMAN, 2016). 

A exposição aos metais tóxicos pode causar distúrbios mentais e na composição sanguínea, 

danos nos pulmões, rins, fígado e em outros órgãos vitais (AHMARUZZAMAN, 2011). As 

principais fontes de contaminação por metais incluem as indústrias de produção de ferro e aço, 

metais não-ferrosos, mineração e processamento de minérios, fabricação de pigmentos, 

fabricação de baterias, processos de acabamento e processamento de metais (galvanoplastia) e 

indústrias gráficas, fotográficas e de componentes eletrônicos (WILLIAMS; ADERHOLD; 

EDYVEAN, 1998). 

O cobalto e o níquel são micronutrientes necessários para os animais e as plantas que 

são encontrados naturalmente em alguns minérios, porém, quando presentes em elevadas 

concentrações, tornam-se tóxicos (RENGARAJ; MOON, 2002). O cobalto metálico possui 

como característica o fato de ser duro, inodoro, cinzento e brilhante. Ele e seus sais são usados 

em esmaltes, semicondutores, na medicina (radioterapia), em rebolos (ferramenta abrasiva em 

formato de disco utilizada em esmerilhadeiras), pinturas em vidros e porcelanas, higrômetros, 

na galvanoplastia, como estabilizadores de espuma de cerveja, na produção de vitamina B12, 

como secadores de lacas, vernizes e tintas e como catalisadores de reações químicas envolvendo 

compostos orgânicos (RENGARAJ; MOON, 2002). Os principais efeitos causados pela 
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ingestão ou contato com elevadas quantidades desse metal são intoxicações graves, tais como 

bronquite alérgica, insuficiência cardíaca, mutações em células vivas e danos à tireoide e ao 

fígado (RENGARAJ; MOON, 2002). 

Por ser resistente à corrosão, o níquel é um metal de grande valia. Ele e seus compostos 

são utilizados em várias atividades industriais como na fabricação de ligas metálicas, em 

processos de galvanoplastia, na produção de baterias, em catalisadores, tinturas têxteis e em 

mordentes (EPA, 1985). Elevadas concentrações de níquel causam danos respiratórios, como 

bronquite crônica e disfunção pulmonar, podendo culminar no desenvolvimento de câncer nos 

pulmões (EWECHAROEN; THIRAVETYAN; NAKBANPOTE, 2008). 

No século XXI, além do aumento da deterioração da qualidade da água, que já era um 

problema existente, o crescimento populacional e as mudanças climáticas globais ainda 

contribuíram para agravar o problema de abastecimento de água em muitos lugares (QU; 

ALVAREZ; LI, 2013). Pesquisas para soluções com viés ambiental para tratamento de águas e 

efluentes tornaram-se cada vez mais necessárias. Algumas dessas pesquisas mostraram que 

alguns poluentes podem ser degradados, convertidos em uma forma menos tóxica ou mesmo 

removidos pela ação de plantas e organismos por meio da mineralização ou imobilização dos 

mesmos (GAVRILESCU, 2010). Os principais tratamentos para efluentes contaminados com 

metais tóxicos são precipitação química, coagulação seguida de floculação, extração com 

solventes, processos eletrolíticos, osmose reversa, filtração por membranas (micro, nano e 

ultrafiltração), troca iônica, co-precipitação seguida de adsorção e adsorção 

(AHMARUZZAMAN, 2011; BAILEY et al., 1999; HEGAZI, 2013; KADIRVELU; 

THAMARAISELVI; NAMASIVAYAM, 2001). Os custos elevados, a baixa eficiência de 

remoção quando os contaminantes estão em pequenas concentrações e a geração de lamas 

tóxicas ou subprodutos limitam a utilização em grande escala de muitos desses métodos 

convencionais (AHMARUZZAMAN, 2011). Levando em consideração esses fatores e o fato 

de ter como vantagens um projeto simples e flexível, a facilidade de operação e a insensibilidade 

aos poluentes tóxicos, o processo de adsorção é considerado como um dos processos mais 

eficazes praticado pelas indústrias na atualidade (AHMARUZZAMAN, 2011; AHMED; 

AHMARUZZAMAN, 2016). 

Os estudos de adsorção podem ser feitos em batelada ou em coluna de leito fixo ou 

fluidizado. No processo de adsorção em batelada é possível identificar algumas variáveis 

importantes e seus efeitos no processo, como por exemplo, a temperatura, o tempo, o pH e a 
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concentração inicial do poluente. Entretanto, quando o processo de adsorção é realizado em 

batelada existe uma limitação clara para o tratamento de grandes volumes de efluentes, devido 

a área que os tanques de adsorção podem ocupar e o elevado tempo de detenção hidráulico que 

pode ser necessário para que a concentração do poluente seja reduzida ao limite estabelecido 

por normais ambientais para descarte em corpos d’água ou mesmo recirculação da água no 

processo (AFROZE; SEN; ANG, 2016). 

Os processos contínuos de remoção de metais tóxicos são geralmente preferidos para o 

uso em maior escala por ocupar uma área menor, ter uma maior flexibilidade de operação do 

processo e necessitar de um menor tempo de contato entre o poluente e o adsorvente, pelo fato 

do processo ser operado em fluxo. Além disso, tem-se a possibilidade de tratamento de grandes 

volumes de efluentes e a facilidade de regeneração do material adsorvente, obtendo-se um 

melhor desempenho em comparação com o processo em batelada. Dessa forma, a adsorção em 

coluna de leito fixo ou fluidizado é considerada mais eficiente (BASTOS, 2015). 

Resíduos de biomassas vegetais que estão disponíveis em grandes quantidades, muitas 

vezes provenientes de operações industriais ou agrícolas, podem ser utilizados como 

adsorventes de baixo custo (BAILEY et al., 1999). O custo do material é um parâmetro 

importante para escolha do adsorvente a ser usado e pode ser avaliado pelo grau de 

processamento necessário para obtenção do produto final, se é abundante na natureza ou se é 

um subproduto ou resíduo industrial (BAILEY et al., 1999; KADIRVELU; 

THAMARAISELVI; NAMASIVAYAM, 2001). Outros parâmetros que também devem ser 

levados em consideração são a eficiência na remoção dos metais tóxicos e a capacidade de 

regeneração do material adsorvente. Se um material com maior grau de processamento 

apresentar uma maior capacidade de adsorção do que o mesmo material sem modificações, a 

eficiência pode ser o fator determinante para a escolha do adsorvente a ser usado. Dessa forma, 

é frequente a combinação das vantagens do uso de polímeros naturais (baixo custo e 

abundância) com as vantagens do uso de polímeros sintéticos (maior capacidade de adsorção e 

estabilidade)(SALEH et al., 2017). 

O bagaço de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico amplamente disponível no 

Brasil como subproduto das indústrias sucroalcooleiras (ALVES et al., 2016). Estima-se que 

no ano de 2019 serão geradas 214 milhões de toneladas de bagaço de cana a partir de 792 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar a serem processadas. Ou seja, a quantidade de bagaço 

de cana gerada equivale à aproximadamente 27% do total da cana-de-açúcar processada. 
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(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016) Nessas indústrias, o bagaço de cana é 

utilizado principalmente como combustível em caldeireiras para a cogeração de energia e de 

vapor (ANASTOPOULOS et al., 2017) além disso o bagaço também é vendido e exportado em 

forma de pellets (TAVARES; TAVARES, 2015), porém, mesmo com essas destinações, ainda 

resta uma quantidade excedente de bagaço de cana não processada pelas indústrias. Essa 

quantidade excedente varia de acordo com a capacidade de produção e exportação dos pellets, 

a eficiência da caldeira e a quantidade de energia demandada pela planta industrial, além da 

expectativa de venda da bioeletricidade em leilões promovidos pelos Estados e pela União. 

Além do bagaço de cana, as usinas de açúcar e álcool geram águas residuais, lamas, gases de 

combustão, fuligem, amônia e outras substâncias durante o processamento da cana-de-açúcar, 

sendo assim, quanto mais resíduos desse processo forem aproveitados, menor será a carga de 

poluição do meio ambiente (ANASTOPOULOS et al., 2017). 

O bagaço de cana é um biopolímero fibroso, poroso e possui grupos carboxila, hidroxila 

e carbonila em sua estrutura (GE et al., 2017). Os diferentes grupos hidroxila presentes no 

bagaço de cana podem ser modificados quimicamente com o objetivo de melhorar suas 

propriedades como adsorvente, tornando-o um produto de maior valor agregado. Dentre as 

modificações químicas que têm sido feitas pode-se citar a esterificação (RAMOS et al., 2015, 

2016; TEODORO et al., 2016), a oxidação (MARTINS et al., 2017), a eterificação (NADA; 

HASSAN, 2006; REN; SUN; PENG, 2008), a halogenação seguida de funcionalização com 

aminas e outros ligantes orgânicos (DONIA et al., 2014) e a grafitização por meio da adição de 

monômeros, tais como aqueles contendo grupos funcionais nitrila, amina, carboxila, entre 

outros (HOKKANEN, BHATNAGAR E SILLANPÄÄ, 2016; Orlando et al., 2002). 

Dentro do contexto apresentado, este trabalho teve como objetivo modificar 

quimicamente o bagaço de cana como uma alternativa para adsorção de cátions metálicos (Co2+ 

e Ni2+) em batelada e em coluna de leito fixo. O novo material adsorvente foi sintetizado por 

meio de uma rota sintética em uma única etapa (one-pot), idealizada para a inserção simultânea 

de dois anidridos cíclicos de ácido carboxílico no bagaço de cana, facilitando assim o processo 

de síntese ao se diminuir o número de etapas e operações unitárias envolvidas, além de reduzir 

os custos com insumos e energia. Essa rota sintética em uma única etapa proporciona a obtenção 

de um material bifuncionalizado (éster misto) contendo funções ácido carboxílico de constantes 

de acidez distintas e, portanto, tornando esse material mais eficiente para a remoção desses 

contaminantes quando comparado ao bagaço cana in natura. 
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2 HIPÓTESES E OBJETIVOS 

2.1 Hipóteses 

Esta tese se fundamenta nas seguintes hipóteses: 

1) O uso de biomateriais obtidos como subprodutos em processos industriais pode ser uma 

opção de interesse para a obtenção de materiais de maior valor agregado por meio da 

sua modificação química e aplicação em outros processos industriais, tais como no 

tratamento de efluentes. Dessa forma, esse uso possibilitaria assegurar uma nova 

aplicação a esses resíduos e uma maior renda às indústrias geradoras deles; 

2) A síntese em uma única etapa pode gerar um material com as mesmas características 

obtidas na síntese em etapas distintas, porém obtendo-se um produto final de menor 

custo; 

3) A inserção de dois anidridos de ácido carboxílico distintos pode melhorar a 

funcionalização e as propriedades de um material adsorvente, podendo, por exemplo, 

diminuir o seu ponto de carga zero, dependendo da quantidade de cada anidrido inserida 

na estrutura do biopolímero, aumentando a faixa de pH em que o mesmo poderia ser 

aplicado sem perda significativa da eficiência; 

4) O reuso de materiais adsorventes preparados a partir de um biopolímero pode tornar sua 

aplicação mais vantajosa e viável, uma vez que, dessa forma é possível utilizá-lo em 

mais de um ciclo de adsorção como é feito com os materiais adsorventes de origem 

sintética (a partir de combustíveis fósseis), que são amplamente comercializados. 

2.2 Objetivos 

2.3 Geral 

Este trabalho tem como objetivo a investigação da síntese e a aplicação de um éster 

misto inédito de bagaço de cana-de-açúcar na adsorção dos cátions metálicos Co2+ e Ni2+ em 

batelada e em coluna de leito fixo. 

2.4 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 
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 Inserir grupos ácido carboxílico com diferentes constantes de acidez na estrutura do 

bagaço de cana-de-açúcar (BC); 

 Avaliar o efeito das variáveis independentes temperatura, tempo de reação e fração 

molar de anidrido succínico na modificação química do BC utilizando os anidridos 

succínico e trimelítico para a síntese do éster misto (BST) em uma única etapa (one-

pot), observando-se como respostas o ganho de massa (pgm), a quantidade total de 

grupos ácido carboxílico introduzidos (nTCOOH) e as capacidades de adsorção de Co2+ 

(qco2+) e Ni2+ (qNi2+); 

 Avaliar os parâmetros tempo de contato, pH e concentração inicial de íon metalálico na 

solução no processo de adsorção mono e bicomponente dos cátions metálicos Co2+ e 

Ni2+ em batelada utilizando BST como adsorvente; 

 Avaliar a adsorção dos cátions metálicos Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo; 

 Avaliar o mecanismo de adsorção usando modelos de cinética e a interação dos metais 

com os sítios de adsorção por meio de estudos de equilíbrio e de adsorção/dessorção dos 

cátions metálicos no BST em batelada e em coluna de leito fixo; 

 Determinar as variações na entalpia de adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST usando a técnica 

de calorimetria de titulação isotérmica (ITC); 

 Determinar as variações na energia livre e na entropia padrão de adsorção de Co2+ e Ni2+ 

no BST e avaliar a termodinâmica do processo de adsorção; 

 Avaliar a reutilização do BST por meio da sua aplicação em sucessivos ciclos de 

adsorção/dessorção em coluna de leito fixo; 

 Avaliar a aplicação do material para a remoção dos cátions metálicos na presença de 

outros contaminantes metálicos por meio de um estudo de adsorção competitivo em 

coluna de leito fixo utilizando uma solução sintética baseada no processo 

hidrometalúrgico de beneficiamento de níquel. 

 



  ASPÉCTOS TEÓRICOS      29 

 

 

3 ASPECTOS TEÓRICOS 

3.1 Materiais adsorventes bifuncionalizados 

A aplicação do processo de adsorção para o tratamento de efluentes, levando-se em 

conta o conjunto de poluentes coexistentes, requer materiais adsorventes com propriedades que, 

na maioria das vezes, não são encontradas em materiais de origem natural, ou seja, sem qualquer 

modificação ou tratamento químico. A modificação química desses materiais possibilita o 

aumento do número de características essenciais para aplicações em adsorção como materiais 

adsorventes. Essas características incluem elevada seletividade, capacidade de remoção de 

vários poluentes, elevada eficiência de remoção, ser reutilizável, não causar poluição 

secundária, possuir rápida cinética de adsorção e ser aplicável em uma ampla faixa de pH. 

Embora algumas das propriedades dos materiais adsorventes sejam contraditórias, como 

por exemplo, ser seletivo e ainda ser capaz de remover vários poluentes, pesquisas recentes têm 

focado na junção do maior número de características possíveis por meio da síntese de 

adsorventes bifuncionalizados. A concepção desses materiais adsorventes baseia-se, em sua 

maioria, na escolha de matrizes de baixo custo, que possuem elevada porosidade e grupos 

funcionais que podem ser facilmente modificados, como é o caso dos materiais 

lignocelulósicos. Em seguida são inseridos na matriz dois grupos funcionais para se obter um 

material adsorvente contendo as principais características desejadas. A modificação pode ser 

feita por meio de reações clássicas da Química Orgânica entre o agente modificador e a matriz. 

Wang et al. (2015) usaram o conceito de materiais híbridos para sintetizar um material 

adsorvente bifuncionalizado com capacidade de remover íons metálicos (Hg2+), poluentes 

orgânicos (bisfenol A) e patógenos (Escherichia coli). Os materiais híbridos compreendem a 

junção de substâncias orgânicas e inorgânicas em um só material, com propriedades 

aprimoradas. As matrizes inorgânicas podem fornecer aos adsorventes estabilidade mecânica e 

térmica, estrutura porosa, propriedades magnéticas, entre outras atribuições e os componentes 

orgânicos contribuem com o aumento do número de propriedades inseridas de acordo com as 

características que se deseja adicionar ao material (WANG et al., 2015). Nesse estudo, os 

autores modificaram nanocompósitos de óxido férrico e prata por meio da inserção de funções 

amina e tiol. O material resultante possui como propriedades o fato de ser hidrofílico, possuir 

boa capacidade de adsorção para vários tipos de poluentes, poder ser regenerado para uso em 
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vários ciclos de adsorção-dessorção e poder ser facilmente separado por magnetização. Dessa 

forma, os autores obtiveram um produto com boa aplicabilidade como adsorvente. 

Almeida et al. (2016) bifuncionalizaram a estrutura química da quitosana por meio da 

quaternização do grupo amina e a esterificação dos grupos hidroxilas com dianidrido do ácido 

etilenodiaminotetracético. Dessa forma, o material adsorvente sintetizado pôde ser aplicado na 

remoção dos cátions Co2+, Cu2+ e Ni2+ e na remoção dos oxiânions do Cr(VI). Além da 

seletividade para a adsorção dos cátions e oxiânions, o material apresentou boa capacidade de 

regeneração e baixa solubilidade em meio aquoso em ambas as faixas de pH, ácida e básica. 

Marshall e Wartelle (2006) também sintetizaram materiais adsorventes à base de materiais 

lignocelulósicos bifuncionalizados, obtendo materiais com propriedades semelhantes para 

aplicação na adsorção de oxiânions do Cr(VI) e do cátion Cu2+. Nesse estudo, os autores 

modificaram vários materiais lignocelulósicos usando ácido cítrico, dimetil-dihidroxietileno-

ureia (DMDHEU) e cloreto de colina e estudaram diferentes condições de modificação química 

para mostrar a diferença de seletividade para a adsorção de espécies de Cr(VI) e Cu2+ entre eles. 

A dupla funcionalização pode também fornecer dupla aplicabilidade aos materiais. 

Ros-Lis et al. (2008), por exemplo, sintetizaram um material que além de remover Hg2+, sinaliza 

a presença dele no efluente. Nesse caso, usou-se como matriz a sílica e a ela foi adicionado o 

grupo tiol e o corante índigo carmim. A detecção dos íons Hg2+ usando esse material foi feita 

pelo método cromofluorogênico. O material além de ser um material adsorvente é também um 

quimiodosímetro, ou seja, ocorre uma interação entre os sítios adsorventes do material e os íons 

Hg2+ por meio de uma reação química que libera o corante na solução, tornando-a de coloração 

azul escura e fluorescente. Além da boa capacidade de adsorção, o material apresentou uma 

grande área superficial e densidade de poros, com distribuição homogênea dos mesmos. No 

entanto, uma desvantagem desse material é a poluição secundária causada pela liberação do 

corante índigo carmim, a qual não foi discutida pelos autores do estudo. 

Ainda com relação às propriedade obtidas pela dupla funcionalidade dos materiais, 

pode-se citar o trabalho dos autores Shevchenko, Zaitsev e Walcarius (2008), os quais inseriram 

as funções tiol e ácido sulfônico na sílica e, aplicaram esse material quimicamente modificado 

na descontaminação de efluentes contendo oxiânions de Cr(VI) e cátions Cr3+. O material 

apresentou a capacidade de reduzir o Cr(VI) a Cr3+ por meio dos grupos tiol e ao mesmo tempo 

a capacidade de adsorver os íons Cr3+ por meio das funções ácido sulfônico. 
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Um estudo semelhante foi feito para a redução catalítica e a remoção de As(III) 

utilizando o óxido de cério com funções peróxido e amônio quaternário em sua superfície. 

Dessa forma, as funções peróxido foram responsáveis pela oxidação do As(III) a As(V) e o 

As(V) resultante foi adsorvido pelas funções amônio quaternário do material. Além disso, o 

material apresentou a capacidade de remoção de As(V) em uma ampla faixa de pH (5-9), boa 

capacidade de regeneração e seletividade, de forma que a capacidade de adsorção do As(V) não 

foi afetada pela presença de cloreto, carbonato (até 10 mmol L-1), sulfato, silicato, nitrato (até 

1 mmol L-1) e ácido húmico (até 30 mg de DQO L-1) (SHAN et al., 2019). 

Burke et al. (2009) usaram a teoria de Pearson (1968), que definiu os ácidos e bases 

mais polarizáveis como sendo moles e os menos polarizáveis como sendo duros, juntamente 

com a série de Irving-Williams (1953), que ordena a estabilidade formada entre ligantes 

específicos e íons metálicos, para sintetizar um adsorvente duplamente funcionalizado. Os 

autores modificaram esferas de sílica com ligantes duros e moles, de forma que as funções 

aminopropil (ligante “duro”) adsorvessem cátions metálicos “duros” como o níquel, o cromo, 

o manganês e o ferro e as funções mercaptopropil (ligante “mole”) adsorvessem os cátions 

metálicos “moles” como o mercúrio e o chumbo. 

Outros estudos como a adsorção de U(VI) em sílica gel bifuncionalizada com algas 

marinhas (Jania rubens) e leveduras (Saccharomyces cerevisiae) (AYTAS; TURKOZU; GOK, 

2011) também foram relatados. O Quadro 1 resume algumas matrizes bifuncionalizadas e suas 

aplicações. 

Embora a bifuncionalização de materiais seja um campo de estudo relativamente 

recente, a quantidade de estudos envolvendo a síntese de materiais bifuncionalizados vem 

crescendo rapidamente, mostrando a aplicabilidade desses materiais na descontaminação de 

efluentes devido à sua grande versatilidade e potencialidade. 
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Quadro 1- Exemplos de materiais bifuncionalizados presentes na literatura e suas aplicações. 

(Continua) 

Matriz Agente modificador Aplicação Referência 

Argila 

 

Adsorção e catálise da 

hidrólise de pesticidas 

organofosforados 

(GROISMAN et 

al., 2004) 

Argila  

 

Adsorção de 

compostos orgânicos 

voláteis 

(NUNES et al., 

2008) 

Argila 

 

Adsorção de corantes 

básicos e carregamento 

e liberação de 

doxorrubicina (droga 

anticâncer). 

(WU et al., 

2013) 

Sílica 

mesoporosa 

 

 

Adsorção de íons 

metálicos 

(BURKE et al., 

2009) 

Bagaço de cana, 

casca de soja e 

palha de milho 
  

Adsorção de oxiânions 

(WARTELLE; 

MARSHALL, 

2005) 

Bagaço de cana 

      

Adsorção de cátions 

metálicos e corantes 

catiônicos 

(ELIAS et al., 

2019) 
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Quadro 1- Exemplos de materiais bifuncionalizados presentes na literatura e suas aplicações. 

(Conclusão) 

Matriz Agente modificador Aplicação Referência 

Bagaço de cana, 

casca de soja e 

palha de milho 

 

 

Adsorção de 

cátions e 

oxiânions 

(MARSHALL; 

WARTELLE, 

2006) 

Sílica 

mesoporosa 

  

Redução de 

Cr(VI) e adsorção 

de Cr(III) 

(SHEVCHENK

O; ZAITSEV; 

WALCARIUS, 

2008) 

Carboximetil-

celulose 

Al(NO3)3 

Adsorção de 

corantes 

catiônicos e 

aniônicos 

(CHEN et al., 

2019) 

Quitosana 

CH3I 

 

Adsorção de 

oxiânions e 

cátions metálicos 

(ALMEIDA et 

al., 2016) 

Quitosana 

    

Adsorção de 

oxiânions e 

cátions metálicos 

(MOREIRA et 

al., 2018) 

Celulose ou 

fibras 

lignocelulósicas    

Adsorção de 

cátions metálicos 

(JUNIOR; GIL; 

GURGEL, 2007) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2 Planejamento experimental (Design of experiments - DOE) 

O planejamento de um experimento consiste em projetar o passo a passo que se deseja 

seguir para alcançar um determinado objetivo. Como muitas vezes o experimento consiste de 

testes iniciais, algumas considerações são necessárias até que se chegue ao experimento final. 

Primeiramente é necessário saber qual o objetivo, o que é preciso fazer para chegar até ele e os 

fatores que podem influenciar no resultado final. Frequentemente a avaliação da influência dos 

fatores que alteram uma ou mais respostas é feita individualmente, o que eleva o custo do estudo 

e torna o procedimento mais dispendioso. 

O DOE compreende a aplicação de métodos estatísticos ao processo experimental com 

a finalidade de avaliar os fatores que o influenciam e fornecer informações sobre o mesmo, 

utilizando um número mínimo de experimentos. Dentre esses métodos estão o planejamento 

fatorial completo e o planejamento de mistura. 

3.2.1 Planejamento fatorial completo 

O planejamento fatorial é utilizado em estudos preliminares, também conhecidos como 

processo de triagem. Seu uso permite a análise estatística de todos os fatores de forma 

simultânea, analisando assim a influência de cada fator nas respostas de interesse e a interação 

entre eles simultânea. O planejamento fatorial completo (2k) é um planejamento estatístico em 

que cada fator (k) é avaliado em dois níveis, ou seja, assumem-se dois valores para cada fator. 

Os níveis são definidos, geralmente por conhecimento prévio ou por estudos do sistema de 

interesse feitos anteriormente, e identificados com os sinais matemáticos (+) e (-) para os níveis 

superiores e inferiores, respectivamente (NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001). 

No planejamento fatorial completo são estudadas todas as combinações possíveis dos 

níveis das variáveis estabelecidas. Um planejamento em que se define três variáveis (k = 3) para 

serem analisadas em dois níveis cada (2k), resultará em 8 experimentos, sendo esses 

experimentos resultantes de todas as combinações dos níveis de cada variável. Em caso de 

variáveis quantitativas, podem ser inseridos experimentos contendo os valores centrais de cada 

nível. Nesse caso, o número de experimentos será acrescido do número de replicatas no ponto 

central. A inclusão de pontos centrais em relação aos níveis escolhidos permite avaliar a 

significância dos efeitos ou coeficientes, minimiza o risco de perder a relação não linear entre 
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os intervalos e possibilita estimar um modelo razoável e verificar se há falta de ajuste 

(TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Após a execução dos ensaios e de posse de todas as respostas obtidas, faz-se a análise 

estatística dos dados. Para facilitar essa análise é possível usar programas para calcular os 

efeitos de cada variável e, a partir dos cálculos, interpretar os resultados. Alguns dos métodos 

usados para avaliar a significância dos efeitos e coeficientes são a análise de variância 

(ANOVA) ou o gráfico de probabilidade normal (distribuição normal) ou a comparação de 

efeitos com uma medida independente da variabilidade ou o emprego do teste t (distribuição de 

Student), por meio da probabilidade de significância (valor de p) (TEÓFILO; FERREIRA, 

2006). 

Ao final do planejamento fatorial, tem-se a melhor condição para o experimento 

desejado, dentro dos níveis estudados. Dessa forma, tem-se a seleção de níveis de fatores 

independentes e, por meio deles, obtém-se a menor variação da qualidade requerida. Após a 

obtenção dos resultados, o experimentador pode incrementar os parâmetros de entrada e 

otimizar as respostas relevantes considerando o objetivo inicial do projeto (SAHIN; 

DEMIRTAŞ; BURNAK, 2016). 

3.2.2 Planejamento de mistura 

O planejamento experimental de mistura é um método eficaz para definir as proporções 

das variáveis de uma mistura (SAHIN; DEMIRTAŞ; BURNAK, 2016). Dentre os tipos de 

planejamentos de mistura existentes, o planejamento em rede simplex (SCHEFFÉ, 1958) é o 

mais comumente utilizado. Ao contrário do planejamento fatorial, que combina várias variáveis 

em níveis distintos, o planejamento de mistura combina as variáveis (componentes analisados) 

sem que a proporção entre elas exceda 100%. Dessa forma, a variação na porcentagem de um 

componente altera a porcentagem dos demais componentes, tornando os níveis das variáveis 

dependentes. O objeto de estudo nesses experimentos é a avaliação do efeito da variação das 

razões entre os componentes na resposta desejada (LEARDI, 2009). A mistura de três 

componentes, por exemplo, pode ser descrita como sendo: x1 + x2 + x3 = 100% ou 1. De forma 

geral tem-se: 

i

1

100% 1
k

i

x


   (1) 

em que xi é a fração do componente i e k é o número total de componentes da mistura. 
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A mistura de duas ou mais substâncias em um experimento para a obtenção de um 

resultado final é muito comum. Tomando como exemplo a síntese de um determinado produto, 

nela pode ser necessária a mistura de reagentes em condições pré-determinadas, sendo assim, é 

possível determinar a melhor proporção entre os reagentes por meio do planejamento de 

misturas. Dessa forma, as propriedades do produto final são determinadas pelas proporções 

usadas de cada componente. 

O planejamento centroíde-simplex proposto por Scheffé (1963) difere do planejamento 

em rede simplex apenas pelo acréscimo de experimentos centrais em que avalia-se a proporção 

igual de todos componentes. Os experimentos centrais permitem modelar e avaliar os possíveis 

efeitos sinérgicos ou antagônicos que acontecem devido à interação entre os componentes da 

mistura. A principal vantagem desse planejamento é o número reduzido de experimentos em 

relação ao anterior (NOVAES et al., 2018). 

3.3 Caracterização de materiais lignocelulósicos por ressonância magnética nuclear 

(RMN) 

3.3.1 RMN de 13C no estado sólido – método Multi-CP 

A técnica de RMN permite a caracterização e a quantificação de grupos funcionais em 

materiais de estrutura complexa, principalmente pelo fato de os núcleos das mesmas espécies 

atômicas em diferentes ambientes intramoleculares originarem sinais de intensidades distintas 

(BODDU et al., 2003). Isso ocorre porque os elétrons ao redor de um núcleo alteram o campo 

magnético por ele experimentado (SMERNIK; OADES, 2000; WILSON, 2013). O uso da 

técnica de RMN 13C no estado sólido para a elucidação da estrutura de biomassas e seus 

derivados se deu a partir de meados da década de 70 (BACCILE; FALCO; TITIRICI, 2014). 

O sinal de RMN para materiais sólidos decai muito rapidamente, tornando a análise 

mais complexa do que para amostras no estado líquido (COLNAGO; ANDRADE, 2017). Dessa 

forma, fez-se necessário o desenvolvimento de mecanismos para melhorar a resolução e a 

sensibilidade espectral, além de possibilitar a seleção e filtragem dos sinais (BACCILE; 

FALCO; TITIRICI, 2014). 

Recentemente, Johnson e Schmidt-Rohr (JOHNSON; SCHMIDT-ROHR, 2014) 

propuseram uma técnica de polarização cruzada (CP) em múltiplas etapas, também conhecida 

por Multi-CP. Essa técnica fornece espectros quantitativos com boa sensibilidade, produzindo-
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se, assim, espectros em menor período de tempo e com maior razão sinal-ruído 

(BERNARDINELLI et al., 2015). O que a difere da técnica de polarização cruzada sob rotação 

da amostra em torno do ângulo mágico (CP-MAS), frequentemente usada, é o fato da excitação 

dos grupos químicos ser homogênea, fornecendo espectros quantitativos mesmo para materiais 

com tempo de relaxação longitudinal no referencial girante (T1ρ) ˂  10 ms. Existe a possibilidade 

do uso da técnica CP-MAS para obtenção de espectros quantitativos, exceto para grupos com 

um curto valor de T1ρ (devido à perda de polarização), porém demanda-se um maior tempo de 

contato para conseguir a completa polarização dos 13C, tornando a técnica inviável para esse 

tipo de análise (BERNARDINELLI, 2016). 

A técnica multi-CP consiste na aplicação de vários períodos de polarização cruzada 

intercalados por períodos de repolarização (tz), normalmente de 0,9 s para materiais 

lignocelulósicos. Dessa forma, a perda de magnetização sofrida pelo 1H durante a transferência 

de polarização é recuperada e, durante o tz, ocorre o armazenamento das magnetizações de 1H 

e 13C ao longo do campo magnético (B0) por pulsos π/2. O valor de tz é escolhido de forma que 

esse tempo seja suficiente para que ocorra a relaxação dos 1H magnetizados (JÚNIOR, 2016). 

Sendo assim, conclui-se que, por meio da técnica multi-CP, é possível obter a separação 

espectral de grupos químicos distintos e, pela intensidade dos sinais, quantificá-los. A técnica 

possui como vantagem a obtenção dos espectros em tempos de aquisição expressivamente 

menores, tornando possível a caracterização de materiais de estrutura complexa, tais como as 

biomassas lignocelulósicas e seus derivados modificados quimicamente. 

3.3.2 Relaxometria de RMN 

Uma das principais características dos materiais lignocelulósicos é a elevada 

porosidade. Por meio da caracterização dos poros desses materiais, obtêm-se informações 

importantes, tais como a distribuição e a variação do tamanho dos poros antes e após um 

tratamento ou uma modificação química. Sabendo-se as características dos poros é possível 

prever a difusão de um determinado soluto neles. 

Alguns métodos comuns para caracterizar a estrutura porosa e a superfície interna dos 

materiais exigem que as amostras sejam secas, porém, por meio de alguns estudos, provou-se 

que a estrutura porosa dos materiais lignocelulósicos pode ser alterada de forma expressiva com 

a presença de umidade. Mais especificamente, descobriu-se que, dependendo do meio em que 
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esses materiais estão, a estrutura dos seus poros pode sofrer alterações na região amorfa e no 

espaço inter-microfibra (FELBY et al., 2008; FROIX; NELSON, 1975; ZHANG et al., 2016). 

Dessa forma, foi necessário desenvolver um método de caracterização da estrutura porosa 

desses materiais para que a mesma pudesse ser representada quando contém um teor elevado 

de umidade (ZHANG et al., 2016). 

A técnica de relaxometria de RMN é uma ferramenta poderosa não destrutiva e não 

invasiva para caracterização de materiais porosos (CAPITANI; DI TULLIO; PROIETTI, 

2012). Ela consiste na saturação dos poros do material por imersão em um fluido que funcionará 

como uma sonda. A força e a natureza da relaxação nuclear desse fluido são então analisadas 

por RMN de forma que o tempo de relaxação transversal (T2) do fluido é proporcional à 

quantidade do mesmo e, consequentemente, ao volume do poro (MENG et al., 2013). Os 

diferentes tipos de poros são diferenciados pelo tempo de relaxação do núcleo do fluido neles 

presente, sendo que, os núcleos de fluidos presentes em poros menores, apresentam tempos de 

relaxação mais curtos dos que os presentes em poros maiores, como representado na Figura 1. 

A diferença nos tempos de relaxação de spin-spin é resultante da mobilidade molecular do 

fluido de acordo com o ambiente em que ele se encontra no material analisado (CAPITANI; DI 

TULLIO; PROIETTI, 2012). Para a matriz lignocelulósica, a menor escala intersticial 

(T2 ≈ 10-3 s) é referente à relaxação do fluido presente no espaço inter-macrofibras, a escala 

intermediária (10-2 ˂ T2 ˂ 10-1 s) é referente à relaxação do fluido presente na parede celular e 

a maior escala (10-1 ˂ T2 ˂ 3 s) é referente à relaxação do fluido presente nos espaços inter-

fibra (FELBY et al., 2008; ZHANG et al., 2016). 

Figura 1 - Ilustração do solvente (fluido) em uma amostra porosa, seguida do decaimento 

obtido por análise de RMN e do processamento do sinal por Transformada Inversa de Laplace 

(TIL) referente a cada escala intersticial. 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (CHEN et al., 2013). 
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Zhang et al. (2014) mostraram que moléculas do solvente N,N-Dimetilacetamida 

(DMAc), solvente polar com uma constate dielétrica de 38,67 a 30ºC (WOHLFARTH, 2015), 

não têm forte interação com a celulose. Posteriormente, usou-se a DMAc como molécula sonda 

em um estudo em que se comparou as estruturas porosas de amostras de algodão imersas em 

água, metanol ou DMAc em elevadas temperaturas e, analisaram-se as amostras imersas em 

diferentes solventes usando a técnica de relaxometria de RMN (ZHANG et al., 2016). Por meio 

dessa pesquisa, mostrou-se que ocorrem alterações na estrutura dos poros (aumento da 

acessibilidade) de acordo com o solvente e as condições usadas no tratamento inicial das 

amostras. 

Existem três mecanismos principais que compõem a relaxação spin-spin das moléculas 

de DMAc nos poros dos materiais lignocelulósicos: (i) a relaxação do fluido (T2F) no interior 

do poro (bulk), sendo esse relaxamento intrínseco das moléculas de cada tipo de fluido, (ii) a 

relaxação superficial (T2S), sendo essa relaxação das moléculas do fluido que estão próximas 

da interface do material e (iii) a relaxação referente à difusão molecular (T2D), sendo essa 

relaxação advinda do movimento difusivo das moléculas na presença de um gradiente de campo 

magnético. Dessa forma, o tempo de relaxação spin-spin (T2) pode ser representado pela Eq. 

(2): 

2 2F 2S 2D

1 1 1 1

T T T T
    (2) 

O termo T2F na Eq. (2) é o maior tempo de relaxação. O valor de 1/T2S é muito maior do 

que o 1/T2F, podendo esse valor ser desprezado. Dessa forma, no limite da difusão rápida, a taxa 

de relaxação das moléculas de DMAc pode ser expressa em relação à superfície (S) e o volume 

(V) do poro, de acordo com a Eq. (3) (BROWNSTEIN; TARR, 1979; CAPITANI; DI TULLIO; 

PROIETTI, 2012): 

2 2S

1 1 S

T T V
   (3) 

em que ρ (nm s-1) é a relaxatividade superficial das paredes dos poros. 

No caso de magnetização transversal, na presença de um gradiente de campo magnético 

(G), o aumento da relaxatividade (T2) devido à difusão molecular deve ser negligenciado. Sendo 

assim, tem-se a Eq. (4): 
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 (4) 

em que D é o coeficiente de difusão, γ é a relação giromagnética do núcleo observado e tE é o 

tempo de ecos de spin. 

Em campo magnético altamente não homogêneo, a dependência de T2 com a difusão 

translacional é aumentada, como pode ser observado pelo último termo da Eq. (4). Enquanto 

em valores mais curtos de tE essa dependência torna-se insignificante. Sob essas condições, a 

relação entre T2 e o tamanho do poro torna-se:  

2

1
2

S

T V r


   (5) 

em que r é um parâmetro de tamanho característico (BROWNSTEIN; TARR, 1979). 

A presença de uma distribuição de tamanho dos poros e variações na mobilidade das 

moléculas do fluido nos poros permite que o decaimento medido usando a técnica de Carr-

Purcell-Meiboom-Gill (CPMG) seja descrito como uma soma ponderada sobre decaimentos 

exponenciais simples, conforme a Eq. (6): 

2

CPMG 2 2( ) ( )
t
T

S t g T e dT


   (6) 

em que g(T2) representa as distribuições de tempo de relaxação transversal e é determinado a 

partir das curvas de decaimento CPMG processadas usando a TIL (BORGIA; BROWN; 

FANTAZZINI, 1998; PROVENCHER, 1982). 

3.4 Modelamento da adsorção em batelada 

3.4.1 Cinética de adsorção monocomponete 

Em 1898, Lagergren (LAGERGREN, 1898) descreveu a cinética de adsorção baseando-

se em experimentos de adsorção dos ácidos oxálico e malônico em carvão vegetal. A equação 

de pseudo primeira ordem (PPO) é a equação de cinética de adsorção mais antiga conhecida e 

pode ser escrita na forma diferencial como segue (HO, 2006) [Eq. (7)]: 
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 t
1 e t

dq
k q q

dt
   (7) 

em que qe e qt (mmol g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio (te) e no tempo t (min), 

respectivamente, e k1 (min-1) é a constante cinética do modelo de PPO. Rearranjando e 

integrando a Eq. (7), considerando os limites de integração de qt = 0 em t = 0 e de qt = qt quando 

t = t, tem-se a Eq. (8): 

 1

t e 1 e
k t

q q


   (8) 

A velocidade inicial de adsorção h (mg g-1 min-1) para t → 0, para o modelo de PPO, 

pode ser calculada utilizando a Eq. (9): 

1 eh k q (9) 

O modelo de pseudo segunda ordem (PSO) foi descrito por Ho e McKay (HO; MCKAY, 

1998) baseando-se na adsorção de íons metálicos divalentes em turfa. O modelo pressupõe que 

a velocidade de adsorção é limitada pela quimiossorção envolvendo os elétrons de valência por 

meio do compartilhamento ou troca de elétrons entre o adsorvente e o adsorvato (QIU et al., 

2009). Nesse modelo, a velocidade de adsorção dos íons metálicos é representada utilizando a 

Eq. (10) na forma diferencial: 

 
2t

2 e t

dq
k q q

dt
   (10) 

em que qe e qt (mmol g-1) são as capacidades de adsorção no equilíbrio (te) e no tempo t (min), 

respectivamente, e k2 (g mmol-1 min-1) é a constante cinética do modelo de PSO. Rearranjando 

e integrando a Eq. (10), considerando os limites de integração de qt = 0 em t = 0 e de qt = qt 

quando t = t, tem-se a Eq. (11): 

2

2 e
t

2 e1

k q t
q

k q t



 (11) 

A velocidade inicial de adsorção h (mg g-1 min-1) para t → 0, para o modelo de PSO, 

pode ser calculada pela Eq. (12): 

2

2 eh k q  (12) 
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O modelo de Boyd (BOYD; ADAMSON; MYERS, 1947), bem como o modelo de 

difusão intrapartícula (WEBER; MORRIS, 1963) estão relacionados ao mecanismo de 

adsorção. Boyd et al. (1947) determinaram quais são os fatores determinantes para a 

transferência de massa: (i) a resistência à difusão na camada limite, isto é, a resistência à difusão 

na fina camada de solvatação que envolve a partícula do adsorvente e (ii) a resistência à difusão 

nos poros (HAMEED; EL-KHAIARY, 2008b). A equação de Boyd é escrita da seguinte forma 

[Eq. (13)]: 

2
t

2 2
1

6 1
1 e

n B

n

f
n






    (13) 

em que f é o grau de recobrimento da superfície do adsorvente, que é a relação entre as 

capacidades de adsorção em função do tempo e no equilíbrio (f = qt/qe) e Bt é uma função de f. 

Aplicando-se a transformada de Fourier na Eq. (13), Reichenberg (REICHENBERG, 1953) 

obteve as seguintes aproximações [Eq. (14) e Eq. (15)]: 

Para valores de f > 0,85,  t 0,4977 ln 1B f     (14) 

e para valores de f ˂ 0,85, 

2
2

t
3

f
B


 

 
   
 
 

 (15) 

O valor de B, coeficiente angular do gráfico de Boyd, pode ser usado para calcular o 

coeficiente de difusão efetivo (Di) (m
2 min-1), de acordo com a Eq. (16) a seguir: 

2

i

2

D
B

r


  (16) 

em que r é o raio da partícula do adsorvente (HAMEED; EL-KHAIARY, 2008b). 

Por meio do gráfico de Bt contra t é possível prever o mecanismo de adsorção do sistema 

em análise. Se a regressão linear dos dados resultar em uma reta que passa pela origem, a 

velocidade de transferência de massa é controlada pela difusão nos poros. Caso contrário, a 

velocidade de adsorção dos íons metálicos no adsorvente é controlada pela difusão através da 

camada limite (HAMEED; EL-KHAIARY, 2008b). 
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O modelo de difusão intrapartícula baseado na teoria de Weber e Morris (WEBER; 

MORRIS, 1963) apresenta uma relação encontrada empiricamente, comum à maioria dos 

processos de adsorção, em que a difusão do adsorvato é proporcional à raiz quadrada do tempo 

(t1/2). A equação do modelo [Eq. (17)] sugere que: 

1 2

t iq k t C   (17) 

em que ki (mmol g-1 min-1/2) é a constante de velocidade de difusão intrapartícula do estágio i, 

e é obtida a partir da inclinação da reta de um gráfico de qt contra t1/2. A constante C pode ser 

relacionada com a espessura da camada limite, ou seja, quanto maior o valor de C, maior o 

efeito da camada limite, e é obtida pela interseção da reta. Se o gráfico produz uma reta que 

passa pela origem (C = 0), o único fator limitante da velocidade é a difusão nos poros, sendo a 

mesma responsável pelo mecanismo de adsorção. Se o gráfico produz uma linha reta que não 

passa pela origem (C ≠ 0) ou o gráfico for multilinear e a primeira porção linear não passar pela 

origem, o processo que controla o mecanismo de adsorção pode ser misto, sendo por ambos os 

mecanismos, difusão através da camada limite e difusão nos poros. 

3.4.2 Cinética de adsorção multicomponente 

Para descrever as interações que ocorrem em sistemas de adsorção multicomponente, 

Corsel et al. (1986) desenvolveram um modelo de cinética com base na adsorção de proteínas 

(protrombina, albumina e fibrinogênio) em uma lâmina de cromo coberta com uma bicamada 

de fosfolipídio. Por meio desse estudo, Corsel et al. (1986) concluíram que as interações entre 

as proteínas adsorvidas causaram um desvio no comportamento ideal previsto por Langmuir 

(LANGMUIR, 1918) e, sendo assim, introduziram as constantes de velocidade de adsorção e 

dessorção em função da capacidade de adsorção normalizada pela área superficial do 

adsorvente (Γ). Dessa forma, tem-se (CUYPERS et al., 1987): 

 
        

app app

max bon off

t
k t C k t t

t


   


  


 (18) 

em que Γ (t) (mmol m-2) é a capacidade de adsorção normalizada pela área superficial no tempo 

t (min), Γmax (mmol m-2) é o valor de Γ de saturação da superfície e Cb (mmol L-1) é a 

concentração do adsorvato na solução. k (Γ)on (L mmol-1 min-1) e k (Γ)off (min-1) são as 

velocidades de adsorção e dessorção, respectivamente, e são obtidas por meio das Eqs. (19) e 

(20): 
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 (20) 

em que D (m2 min-1) é a constante de difusão do adsorvato, δ (m) é a espessura da camada de 

água não agitada que envolve as partículas do adsorvente. 

Usando as constantes de interação de adsorção (α) e de dessorção (β) para cada 

adsorvato por meio das relações exponenciais, tem-se: 

 
app

+1on
k k e    (21) 

 
app

-1off
k k e    (22) 

em que k+1 (L mmol-1 min-1) e k-1 (min-1) são as constantes intrínsecas de velocidade inicial de 

adsorção e de dessorção, respectivamente. 

Considerando uma cinética de adsorção bicomponente, tem-se que: 

1 2     (23) 

Define-se a constante de associação de equilíbrio (Ka) da seguinte forma (CUYPERS et 

al., 1987): 

int

on
a int

off

k
K

k
  (24) 

Relacionando a Eq. (24) com as Eqs. (19), (20), (21) e (22), Ka pode ser escrito da 

seguinte forma (CUYPERS et al., 1987): 

int app

on on
a int app

off off

k k
K K e

k k

    (25) 

em que 
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     (26) 

+1

-1

k
K

k
  (27) 

em que K é a constante de associação em baixas coberturas superficiais. 

3.4.3 Isoterma de adsorção 

A isoterma de adsorção é importante para descrever e, também, para prever a tendência 

de um soluto no meio em que ele se encontra, seja líquido ou gasoso, em direção à superfície 

de um sólido. O termo “isoterma” refere-se ao fato de a temperatura ser conhecida e mantida 

constante durante o processo de adsorção. De acordo com Limousin et al. (2007), a isoterma de 

adsorção é obtida variando-se a concentração do adsorvente ou adsorvato e mantendo-se 

constante todos os outros parâmetros. Os parâmetros a serem mantidos constantes dependem 

se a adsorção ocorre em fase líquida ou gasosa. Em fase líquida, os parâmetros temperatura, pH 

do meio, força iônica e agitação devem ser mantidos constantes para permitir a 

reprodutibilidade dos sistemas em estudo. 

O perfil de evolução da variação da capacidade de adsorção de um adsorvato na 

superfície de um adsorvente com o aumento da concentração de adsorvato na fase líquida ou 

gasosa pode ser interpretado por meio de modelos de isoterma de adsorção. Alguns exemplos 

são os modelos de Langmuir (LANGMUIR, 1918), Sips (SIPS, 1948) e Redlich-Peterson 

(REDLICH; PETERSON, 1959), usados para descrever sistemas de adsorção 

monocomponente. No entanto, em sistemas reais, a adsorção não pode ser descrita por modelos 

monocomponente. Os modelos multicomponentes usados para essa finalidade são o IAST 

(Ideal Adsorbed Solution Theory) (MYERS; PRAUSNITZ, 1965) e o RAST (Real Adsorbed 

Solution Theory) (COSTA et al., 1981). 

A seguir, os aspectos teóricos dos modelos mono e multicomponente serão apresentados 

juntamente com as suas equações matemáticas. 

3.4.3.1 Isotermas de adsorção monocomponente 

A isoterma de Langmuir (1918) foi desenvolvida para descrever a adsorção dos gases 

hidrogênio, oxigênio, argônio, monóxido e dióxido de carbono, nitrogênio e metano na 

superfície de mica e vidro. Esse modelo assume que a adsorção das moléculas de gás na 



  ASPÉCTOS TEÓRICOS      46 

 

 

superfície do sólido ocorre principalmente devido às forças físicas, sendo limitada pela 

formação de uma monocamada na superfície do sólido. Ele também considera que o adsorvente 

(sólido) contém um número finito de sítios de adsorção, que esses sítios são homogêneos, isto 

é, que possuem a mesma energia e a mesma afinidade pelas moléculas de adsorvato (gás) e que 

as moléculas do adsorvato não interagem entre si (VIJAYARAGHAVAN et al., 2006). A 

isoterma de Langmuir, embora tenha sido desenvolvida para a adsorção de gases na superfície 

de um sólido, tem sido muito utilizada para descrever a adsorção de solutos na superfície de 

sólidos em fase líquida. O modelo de isoterma de Langmuir é descrito pela Eq. (28): 

max e
e

e1

Q bC
q

bC



 (28) 

em que qe (mmol g-1) é a capacidade de adsorção no equilíbrio, Qmax (mmol g-1) é a capacidade 

máxima de adsorção, Ce (mmol L-1) é a concentração de adsorvato no equilíbrio e b (L mmol-1) 

é a constante de Langmuir relacionada à afinidade dos sítios de adsorção pelo adsorvato. 

A isoterma de Freundlich (FREUNDLICH, 1906) é um modelo empírico que foi 

utilizado para descrever a adsorção de solutos em superfícies heterogêneas, que podem conter 

sítios de adsorção com diferentes afinidades pelo adsorvato. Dessa forma os sítios com maior 

energia e afinidade pelo adsorvato são ocupados primeiramente e que a adsorção do adsorvato 

pode ocorrer com a formação de mais de uma camada (VIJAYARAGHAVAN et al., 2006). O 

modelo de isoterma de Freundlich é descrito pela Eq. (29): 

1

e F e

nq K C  (29) 

em que qe (mmol g-1) é a capacidade de adsorção no equilíbrio, KF [(mmoL g-1)(L mmol-1)]1/n é 

a constante de Freundlich, Ce (mmol L-1) é a concentração de adsorvato no equilíbrio e n é um 

parâmetro que indica a intensidade da adsorção e a heterogeneidade dos sítios de adsorção 

(AYAWEI; EBELEGI; WANKASI, 2017). 

Na tentativa de descrever sistemas de adsorção que não podiam ser descritos pelos 

modelos de Langmuir e Freundlich, Sips (1948) e Redlich-Peterson (1959) propuseram novos 

modelos de isoterma. Na verdade, as isotermas de Sips (1948) e Redlich-Peterson (1959) 

incorporaram algumas características das isotermas de Langmuir e Freundlich. A isoterma de 

Sips é descrita pela Eq. (30): 
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1

e

e max 1

e1

n

n

bC
q Q

bC



 (30) 

em que qe (mmol g-1) é a capacidade de adsorção no equilíbrio, Ce (mmol L-1) é a concentração 

do adsorvato em solução, Qmax (mmol g-1) é a capacidade máxima de adsorção, b (L mmol-1) é 

a constante de Sips que refere-se à afinidade dos sítios de adsorção pelo adsorvato e n é o 

parâmetro que caracteriza a heterogeneidade do sistema de adsorção. Se n = 1, a isoterma de 

Sips [Eq. (30)] reduz-se à isoterma de Langmuir [Eq. (28)] para superfícies ideais. Desta forma, 

Sips conseguiu prever quanto um sistema de adsorção se desvia do comportamento ideal 

proposto por Langmuir. 

A isoterma de Redlich-Peterson é descrita pela Eq. (31): 

R e
e

R e1

K C
q

a C



 (31) 

em que KR (L g-1) e aR (L mmol-1) (KR/aR = Qmax) são as constantes da isoterma de 

Redlich-Peterson e β é um expoente que pode variar de 0 a 1. 

De acordo com Srivastava, Mall and Mishra (2006), as seguintes considerações podem 

ser feitas: 

Em altas concentrações de adsorvato, o termo KR/aR se iguala a KF reduzindo, assim, a 

isoterma de Redlich-Peterson [Eq. (31)] à isoterma de Freundlich [Eq. (29)], sendo que nesse 

caso especial, o termo 1/n do modelo de Freundlich se iguala à 1-β. 

Para β = 1, a isoterma de Redlich-Perterson [Eq. (31)] é reduzida à isoterma de Langmuir 

[Eq. (28)], sendo que nesse caso especial, o termo Qmax da isoterma de Langmuir se iguala à 

KR/aR. 

Para β = 0, a isoterma de Redlich-Perterson [Eq. (31)] é reduzida à isoterma de Henry 

conforme a Eq. (32): 

R e
e

R1

K C
q

a



 (32) 
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3.4.3.2 Isotermas de adsorção multicomponente 

Os sistemas de adsorção monocomponente são capazes de descrever apenas sistemas 

em que um adsorvato é adsorvido na superfície de um adsorvente, não sendo capazes, portanto, 

de descreverem a competição pelos sítios de adsorção quando mais de um adsorvato está 

presente no sistema. Portanto, para descrever os sistemas de adsorção em que mais de um 

adsorvato está presente, isto é, um sistema de adsorção multicomponente, o qual é mais próximo 

de um sistema real, é necessário o uso de modelos mais complexos. 

A seguir são descritos alguns aspectos teóricos dos modelos de adsorção 

multicomponente IAST (Ideal Adsorbed Solution Theory) e RAST (Real Adsorbed Solution 

Theory). 

3.4.3.3 Modelo IAST 

Myers e Prausnitz (1965) desenvolveram o modelo IAST para prever os dados de 

equilíbrio de adsorção multicomponente de uma mistura gasosa por meio dos parâmetros 

obtidos no modelamento dos dados experimentais de adsorção monocomponente. 

Posteriormente, Radke e Praunitz (1972) estenderam o método para soluções líquidas. Esse 

modelo possui os seguintes pressupostos: (i) os potenciais químicos das fases adsorvida e 

líquida são iguais (Eq. (33)), (ii) o adsorvente é um sólido termodinamicamente inerte, (iii) o 

efeito da pressão sobre a fase líquida é negligenciável e (iv) a área de adsorção é constante por 

mol de adsorvato para o sistema de adsorção monocomponente ou multicomponente na pressão 

de espalhamento da mistura (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2011). 

Em analogia à Lei de Raoult para um sistema líquido-vapor em equilíbrio, o equilíbrio 

líquido-sólido é representado pela Eq. (33): 

0

e e i( )C C T ,P, x  , =1,2,...,i N  (33) 

em que Ce (mmol L-1) é a concentração na fase líquida no equilíbrio de cada adsorvato no 

sistema multicomponente e Ce
0 (mmol L-1) é a concentração na fase líquida no equilíbrio de 

cada soluto em equilíbrio com a sua capacidade de adsorção monocomponente (qe
0, mmol g-1) 

na fase sólida, na mesma pressão (P) temperatura (T) e pressão de espalhamento reduzida (Ψ). 

N é o número de adsorvatos e xi é a fração molar de cada adsorvato adsorvido na superfície do 

adsorvente (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2011; JADHAV; SRIVASTAVA, 2013).  
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O valor de xi pode ser calculado usando a Eq. (34): 

e T,i iq q x , =1,2,...,i N  (34) 

em que qT (mmol g-1) é a capacidade de adsorção total dos N adsorvatos presentes na mistura 

multicomponente na fase sólida (adsorvente). 

Sendo que T

1

1
N

i

i

x x


  . xT é a fração molar total adsorvida na superfície do sólido 

adsorvente no sistema multicomponente. 

Para um sistema contendo N adsorvatos, tem-se: 

i

0
=1T e,i

N

i

x1

q q
  (35) 

em que qe,i
0 (mmol g-1) é a capacidade de adsorção no equilíbrio para cada adsorvato no sistema 

monocomponente. 

O valor de Ψ é definido como sendo a diferença entre a tensão interfacial entre solvente 

puro-interface do sólido e adsorvato em solução-interface do sólido (ERTO; LANCIA; 

MUSMARRA, 2011). A Ψ para cada adsorvato (Πi
0) é constante para T constante e pode ser 

calculada usando a Eq. (36): 

 
0
e, 0 00

e, e, 0

e,0

e,0

iC

i ii
i i

i

q CA
dC

RT C


    , 1,2,...,i N  (36) 

em que Πi
0 é a pressão de espalhamento para cada adsorvato no sistema monocomponente, A 

(m2 g-1) é a área de superfície específica do adsorvente, R (J mol -1 K-1) é a constante dos gases, 

T (K) é a temperatura absoluta, Ce,i
0 (mmol g-1) é a concentração no equilíbrio para cada 

adsorvato no sistema monocomponente. 

 O balanço de massa e a concentração no equilíbrio para cada adsorvato em uma mistura 

de adsorvatos em fase líquida multicomponente bem como a capacidade de adsorção de cada 

adsorvato na superfície do sólido adsorvente e a solução para o modelo IAST usando os 

modelos de isoterma de Langmuir e Sips serão apresentados na seção 4.2.4.3. 
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3.4.3.4 Modelo RAST 

O modelo RAST foi desenvolvido por Costa et al. (1981) e foi derivado do modelo 

IAST. O modelo RAST é mais adequado em comparação ao modelo IAST para descrever 

sistemas de adsorção que exibem um desvio da idealidade, ou seja, quando um adsorvato i 

interfere na adsorção de um adsorvato j em uma mistura de N adsorvatos em fase líquida. O 

desvio da idealidade pode ocorrer quando um adsorvato i exibe um efeito sinergético ou 

antagônico na adsorção de um adsorvato j, isto é, a presença de um adsorvato i pode favorecer 

ou desfavorecer a adsorção de um adsorvato j. Desta forma, o sistema real desvia do 

comportamento idealmente previsto pelos sistemas de adsorção monocomponente para os 

adsorvatos i e j, sendo necessária uma correção para prever o comportamento real do sistema 

multicomponente. 

O modelamento usando o RAST é feito a partir dos dados experimentais da adsorção 

multicomponente e do coeficiente de atividade para cada adsorvato, não sendo, desta forma, 

apenas preditivo como o IAST e sim semipreditivo. Nesse modelamento, por meio dos dados 

experimentais, estima-se o coeficiente de atividade para cada adsorvato, o qual é usado para 

prever como a adsorção de um adsorvato i afeta a adsorção do adsorvato j, possibilitando a 

correção do comportamento do sistema em relação aos desvios da idealidade, bem como a 

obtenção dos parâmetros de interação entre os adsorvatos a partir de um modelo que preveja a 

dependência do coeficiente de atividade com a pressão de espalhamento para cada adsorvato 

(ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2012). 

Para sistemas de adsorção multicomponente que apresentam desvio da idealidade, a 

Eq. (33) é modificada para incluir o coeficiente de atividade (γi), resultando na Eq. (37): 

0

e e ( ) i iC C T ,P, x  , =1,2,...,i N  (37) 

A capacidade de adsorção total (a T constante) pode ser calculada usando a equação de 

Gibbs-Duhem (DO, 1998), Eq. (38): 

 0
=1 =1T e,

1N N
i

i i

i i i

x
x ln

q q
 

 
     

 
   (38) 

em que γi é o coeficiente de atividade do componente adsorvido. 



  ASPÉCTOS TEÓRICOS      51 

 

 

Rearranjando a Eq. (38), tem se a Eq. (39): 

 

 0
=1T e,

1

i

N
ii

i

i i T ,x

lnx
x

q q

 



 
   

 
  (39) 

Para estimar os coeficientes de atividade em função da T, qe,i e Ψ para cada adsorvato 

utiliza-se a Eq. (40): 

0( )i i T ,P,   , =1,2,...,i N  (40) 

As equações usadas para o modelamento empregando o RAST podem ser derivadas da 

energia livre de Gibbs de excesso de mistura (GEX), que é relacionada ao coeficiente de 

atividade pela Eq. (41): 

EX

=1

N

i i

i

G RT n ln   (41) 

em que ni é o número de moles do adsorvato i adsorvidos na superfície do sólido adsorvente. 

A Eq. (41) pode ser escrita em função do número total de moles adsorvidos (nT) como 

descrito na Eq. (42): 

EX

i i

i=1

N

g RT x ln   (42) 

Os valores de γi para cada adsorvato podem ser relacionados à GEX da seguinte forma 

(Eq. (43)): 

EX1
ln

j i

i

i T , ,x

G

RT n






 
  

 
 (43) 

A solução do modelo RAST necessita de um modelo para os coeficientes de atividade. 

O modelo escolhido neste trabalho foi o modelo de equilíbrio líquido-vapor de Wilson (1964). 

Dessa forma, a expressão de gEX é definida da seguinte forma (Eq. (44)): 

EX

=1 =1

ln
N N

i j ij

i j

g
x x

RT
    (44) 
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em que Λ é um parâmetro ajustável (Λ = 1, quando i = j) (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 

2012). 

No entanto, a expressão da energia livre de Gibbs de excesso deve ser modificada para 

incluir a dependência do coeficiente de atividade com a T, qe,i e Ψ. Desta forma, a Eq. (45) é 

definida como modelo de pressão de espalhamento dependente (SPD - spreading pressure 

dependent) para adsorção em superfícies heterogêneas (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 

2012). 

 EX

=1 =1

1
N N

i j ij

i j

G exp c x ln x 
 

        
 
   (45) 

em que c é um parâmetro ajustável. 

Desta forma, combinando as Eqs. (43) e (45), as equações de Wilson modificadas para 

um sistema de adsorção bicomponente (Eqs. (46) e (47)) que incluem a dependência do 

coeficiente de atividade com relação a pressão de espalhamento (Eq. (40)) podem ser reescritas 

como segue: 

    1 2 21
1 1 2 12

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln
x x

c x x
x x x x


  

 

    
           

     
 (46) 

    1 12 2
2 1 21 2

1 2 12 1 21 2

ln 1 exp( ) 1 ln
x x

c x x
x x x x


  

 

    
           

     
 (47) 

O balanço de massa e a concentração no equilíbrio para cada adsorvato em uma mistura 

de adsorvatos em fase líquida multicomponente bem como a capacidade de adsorção de cada 

adsorvato na superfície do sólido adsorvente e a solução para o modelo RAST usando os 

modelos de isoterma de Langmuir e Sips serão apresentados na seção 4.2.4.3. 

3.5 Modelamento da adsorção em coluna 

O modelamento da adsorção em coluna de leito fixo é feito a partir de equações 

diferenciais de balanço de massa para um elemento de volume da coluna de adsorção 

considerando-se os efeitos difusivos e convectivos, com as concentrações da espécie adsorvida 
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dependendo do tempo e da posição axial ao longo do comprimento da coluna, conforme 

apresentado na Eq. (48): 

  2

p L 2

1C C q C
D

z t t z


 



   
  

   
 (48) 

em que v é a velocidade intersticial (cm min-1), ε é a fração de vazios da coluna, ρp (g mL-1) é a 

densidade do adsorvente, q (mmol g-1) é a concentração de soluto na superfície do adsorvente, 

DL (cm2 s-1) é o coeficiente de dispersão axial, C é a concentração na fase fluida (mmol L-1), z 

(cm) é a coordenada espacial para o comprimento da coluna e t é o tempo de percolação (min). 

Na Eq. (48), o primeiro termo representa o fluxo convectivo dentro do leito e o segundo 

termo representa a variação da concentração de adsorvato na fase fluida. O terceiro termo na 

Eq. (48) representa a variação da quantidade de adsorvato adsorvida na fase sólida e é descrita 

por um modelo de isoterma de adsorção, enquanto o último termo representa a dispersão axial 

do adsorvato dentro da coluna de leito fixo. Para tornar mais simples o modelamento do sistema 

de adsorção, a maioria dos modelos considera apenas uma etapa limitante no processo de 

adsorção e desconsidera a dispersão axial, reduzindo assim o número de equações envolvidas 

(SILVA et al., 2003). 

Os modelos de Thomas (1944) e Bohart-Adams (1920) apresentam soluções analíticas 

para predizer o comportamento das curvas de ruptura, sendo esses modelos extensamente 

utilizados na literatura (HASHIM; CHU, 2007; LIU et al., 2015; ZACH-MAOR; SEMIAT; 

SHEMER, 2011). No entanto, ambos os modelos têm sido utilizados em suas formas 

simplificadas devido à facilidade de aplicação. Os modelos originais envolvem equações 

complexas, necessitando do conhecimento de métodos numéricos computacionais para 

solucioná-las. 

O modelo de Thomas pressupõe que a adsorção pode ser descrita por uma cinética de 

pseudo segunda ordem, assume a isoterma de Langmuir para o equilíbrio e considera que a 

dispersão axial é insignificante. O modelo original generalizado por Hiester e Vermeulen 

(HIESTER; VERMEULEN, 1952) e interpretado por Chu (2010) é apresentado na Eq. (49): 

 

         0

/ ,

/ , 1 , / exp 1 1/

J n r nTC

C J n r nT J n nT r r n nT

  
             

 (49) 
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sendo: 

 01r bC   (50) 
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 (52) 

em que kTh é a constante de velocidade de adsorção do modelo Thomas (mL mg-1 min-1) e b é a 

constante de Langmuir (mL mg-1). 

A função J na Eq. (49) é expressa pela Eq. (53): 

     0

0

, 1 exp 2

x

J x y y I y d       (53) 

Neste caso I0 é a função de Bessel de ordem zero para um argumento puramente 

imaginário. 

Porém, para casos em que o produto de x e y for maior que 36, uma aproximação é feita 

para calcular o valor de J conforme a Eq. (54) (CHU, 2010): 

   
 

 

2

1 4

exp
1

, 1
2

x y

J x y erf x y
y xy

          
   

   (54) 

O modelo Bohart-Adams também assume que a dispersão axial é insignificante, porém 

a adsorção é representada por uma isoterma de formato retangular, isto é, tipo “caixa”. Para 

uma isoterma retangular, a capacidade de adsorção (qe) no equilíbrio é independente da 

concentração da solução, isto é, qe = q0. A velocidade da adsorção é proporcional à fração de 

sítios de adsorção ainda disponível na superfície do adsorvente e à concentração do adsorvato 

na solução, ou seja, uma cinética de reação quasi-química. A Eq. (55) descreve a solução do 

modelo de Bohart-Adams proposta por Chu (2010). 
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em que os valores de α e β são determinados pelas Eqs. (56) e (57): 

B-A 0

Z
k C t



 
  

 
 (56) 

B-A p max 1k Q 


 

 
  

 
 (57) 

em que kB-A é a constante de velocidade de adsorção do modelo de Bohart-Adams 

(mL mg-1 min-1). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

Os anidridos succínico (99%) e trimelítico (97%) e o sulfato de manganês (II) 

(MnSO4·H2O) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). O acetato de sódio, ácido acético 

glacial (99,5%), ácido α-cloroacético (99%), α-cloroacetato de sódio, cloreto de cobalto (II) 

hexahidratado (CoCl2·6H2O), cloreto de níquel (II) hexahidratado (NiCl2·6H2O), sulfato de 

cobre (II) penta hidratado (CuSO4·5H2O), sulfato de magnésio (II) hepta hidratado 

(MgSO4·7H2O), sulfato de zinco (II) hepta hidratado (ZnSO4·7H2O), cloreto de cálcio (CaCl2), 

cloreto de sódio (NaCl), hexano e ácido nítrico (HNO3) foram adquiridos da Synth (Brasil). 

Etanol, acetona, ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH) foram adquiridos da Neon 

(Brasil). A piridina e a N,N-dimetilacetamida (DMAc) foram adquiridos da Vetec (Brasil). O 

papel de filtro quantitativo (faixa preta, JP-41, 12,5 cm de diâmetro, conteúdo de cinzas de 

0,00009 g e gramatura de 80 g cm-2) foi adquirido da JProlab (Brasil). 

Antes de ser utilizada, a piridina foi mantida em refluxo por 12 h, utilizando manta de 

aquecimento (WEA, modelo 2000, Brasil), em um balão de fundo redondo (2 L) contendo 

NaOH em forma de micropérolas. Em seguida, a mesma foi destilada por destilação fracionada 

e armazenada em balões de fundo chato contendo NaOH em forma de micropérolas. A DMAc 

foi armazenada em peneira molecular (3 Å), previamente ativada em estufa a 150 ± 1 ºC por 

2 h, 48 h antes do uso. As soluções tamponadas dos íons metálicos utilizadas nos estudos de 

adsorção foram preparadas em soluções tampão de ácido α-cloroacético/α-cloroacetato de sódio 

(pH de 2,0 a 3,5) (0,05 mol L-1) e de ácido acético/acetato de sódio (pH de 4,0 a 5,75) 

(0,05 mol L-1) usando água ultrapura (Millipore, modelo Milli-Q®). 

4.2 Métodos 

4.2.1 Preparação do bagaço de cana 

O bagaço de cana (BC) foi doado pela usina Jatiboca de Urucânia, Minas Gerais, Brasil. 

Inicialmente, o BC foi seco ao sol por uma semana, cortado em pedaços de 100 mm e moído 

em moinho de facas (DeLeo, Brasil). Então, o BC moído foi peneirado em agitador 

eletromagnético (Bertel, modelo 2723, Brasil) utilizando um sistema de três peneiras composto 

por malhas de 32 (0,500 mm), 60 (0,250 mm) e 100 (0,150 mm) mesh por 10 min. A fração 

retida na peneira de 32 mesh foi recolhida, transferida para um béquer de 5 L, suspensa em água 
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destilada e agitada utilizando um agitador magnético a 70 ± 1 ºC durante 1 h, com o objetivo 

de remover os compostos solúveis em água. Em seguida, o BC foi lavado com água destilada e 

acetona e seco em estufa a 90 ± 1 ºC por aproximadamente 1 h. Por último, com o objetivo de 

remover os extrativos contidos no BC, uma mistura de n-hexano e etanol (1:1, v/v) foi usada 

para extração em aparelho Soxhlet, por 4 h. O BC foi seco em estufa a 90 ± 1 ºC para remover 

os solventes orgânicos e armazenado em frascos fechados antes da utilização. 

4.2.2 Esterificação simultânea do bagaço de cana com os anidridos succínico e 

trimelítico 

A preparação do éster misto do bagaço de cana (BC) por meio da reação de esterificação 

com os anidridos succínico (AS) e trimelítico (AT) para a obtenção do bagaço de cana succinato 

trimelitato (BST) foi investigada por meio de planejamento experimental do tipo 23. Esse 

planejamento consistiu na realização de 11 experimentos cujos níveis para as variáveis 

independentes são apresentados na Tabela 1. Utilizou-se 1,0000 ± 0,0001 g de BC para uma 

massa total de anidridos (AS e AT) de 4,0000 ± 0,0001 g, 7,5 mL de piridina anidra e 7,5 mL 

de DMAc anidra em todas as sínteses, variando-se apenas a fração molar de cada anidrido na 

mistura, temperatura e tempo de reação. As sínteses foram feitas em balões de fundo redondo 

(100 mL), acoplados à condensadores de refluxo, conectados em um bulbo dessecante contendo 

cloreto de cálcio anidro, sendo esses balões imersos em banho de óleo de canola posicionados 

em cima de uma chapa aquecedora com agitação magnética (Corning®, modelo PC-420D). Os 

experimentos de 1 a 11 (Tabela 1) foram feitos em ordem aleatória. 

Tabela 1 - Planejamento fatorial do tipo 23 com níveis inferior e superior 

decodificados e codificados para temperatura (T), tempo de reação (t) e 

fração molar de AS (χAS). 

Experimento 

Variáveis independentes 

Decodificadas Codificadas 

T /(± 1 ) (ºC) t / (min) χAS T / (ºC) t / (min) χAS 

1 50 60 0,2 -1 -1 -1 

2 100 60 0,2 +1 -1 -1 

3 50 660 0,2 -1 +1 -1 

4 100 660 0,2 +1 +1 -1 

5 50 60 0,8 -1 -1 +1 

6 100 60 0,8 +1 -1 +1 

7 50 660 0,8 -1 +1 +1 

8 100 660 0,8 +1 +1 +1 

9 75 360 0,5 0 0 0 

10 75 360 0,5 0 0 0 

11 75 360 0,5 0 0 0 
Fonte: Autoria própria. 
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As esterificações do BC utilizando somente o AS (BS) ou somente o AT (BT) foram 

realizadas para comparar algumas caracterizações e verificar as modificações feitas no BC para 

obtenção do BST. As condições utilizadas para essas sínteses foram 1,0000 ± 0,0001 g do BC, 

6 h, 100 ± 1 ºC, agitação de 130 rpm, 27,4 mol de anidrido, 7,5 mL de piridina anidra e 7,5 mL 

de DMAc anidra. Estas condições de síntese foram referentes à condição utilizada no ponto 

central do planejamento experimental do tipo 23. 

Foram avaliadas como respostas o ganho de massa (pgm), a quantidade total de grupos 

ácido carboxílico (nTCOOH) introduzida e a capacidade de adsorção dos cátions metálicos Co2+ 

(qCo2+) e Ni2+ (qNi2+). A capacidade de adsorção dos materiais foi avaliada utilizando 100 mL 

de soluções tamponadas (pH 5,5) contendo NiCl2·6H2O ou CoCl2·6H2O (0,85 mmol Ni2+ ou 

Co2+ L-1), 0,0200 ± 0,0001 mg de material (BST), temperatura de 25,0 ± 0,1 ºC, agitação de 

130 rpm e tempo de contato de 4 h. 

Além disso, foram realizadas duas sínteses a partir do planejamento fatorial para avaliar 

se a ordem de adição dos anidridos influenciaria nas respostas (pgm, nTCOOH, qCo2+ e qNi2+). Para 

isso, usou-se a condição de síntese do ponto central, adicionando inicialmente um anidrido e 

após 3 h de reação adicionou-se o segundo anidrido de ácido carboxílico. 

O material que obteve as melhores respostas a partir dos resultados obtidos por meio do 

planejamento experimental foi sintetizado em grande quantidade para os estudos de adsorção 

em batelada e em coluna de leito fixo. 

4.2.3 Caracterização do material BST 

4.2.3.1 Ganho de massa 

Após a síntese do material BST, o ganho de massa (pgm) foi calculado usando a equação 

(Eq. (58)), descrita a seguir: 

BST BC

BC

100
m m

pgm
m

 
  
 

 (58) 

em que mBST e mBC (g) são as massas de BST e de BC, respectivamente, em base seca. 
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4.2.3.2 Quantidade total de funções ácido carboxílico (nTCOOH) 

A nTCOOH do BST foi determinada por retrotitulação ácido-base. Foram pesadas três 

massas do material (100 mg) BST em frascos Erlenmeyer de 250 mL e adicionados 100,0 mL 

de solução padronizada de NaOH (0,01 mol L-1), utilizando-se pipeta volumétrica. A solução 

foi mantida sob agitação mecânica (Marconi, modelo MA-830, Piracicaba, SP, Brasil) à 

25 ± 1 ºC por 60 min a 130 rpm. Em seguida, a suspensão foi filtrada por meio de filtração 

simples (papel filtro JP-41). Foram pipetadas três alíquotas de 20,00 mL de cada Erlenmeyer e 

as alíquotas foram tituladas com solução padrão de HCl (0,01 mol L-1), utilizando como 

indicador a fenolftaleína, até o ponto de viragem. A nTCOOH foi determinada conforme a Eq. 

(59), descrita a seguir: 

   NaOH NaOH HCl HCl-1

TCOOH

BST

5
/ (mmol g )

C V C V
n

m


 (59) 

em que CNaOH e CHCl (mmol L-1) são as concentrações de NaOH e HCl, respectivamente, VNaOH 

e VHCl (L) são os volumes de NaOH e HCl, respectivamente e mBST (g) é a massa do BST. 

4.2.3.3 Determinação do pH do ponto de carga zero (pHPCZ) 

O pHPCZ do material BST foi determinado baseando-se no método de adição de sólidos 

utilizado por Ai et al. (2011). Dessa forma, soluções de NaCl (0,1 mol L-1) com valores iniciais 

de pH de 1,00, 3,00, 5,00, 7,00, 9,00 e 11,00 ± 0,01foram preparadas utilizando soluções de 

HCl (0,1 mol L-1) ou NaOH (0,1 mol L-1) para ajustar o pH. Pipetou-se 50 mL de cada solução 

preparada e adicionou-se em frascos Erlermeyer de 125 mL contendo 0,1000 ± 0,0001 g do 

BST. As soluções foram agitadas mecanicamente em incubadora (Marconi, modelo MA-830, 

Piracicaba, SP, Brasil) à 25,0 ± 0,1 ºC por 48 h a 130 rpm. O pH de equilíbrio foi medido usando 

um medidor de pH (Hanna Instruments, modelo HI 223). O pHPCZ foi definido pelo ponto de 

interseção da curva de ∆pH (∆pH = pHi - pHf) versus pHi, ou seja, no ponto em que o valor de 

∆pH = 0. 

4.2.3.4 Análise elementar de carbono, hidrogênio e nitrogênio 

As porcentagens de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) nos materiais BC, 

BST, BS (bagaço modificado com AS) e BT (bagaço modificado com AT) foram determinadas 

em um analisador elementar da Perkin Elmer Series II, modelo 2400 (Shelton, USA). As 
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amostras do BC, BST, BS e BT foram previamente secas a 85 ± 1 ºC por 1 h em estufa antes 

da análise. 

4.2.3.5 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

Amostras (2,0 mg), previamente secas a 85 ± 1 ºC por 1 h, dos materiais BC, BST, BS, 

BT, BST-S (material em que foi feita a adição do AS primeiro e após 3 h adição do AT), BST-T 

(material em que foi feita a adição do AT primeiro e após 3 h adição do AS) e BST após 

adsorção de Co2+, BST após adsorção de Ni2+ e BST após a dessorção dos cátions Co2+ e Ni2+ 

foram prensadas em um prensa hidráulica (Pike CrushIR, modelo 181-1110, Pike Technologies, 

Canada), após serem misturadas com 100 mg de KBr de grau espectroscópico, usando uma 

pressão de seis toneladas durante 30 s para preparar pastilhas de 13 mm de espessura. Os 

espectros de FTIR foram obtidos em espectrômetro ABB Bomen MB 3000 (Quebec, Canada) 

equipado com ótica de ZnSe e um detector de sulfato de triglicina deuterado (DTGS) 

programado para uma resolução de 4 cm-1 com varredura de 500 a 4000 cm-1 e 32 varreduras 

por amostra. 

4.2.3.6 Análise termogravimétrica (TGA) 

Amostras do BC e BST (5-6 mg), previamente secas a 85 ± 1 ºC por 1 h, foram pesadas 

em panelas de alumina e analisadas em analisador termogravimétrico (Mettler Toledo, modelo 

TGA/DSC Stare system) de 25 a 800 ºC com uma taxa de aquecimento de 20ºC min-1 sob 

atmosfera de N2 de 100 mL min-1. 

4.2.3.7 Difração de raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raios-X dos materiais BC e BST foram obtidos em um difratômetro 

LabX XRD (Shimadzu, modelo 6100) equipado com fonte de radiação de CuKα (λ = 1.5406 Å) 

e filtro de Mg. As análises foram feitas usando uma voltagem de 40 keV e corrente de 30 mA. 

Os difratogramas foram obtidos com uma varredura de 4 a 70° (ângulo de Bragg) e velocidade 

de varredura de 4 ºmin-1. 

Os graus de cristalinidade (Xc) do BC e do BST foram determinados usando a Eq. (60) 

(SUN, 2010): 
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em que ACr e AAm são as áreas gaussianas das fases cristalinas e amorfas obtidas por meio de 

ajuste dos halos cristalinos e amorfo, respectivamente. Os perfis dos picos cristalinos em 2θ 

15°, 17°, 22° e 34,6° correspondentes aos planos cristalinos 101, 101̅̅ ̅̅ ̅, 002 e 040 e dos halos 

amorfos foram resolvidos com as rotinas do programa Microcal OriginPro® 2017 usando a 

função gaussiana e a função polinomial de quinto grau para ajustar a linha base dos 

difratogramas do BC e BST. 

4.2.3.8 Ressonância magnética nuclear (RMN) 

4.2.3.8.1. RMN de 13C no estado sólido 

Para quantificar os grupos succinil e trimelitil incorporados no BC, analisaram-se os 

materiais BC e BST utilizando um espectrômetro Bruker modelo Avance 400, equipado com 

uma sonda de dupla ressonância de 4 mm Bruker MAS nas frequências de 100,5 Hz para 13C e 

400,0 Hz para 1H. A frequência de rotação (14 kHz) foi controlada por um sistema pneumático, 

garantindo uma estabilidade de rotação superior a ~ 1 Hz. Comprimentos de pulso π/2 típicos 

de 4,0 e 3,5 µs foram aplicados para 13C e 1H, respectivamente. A força do campo de 

desaclopamento do próton utilizada foi de γB1/2π = 100 kHz. Os espectros quantitativos de 13C 

foram medidos usando o método de excitação Multi-CP descrito por Johnson e Schmidt-Rohr 

(JOHNSON; SCHMIDT-ROHR, 2014). No total, nove blocos de polarização cruzada foram 

implementados com 1 ms e a polarização cruzada antes da aquisição foi executada com 0,8 ms, 

ambas com incremento de amplitude por sonda de rádio frequência RF (90-100%). O atraso de 

reciclo foi de 2 s e a duração do período de repolarização (tz) foi de 0,9 s (BERNARDINELLI 

et al., 2015). 

4.2.3.8.2. Relaxometria de RMN 

Para a análise de relaxometria de RMN as amostras do BC e BST foram secas em uma 

estufa sob pressão reduzida de 510 mmHg durante 24 h. Em seguida, as amostras foram 

saturadas com DMAc (grau HPLC) e submetidas a pressão de 570 mmHg por 20 min para que 

os poros das amostras fossem completamente preenchidos com o solvente. Por fim, o excesso 

de DMAc foi removido por centrifugação (centrífuga Corning® Costar® Spin-X) a 200 G por 

1 min usando tubos filtrantes equipados com membranas de 0,45 μm de náilon. A DMAc foi 
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utilizada por ser um solvente mais adequado para poros característicos de biomassa, devido à 

fraca interação do solvente com a parede celular, não alterando significativamente as estruturas 

dos poros (ZHANG et al., 2014). 

As análises de relaxometria de RMN foram realizadas utilizando a técnica de sequências 

de pulsos Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG), operando à frequência de ressonância do 

núcleo de 1H em um campo magnético de 0,5 T (20 MHz). Adquiriram-se 50.000 ecos com 

tempo de eco de 70 µs e tempo de repetição de 15 s. As curvas de decaimento de CPMG foram 

processadas para obter a distribuição dos tempos de relaxação transversal (T2) usando a 

Transformada Inversa de Laplace (BORGIA; BROWN; FANTAZZINI, 1998; 

PROVENCHER, 1982), por meio do código ILT MATLAB, fornecido por Schumberger Doll 

Inc. (SONG; VENKATARAMANAN; BURCAW, 2005). A distribuição T2 obtida foi 

deconvoluída usando funções log-gaussianas para fornecer os picos relativos ao tamanho e 

distribuição dos poros preenchidos com DMAc. 

4.2.3.8.3. Determinação da cristalinidade por RMN de 13C em estado sólido 

O grau de cristalinidade (Xc) foi estimado por meio das áreas relativas aos sinais em 84 

e 88 ppm, atribuídas aos carbonos C-4, conforme ilustrado na Figura 2, das frações amorfa e 

cristalina da celulose, respectivamente. 

Figura 2 – Estrutura da celulose. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

4.2.3.9 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As morfologias dos materiais BC e BST foram examinadas em um microscópio 

eletrônico de varredura (Tescan/Oxford Instruments, modelo Vega3 SB SEM) com uma 

voltagem de filamento variando de 10 a 20 keV e detector de elétrons secundários (ES). Os 
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materiais foram previamente secos em estufa à 90 ± 1 ºC por 1 h. As amostras foram metalizadas 

com uma fina camada de carbono utilizando um equipamento de revestimento modular de alto 

vácuo (Quorum Technologies, modelo Q150R ES). 

4.2.3.10 Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS) 

Amostras de 100 mg do BST carregadas com cátions metálicos Co2+ e Ni2+ a partir de 

soluções mono e bicomponente (1:1) contendo concentração inicial de cada íon equivalente à 

0,68 mmol L-1, previamente secas em estufa à 90 ± 1 ºC por 1 h, foram prensadas em uma 

prensa hidráulica (Pike CrushIR, modelo 181-1110, Pike Technologies, Canada) usando 

seis toneladas durante 60 s para formar pastilhas de 13 mm. As pastilhas foram revestidas com 

uma fina camada de carbono utilizando um equipamento de revestimento modular de alto vácuo 

(Quorum Technologies, modelo Q150R ES). Em seguida, as pastilhas foram mapeadas em um 

microscópio eletrônico de varredura equipado com EDS (Tescan/Oxford Instruments, modelo 

Vega3 SB SEM-EDS) com uma voltagem de filamento de 10-20 keV e detector de elétrons 

retro-espalhados (BSE). 

4.2.3.11 Área superficial e distribuição de tamanho dos poros 

A área superficial e a distribuição de tamanho dos poros do BC e do BST foram medidas 

em um analisador de poros e área superficial (Quantachrome, modelo Nova 1200e) usando 

isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77,35 K. As amostras foram previamente 

desgaseificadas a 30ºC durante 24 h sob pressão reduzida de 0,016 mmHg. A quantidade de N2 

adsorvida e dessorvida em cada amostra foi medida numa ampla gama de pressões relativas 

(P/P0 = 2 × 10-5-1,0), onde P é a pressão de equilíbrio e P0 é a pressão de saturação (GUO; 

CATCHMARK, 2012). A área superficial específica foi determinada pelo método de Brunauer, 

Emmett e Teller (BET) (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938), enquanto as distribuições 

de tamanho dos poros foram determinadas pelo método de Barrett, Joyner e Halenda (BJH) 

(BARRETT; JOYNER; HALENDA, 1951). 

4.2.4 Estudos de adsorção em batelada 

Os estudos de adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST em batelada em sistemas mono e 

bicomponente foram feitos em função do pH da solução, do tempo de contato (cinética) e da 

concentração inicial dos cátions metálicos (isoterma). Todos os experimentos de adsorção em 

batelada e o procedimento de adsorção mono e bicomponente em coluna foram realizados 
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utilizando solução tampão para controle efetivo do pH durante os experimentos, sendo que para 

os valores de pH de 2,00 e 3,50 ± 0,01 foi usada uma solução tampão ácido α-cloroacético/α-

cloroacetato de sódio e para os demais valores de pH foi usada uma solução tampão ácido 

acético/acetato de sódio. Realizaram-se estudos de adsorção de Co2+ e Ni2+ monocomponente 

em BC (isoterma) nas mesmas condições em que foram realizados os estudos de adsorção em 

BST para avaliar o aumento da eficiência de remoção dos íons após a modificação do BC. 

4.2.4.1 Adsorção dos cátions Co2+ e Ni2+ em BST em função do pH da solução 

Amostras do BST (0,0200 ± 0,0001 g) foram pesadas em vidros cilíndricos (1,8 mm de 

altura × 2,2 mm de diâmetro) e adicionadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 

100,0 mL de solução do íon metálico em estudo (0,68 mmol L-1) tamponada em valores de pH 

de 2,00 a 5,75, previamente termostatizados em incubadora (Marconi, modelo MA-830, 

Piracicaba, SP. Brasil) a 25,0 ± 0,1 ºC por 30 min. As suspensões ficaram sob agitação de 

130 rpm por 300 min. Em seguida, os sólidos foram separados por filtração simples (papel filtro 

JP-41) e a concentração do íon metálico em estudo foi determinada em espectrômetro de 

absorção atômica de chama (FAAS) (Varian, modelo spectrAA 55B) em comprimentos de onda 

de 240,7 nm e 232,0 nm para Co2+ e Ni2+, respectivamente. O valor máximo de pH das soluções 

foi determinado a partir da concentração dos íons metálicos nas soluções e das constantes 

produtos de solubilidade (Kps) para Co(OH)2 (5,92 × 10-15) e Ni(OH)2 (5,48 × 10-16) (HAYNES, 

2014), a fim de evitar a formação de espécies hidrolisadas e consequentemente a precipitação 

na forma de hidróxidos. 

Os experimentos de adsorção bicomponente foram feitos da mesma forma descrita 

anteriormente para os experimentos de adsorção monocomponente. No entanto, as soluções 

bicomponente de Co2+ e Ni2+ foram preparadas em concentração equimolar para ambos Co2+ e 

Ni2+ (0,68 mmol M2+ L-1, M2+ = Co2+ ou Ni2+). 

A capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) do adsorvente BST para o íon metálico em 

estudo foi calculada utilizando a Eq. (61): 

  2+ 2+i f-1 M M

x

BST

(mmol g )
C C V

q
m


  (61) 

em que qx (mmol g-1) é a capacidade de adsorção do íon metálico (M2+) em estudo no BST, 

VM2+ (L) é o volume da solução do íon metálico adicionada, Ci e Cf (mmol L-1) são as 
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concentrações inicial e final das soluções contendo o íon metálico em estudo, respectivamente, 

e mBST (g) é a massa do adsorvente BST. 

4.2.4.2 Adsorção dos cátions Co2+ e Ni2+ em BST em função do tempo de contato 

Amostras de 100,0 mL de soluções contendo o íon metálico (0,68 mmol L-1) em estudo, 

tamponadas em pH 5,75, foram adicionadas em Erlenmeyers de 250 mL e pré-termostatizadas 

a 25,0 ± 0,1 ºC em incubadora por 30 min. Em seguida, massas de adsorvente (20 mg) pesadas 

em vidros cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de diâmetro) foram transferidas para os 

frascos Erlenmeyer e agitadas a 130 rpm por diferentes períodos de tempo. Após cada período 

de tempo, os sólidos foram separados por filtração simples em papel de filtro (JP-41) e a 

concentração do íon metálico em estudo no tempo t específico foi determinada por FAAS em 

comprimentos de onda de 240,7 nm e 232,0 nm para Co2+ e Ni2+, respectivamente. As 

capacidades de adsorção do material BST em cada tempo (qt, x = t) foram determinadas 

utilizando a Eq. (61). 

Os experimentos de adsorção bicomponente foram feitos da mesma forma descrita 

anteriormente para os experimentos de adsorção monocomponente. No entanto, as soluções 

bicomponente de Co2+ e Ni2+ foram preparadas em concentração equimolar para ambos Co2+ e 

Ni2+ (0,68 mmol M2+ L-1, M2+ = Co2+ ou Ni2+). 

Os dados de cinética monocomponente obtidos experimentalmente foram modelados 

por análise de regressão não linear (RNL) utilizando o programa Microcal OriginPro® 2017, 

ajustado para usar os modelos de PPO [Eq. (8)] e PSO [Eq. (11)] e o algoritmo de interação 

Levenberg-Marquardt para se obter a curva que melhor se ajusta aos dados experimentais. A 

qualidade da RNL e a escolha do modelo que melhor se ajustou aos dados, e que, portanto, 

descreve a cinética de adsorção do BST foram avaliadas utilizando as funções de erro 

coeficiente de determinação (R2) e qui-quadrado reduzido (χ2
red) [Eq. (62)]. 

2
2

red





  (62) 

em que χ2 é o qui-quadrado [Eq. (63)] e υ é o número de graus de liberdade (υ = N - P), que 

depende do número de dados experimentais (N) e do número de variáveis (P) do modelo de 

PPO ou PSO. 



  MATERIAIS E MÉTODOS      66 

 

 

2
^

2

1

i iN

i i

y y

y




 
 

  (63) 

em que yi é o valor experimental e ŷi é o valor estimado pelo modelo. 

Os dados de cinética bicomponente obtidos experimentalmente foram modelados por 

análise de regressão não linear (RNL) utilizando os programas Microcal OriginPro® 2017 e 

MATLAB 2014 (Mathworks Inc.). 

As funções de erro utilizadas para avaliar a qualidade do ajuste foram o χ2
red [Eq. (62)], 

o R2 e a soma dos quadrados dos resíduos (RSS). A RSS refere-se ao que não é explicado pelo 

modelo e é calculada pela Eq. (64): 

2

=1

N

i i

i

RSS y y
 

  
 

  (64) 

4.2.4.3 Adsorção de Co2+ e Ni2+ no BC e BST em função da concentração inicial 

dos cátions em solução 

Amostras de 100,0 mL de soluções contendo diferentes concentrações dos íons 

metálicos, tamponadas em pH 5,75, foram adicionadas em frascos Erlenmeyer de 250 mL e 

pré-termostatizadas a 25,0 ± 0,1 ºC em incubadora por 30 min. Em seguida, massas de 

adsorvente (20 mg) pesadas em vidros cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de diâmetro) 

foram transferidas para os frascos Erlenmeyer e agitadas a 130 rpm até que o equilíbrio fosse 

alcançado. Decorrido o tempo necessário para alcançar o equilíbrio de adsorção, os sólidos 

foram separados por filtração simples em papel de filtro e a concentração do íon metálico em 

estudo em cada solução foi determinada por FAAS. As capacidades de adsorção do material 

para cada concentração no equilíbrio (qe, x = e) foram determinadas utilizando a Eq. (61). As 

concentrações usadas para cada estudo são apresentadas na Tabela 2. Para as isotermas 

bicomponente fizeram-se estudos variando a proporção de cada íon metálico em solução aquosa 

em 1:1, 2:1 e 1:2. 
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Tabela 2 - Concentrações das soluções dos íons metálicos utilizadas nas isotermas de 

adsorção mono e bicomponente. 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados de equilíbrio monocomponente obtidos experimentalmente foram modelados 

por meio da análise de RNL utilizando o programa Microcal OriginPro® 2017, ajustado para 

usar os modelos de Langmuir [Eq. (28)], Sips [Eq. (30)] e Redlich-Peterson [Eq. (31)] e o 

algoritmo de interação Levenberg-Marquardt. A qualidade da RNL e o ajuste dos modelos aos 

dados experimentais para descrever a isoterma de adsorção dos íon metálicos em estudo no 

BST foram avaliados utilizando-se as funções de erro R2 e χ2
red [Eq. (62)]. 

Os dados de isoterma bicomponente foram modelados no programa MATLAB®, 

conforme rotina apresentada por Teodoro et al. (2017). As equações usadas no tratamento dos 

dados de equilíbrio para cada modelo são apresentadas na Tabela 3. As funções de erro 

utilizadas para avaliar a qualidade dos ajustes foram RSS [Eq. (64)], χ²red [Eq. (62)] e R2. 

Tabela 3. Equações utilizadas no modelamento dos dados de equilíbrio 

bicomponente de acordo com o modelo de isoterma monocomponente escolhido. 

Modelo Equações 

IAST-Langmuir (35) (28) (66) (68) (69) (70) (71) 

IAST-Sips (30) (67) (68) (69) (70) (72) 

RAST-Langmuir (39) (46) (47) (28) (66) (68) (69) (70) (71) 

Fonte: Autoria própria. 

A concentração total inicial de cada adsorvato no sistema é equivalente à soma da 

quantidade de adsorvato adsorvida na superfície do adsorvente (fase sólida) e a quantidade de 

adsorvato não adsorvida presente na solução (fase líquida) no equilíbrio, e foi calculada 

conforme a equação de balanço de massa apresentada na Eq. (65): 

ads
0, e, e,i i i

m
C C q

v
   (65) 

Isoterma 

monocomponente 

Isotermas bicomponente 

1:1 1:2 2:1 

∆CCo
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CNi
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CCo
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CNi
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CCo
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CNi
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CCo
2+ 

/(mmol L-1) 

∆CNi
2+ 

/(mmol L-1) 

0,03 a 1,60 0,04 a 2,40 0,10 a 3,20 0,10 a 3,20 0,05 a 1,60 0,10 a 3,20 0,16 a 3,69 0,08 a 1,85 
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A pressão de espalhamento (Π) e a pressão de espalhamento reduzida (Ψ) foram 

calculadas usando as isotermas de Langmuir (Eq. (28)) e Sips (Eq. (30)) conforme apresentado 

nas Eqs. (66) e (67): 
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  (67) 

O balanço de massa para um adsorvato i em uma fase líquida multicomponente foi 

calculado usando a Eq. (68): 

0 ads
0, e, 0

=1 e,

N
j

i i i

j i

xm
C C x

v q

  
    
   

  (68) 

A concentração de equilíbrio do adsorvato i (Ce,i) e a capacidade de adsorção do 

adsorvato i (qe,i) presente em uma fase líquida multicomponente foi determinada usando a Eqs. 

(69) e (70), respectivamente: 

0

e, e,i i iC C x  (69) 

-1

e, T 0
=1 e,

N
j

i i

j j

x
q x q

q

 
    

 
  (70) 

Reorganizando as equações de pressão de espalhamento reduzida (Ψ) para o adsorvato 

i (Eqs. (66) e (67)) para as isotermas de Langmuir (Eq. (28)) e Sips (Eq. (30)), para se obter 

Ce,i
0 em função de Ψ, tem-se as respectivas Eqs. (71) e (72): 

max,i
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e,

e -1
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  (71) 
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   (72) 
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4.2.5 Estudo de dessorção monocomponente em batelada 

Para os estudos de dessorção em batelada, as condições experimentais foram definidas 

conforme estudo apresentado por Elias et al. (2019). Dessa forma, pesaram-se oito amostras 

(0,1000 ± 0,0001 mg) do adsorvente BST em vidros cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de 

diâmetro) e adicionaram-nos em frascos Erlenmeyer de 250 mL contendo 100,0 mL de soluções 

do íon metálico (3,4 mmol L-1) em estudo, tamponadas em pH 5,75, previamente 

termostatizadas à 25,0 ± 0,1 ºC em uma incubadora por 30 min. As soluções foram mantidas 

sob agitação a 130 rpm até atingir o tempo de equilíbrio. Em seguida, os sólidos foram 

separados por filtração simples em papel de filtro (JP-41), lavados com água deionizada e secos 

em estufa à 90 ± 1 ºC por 2 h. Então, massas de BST (0,0200 ± 0,0001 g) carregadas com os 

íons metálicos foram pesadas em vidros cilíndricos (1,8 mm de altura × 2,2 mm de diâmetro) e 

adicionadas a frascos Erlenmeyer (125 mL) contendo 20,00 mL de solução aquosa de HNO3 

(0,505 mol L-1), previamente termostatizadas à 25,0 ± 0,1 ºC em incubadora por 30 min. As 

soluções foram mantidas sob agitação de 130 rpm por 25 min. Em seguida, os sólidos foram 

separados por filtração simples em papel de filtro, lavados com água deionizada e secos em 

estufa à 90 ± 1 ºC por 2 h. Por último, foram realizados experimentos de re-adsorção utilizando 

as mesmas condições do estudo de cinética (0,0200 g, 0,68 mmol M2+ L-1 e pH 5,75), até que o 

equilíbrio fosse alcançado. A concentração do íon metálico em estudo em cada solução foi 

determinada por FAAS. As capacidades de adsorção do material no equilíbrio (qe, x = e) para 

cada concentração foram determinadas utilizando a Eq. (61). 

A eficiência de dessorção, Edes, dos sistemas BST-M2+ foi calculada usando a Eq. (73) 

(ALMEIDA et al., 2016). 

2+ 2+e,M M

des

T,max BST

/ % 100
'

C V
E

Q m

 
   
 

(73) 

em que Edes (%) é a eficiência de dessorção, Ce,M2+ (mg L-1) é a concentração no equilíbrio do 

íon metálico (M2+) na solução de dessorção, VM2+ (L) é o volume de solução de dessorção, 

QT,max (mg g-1) é a capacidade máxima de adsorção determinada pelo carregamento do íon 

metálico em estudo na superfície do BST antes do estudo de dessorção, m’BST (g) é a massa do 

adsorvente BST contida em mBST,M2+. mBST,M2+ é a massa do material (BST carregado com M2+) 

utilizada no estudo de dessorção. 
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A massa do adsorvente BST (m’BST) contida em mBST,M2+ foi calculada usando a Eq. (74) 

(ALMEIDA et al., 2016): 

2+ BSTBST,M

BST

T,max BST

BST

'

1000

m m
m g

Q m
m



 

 
 

 (74) 

Reorganizando e simplificando a Eq. (74), tem-se a Eq.(75): 

2+BST,M

BST
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' g

1
1000

m
m

Q

 

 
 

 (75) 

A eficiência de re-adsorção (Ere-ads) foi calculada utilizando a Eq. (76) (ALMEIDA et 

al., 2016): 

re-ads,max

re-ads

T,max

% 100
Q

E
Q

 
   
 

 (76) 

em que Ere-ads (%) é a eficiência de re-adsorção, Qre-ads,max (mg g-1) é a capacidade de adsorção 

do material após o processo de dessorção e QT,max (mg g-1) é a capacidade de adsorção do 

material antes do processo de dessorção. 

O valor de Qre-ads,max é calculado usando a Eq. (77) (ALMEIDA et al., 2016): 

2+ 2+-1 M M

re-ads,max

BST

' "
(mg g )

m m
Q

m


  (77) 

em que m’M2+ e m”M2+ são as massas de metal não dessorvido do BST no estudo de dessorção 

e adsorvido em BST no estudo de re-adsorção, respectivamente. Elas são calculadas usando a 

Eq. (78) e a Eq. (79), descritas a seguir: 

   2+ 2+ BST desM BST,M
' / mg ' 1 100 1000m m m E    

   (78) 

  2+ 2+i eM M
" / mgm C C V   (79) 
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4.2.6 Adsorção em coluna de leito fixo 

Os experimentos de adsorção em coluna de leito fixo foram realizados utilizando uma 

coluna de vidro encamisada (1,0 cm de diâmetro interno e 10,0 cm de altura), a qual foi 

empacotada com 0,5000  mg de BST com altura do leito correspondente a 3,1 cm, conforme 

apresentado na Figura 3. Os espaços vazios da coluna nas partes inferior e superior foram 

preenchidos com esferas de vidro e o leito foi imobilizado com lã de vidro. As soluções do íon 

metálico em estudo de concentração total 2,1 mmol de M2+ L-1 foram percoladas no leito por 

meio de um fluxo ascendente, utilizando uma bomba peristáltica Milan (BP600/4, Brasil), com 

o tempo espacial (τ) de 1 min correspondendo à vazão de 2,4 mL min-1 e as temperaturas das 

soluções de alimentação e da coluna foram controladas e mantidas em 25±1ºC utilizando um 

banho termostático com recirculação de água (Marconi, modelo MA470, Brasil). As 

concentrações iniciais das soluções foram calculadas a partir dos resultados obtidos nos estudos 

de adsorção em batelada, de forma que a quantidade de cada íon metálico presente fosse 

suficiente para saturar a coluna. 

Figura 3 - Imagem da coluna de vidro encamisada, empacotada com o BST. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

A coleta das amostras do efluente à coluna foi feita em intervalos de tempo pré-

estabelecidos e a concentração do íon metálico na solução determinada por FAAS. A 

quantidade de íons metálicos retidos na coluna foi calculada por meio da integração da área sob 

a curva de ruptura. A capacidade de adsorção do íon metálico em estudo na coluna (Q, mmol g-1) 

foi calculada usando a Eq. (80): 
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em que C0 (mmol L-1) é a concentração inicial do íon metálico na solução efluente e Ct 

(mmol L-1) é a concentração do íon metálico na solução efluente à coluna no tempo t (min), 

mBST (mg) é a massa do BST empacotado na coluna e �̇� (mL min-1) é a vazão volumétrica da 

fase fluida. A determinação do valor de Qmax para o BST foi feita [Eq. (80)] considerando-se o 

tempo demandado para saturar a coluna (ts), ou seja, quando Ct/C0 for igual a 1. 

4.2.6.1 Ciclos de adsorção e reuso do material adsorvente 

Os ciclos de adsorção e dessorção foram realizados em sistema monocomponente 

apenas. Para esse experimento, a coluna foi primeiramente carregada com o íon metálico em 

estudo usando uma solução de concentração inicial de 2,1 mmol L-1 (concentração calculada a 

partir dos resultados dos experimentos em batelada) e, após atingir o ponto de ruptura, o fluxo 

de alimentação foi substituído por um fluxo de água deionizada, para eliminar todos os íons 

metálicos não adsorvidos no BST. A dessorção foi realizada logo em seguida utilizando 100 mL 

de solução aquosa de HNO3 (0,505 mol L-1) a 25 ± 1 ºC em fluxo ascendente por 10 min, tempo 

espacial de 0,25 min e vazão de 10 mL min-1. Após a dessorção, o leito foi lavado com água 

deionizada até que o pH do efluente atingisse o mesmo pH da água afluente, para remover o 

HNO3 residual que poderia interferir no próximo ciclo. Esse procedimento constituiu um ciclo 

de adsorção/dessorção do íon metálico em estudo. A saturação gradual dos sítios de adsorção 

foi demonstrada pela realização de cinco ciclos sucessivos, avaliando-se também a 

aplicabilidade e o desempenho do BST. 

A eficiência de re-adsorção foi calculada utilizando a Eq. (76), considerando o primeiro 

ciclo como a capacidade máxima de adsorção da coluna, e a quantidade dos íons metálicos 

dessorvidos (qM2+,des) foi determinada a partir da área sobre a curva de dessorção (gráfico CM2+ 

versus o tempo) multiplicada pela vazão. Dessa forma, a eficiência de dessorção (Edes, %) do 

leito foi determinada utilizando a Eq. (81): 

2+

2+
s

M ,des

des

M ,t

100
q

E
q

 
  
 
 

 (81) 
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em que qM2+,des (mmol) é a quantidade de íons metálicos dessorvida da coluna, qM2+,ts
 (mmol) é 

a quantidade de íons metálicos retida na coluna no tempo de saturação (ts) (Ct/C0 = 1), a qual 

foi calculada usando a Eq. (82): 

2+
s

max BSTM ,t
q Q m 

 (82) 

A capacidade de adsorção residual foi definida como a diferença entre a quantidade de 

íons metálicos adsorvidos e dessorvidos em cada ciclo, incluindo a quantidade de íons metálicos 

residuais não dessorvidos do BST após a dessorção em ciclos anteriores, quando for o caso. 

As soluções dos modelos para os dados experimentais coletados foram obtidas no 

programa MATLAB® conforme rotina apresentada por Xavier et al. (2018). Para otimização 

do cálculo utilizou-se a função algoritmo genético (ga) existente no MATLAB® e as funções 

de erro adotadas foram RMSE e R2. 

4.2.6.2 Estudo de adsorção bicomponente em coluna de leito fixo 

A capacidade de adsorção do material BST em coluna de leito fixo para sistema 

bicomponente foi avaliada por meio de planejamento experimental de mistura com duplicata 

no ponto central. Esse planejamento teve como objetivo avaliar o efeito das diferentes 

concentrações dos íons metálicos no processo de adsorção bicomponente e foi mensurado pela 

capacidade máxima de adsorção de cada íon metálico. 

Os valores correspondentes aos níveis das variáveis independentes utilizados são 

apresentados na Tabela 4. Os dados obtidos por meio dos experimentos foram analisados 

utilizando o programa Statistica® (Statsoft Inc., versão 12). 

Tabela 4 - Planejamento experimental de mistura codificado e descodificado para dois 

componentes, com níveis inferior e superior para concentração de Co2+ e Ni2+. 

Experimento 

Variável dependente 

Soma / 

(mmol L-1) 
Codificada Decodificada 

CCo2+ / 

(mmol L-1) 

CNi2+ / 

(mmol L-1) 

CCo2+ / 

(mmol L-1) 

CNi2+ / 

(mmol L-1) 

1 1,00 0,00 2,100 0,000 2,100 

2 0,00 1,00 0,000 2,100 2,100 

3 0,67 0,33 1,575 0,525 2,100 

4 0,33 0,67 0,525 1,575 2,100 

5 0,50 0,50 1,050 1,050 2,100 

6 0,50 0,50 1,050 1,050 2,100 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Para modelar a adsorção bicomponente dos íons Co2+ e Ni2+ no BST em coluna de leito 

fixo, usou-se o modelo de difusão no poro e no filme, o qual considera que as duas etapas de 

transferência de massa, a transferência de massa externa e a difusão interna dentro do poro da 

partícula, ocorrem em série. Por meio desse conjunto de equações diferenciais parciais foi 

possível descrever o sistema de adsorção isoladamente para cada um dos componentes. Alguns 

parâmetros adimensionais foram definidos para reduzir o número de parâmetros a serem 

variados na modelagem e, desta forma, melhorar a convergência das soluções. Além disso, 

esses parâmetros adimensionais são úteis na descrição dos fenômenos que ocorrem em cada 

etapa do processo global de adsorção. Dentre esses parâmetros estão o número de Péclet (Pe) 

(Eq. (83)), definido pela razão entre as velocidades de transferência de massa por convecção e 

difusão molecular no fluido, e o número de Biot (Bi) (Eq. (84)), o qual relaciona a velocidade 

de transferência de massa externa através do filme com a velocidade de difusão intrapartícula. 

Os mecanismos de convecção predominam quando se obtém valores de Pe >> 10 

(SHACKELFORD, 1994). Quando se tem um elevado valor de Bi, pode-se afirmar que a 

resistência à difusão dentro das partículas é maior que a resistência à transferência de massa no 

filme. Cooney (1993) também relacionou os valores de Bi com a transferência de massa, sendo 

que para valores de Bi < 0,5, tem-se o domínio da transferência de massa externa, enquanto 

para valores de Bi > 30, tem-se um processo de adsorção limitado pela difusão intrapartícula. 
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As concentrações, o tempo, o comprimento da coluna e o raio da partícula adsorvente 

são representados na forma adimensional pelas Eqs. (87)-(92): 

0

bi
bi

i

C
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C
  (87) 
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As equações do balanço de massa para um elemento de volume dentro da coluna e na 

partícula adsorvente na forma adimensional são apresentadas nas Eqs. (93) e (94), 

respectivamente. 
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O modelamento dos sistemas de adsorção bicomponente foi feito como proposto por 

Xavier (2018), de forma que o modelo de isoterma de Langmuir estendido (MATHEWS; 

WEBER, 1980) [Eq. (95)], isto é, um modelo preditivo para sistemas multicomponente, foi 

usado: 

max,

=1

1

i i i

i N

j j

j

Q bC
q

b C




 (95) 

em que Qmax,i e b são as constantes obtidas pelo modelamento dos dados de equilíbrio 

monocomponente usando a isoterma de Langmuir, para os componentes i e j e N é o número 

total de componentes na mistura. 
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O modelo de isoterma de Langmuir estendido foi modificado de forma que seus 

parâmetros variáveis foram colocados no formato adimensional de acordo com a Eq. (96) (GU, 

2015): 

max,*
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q
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Para a solução do sistema, utilizaram-se as seguintes condições iniciais e de contorno: 
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A solução dos modelos para os dados experimentais coletados neste estudo também 

foram obtidas no MATLAB®, conforme rotina apresentada por Xavier (2018). A função de erro 

adotada para determinar a diferença entre o experimental e o calculado foi RMSE. A otimização 

da modelagem foi realizada por meio de tentativa e erro, justificada pelo custo computacional 

para cada valor de entrada testado no ajuste do modelo aos dados experimentais. Dessa forma, 

os valores de entrada para os parâmetros Pe, Bi e η foram ajustados para cada íon metálico a 

partir do resultado das correlações empíricas, partindo do princípio que para o caso de isoterma 

muito favorável tem-se Pe ≈ 10, Bi ≥ 3,0 e η ≤ 2,0 (RUTHVEN, 1984). Dessa forma, esses 

valores foram sendo alterados até se obter o melhor ajuste possível. 

Os parâmetros estimados Qmax e b foram aqueles obtidos pela modelagem dos sistemas 

de adsorção monocomponente de Co2+ e Ni2+ no BST usando a isoterma de Langmuir em 

batelada (Seção 5.3.3.1). Os parâmetros operacionais e as características do leito fixo 

empacotado com o BST utilizados na modelagem dos sistemas de adsorção bicomponente são 
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apresentados na Tabela 5. Os dados de entrada para os parâmetros do modelo para cada íon 

metálico são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 5 - Parâmetros operacionais e as características da coluna de leito fixo empacotada 

com o BST nos estudos de adsorção do planejamento experimental de mistura (25ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 

Z / (cm) Rads / (cm) ρb / (g mL-1) ρa / (g mL-1) ρs / (g mL-1) dm poro / (Å) εb εp 𝝉 Re 

3,1 0,03 0,21 1,21 1,95 27,38 0,8 0,33 3 0,3 
Fonte: Dados do autor. 

Tabela 6 - Dados de entrada dos íons Co2+ e Ni2+ para o ajuste dos parâmetros no 

modelamento da curva de ruptura do planejamento experimental de mistura em 

coluna de leito fixo utilizando BST como adsorvente (25ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5000 ± 0,0001 g de BST). 

Íon *Dm / (cm2 min-1) **Diônico hidratado / (Å) Qmax b b / (L mol-1) 

Co2+ 0,000439 8,46 5147,92 4580 

Ni2+ 0,000397 8,08 9971,52 8160 

Fonte: Dados do autor. *Haynes (2014); **Nightingale Jr (1959). 

4.2.6.3 Adsorção de Co2+ e Ni2+ em uma solução sintética do processo 

hidrometalúrgico 

Com o objetivo de avaliar uma aplicação real do BST em um processo industrial, 

realizaram-se experimentos utilizando como afluente uma solução simulando o licor isento de 

ferro do processo hidrometalúrgico de obtenção de níquel a partir de minérios lateríticos. O 

licor obtido por lixiviação sulfúrica de minérios lateríticos possui diversos íons metálicos em 

concentrações diferentes ([Ca2+] = 0,50; [Co2+] = 2,10; [Cu2+] = 0,25; [Mg2+] = 3,5; 

[Mn2+] = 0,55; [Ni2+] = 75,0 e [Zn2+] = 0,06 g L-1), sendo mais concentrado em níquel 

(GUIMARÃES; SILVA; MANSUR, 2014). O licor sintético foi preparado utilizando-se água 

deionizada e continha uma concentração total de íons metálicos de 2,1 mmol L-1, com o objetivo 

de permitir a comparação com os resultados obtidos no planejamento fatorial de mistura, onde 

também foi usada uma concentração total de 2,1 mmol L-1. O licor sintético foi preparado 

mantendo-se a mesma proporção da concentração dos íons metálicos do licor do processo 

(GUIMARÃES; SILVA; MANSUR, 2014), de forma que a concentração desses íons fosse 

compatível com a capacidade de adsorção e a massa do BST utilizada na coluna de leito fixo. 

O experimento foi realizado empregando-se um tempo espacial de 1 min. As amostras de 

efluente à coluna, coletadas em tempos pré-definidos, foram analisadas por espectrometria de 

emissão atômica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) (725/ES - Varian). 
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A eficiência de remoção do processo de adsorção em coluna (EPads) foi calculada usando 

a Eq. (97): 

2+
s

2+

M ,t

ads

M

100
q

EP
m

 

 (97) 

em que qM2+,ts
 (mmol) é a quantidade de adsorvato retida na coluna no tempo de saturação (ts) 

(C0/Ci = 1) [Eq. (82)] e mM2+ (mmol) é a massa total de adsorvato que passou pela coluna. Os 

valores de qM2+,ts
 e  mM2+ foram obtidos usando as Eqs. (98) e (99), respectivamente: 
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4.2.6.4 Porosidade da coluna 

A porosidade da coluna (εb) foi determinada utilizando a Eq. (100): 

BST b
b

a

1
v

m

v





    (100) 

em que mBST é a massa de adsorvente utilizada no empacotamento da coluna, vv é o volume de 

vazios da coluna empacotada, ρa é a densidade aparente do adsorvente que foi obtida pelo 

método do picnômetro e ρb é a densidade do leito que foi determinada pela relação entre a massa 

de adsorvente empacotada e o volume do leito empacotado. 

A porosidade da partícula do BST (εp) foi obtida por meio da Eq. (101): 





  a

p

r

1 (101) 

em que ρr é a densidade real, obtida da literatura (PÉREZ et al., 2018). 
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4.2.6.5 Mecanismo de adsorção por troca iônica em coluna de leito fixo 

Para validar o mecanismo de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST como sendo troca 

iônica, avaliou-se a relação entre a liberação de íons Na+, adsorvidos previamente, e a adsorção 

dos íons metálicos em estudo. Estes experimentos foram realizados em coluna de leito fixo à 

25 ± 1 ºC e tempo espacial de 1 min. A coluna foi empacotada com o material adsorvente 

(500 mg) e uma solução aquosa de NaOH 0,01 mol L-1 foi percolada através da coluna 

empacotada, em fluxo ascendente, até que o pH efluente à coluna fosse 12 (pH equivalente ao 

pH da solução afluente). Em seguida, água deionizada foi percolada pela coluna em fluxo 

ascendente até que o pH do efluente fosse neutralizado (pH 6-7) para a retirada do excesso de 

solução NaOH retido na coluna, evitando-se assim a precipitação dos íons metálicos a serem 

posteriormente alimentados à coluna. Por fim, uma solução aquosa monocomponente dos íons 

Co2+ ou Ni2+ (2,1 mmol L-1) em pH 5,75 (ajustado com uma solução de HCl ou KOH 

0,01 mol L-1) foi percolada pela coluna em fluxo ascendente e foram coletadas amostras em 

tempos pré-determinados. As concentrações de Na+ e Co2+ ou Ni2+ nas amostras foram 

determinadas por FAAS (λNa = 589,0 nm). A quantidade total de Co2+ e Ni2+ adsorvidos foi 

calculada utilizando-se a Eq. (82) e a quantidade de íons Na+ eluída da coluna (qNa+,elu) foi 

determinada pela Eq. (102) : 

+ + tNa ,elu Na ,t
=1

N

t

q C v   (102) 

em que CNa+,t (mmol L-1) e vt (L) são a concentração de Na+ no efluente à coluna e o volume de 

amostra coletado no tempo t. 

4.2.7 Titulação calorimétrica isotérmica (ITC) 

As variações da entalpia de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST foram determinadas 

utilizando um nanocalorímetro de titulação isotérmica (TA, modelo TAM III, EUA) controlado 

pelo programa TAM assistantTM, equipado com duas células calorimétricas (célula de amostra 

e célula de referência) de 4 mL. Os experimentos de titulação calorimétrica isotérmica 

consistiram em injeções consecutivas de uma solução concentrada do íon metálico 

(5,1 mmol Co2+ ou Ni2+ L-1) em estudo preparada em solução tampão ácido acético/acetato de 

sódio pH 5,75 (0,05 mol L-1) nas células de referência, contendo inicialmente 2,7 mL da mesma 

solução tampão, e de amostra, contendo inicialmente 2,7 mL da solução tampão e 
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0,0070 ± 0,0001 g de BST (agitada a 180 rpm usando um agitador de hélice). As injeções foram 

realizadas utilizando uma seringa Hamilton de 500 μL controlada por uma bomba de pistão. O 

volume de cada injeção foi de 15 μL em intervalos de tempo de 40 min. As soluções foram 

desgaseificadas durante 10 min antes do experimento. As medidas foram realizadas em 

duplicata a 25 ± 1 ºC. Um experimento controle foi realizado por meio da injeção da solução 

tampão em uma célula contendo solução tampão e 0,0070 ± 0,0001 g de adsorvente. 

Os termogramas foram obtidos como gráficos de potência em função do tempo. A 

integração de cada pico no termograma forneceu a energia na forma de calor absorvido ou 

liberado após cada injeção. A variação da entalpia de adsorção, para diferentes quantidades do 

íon metálico adsorvidas, foi determinada pela Eq. (103): 
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em que qi,int e qi,dil (kJ) são as energias, na forma de calor, absorvidas ou liberadas na célula de 

amostra durante a injeção i para o experimentos de titulação de íon metálico em solução 

tamponada na presença ou ausência do adsorvente, respectivamente. O termo  ,int ,dil1

m

i ii
q q




fornece a quantidade de energia absorvida ou liberada no processo de adsorção de 
1

m

ii
n

  mol 

de íon metálico em estudo. O número de mols de íon metálico adsorvido depois de cada injeção 

foi determinado por meio das isotermas de adsorção de cada íon metálico no BST. 

4.2.8 Energia livre e entropia padrão de adsorção 

A espontaneidade do processo de adsorção foi verificada pela variação da energia livre 

de Gibbs padrão de adsorção (∆adsG°), que pode ser calculada pela Eq. (104), descrita a seguir: 

-1

ads a/(kJ mol ) lnG RT K     (104) 

em que R é a constante universal dos gases (8,314 J mol-1 K-1), T é a temperatura absoluta (K) 

e Ka é a constante de equilíbrio termodinâmica (adimensional). 

Liu (2009) e Ghosal e Gupta (2017) propuseram o cálculo da constante termodinâmica 

do processo de adsorção a partir da constante de Langmuir (b) utilizando a Eq. (105), a seguir: 
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em que γe é o coeficiente de atividade no equilíbrio (adimensional) à 25ºC. 

Sabe-se que o coeficiente de atividade é afetado pela concentração dos íons na solução 

e diminui à medida que a força iônica aumenta. Dessa forma, deve-se utilizar a lei de Debye-

Hückel estendida para corrigir o coeficiente de atividade de cada sistema de adsorção estudado 

e, assim, calcular o valor de ∆adsG° de forma mais precisa. Essa correção pode ser feita 

utilizando a Eq. (106): 
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em que z é a carga do íon metálico, α (pm) é o tamanho do íon metálico hidratado (600 pm para 

Co2+ e Ni2+) e Ie (mol L-1) é a força iônica no equilíbrio, calculada utilizando-se a Eq. (107) : 
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e e,i i

i 1

1

2

n

I C z


   (107) 

em que Ce,i (mol L-1) e zi são a concentração no equilíbrio referente ao primeiro ponto 

experimental do patamar da isoterma de adsorção e a carga de cada íon presente na solução, até 

mesmo os íons provenientes da solução tampão utilizada. 

O valor da variação da entropia padrão de adsorção (∆adsS°) foi calculado utilizando a 

Eq. (108): 

ads ads adsG H T S        (108) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização do bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço de cana utilizado para sintetizar o adsorvente BST foi o mesmo utilizado e 

caracterizado por Elias et al. (2019). A composição química do mesmo é apresentada na Tabela 7. De 

acordo com os dados da Tabela 7, o BC utilizado neste trabalho era majoritariamente composto por 

celulose, fração do bagaço de cana alvo da modificação química proposta neste trabalho. 

Tabela 7 – Composição química do bagaço de cana usado 

para a síntese do BST. 

Fração do bagaço de cana Quantidade (%, m/m) 

Celulose 45,48 ± 0,31 

Hemiceluloses 30,55 ± 0,54 

Lignina 23,78 ± 0,76 

Fonte: Elias et al. (2019) 

5.2 Síntese e caracterização do adsorvente BST 

5.2.1 Ganho de massa e quantidade de funções ácido carboxílico introduzidas 

A rota de síntese utilizada para a esterificação dos grupos hidroxila do BC com AS e AT 

empregando piridina como base e solvente da reação e DMAc como co-solvente para a obtenção do 

material BST é apresentada na Figura 4. A síntese foi estudada avaliando-se os efeitos da temperatura 

(T), do tempo de reação (t) e da fração molar de AS (χAS) no ganho de massa (pgm), na quantidade 

total de grupos ácido carboxílico (nT,COOH) introduzidos e nas capacidades de adsorção de Co2+ (qCo2+) 

e de Ni2+ (qNi2+). Os valores das variáveis dependentes (pgm, nT,COOH, qCo2+ e qNi2+) e independentes 

(T, t e χAS) são apresentados na Tabela 8. 

O AS é mais reativo do que o AT, uma vez que o carbono da carbonila do AS é mais deficiente 

em elétrons quando comparado ao carbono da carbonila do AT. Tal fato se deve à ressonância que 

ocorre no anel aromático do AT, deixando o carbono de sua carbonila com uma carga parcial positiva 

menor e, dessa forma, menos reativo. Sendo assim, esperar-se-ia que o aumento da fração molar de 

AS desfavorece-se a inserção de grupos trimelitil. Quanto menor a inserção desses grupos, menor 

seria a pgm e a nT,COOH inseridos no BC, uma vez que esse grupo possui uma maior massa molar e 

um maior número de grupos ácido carboxílico. Por fim, quanto menor a nT,COOH, menor a qCo2+ e a 

qNi2+. Assim como esperado, essas observações podem ser feitas ao analisar a Tabela 8. 
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A análise estatística dos dados experimentais foi realizada com um intervalo de confiança de 

95% utilizando o programa Statistica® (Statsoft Inc., versão 12.0). O erro foi avaliado por meio de 

replicatas no ponto central. Uma variável ou interação entre variáveis foi considerada significativa 

para a síntese quando a probabilidade de significância (valor de p) foi menor que 0,05. O erro puro 

foi utilizado para a estimativa do erro experimental por meio das replicatas no ponto central. 

Figura 4 - Rota de síntese utilizada para a obtenção do material BST. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Tabela 8 – Matriz do planejamento fatorial do tipo 23 e respostas obtidas para síntese do BST. 

Experimento 

Variável 

independente 
Variável dependente 

Decodificada Resposta 

T /  

(°C) 

t /  

(min) 
χAS 

pgm / 

(%) 

nT,COOH /  

(mmol g-1) 
qNi

2+  

/ (mmol g-1) 

qCo
2+  

/ (mmol g-1) 

1 50 60 0,2 19,8 2,603 ± 0,014 0,647 ± 0,003 0,561 ± 0,001 

2 100 60 0,2 54,5 3,641 ± 0,004 0,841 ± 0,004 0,640 ± 0,004 

3 50 660 0,2 36,9 3,442 ± 0,004 0,421 ± 0,001 0,781 ± 0,002 

4 100 660 0,2 57,1 4,483 ± 0,007 0,963 ± 0,002 0,900 ± 0,005 

5 50 60 0,8 18,3 2,397 ± 0,007 0,567 ± 0,007 0,257 ± 0,000 

6 100 60 0,8 46,2 3,685 ± 0,017 0,734 ± 0,002 0,585 ± 0,003 

7 50 660 0,8 40,0 3,732 ± 0,000 0,261 ± 0,001 0,440 ± 0,002 

8 100 660 0,8 45,0 4,014 ± 0,011 0,601 ± 0,001 0,591 ± 0,000 

9 75 360 0,5 56,2 3,986 ± 0,014 0,638 ± 0,000 0,623 ± 0,001 

10 75 360 0,5 54,0 4,145 ± 0,004 0,642 ± 0,009 0,620 ± 0,004 

11 75 360 0,5 52,9 4,006 ± 0,007 0,641 ± 0,003 0,627 ± 0,001 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O modelo linear apresentou falta de ajuste para as variáveis pgm (Fcalc = 165,67 e p = 0,006), 

nT,COOH (Fcalc = 86,73 e p = 0,011), qCo2+ (Fcalc = 148,35 e p = 0,007) e qNi2+ (Fcalc = 60,46 e p = 0,016), 

apresentando valores para Fcalc˃ Ftab = 18,51 e p ˂ 0,05. Os diagramas de Pareto para os efeitos 
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padronizados das variáveis independentes sobre as variáveis resposta avaliadas são apresentados na 

Figura 5a-d. 

Para a resposta pgm (Figura 5a) apenas as variáveis T e t e as interações entre as variáveis T e 

t e T e χAS
 apresentaram efeitos significativos. As variáveis T (18,474) e t (8,459) apresentaram efeito 

positivo e as interações entre as variáveis T e t (-7,869) e T e χAS (-4,629) apresentaram efeito negativo 

na resposta pgm. Sendo assim, sugere-se que o uso das variáveis T e t no nível máximo e da variável 

χAS no nível mínimo poderia levar a obtenção de um maior de pgm, uma vez que as variáveis T e t 

apresentaram efeitos mais significativos (de maior magnitude) na resposta pgm.  

Para a resposta a nT,COOH (Figura 5b) apenas as variáveis T (14,897) e t (13,656) apresentaram 

efeito significativo. Como ambos os efeitos foram positivos, sugere-se que o uso dessas variáveis no 

nível superior poderia levar a obtenção de um maior valor de nT,COOH. 

Para as respostas qCo2+ e qNi2+, todas as variáveis independentes e suas interações apresentaram 

efeitos significativos. A variável χAS afetou negativamente as respostas qCo2+ (-101,579) e 

qNi2+ (- 120,418), ou seja, a utilização da variável χAS no nível inferior (menor quantidade de AS) 

resultou em uma maior capacidade de adsorção de Co2+ e Ni2+. Enquanto a variável temperatura 

apresentou um efeito positivo nas respostas qCo2+ (68,156) e qNi2+ (211,113), ou seja, a utilização da 

temperatura de reação no nível superior resultou em maiores valores de qCo2+ e qNi2+. A variável tempo 

apresentou um efeito oposto nas respostas qCo2+ (67,351) e qNi2+ (-92,224). 

Figura 5 - Diagramas de Pareto para os efeitos padronizados das variáveis independentes T, t e χAS 

nas respostas: a) pgm, b) nT,COOH, c) qCo2+ e d) qNi2+ para a síntese do BST. (Continua) 

 

 

(a) 
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Figura 5 - Diagramas de Pareto para os efeitos padronizados das variáveis independentes T, t e χAS 

nas respostas: a) pgm, b) nT,COOH, c) qCo2+ e d) qNi2+ para a síntese do BST. (Conclusão) 

 
 

 
 

 

Fonte: Dados do autor. 

(b) 

(c) 

(d) 
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Dessa forma, a utilização da variável tempo de reação no nível superior resultou em um maior 

valor de qCo2+ e um menor valor de qNi2+. O efeito da interação entre as variáveis t e χAS nas respostas 

qCo2+ (-29,296) e qNi2+ (-56,8969) e de T e t e χAS nas respostas qCo2+ (-21,846) e qNi2+ (-29,722) foi 

significativo e negativo. Isso significa que as capacidades de adsorção de Co2+ e Ni2+ são aumentadas 

quando se utiliza umas dessas variáveis em seu nível inferior e a outra em seu nível superior. 

E por fim, a interação entre as variáveis T e t apresentou um efeito negativo para qCo2+ (-

13,792) e positivo para qNi2+ (88,487), enquanto a interação entre as variáveis T e χAS apresentou um 

efeito positivo para qCo2+ (28,289) e negativo para qNi2+ (-38,894). 

A partir desses resultados concluiu-se que as melhores condições para a síntese do BST em 

maior escala é: temperatura e tempo de reação nos níveis superiores e fração molar de AS no nível 

inferior. Essa condição é equivalente àquela do experimento 4 da Tabela 8. Isso também pode ser 

comprovado observando que os maiores valores nesse planejamento experimental para todas as 

variáveis resposta foram obtidos no experimento 4. Por fim, é importante salientar que essa conclusão 

é apenas para a análise dos níveis específicos estudados. 

Elias et al. (2019), em um estudo semelhante ao presente estudo, avaliaram as mesmas 

variáveis analisadas visando a preparação de um éster misto do bagaço de cana com os anidridos 

succínico e ftálico (BSF). O estudo também foi realizado por meio de um planejamento fatorial do 

tipo 23. A melhor condição obtida pelos autores foi a mesma obtida no presente estudo. O valor do 

pgm (57,1%) obtido no presente estudo foi próximo ao valor de pgm (59,1%) obtido pelos autores. 

Enquanto os valores para as respostas nT,COOH (4,5 mmol g-1) e qCo2+ e qNi2+ (0,963 e 0,900 mmol g-1, 

respectivamente) obtidos no presente estudo foram maiores do que aqueles obtidos por 

Elias et al. (2019) (nT COOH = 3,4 mmol g-1, qCo2+ = 0,348 mmol g-1 e qNi2+ = 0,346 mmol g-1). Os 

maiores valores observados para as respostas no presente estudo podem ser justificados pela maior 

quantidade de funções ácido carboxílico presentes no ácido trimelítico (três funções) em comparação 

ao ácido ftálico (duas funções), fazendo com que o BST contenha consequentemente uma maior 

quantidade de funções ácido carboxílico do que o BSF. 

Além da adição simultânea de AS e AT no início da reação, que é mais prática do ponto de 

vista experimental, avaliou-se a adição dos anidridos separadamente. Os resultados obtidos em termos 

de pgm, nT,COOH, qCo2+ e qNi2+ quando se adicionam os anidridos em tempos diferentes, sendo um deles 

adicionado no início e o outro após 3 h de reação são apresentados na Tabela 9. Nessa tabela também 

são apresentados os resultados obtidos para os pontos centrais do planejamento experimental do tipo 
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23 (experimentos 9, 10 e 11, Tabela 8) para facilitar a comparação entre os materiais quando a adição 

de AS e AT é feita no início da reação. Observou-se que para os materiais sintetizados com adição de 

AS e AT em tempos diferentes (experimentos 12 e 13) os ganhos de massa foram menores, as 

quantidades de funções ácidas relativamente maiores e as capacidades de adsorção totais iguais. Além 

disso, observou-se que a seletividade do material quando se adicionou o AT primeiro foi maior para 

a adsorção de Co2+. Conclui-se, portanto, que a adição simultânea dos anidridos não alterou a 

capacidade total de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ para os materiais sintetizados. Portanto, a adição 

simultânea de AS e AT no início da reação foi a metodologia escolhida para produzir o BST em maior 

quantidade usando as condições experimentais do experimento 4 (Tabela 8). 

Tabela 9 - Comparação dos materiais sintetizados adicionando-se os anidridos de forma simultânea 

no início da reação e de forma alternada ao decorrer da reação. 

Experimento 

Anidrido 

adicionado 

primeiro 

pgm / (%) 
nT,COOH / 

(mmol g-1) 

qNi2+ / 

(mmol g-1) 

qCo2+ / 

(mmol g-1) 

qtotal / 

(mmol g-1) 

9 - 54,02 4,15 0,64 0,62 1,26 

10 - 52,89 4,01 0,64 0,62 1,26 

11 - 56,17 3,99 0,64 0,63 1,27 

12 AS 40,19 4,78 0,57 0,69 1,25 

13 AT 41,38 4,97 0,39 0,87 1,26 

Fonte: Dados do autor. 

O BC também foi modificado quimicamente com apenas um dos anidridos (AS ou AT). Os 

valores de pgm e nT,COOH obtidos para o BC modificado com AS (BS) e para o BC modificado com 

AT (BT) foram 41,7% e 59,5% e 3,42 mmol g-1 e 3,94 mmol g-1, respectivamente. Uma vez que esses 

materiais não são inéditos na literatura, essas modificações químicas foram usadas apenas para efeitos 

de comparação e caracterização com os materiais sintetizados por meio da adição simultânea de AS 

e AT no início da reação. 

Ao se aumentar a escala da reação de 1,000 g de BC para 12,000 g, os valores de pgm, nT,COOH, 

qNi2+ e qCo2+ foram 73,2%, 4,67 mmol g-1, 0,97 mmol g-1 e 0,80 mmol g-1, respectivamente. A 

ampliação de escala da reação resultou em aumento nos valores de pgm de 28,2%, de nT,COOH de 

16,5% e de qNi2+ de 0,7% e uma diminuição no valor de qCo2+ de 11%. 

5.2.2 Análise elementar de C, H e N e FTIR 

As porcentagens de carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) nos materiais BC, BST, BS 

e BT são apresentadas na Tabela 10. Esses dados mostram que as diferentes modificações do BC 
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resultaram em diferentes porcentagens de carbono, apresentando a ordem crescente de porcentagem 

de C em BC < BS < BST < BT. Esses resultados estão de acordo com o previsto, uma vez que o grupo 

trimelitil possui maior teor de C em sua estrutura que o grupo succinil, como pode ser visto na Tabela 

10. O BC contém uma pequena quantidade de N devido à presença de proteínas oriundas da 

biossíntese na célula vegetal durante o crescimento da planta. Todavia, o aumento no teor de N nos 

materiais BST, BS e BT se deve provavelmente à incorporação de pequenas quantidades de piridina 

e DMAc na estrutura do material lignocelulósico durante a modificação química do BC com AS e 

AT (BST), AS (BS) e AT (BT), respectivamente. 

Tabela 10 - Resultados das análises elementares para 

BC, BST, BS e BT. 

Material C / (%) H / (%) N / (%) 

BC 45,84 ± 0,39 6,21 ± 0,09 0,25 ± 0,04 

BST 48,95 ± 0,10 4,96 ± 0,01 0,83 ± 0,01 

BS 46,97 ± 0,16 5,37 ± 0,06 0,30 ± 0,00 

BT 50,19 ± 0,04 4,80 ± 0,07 1,07 ± 0,06 

Succinil* 47,53 4,99 - 

Trimelitil* 55,97 2,61 - 

Fonte: Dados do autor. *Valores estimados teoricamente 

utilizando o programa Chembiodraw Ultra® (versão 13.0). 

Os espectros de FTIR para o BC e o BST (sintetizado nas condições do experimento 4, Tabela 

8) são apresentados na Figura 6a. Comparando-se esses espectros observou-se um aumento na largura 

da banda entre 3000 e 3700 cm-1, a qual se refere ao estiramento da ligação O-H. Isso se deve à 

presença dos grupos ácido carboxílico introduzidos no BC por meio da esterificação com AS e AT, 

a qual aumentou a quantidade de grupos hidroxila no material e também os modos vibracionais 

relacionados às interações do tipo ligação de hidrogênio. 

O aparecimento de bandas, ainda que pouco intensas, em 2509 e 2634 cm-1 está relacionado 

à presença dos dímeros de ácido carboxílico tanto de funções ácido carboxílico em unidades 

aromáticas (grupos trimelitil) quanto em alifáticas (grupo succinil). A banda intensa em 1732 cm-1 

foi atribuída ao estiramento dos grupos carbonila de éster alifático (succinato) e conjugado 

(trimelitato). Devido à largura dessa banda, uma separação das bandas referentes ao estiramento de 

cada uma das carbonilas, de éster alifático e aromático, não foi observada. Todavia, derivados de BC 

modificados com anidrido succínico (BS) e anidrido trimelítico (BT) separadamente exibiram bandas 

referentes ao estiramento de grupos carbonila de éster em números de onda mais alto (1742 cm-1) e 

mais baixo (1715 cm-1) (Figura 6b), respectivamente. Essas bandas frequentemente se sobrepõem a 
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banda referente ao estiramento do grupo carbonila de ácido carboxílico, por serem bandas um pouco 

mais largas. 

Figura 6 - Espectro de FTIR dos materiais (a) BC e BST (b) BST, BST-S e BST-T (c) BST, BS e 

BT. (Continua) 
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Figura 6 - Espectro de FTIR dos materiais (a) BC e BST (b) BST, BST-S e BST-T (c) BST, BS e 

BT. (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 

A banda em 1490 cm-1 foi atribuída ao estiramento da ligação C=C no anel benzênico 

proveniente do grupo trimelitil, em ambiente químico diferente das unidades aromáticas da lignina 

do BC. A banda em 1246 cm-1 foi atribuída ao estiramento da ligação C-O de éster e a banda em 

756 cm-1 foi atribuída à deformação fora do plano da ligação C-H em compostos contendo anéis 

benzênicos 1,2,4-substituídos (PAVIA; LAMPMAN; KRIZ, 2001). 

Na  Comparando-se esses espectros observou-se um aumento na largura da banda entre 3000 

e 3700 cm-1, a qual se refere ao estiramento da ligação O-H. Isso se deve à presença dos grupos ácido 

carboxílico introduzidos no BC por meio da esterificação com AS e AT, a qual aumentou a quantidade 

de grupos hidroxila no material e também os modos vibracionais relacionados às interações do tipo 

ligação de hidrogênio. 

O aparecimento de bandas, ainda que pouco intensas, em 2509 e 2634 cm-1 está relacionado 

à presença dos dímeros de ácido carboxílico tanto de funções ácido carboxílico em unidades 

aromáticas (grupos trimelitil) quanto em alifáticas (grupo succinil). A banda intensa em 1732 cm-1 

foi atribuída ao estiramento dos grupos carbonila de éster alifático (succinato) e conjugado 
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(trimelitato). Devido à largura dessa banda, uma separação das bandas referentes ao estiramento de 

cada uma das carbonilas, de éster alifático e aromático, não foi observada. Todavia, derivados de BC 

modificados com anidrido succínico (BS) e anidrido trimelítico (BT) separadamente exibiram bandas 

referentes ao estiramento de grupos carbonila de éster em números de onda mais alto (1742 cm-1) e 

mais baixo (1715 cm-1) (Figura 6b), respectivamente. Essas bandas frequentemente se sobrepõem a 

banda referente ao estiramento do grupo carbonila de ácido carboxílico, por serem bandas um pouco 

mais largas. 

Figura 6c são apresentados os espectros de FTIR para o material BST (experimento 4, Tabela 

8) e para aos materiais sintetizados adicionando-se inicialmente o AS e após 3 h o AT (BST-S) e 

adicionando-se inicialmente o AT e após 3 h o AS (BST-T). Uma das diferenças observadas nos 

espectros de FTIR para as modificações químicas do BC quando se adicionou os anidridos em tempos 

distintos foi na banda em 2634 cm-1, a qual está relacionada aos dímeros de ácido carboxílico. Embora 

essa banda tenha sido observada no espectro de FTIR para o material BST-S, ela parece mais intensa 

no espectro de FTIR para o material BST-T. Além disso, a banda em 1490 cm-1 atribuída ao 

estiramento da ligação C=C no anel aromático proveniente do grupo trimelitil também teve sua 

intensidade razoavelmente diminuída no espectro do material BST-S. Por último, as bandas em 1246 

e 756 cm-1 foram nitidamente mais intensas nos espectros de FTIR para os materiais BST e BST-T 

devido à maior inserção de grupos trimelitil nesses materiais. Portanto, a ordem de adição de AS e 

AT no meio reacional resultou em diferenças estruturais entre os materiais BST-S e BST-T, conforme 

esperado. Isso se deve ao fato de o anidrido adicionado primeiro reagir com os grupos hidroxila mais 

disponíveis, deixando aqueles menos reativos ou de difícil acesso para o anidrido adicionado 

posteriormente, o que resultou provavelmente em uma menor modificação química do BC com 

segundo anidrido adicionado. 

5.2.3 Ressonância magnética nuclear 

5.2.3.1 RMN de 13C em estado sólido 

A análise dos materiais BC e BST (sintetizado nas condições do experimento 4, Tabela 8) por 

meio da sequência de pulso multi-CP descrita por Johnson e Schmidt-Rohr (JOHNSON; SCHMIDT-

ROHR, 2014) permitiu a obtenção de espectros de RMN quantitativos com boa sensibilidade, em 

intervalos de tempos reduzidos (BERNARDINELLI et al., 2015). Os espectros de RMN do BC e do 

BST são apresentados na Figura 7.  
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Figura 7 - Espectro de ressonância magnética nuclear de 13C no estado sólido dos materiais BC e 

BST. 
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Fonte: Dados do autor. 

As principais diferenças entre os dois espectros são os sinais em 29, 132 e 173 ppm presentes 

no espectro do BST. O pico em 173 ppm é referente ao deslocamento químico dos carbonos 

carbonílicos dos grupos ácido carboxílico inseridos no BC. Nessa figura, os picos em 132 e 29 ppm 

foram destacados por serem de maior interesse. O pico em 132 ppm é referente ao deslocamento 

químico dos carbonos dos anéis benzênicos contendo o grupo trimelitil e o pico em 29 ppm é referente 

ao deslocamento químico dos carbonos metilênicos do grupo succinil, ambos presentes no BST. 

Celuloses modificadas apenas com AS (MELO et al., 2011) ou AT (TEODORO et al., 2016) também 

apresentaram picos semelhantes. 

A quantificação dos grupos foi feita por meio de uma sequência de pulsos multi-CP obtida 

após o pré-tratamento do espectro obtido para o BC. Obteve-se a intensidade de absorção de cada 

grupo por meio da normalização dos espectros do BC e do BST em relação à área do pico referente 

ao carbono 1 (C1, carbono anomérico) da unidade de celobiose, seguida da subtração do espectro pré-

tratado da amostra do BC. Para cada região de interesse, a área do pico resultante desta diferença é 

proporcional ao número de carbonos em relação ao número de carbonos C1. Cada monômero de 

celulose (celobiose) possui dois carbonos C1. Calculou-se o número de carbonos dos grupos 

(carbonos aromáticos e carbonos metilênicos) por monômero de celulose e obteve-se a quantidade de 
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grupos introduzidos por meio da modificação química do BC com AS e AT após cada pré-tratamento 

por meio da divisão da intensidade da região de interesse por esse número, sendo que para o primeiro 

pico são 3 carbonos aromáticos por unidade de celobiose (6 carbonos aromáticos divididos por 2 

carbonos C1 da celobiose) e para o segundo pico têm-se 1 carbono do grupo metileno por unidade de 

celobiose (2 carbonos metilênicos divididos por 2 carbonos C1 da celobiose). As quantidades de cada 

grupo introduzidas no BST por unidade de celobiose foram de 0,59 ± 0,05 para o grupo trimelitil e 

0,51 ± 0,05 para o grupo succinil, ou seja, a cada 100 unidades de celobiose (equivalente a uma cadeia 

de celulose com 200 AGU) existem 59 grupos trimelitil e 51 grupos succinil ligados quimicamente 

aos grupos hidroxila. Esses dados mostram que a utilização da fração molar de AS igual a 0,2, bem 

como as demais condições utilizadas na síntese do BST, resultaram em uma introdução 

aproximadamente igual de grupos succinil e trimelitil no BC. Sendo assim, uma possível estrutura do 

BST é apresentada na Figura 8. 

Elias et al. (2019) modificaram o bagaço de cana com AS e anidrido ftálico (AF) também em 

uma única etapa e em condições de síntese semelhantes (100 °C, 660 min e χAS de 0,2) às usadas na 

síntese do BST, introduzindo 0,40 ± 0,02 unidades de ftalil e 0,33 ± 0,02 unidades de succinil por 

unidade de celobiose. O aumento no grau de funcionalização em relação à modificação com AS e AT 

pode ser justificado pela maior reatividade do AT em relação ao AF e também devido a diferença 

estrutural entre o AT e o AF. A técnica de relaxometria apresentada a seguir também será usada para 

entender as diferenças estruturais entre os dois materiais e justificar a diferença de modificação 

química do BC com o AS e o AT em comparação com o AS e o AF. 

Figura 8 – Estrutura química proposta para o BST considerando a celulose como o componente 

majoritário do bagaço de cana modificado com o AS e o AT (a quantidade de grupos succinil e 

trimelitil foi determinada por RMN 13C em estado sólido utilizando o método multi-CP). 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5.2.3.2 Relaxometria 

A técnica de relaxometria por sequência de pulsos proposta por Carr-Purcell-Meiboom-Gill 

(CPMG) permite a caracterização dos poros de materiais celulósicos por RMN, por meio da medida 

dos tempos de relaxação transversal T2 de um líquido inserido na estrutura porosa dos materiais 

(ZHANG et al., 2016). 

A distribuição dos tempos de relaxação transversal (T2) obtidas por Transformada Inversa de 

Laplace (TIL) é apresentada na Figura 9. Existem três componentes relacionados às diferentes 

estruturas hierárquicas do bagaço de cana. A menor escala intersticial (T2 ≈ 10-3 s) é referente à 

relaxação do fluido presente no espaço inter-macrofibras, a faixa intermediária (10-2 ˂ T2 ˂ 10-1 s) é 

referente a relaxação do fluido presente na parede celular e a maior escala (10-1 ˂ T2 ˂ 3 s) é referente 

a relaxação do fluido presente nos espaços inter-fibra. Os valores centrais de T2 e as áreas relativas 

para cada deconvolução das distribuições T2 para as amostras do BC e BST são apresentados na 

Tabela 11.  

Figura 9 - Distribuições T2 obtidas por transformada inversa de Laplace para as amostras do BC e 

do BST. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 11 - Porcentagem das áreas relativas e valores centrais de T2 para a deconvolução das 

distribuições de T2 resultantes para cada tipo de poro e razão entre os valores centrais T2 para o BC, 

BST e BSF. 

Fonte: Criada pelo autor. *Elias et al (2019). 

Observou-se que a principal diferença entre as distribuições T2 do BC e do BST foi a 

diminuição do tamanho dos poros das três escalas intersticiais. Isso se deve à inserção dos grupos 

succinil e trimelitil, por serem grupos volumosos. A quantidade de DMAc em cada espaço intersticial 

pôde ser medida pela área relativa do respectivo componente log-guassiano na distribuição T2. 

Observou-se que não houve alteração significativa em relação à acessibilidade às escalas, ao contrário 

do que foi observado para o bagaço de cana material modificado com AS e AF (BSF) (ELIAS et al., 

2019). 

As áreas relativas das três escalas obtidas para o BSF foram apresentadas na Tabela 11, para 

facilitar a comparação entre esse material e o BST. A diferença entre os valores obtidos para as áreas 

relativas à escala inter-macrofibras (+4%) para o BST em comparação ao BSF indica que o AT 

aumentou o espaço entre as macrofibras, afastando-as. Enquanto a diferença entre os valores obtidos 

para as áreas relativas à parede celular (+7%) para o BST em comparação ao BSF indica que o AT 

tornou a parede celular mais espessa em comparação ao AF. Essas diferenças podem ser justificadas 

pelo maior volume da molécula do AT em comparação à molécula do AF. Por meio dessa análise, é 

possível concluir que o AT levou a uma maior abertura da ultraestrutura do BC e, sendo assim, 

contribuiu para um maior grau de modificação do mesmo. 

5.2.4 Análise termogravimétrica 

A estabilidade térmica do BC e do BST foi investigada por análise termogravimétrica (TGA). 

As curvas termogravimétricas (TG) e as derivadas das curvas TG (DTG) para o BC e o BST são 

apresentadas na Figura 10. Observaram-se, por meio dos picos presentes nas curvas DTG das 

amostras do BC e do BST, três eventos térmicos bem definidos. As porcentagens de perda de massa 

(∆Mj) e temperaturas de decomposição iniciais (Ti,j) e finais (Tf,j) para cada evento (j) foram 

determinadas para cada amostra. Os primeiros eventos de decomposição térmica para o BC 

Amostra BC BST BSF* 

Razão T2 Escala 

intersticial 

Área 

relativa 

/ (%) 

T2 / (s) 

Área 

relativa 

/ (%) 

T2 / (s) 

Área 

relativa 

/ (%) 

Inter-macrofibra 12 ± 1 (4,30 ± 0,03) × 10-3 16 ± 4 (2,02 ± 0,05) × 10-3 12 ± 4 0,46 ± 0,02 

Parede celular 10 ± 4 (4,98 ± 0,01) × 10-2 13 ± 3 (1,0 ± 0,1) × 10-2 6 ± 3 0,20 ± 0,02 

Inter-fibra 78 ± 4 (2,37 ± 0,01) × 10-1 71 ± 1 (1,51 ± 0,02) × 10-1 82 ± 1 0,64 ± 0,04 
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(∆M1 = 6,8%, Ti,1 = 30ºC e Tf,1 = 159ºC) e para o BST (∆M1 = 4,4%, Ti,1 = 25ºC e Tf,1 = 110ºC) foram 

atribuídos à evaporação de umidade absorvida na superfície das amostras. O segundo (∆M2 = 32,3%, 

Ti,2 = 159ºC e Tf,2 = 323ºC) e o terceiro de decomposição térmica (∆M3 = 45,2%, Ti,3 = 323ºC e 

Tf,3 = 457ºC) para o BC foram atribuídos à decomposição térmica das hemiceluloses e da celulose, 

respectivamente. A decomposição térmica da lignina, devido à sua composição polifenólica (UMA 

MAHESWARI et al., 2012), pode ocorrer em temperatura maior do que 350ºC e não exibe um pico 

de decomposição térmica bem definido (BREBU; VASILE, 2010; CAGNON et al., 2009). Observou-

se uma perda de massa de 15,0% acima de 350ºC que poderia então ser atribuída à decomposição 

térmica da lignina. Esses valores estão próximos aos valores obtidos na caracterização do BC por 

Elias et al. (2019). Para a análise termogravimétrica do BST, o segundo pico de decomposição térmica 

(∆M2 = 49,5%, Ti,2 = 110ºC e Tf,2 = 285ºC) não foi tão bem definido como os demais, correspondendo 

provavelmente à decomposição térmica dos grupos succinil e trimelitil, seguida da decomposição 

térmica das hemiceluloses. Considerando a quantidade de hemiceluloses (30,55%) no BC utilizado 

(ELIAS et al., 2019), a pgm obtida (57%) e a quantificação química dos grupos succinil e trimelitil 

por RMN de 13C em estado sólido, tem-se uma soma total de hemiceluloses, grupos succinil e 

trimelitil de 50,5%, a qual está próxima à perda de massa (49,5%) observada no segundo evento de 

decomposição térmica para o BST. As proporções recalculadas para os componentes do BST indicam 

uma quantidade de 17,3% de hemiceluloses, 17,3% de grupos trimelitil e 15,0% de grupos succinil 

no BST. O terceiro pico de decomposição térmica (∆M3 = 23,5%, Ti,3 = 285ºC e Tf,3 = 362ºC) foi 

atribuído, provavelmente, à decomposição térmica da celulose. Assim como para o BC, a 

decomposição térmica da lignina (∆M = 11,9%) para o BST também ocorreu em temperaturas mais 

elevadas sem exibir um pico de decomposição térmica. 

Os picos de decomposição térmica do BST foram deslocados para menores temperaturas de 

decomposição final (Tm,1 = 50ºC, Tm,2 = 235ºC, Tm,3 = 317ºC) quando comparados aos picos de 

decomposição térmica do BC (Tm,1 = 52ºC, Tm,2 = 304ºC, Tm,3 = 353ºC), o que indica que o BST 

apresentou menor estabilidade térmica quando comparado ao BC. Essa diferença no comportamento 

térmico dos materiais pode ser justificada pela introdução das funções ácido carboxílico no BC, uma 

vez que a presença desses grupos é caracterizada por diminuir a estabilidade térmica de materiais 

lignocelulósicos (SHARMA; VARMA, 2014). Observações semelhantes foram feitas por outros 

autores que relataram a introdução do grupo trimelitil (RAMOS et al., 2015) (Tm,2 e Tm,3 foram 242,4 

e 323,3ºC) e do grupo succinil (NADA; HASSAN, 2006) (Tm,2 e Tm,3 foram 319 e 417ºC) no BC. 
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Figura 10 - Curvas de TGA e DTG para decomposição térmica de (a) BC e (b) BST. 
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Fonte: Dados do autor. 

Em relação ao resíduo da queima após a TGA, observou-se que o BST (10,69%) possui um 

maior teor de inorgânicos em sua composição que o BC (0,72%). Isso pode ser devido a formação de 
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óxidos metálicos como Na2O durante a decomposição térmica do BST ou à formação de um carvão 

de elevada estabilidade térmica devido a queima lenta do material em atmosfera de nitrogênio. O 

sódio pode ter sido incorporado à estrutura do BST durante a etapa de elaboração da reação. 

5.2.5 Cristalinidade por difração de raios-X e ressonância magnética nuclear de 13C 

O grau de cristalinidade do BC e do BST foi determinado por difração de raios-X (DRX) e 

por ressonância magnética nuclear de 13C em estado sólido. Os difratogramas obtidos para o BC e 

para o BST são apresentados na Figura 11. Observou-se que em ambos os difratogramas existem 

picos cristalinos em 2θ 15° (para o plano 101), 17° (para o plano 101̅̅ ̅̅ ̅), 22° (para o plano 002) e 34,7° 

(para o plano 040). Os picos cristalinos observados no difratograma do BC estão condizentes com 

aqueles reportados na literatura (BERNARDINELLI et al., 2015; CALIARI et al., 2017; PEREIRA 

et al., 2011; TEIXEIRA et al., 2011) e são picos característicos de celulose I (KLEMM et al., 2005). 

As mudanças no formato e na intensidade dos picos cristalinos observados no difratograma do BST 

são fruto da modificação química do BC com AS e AT, mesmo que os dados de relaxometria tenham 

apontado que tal modificação ocorreu principalmente na superfície das macrofibras de celulose. O 

grau de cristalinidade (Xc) determinado por DRX foi 0,35 para o BC e 0,32 para o BST, enquanto o 

grau de cristalinidade (Xc) determinado por RMN 13C foi 0,22 ± 0,02 para o BC e 0,21 ± 0,02 para o 

BST. Observou-se que a relação entre a fração de celulose cristalina e a fração de celulose amorfa foi 

mantida praticamente constante, mesmo após a modificação química. A pequena diferença de 

cristalinidade observada para as amostras modificadas pode ser atribuída a um possível aumento da 

distância interfibrilar (FILHO et al., 2007), devido à inserção de grupos volumosos na estrutura do 

BC, causando afastamento das cadeias. Esse aumento da distância interfibrilar também foi observado 

por meio da análise de relaxometria (seção 5.2.3.2). 
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Figura 11 - Difratogramas obtidos por DRX para o BC e o BST. 
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Fonte: Dados do autor. 

O grau de cristalinidade determinado por RMN de 13C em estado sólido diferiu do grau de 

cristalinidade determinado por DRX pelo fato de que na primeira técnica a cristalinidade está 

associada, em sua maioria, à cristalinidade apenas da celulose presente no bagaço de cana, enquanto 

a segunda técnica reflete a cristalinidade total da amostra, incluindo as frações de lignina e 

hemiceluloses (BERNARDINELLI et al., 2015). Essa diferenciação é importante para avaliar a 

cristalinidade da celulose propriamente dita, uma vez que após a modificação química, as frações de 

lignina e hemiceluloses sofreram uma maior variação em termos de composição mássica na amostra 

conforme discutido na seção 4.2.3.6. 

5.2.6 pH do ponto de carga zero (pHPCZ) 

A carga líquida de superfície do BST foi determinada pela metodologia do ponto de carga 

zero (PCZ). O pHPCZ é definido como o valor de pH em que a quantidade de grupos carregados 

positivamente e negativamente na superfície do material se igualam, ou seja, a carga líquida 

superficial é nula. Isto significa que a carga superficial depende do pH da solução (PECHENYUK, 

1999). Sendo assim, em sistemas em que o pH está acima do valor obtido para o pHPCZ o material 

apresenta carga líquida negativa e em sistemas em que o pH está abaixo do pHPCZ a carga líquida é 
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positiva. O gráfico de ΔpH versus pHi é apresentado na Figura 12. O valor pHPCZ foi determinado 

graficamente, sendo esse valor estimado como sendo 2,40. 

O conhecimento do valor do pHPCZ é importante para caracterizar o material, mensurar a 

influência do pH em sua capacidade de adsorção e também facilitar o entendimento da faixa de 

aplicação de pH de um material adsorvente. Além disso, o pHPCZ pode ser relacionado à constante de 

acidez (Ka) do material (CHOU; LIAO, 2005; PECHENYUK, 1999). Os valores de pKa do ácido 

succínico são 4,21 e 5,64 (HONG; HONG, 2000) e os valores de pKa do ácido trimelítico são 2,52, 

3,84, 5,20, respectivamente (BRAUDE; NACHOD, 1955). Comparando os valores dos pHPCZ para o 

BST (2,40), para o BC modificado apenas com o anidrido trimelítico (pHPCZ = 3,16) (RAMOS et al., 

2015) e para o BC modificado apenas com o anidrido succínico (pHPCZ = 5,26) (GUSMÃO et al., 

2012) com os valores de pKa dos ácidos succínico e trimelítico, observou-se que a adição de mais de 

um anidrido na estrutura do BC influenciou no valor do pHPCZ. Dessa forma, a presença de grupos 

trimelitil pode influenciar na diminuição do pHPCZ e a presença de grupos succinil pode influenciar 

no aumento do pHPCZ. Portanto, a inserção dos grupos trimelitil (0,59) e succinil (0,51) (seção 5.2.3.1) 

diminuiu consideravelmente o valor do pHPCZ, que foi um dos objetivos do presente estudo, visando 

à preparação de um material capaz de adsorver cátions metálicos em valores de pH mais baixos. 

O valor do pHPCZ do BST indica que a adsorção dos íons metálicos deve ocorrer de forma 

mais efetiva em pH ≥ 2,40, onde haverá predominância de cargas negativas em sua superfície. No 

entanto, é possível que o material adsorva os íons metálicos em pH < 2,40, ainda que em menor 

quantidade pois, embora haja predominância de cargas positivas no material, existem também cargas 

negativas. 
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Figura 12 - Gráfico de ΔpH (pHi – pHf) versus pHi para o material BST (agitação orbital de 

130 rpm a 25ºC por 48 h). 
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Fonte: Dados do autor 

5.2.7 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A análise por MEV foi utilizada para comparar e avaliar as características morfológicas e 

superficiais do BC antes e após a modificação com AS e AT (BST). As micrografias do BC e BST 

(frações de 32 mesh) com ampliações de 300 (Figura 13a e b) e 5000 vezes (Figura 13c e d), 

respectivamente, são apresentadas na Figura 13. Observaram-se na Figura 13a e na Figura 13b que a 

estrutura das fibras após a modificação química do BC aparentemente não foi alterada. Nas Figura 

13c e d, com um aumento maior, é possível observar que as estruturas de fato não apresentaram 

maiores sinais de degradação física ou intumescimento. A preservação da estrutura supramolecular 

do BST é importante para sua aplicação como material adsorvente pois, dessa forma, ele poderá ter 

maior resistência física frente às operações unitárias a serem realizadas em uma estação de tratamento 

de efluentes em batelada ou em coluna de leito fixo. 
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Figura 13 - Micrografias obtidas por MEV para: (a) BC e (b) BST com aumento de 300 vezes e, (c) 

BC e (d) BST com aumento de 5.000 vezes. 

 

Fonte: Dados do autor. 
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5.2.8 Análise da área superficial e distribuição dos poros 

A análise das propriedades texturais do BST foi feita pelos métodos de BET e BJH. Os valores 

determinados para a área superficial específica, o tamanho médio dos poros, o volume total e o 

diâmetro máximo dos poros para o BC e o BST foram apresentados na Tabela 12. A União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) classifica os materiais de acordo com o tamanho 

dos seus poros, sendo microporosos aqueles com poros < 20 Å, mesoporosos aqueles com poros entre 

20 e 500 Å e macroporosos aqueles com poros maiores que 500 Å (KUILA; PRASAD, 2013). Dessa 

forma, tanto o BC quanto o BST são classificados como materiais mesoporosos. No entanto, houve 

uma redução significativa no tamanho médio dos poros após a modificação do BC com AS e AT. 

Essa mudança no tamanho dos poros é justificada pela inserção de grupos mais volumosos na 

estrutura do BC e também a um possível intumescimento da camada secundária (S2) da célula 

vegetal, onde o teor de celulose é reconhecidamente maior em materiais lignocelulósicos. Esse 

resultado está de acordo com o resultado obtido na análise por relaxometria de RMN (Seção 

4.2.3.8.2), porém a diferença no tamanho dos poros da parede celular do BC em relação ao BST 

obtidas por BET foi menor. Isso pode ser justificado pelo fato de a análise por BET ser feita com o 

material livre de umidade ou qualquer outro fluido. Sabe-se que a presença de fluidos polares pode 

alterar as escalas intersticiais dos materiais lignocelulósicos (FELBY et al., 2008; FROIX; NELSON, 

1975; ZHANG et al., 2016). Dessa forma, na análise de relaxometria pode ter ocorrido uma pequena 

interação entre os grupos funcionais e o DMAc utilizado como fluido para a análise uma vez que os 

grupos trimelitil são hidrofóbicos. 

Tabela 12 – Resultados da análise de área superficial e distribuição dos poros do 

BC e BST. 

Amostra 

Área superficial 

específica / 

(m2 g-1) 

Tamanho 

médio dos 

poros / 

(Å) 

Volume total / 

(cm3 g-1) 

Diâmetro 

máximo dos 

poros / (Å) 

BC 14,2 39,6 0,015 513,7 

BST 2,0 22,5 0,003 489,1 
Fonte: Dados do autor. 

5.3 Estudos de adsorção em batelada 

5.3.1 Efeito do pH da solução na remoção de Co2+ e Ni2+ 

Como mencionado na seção 4.2.3.3, o pH da solução em contato com o material adsorvente 

define a carga líquida do mesmo, influenciando na sua capacidade de adsorção e também na 
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disponibilidade dos íons metálicos em solução. A adsorção dos cátions metálicos por BST foi 

favorecida quando o pH do meio foi maior que o pHPCZ, pois assim os grupos carboxílicos presentes 

no mesmo encontram-se predominantemente desprotonados. 

Os gráficos dos estudos de adsorção mono e bicomponente em função do pH da solução são 

apresentados na Figura 14a e b, respectivamente. Observou-se que, para ambos estudos, a capacidade 

de adsorção dos íons metálicos no BST aumentou com o aumento do pH da solução. Em valores de 

pH abaixo do pHPCZ (2,40), a capacidade de adsorção dos íons metálicos no BST tendeu a zero, pois 

os grupos carboxílicos estavam predominantemente protonados, desfavorecendo a atração 

eletrostática entre os mesmos e os cátions metálicos em solução. O contrário ocorreu em valores de 

pH acima do pHPCZ, com a capacidade de adsorção do adsorvente BST aumentando até o pH 5,75. A 

adsorção em valores de pH superiores a 5,75 não foi avaliada devido a formação de espécies 

hidrolisadas [M(OH)+], podendo inclusive ocorrer a precipitação do hidróxido do íon metálico 

[M(OH)2(s)]. Dessa forma, os valores máximos de qe foram obtidos em pH 5,75 para adsorção de Co2+ 

e Ni2+ em ambos os sistemas de adsorção (mono e bicomponente). Os estudos de adsorção 

subsequentes foram realizados em pH 5,75, sendo esse considerado o pH de máxima adsorção para 

os íons Co2+ e Ni2+ no adsorvente BST. 

Observou-se também que em valores de pH mais baixos entre 2 e 4 a diferença entre a 

capacidade de adsorção dos íons metálicos nos sistemas de adsorção mono e bicomponente foi maior. 

Sendo que nesses valores de pH, a capacidade de adsorção de ambos os íons metálicos no sistema de 

adsorção bicomponente foi muito inferior. Ainda nesse sistema, observou-se pela inclinação da curva 

que a capacidade de adsorção em valores de pH maiores do que 4 aumentou expressivamente e 

diminuiu, portanto, a diferença entre as capacidades de adsorção dos íons metálicos em sistemas de 

adsorção mono e bicomponente quando se compara os mesmos valores de pH. Logo, em valores de 

pH mais baixos, provavelmente ocorreu uma maior competição pelos sítios de adsorção do BST, e 

isso poderia ser justificado pela menor quantidade de funções ácido carboxílico desprotonadas nessa 

faixa de valores de pH. Apesar da capacidade de adsorção total do material ter aumentado no sistema 

de adsorção bicomponente, observou-se um efeito de supressão na capacidade de adsorção dos íons 

metálicos, ou seja, a presença de um íon desfavoreceu a adsorção do outro íon, e, assim como no 

estudo de adsorção monocomponente, o valor do pH da solução teve forte influência na capacidade 

de adsorção dos íons. 
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Figura 14 - Efeito do pH da solução na adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST: (a) estudo 

monocomponente e (b) estudo bicomponente (130 rpm, 25 °C, 0,2 g L-1 BST e 300 min). 
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Fonte: Dados do autor. 
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5.3.2 Estudo de cinética 

5.3.2.1 Adsorção monocomponente 

Para projetar um sistema de tratamento de efluentes empregando a técnica de adsorção, um 

dos fatores mais importantes a serem determinados é a velocidade em que cada sistema adsorvente-

adsorvato alcança o equilíbrio, uma vez que o tempo de permanência e as dimensões do reator ou 

tanque de adsorção são calculadas em função da cinética do sistema (HO, 2006). Os modelos de 

cinética PPO e PSO foram usados para modelar a cinética de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no 

adsorvente BST em pH 5,75, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST, com tempos de agitação variando de 

2 a 600 min. Para avaliar o mecanismo de adsorção foram usados os modelos de Boyd, Adamson e 

Myers (1947) e Weber e Morris (1963). 

Os gráficos de qt contra t para a adsorção dos cátions metálicos no adsorvente BST e as curvas 

ajustadas aos dados experimentais utilizando os modelos de PPO e PSO são apresentados na Figura 

15. Observa-se que as capacidades de adsorção no equilíbrio (qe) foram alcançadas em 250 e 180 min 

para Co2+ (qe,exp = 1,004 mmol g-1) e Ni2+ (qe,exp = 0,987 mmol g-1), respectivamente. Os parâmetros 

de cinética estimados por meio da modelagem por RNL dos dados experimentais 

(Apêndice I – Tabela 1) usando os modelos de PPO e PSO são apresentados na Tabela 13. Observou-

se que o modelo de PSO estimou melhor os valores de capacidade de adsorção (qe,est) quando 

comparado com o valor obtido experimentalmente (qe,exp). O modelo de PSO também apresentou um 

maior valor de R2 e um menor valor de χ2
red na RNL dos dados experimentais em comparação com o 

modelo de PPO, ajustando-se melhor aos dados de adsorção monocomponente de Co2+ e Ni2+ no 

BST. O valor obtido para a velocidade de adsorção inicial (h) segundo o modelo de PSO para a 

adsorção de Co2+ (0,029 mmol g-1 min-1) foi menor do que para a adsorção de Ni2+ 

(0,452 mmol g-1 min-1). Os valores de h para a adsorção de Co2+ e Ni2+ sugerem que a afinidade do 

Ni2+ pelos sítios de adsorção do BST é muito maior do que a afinidade do Co2+ pelos mesmos, dentro 

das condições experimentais usadas nesse estudo. 
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Figura 15 - Curvas de capacidade de adsorção em função do tempo de contato para (a) Co2+ e (b) 

Ni2+ em BST em pH 5,75, 0,68 mmol L-1 de M2+, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de BST. 
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Tabela 13 – Parâmetros de cinética estimados por meio de regressão não linear dos dados 

experimentais para a adsorção monocomponente de Co2+ e Ni2+ no BST (0,68 mmol L-1 de M2+, 

0,2 g L-1 do BST, pH 5,75, 25ºC e 130 rpm). 

Modelo Parâmetro Co2+ Ni2+ 

Experimental 

Ci / (mmol L-1) 0,679 0,682 

te / (min) 250 180 

qe,exp / (mmol g-1) 1,00 ± 0,00 0,99 ± 0,01 

Pseudo primeira ordem 

qe,est / (mmol g-1) 0,97 ± 0,04 0,93 ± 0,03 

k1 / (min-1) (0,23 ± 0,02) × 10-1 (3,12 ± 0,49) × 10-1 

h / (mmol g-1 min-1) (0,22 ± 0,02) × 10-1 0,29 ± 0,05 

R2 0,9834 0,8240 

R2
adj 0,9821 0,8080 

χ2
red 0,0080 0,0071 

Pseudo segunda ordem 

qe,est / (mmol g-1) 1,12 ± 0,05 0,98 ± 0,01 

k2 / (g mmol-1 min-1) (0,23 ± 0,03) × 10-1 (4,70 ± 0,47) × 10-1 

h / (mmol g-1 min-1) (0,29 ± 0,05) × 10-1 0,45 ± 0,05 

R2 0,9872 0,9674 

R2
adj 0,9862 0,9645 

χ2
red 0,0062 0,0013 

Difusão intrapartícula    

1º estágio 

ki,1 / (mmol g-1 min-1/2) 0,11 ± 0,02 0,08 ± 0,02 

C / (mmol g-1) -0,11 ± 0,07 0,48 ± 0,09 

R2 0,8926 0,7231 

R2
adj 0,8568 0,6539 

2º estágio 

ki,2 / (mmol g-1 min-1/2) (0,60 ± 0,10) × 10-1 (0,11 ± 0,04) × 10-1 

C / (mmol g-1) 0,19 ± 0,09 0,84 ± 0,04 

R2 0,8912 0,6731 

R2
adj 0,8640 0,5642 

3º estágio 

ki,3 / (mmol g-1 min-1/2) (0,26 ± 0,11) × 10-2 (0,18 ± 0,01) × 10-2 

C / (mmol g-1) 0,95 ± 0,02 0,96 ± 0,01 

R2 0,6371 0,7059 

R2
adj 0,5161 0,6078 

Boyd 
B (0,87 ± 0,05) × 10-2 0,06 ± 0,01 

Di / (m2 min-1) 0,558 × 10-10 4,028 × 10-10 

Fonte: Dados do autor. 

Os gráficos de difusão intrapartícula para a adsorção dos cátions Co2+ e Ni2+ no adsorvente 

BST são apresentados na Figura 16. Ambos os gráficos são multilineares e as retas referentes ao 

primeiro estágio da adsorção não passaram pela origem, sendo assim, de acordo com o modelo de 

difusão intrapartícula (WEBER; MORRIS, 1963), a velocidade de adsorção dos íons metálicos foi 

controlada inicialmente por difusão na camada limite e depois por uma etapa lenta de difusão nos 

poros até atingir o equilíbrio. Nas etapas de difusão intrapartícula, o primeiro estágio é geralmente 

atribuído a adsorção instantânea, que ocorre na superfície externa do adsorvente. O segundo estágio 

é geralmente atribuído a adsorção gradual, em que a difusão intrapartícula é o mecanismo que limita 

a velocidade de adsorção. E o terceiro estágio, é a fase de equilíbrio final, em que a difusão 

intrapartícula começa a diminuir devido ao menor gradiente de concentração dos íons metálicos em 
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solução e também devido a saturação dos poros do adsorvente (WU; TSENG; JUANG, 2005). Para 

a adsorção dos cátions Co2+ e Ni2+ o modelo sugeriu três estágios. O primeiro estágio em que a difusão 

na superfície ocorreu predominantemente foi completado em cerca de 20 e 30 min para Co2+ e Ni2+, 

respectivamente, e então inicia-se o segundo estágio em que velocidade de adsorção é limitada pela 

difusão intrapartícula. O terceiro estágio em que o equilíbrio é lentamente alcançado inicia-se a partir 

de 120 min para a adsorção de Co2+ e Ni2+. 

Os coeficientes de difusão intrapartícula (ki), obtidos pelas inclinações das retas em cada fase 

são apresentados na Tabela 13. A difusão das moléculas de adsorvato ocorre de acordo com o 

tamanho dos poros do adsorvente. Para os poros com diâmetros próximos das moléculas ou íons 

difusores, o comportamento de peneira molecular (difusão configuracional) é dominante. Em poros 

um pouco maiores, a difusão superficial dominará, e para os poros ainda maiores, têm se a difusão de 

Knudsen. Nesse caso, a relação entre o caminho livre e o diâmetro dos poros (número de Knudsen) é 

muito maior do que a unidade (GILRON; SOFFER, 2002). A razão entre o tamanho médio (22,5 Å) 

e máximo (489,1 Å) dos poros do BST e o diâmetro dos íons Co2+ (8,46 Å) e Ni2+ (8,08 Å) hidratados 

indica que a difusão dos íons metálicos pelos poros do BST (mesoporoso) possui maior limitação 

para a média dos poros (2,7 para o Co2+ e 2,8 para o Ni2+, razão << 10) que possuem tamanho mais 

próximo ao de microporos, mas em contrapartida não possui grande limitação para os poros de maior 

tamanho que possuem tamanho mais próximo ao de macroporos (57,8 para o Co2+ e 60,5 para o Ni2+, 

razão ˃> 10). 

Os gráficos de Boyd para os sistemas de adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST são apresentados na 

Figura 17. Os valores da constante de Boyd (B), obtidos a partir da inclinação da reta para a adsorção 

de Co2+ e Ni2+, foram utilizados para calcular o coeficiente de difusão efetivo (Di) (Eq. (16)) 

(HAMEED; EL-KHAIARY, 2008a) e são apresentados na Tabela 13. Os valores de Di indicam uma 

maior velocidade de difusão para o Ni2+ em comparação à velocidade de difusão para o Co2+. Os 

gráficos de Boyd foram lineares somente no período de adsorção inicial e as retas obtidas por meio 

de regressão linear dos dados não cruzaram a origem, apensar de terem apresentado valores de 

intercepção próximos a zero (-0,05 ± 0,03 e 0,33 ± 0,13 para Co2+ e Ni2+, respectivamente). Portanto, 

a análise conjunta dos modelos de difusão intrapartícula e de Boyd indica que tanto transferência de 

massa na camada limite quanto a difusão nos poros limitaram a velocidade de adsorção dos cátions 

no adsorvente BST. Mais adiante, esta análise será corroborada pelos dados de adsorção Co2+ e Ni2+ 

no BST em coluna de leito fixo e pelo valor do número de Biot. Observou-se também que o 
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coeficiente de difusão para a adsorção de Co2+ no BST foi cerca de 10 vezes menor do que para a 

adsorção de Ni2+ em BST. 

Figura 16 - Gráficos do modelo de difusão intrapartícula para a adsorção monocomponente de (a) 

Co2+ e (b) Ni2+ no BST (pH 5,75, 25ºC, 0.68 mmol M2+ L-1, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST). 
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Fonte: Dados do autor. 
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Figura 17 - Gráficos do modelo de Boyd para a adsorção monocomponente de (a) Co2+ e (b) Ni2+ 

no BST (pH 5,75, 25ºC, 0,68 mmol M2+ L-1, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST). 
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5.3.2.2 Adsorção bicomponente 

Os experimentos de adsorção multicomponente têm como particularidade a determinação do 

grau de interferência apresentado pelos adsorvatos que se encontram concomitantemente presentes 

em efluentes reais. Alguns fatores possuem grande influência no êxito dos processos de adsorção 

mono ou multicomponente, dentre eles estão a natureza do adsorvente (as características dos sítios de 

adsorção, como porosidade e funcionalidades presentes), o pH e a composição da solução, o tempo 

de contato adsorvato-adsorvente e as propriedades dos adsorvatos (substâncias/íons de interesse). No 

caso dos íons metálicos têm-se como exemplo a influência do raio iônico hidratado, da carga (estado 

de oxidação), do potencial redox padrão, da eletronegatividade, dentre outras propriedades. A cinética 

de adsorção possui um papel relevante na determinação das diferentes velocidades de adsorção das 

espécies em uma solução multicomponente, a qual é afetada por estes fatores. 

O estudo de adsorção em função do tempo para o sistema bicomponente Co2+-Ni2+ foi 

realizado utilizando uma solução de concentração equimolar dos íons metálicos, pH 5,75, 25ºC, 

130 rpm e 0,2 g L-1 de BST, com tempos de agitação variando de 2 a 600 min. Os modelos de cinética 

de PPO, PSO e Corsel foram usados para modelar a cinética de adsorção bicomponente. 

Os parâmetros de cinética estimados por meio da modelagem dos dados experimentais obtidos 

para o sistema bicomponente são apresentados na Tabela 14. O gráfico de qt em função de t para os 

dados obtidos experimentalmente e as curvas ajustadas a esses dados usando os modelos de PPO e 

PSO são apresentados na Figura 18a. O gráfico de Γ em função do t para os dados obtidos 

experimentalmente e as curvas ajustadas aos dados experimentais usando o modelo de Corsel são 

apresentados na Figura 18b. 

Segundo Mohan e Chander (2001), o efeito da presença de mais de um adsorvato e de suas 

respectivas concentrações no processo de adsorção pode ser determinado por meio da razão entre as 

capacidades de adsorção do adsorvato em sistema multi (qmulti) e monocomponente (q). Para valores 

de qmulti/q > 1, tem-se um efeito sinérgico, para valores de qmulti/q = 1 não ocorre interação entre os 

adsorvatos e para qmulti/q < 1 tem-se um efeito de supressão da capacidade de adsorção devido à 

presença do outro adsorvato (efeito antagônico). Para o sistema estudado, obteve-se valores de qmulti/q 

de 0,93 para Co2+ e 0,94 para Ni2+, dessa forma, pode-se dizer que ocorreu um pequeno efeito 

antagônico na capacidade de adsorção desses íons metálicos. Enquanto a razão entre os tempos de 

equilíbrio para a adsorção multi (te,multi) e monocomponente (te) foi igual à 1 para a adsorção de ambos 
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os íons metálicos, ou seja, a presença de um adsorvato não alterou o tempo de equilíbrio para a 

adsorção do outro adsorvato (Tabela 14). 

Tabela 14 – Parâmetros de cinética estimados por meio de regressão não linear dos dados 

experimentais para a adsorção bicomponente de Co2+ e Ni2+ no BST (0,68 mmol L-1 de M2+, 

0,2 g L-1 do BST, pH 5,75, 25ºC e 130 rpm). 

Modelo Parâmetro Co2+ Ni2+ 

Experimental 

qe,exp / (mmol g-1) 0,936 0,928 

te / (min) 250 180 

qmulti / q 0,93 0,94 

te,multi / te 1 1 

Pseudo primeira 

ordem 

qe,est / (mmol g-1) 0,93 ± 0,03 0,86 ± 0,02 

k1 / (min-1) 0,02 ± 0,00 0,19 ± 0,03 

h / (mmol g-1 min-1) 0,0201 0,1582 

R2 0,9820 0,8246 

χ2
red 0,0048 0,0082 

Pseudo segunda 

ordem 

qe,est / (mmol g-1) 1,07 ± 0,04 0,91 ± 0,01 

k2 / (g mmol-1 min-1) 0,02 ± 0,00 0,31 ± 0,03 

h / (mmol g-1 min-1) 0,026 0,256 

R2 0,9785 0,9627 

χ2
red 0,0057 0,0018 

Corsel 

α 0,068 0,052 

β 0,672 0,520 

γ 0,739 0,573 

δ / (m) 5,45×10-9 5,45×10-9 

Γmax / (mmol m-2) 0,462 0,459 

qt / (mmol g-1) 0,924 0,918 

k+1 / (L mmol-1 min-1) 75,22 75,65 

k-1 / (min-1) 5,99 4,53 

k+1/ k-1 / (min-1) 12,56 16,70 

Di / (m
2 min-1) 2,31×10-11 1,36×10-10 

R2 0,9711 0,7869 

χ²red 0,0063 0,0141 

RSS 0,0133 0,0593 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 18 - Cinética de adsorção bicomponente dos íons Co2+ e Ni2+ no BST (0,68 mmol L-1 de 

M2+, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST) modelada com os modelos de: (a) PPO e PSO e (b) Corsel. 
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Os modelos de PPO e PSO não preveem a interação entre os adsorvatos, por isso eles podem 

ser utilizados em sistemas multicomponente apenas para comparar as constantes de velocidades de 

adsorção (h) e os valores de qe (TEODORO et al., 2017). Para o sistema bicomponente estudado, 

observou-se que ambos os modelos se ajustaram bem aos dados experimentais, porém o modelo de 

PSO ajustou melhor, apresentando maiores valores de R2 e menores valores de χ²red em comparação 

ao modelo de PPO. Os valores para h determinados para o estudo bicomponente (0,026 e 

0,256 mmol g-1 min-1 para Co2+ e Ni2+, respectivamente), quando comparados aos valores obtidos 

para o estudo monocomponente (0,029 e 0,452 mmol g-1 min-1 para Co2+ e Ni2+, respectivamente) 

sugerem uma mudança no mecanismo de adsorção do Ni2+. No entanto, observou-se que a afinidade 

dos íons Ni2+ pelos sítios de adsorção continuou sendo maior do que dos íons Co2+, como já havia 

sido observado nos sistemas de adsorção monocomponente. 

Analisando os parâmetros do ajuste do modelo de Corsel aos dados experimentais (Tabela 

14), tem-se valores positivos para a constante de interação (α) dos íons metálicos (0,0677 para Co2+ 

e 0,0522 para Ni2+), indicando a ocorrência de interações laterais repulsivas entre eles. Sendo assim, 

um íon metálico tende a não se adsorver próximo a outro íon metálico já adsorvido. O valor de α é 

inversamente proporcional à velocidade de adsorção, e, portanto, a velocidade de adsorção dos íons 

metálicos diminuiu à medida que a superfície do BST ficou próxima da saturação. Nesse caso, 

observou-se que a diminuição da velocidade de adsorção para Ni2+ foi ligeiramente menor do que 

para Co2+, uma vez que αCo2+ > αNi2+. Os valores positivos obtidos para a constante de interação β dos 

íons metálicos (0,6715 para Co2+ e 0,5204 para Ni2+) foram aproximadamente dez vezes maiores do 

que os valores para α. Os maiores valores positivos de β são diretamente proporcionais à taxa de 

dessorção dos íons quando a superfície de BST está próxima à saturação. Nesse caso, observou-se 

que o aumento na taxa de dessorção do Co2+ também foi maior. O maior valor da constante de 

interação γ para a adsorção do Co2+ (0,739) indicou um maior efeito do Co2+ na capacidade de 

adsorção de Ni2+ (0,520) do que do Ni2+ na capacidade de adsorção do Co2+. Os valores calculados 

para a constante de associação (K = k+1/k-1) para a adsorção de Co2+ (12,56 L mmol-1) e Ni2+ 

(16,70 L mmol-1), que relaciona a constante de velocidade de adsorção (k+1) e de dessorção (k-1), 

reafirmam a maior afinidade dos íons Ni2+ pelos sítios de adsorção do BST em comparação ao íons 

Co2+, assim como observado nos sistemas monocomponente. 

A influência do processo de difusão na camada limite pode ser mensurada pela relação de 

δkonΓmax com a difusividade, sendo que se δkonΓmax << Di, a cinética de adsorção não é influenciada 

somente pelo processo de difusão na camada limite (CORSEL et al., 1986). No processo de adsorção 
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bicomponente do Co2+ e do Ni2+ no BST pode-se afirmar que a cinética de adsorção não foi somente 

influenciada pela difusão na camada limite, sendo que para ambos os íons metálicos tem-se valores 

de δkonΓmax de 1,89×10-7 e valores de Di de 2,31×10-11 para Co2+ e 1,36×10-10 para Ni2+. Isso pode ser 

justificado pelo valor da espessura da camada não agitada (δ) que é muito pequena (5,45×10-9 m). 

Portanto, estes resultados estão de acordo com os resultados obtidos na cinética de adsorção 

monocomponente pela análise conjunta dos modelos de difusão intrapartícula e de Boyd (seção 

5.3.2.1). 

5.3.3 Isoterma de adsorção 

A interpretação dos sistemas de adsorção por meio das isotermas é fundamental para 

implementação do processo de adsorção em escala industrial. Por meio do ajuste das isotermas obtém-

se uma descrição matemática do sistema, que inclui uma previsão confiável dos parâmetros de 

adsorção, possibilitando comparações qualitativas e quantitativas do comportamento do processo 

para diferentes sistemas adsorventes. A maioria dos modelos de isoterma de adsorção fornece 

parâmetros que possuem informações úteis sobre o possível tipo de adsorção do adsorvato, 

propriedades superficiais e afinidade do adsorvato pelos sítios de adsorção do adsorvente 

(DAWODU; AKPOMIE, 2014). 

5.3.3.1 Adsorção monocomponente 

As condições experimentais utilizadas para a obtenção das isotermas de adsorção do Co2+ e 

Ni2+ no BST foram 25ºC, 130 rpm, pH 5,75, 0,2 g L-1 de BST, tempos de equilíbrio de 250 min para 

Co2+ e 180 min para Ni2+ (seção 4.2.4.2) e concentrações de íons metálicos na solução variando de 

0,03 a 1,61 mmol L-1 para Co2+ e 0,04 a 2,19 mmol L-1 para Ni2+. Os dados de equilíbrio obtidos 

experimentalmente são apresentados na Tabela 3 do Apêndice I. Os gráficos de qe contra Ce contendo 

o ajuste de cada um dos modelos aos dados experimentais são apresentados na Figura 19. 

Segundo Giles et al. (1960) as isotermas podem ser divididas em quatro classes (S, L, H e C) 

e quatro subgrupos (1, 2, 3 e 4). Nesse contexto, as isotermas de adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST são 

classificadas como isotermas do tipo L2. O L é derivado de Langmuir, por ser uma isoterma com o 

mesmo formato da isoterma de Langmuir. Esse tipo de isoterma é o mais comumente obtido nos 

estudos de adsorção, apresentando um patamar que caracteriza a saturação dos sítios de adsorção do 

adsorvente pelo adsorvato. 
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Figura 19 - Isotermas de adsorção para (a) Co2+ e (b) Ni2+ no BST (pH 5,75, 25ºC, 130 rpm e 

0,2 g L-1 de BST). 
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Fonte: Dados do autor. 
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Os valores dos parâmetros obtidos experimentalmente e os estimados pelos ajustes dos dados 

de equilíbrio aos modelos de isoterma são apresentados na Tabela 15. Os valores de R2 próximos à 

unidade e valores baixos de χ2
red obtidos pela RNL dos dados experimentais comprovaram que todos 

os modelos analisados se ajustaram bem aos dados experimentais. Sendo que o modelo de Redlich-

Peterson foi o que melhor se ajustou aos dados de eqiuilíbrio pois, além do bom ajuste, esse modelo 

foi o que melhor estimou o valor máximo da capacidade de adsorção dos íons metálicos. 

Tabela 15 - Parâmetros estimados para as isotermas de adsorção por meio da regressão 

não linear dos dados experimentais para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC, 

130 rpm, pH 5,75 e 0,2 g L-1 do BST). 

Modelo de 

isoterma 
Parâmetro Co2+ Ni2+ 

Experimental 

Qmax,exp / (mmol g-1) 1,12 ± 0,02 1,22 ± 0,03 

te / (min) 250 180 

Ie / (mol L-1) 0,105 0,177 

γe 0,396 0,340 

Langmuir 

Qmax,est / (mmol g-1) 1,26 ± 0,04 1,29 ± 0,02 

b / (L mmol-1) 4,58 ± 0,40 8,16 ± 0,33 

R2 0,9853 0,9966 

χ2
red 0,0042 0,0011 

Sips 

Qmax,est / (mmol g-1) 1,57 ± 0,09 1,28 ± 0,03 

b / (L mmol-1) 2,41 ± 0,43 8,27 ± 0,55 

n 1,33 ± 0,07 0,99 ± 0,04 

R2 0,9955 0,9966 

χ2
red 0,0014 0,0011 

Redlich-Peterson 

Qmax,est / (mmol g-1) 1,16 ± 0,21 1,29 ± 0,12 

KR / (L g-1) 8,64 ± 1,00 10,63 ± 0,62 

aR / (L mmol-1) 7,47 ± 1,02 8,26 ± 0,58 

β 0,83 ± 0,03 0,99 ± 0,02 

R2 0,9935 0,9966 

χ2
red 0,0020 0,0011 
Fonte: Dados do autor. 

Os valores estimados para o parâmetro n de Sips para a adsorção de Co2+ (1,33) e Ni2+ (0,99) 

indicaram que o sistema de adsorção formado entre o BST e o Ni2+ (n ≈ 1) foi mais homogêneo do 

que o sistema de adsorção formado entre o BST e o Co2+. Os valores estimados para a constante de 

Langmuir (b) para a adsorção de Co2+ (4,58 L mmol-1) e Ni2+ (8,16 L mmol-1) indicaram que o Ni2+ 

possui maior afinidade pelo BST do que o Co2+, mesmo com as capacidades de adsorção de ambos 

os cátions metálicos sendo próximas, justificando os valores obtidos para as velocidades de adsorção 

iniciais (h) desses cátions (Ni2+ > Co2+) no sistema monocomponente. Essa observação também pode 

ser feita graficamente pelo perfil das isotermas de adsorção (Figura 19a e b). Os valores próximos à 
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unidade obtidos para os parâmetros n de Sips e o β de Redlich-Peterson no modelamento da isoterma 

de adsorção do Ni2+ no BST, reduzem as equações desses modelos à equação de Langmuir. 

Foram realizados estudos de isoterma de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BC para fins de 

comparação com o adsorvente BST. As condições experimentais utilizadas foram as mesmas 

definidas para a adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST, mudando apenas as concentrações dos íons 

metálicos na solução que variaram de 0,02 a 0,75 mmol L-1 para Co2+ e 0,02 a 0,60 mmol L-1 para 

Ni2+. Os parâmetros estimados para cada modelo de isoterma pela RNL dos dados de equilíbrio são 

apresentados na Tabela 4 do Apêndice I. Por meio da análise das isotermas de adsorção de Co2+ e 

Ni2+ no BC, as quais contêm os ajustes dos modelos de Langmuir, Sips e Redlich-Peterson aos dados 

de equilíbrio (Figura 1 do Apêndice I) observou-se que o modelo que melhor se ajustou aos dados 

experimentais para a adsorção dos cátions Co2+ e Ni2+ foi o modelo de Sips, apresentando um maior 

valor de R2 e um menor valor χ2
red. Os valores de Qmax,exp para Co2+ (0,064 mmol g-1) e para Ni2+ 

(0,089 mmol g-1) obtidos experimentalmente pelas isotermas de adsorção e os valores de Qmax,est 

estimados pelo modelo de Sips mostraram que a capacidade de adsorção dos íons metálicos no BC, 

assim como no BST, segue a ordem Ni2+ > Co2+. 

O aumento expressivo das capacidades máximas de adsorção dos íons Co2+ (1756%) e Ni2+ 

(1373%) no BC após modificação química com o AS e AT, mostrou que o material BST foi muito 

mais eficiente do que o BC in natura para a remoção desses cátions, justificando assim a modificação 

química do BC proposta neste estudo. 

5.3.3.2 Adsorção bicomponente 

As isotermas de adsorção competitivas (Co2+ - Ni2+) foram investigadas em diferentes 

proporções molares iniciais dos íons Co2+:Ni2+ (1:1; 2:1 e 1:2), a 25ºC, pH 5,75, 130 rpm e 0,2 g L-1 

do BST, utilizando o maior tempo de equilíbrio obtido no estudo de cinética bicomponente (250 min). 

Analisou-se o ajuste dos modelos IAST e RAST aos dados de equilíbrio com o objetivo de avaliar a 

capacidade desses modelos para descrever e predizer a adsorção bicomponente de Co2+ e Ni2+ no 

BST. 

Os dados de equilíbrio mono e bicomponente são apresentados nas Tabelas 3, 5, 6 e 7 do 

Apêndice I. As isotermas de adsorção e as curvas ajustadas pelos modelos IAST (IAST-Langmuir e 

IAST-Sips) e RAST (RAST-Langmuir) aos dados de equilíbrio para cada proporção molar inicial dos 

íons (Co2+:Ni2+) são apresentados na Figura 20a-c. Os valores para as funções de erro RSS, R2 e χ²red 
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obtidos no modelamento dos dados experimentais são apresentados na Tabela 16. Os gráficos 

comparativos das capacidades de adsorção dos íons metálicos em sistemas mono e bicomponente são 

apresentados na Figura 21a-b. 

Figura 20 – Isotermas bicomponente para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST nas proporções 

molares iniciais de Co2+:Ni2+ de: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (pH 5,75, 25 °C, 130 rpm e 0,2 g L-1 de 

BST). (Continua) 
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Figura 20 – Isotermas bicomponente para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST nas proporções 

molares iniciais de Co2+:Ni2+ de: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (pH 5,75, 25 ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de 

BST). (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 

Tabela 16 - Parâmetros estimados pelo modelamento das isotermas bicomponente de adsorção de 

Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC; 130 rpm; pH 5,75 e 0,2 g L-1 de BST). 

Modelo Parâmetro 

Proporção molar (Co2+:Ni2+) 

1:1 2:1 1:2 

Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ 

Experimental 

Qmax,exp / 

(mmol g-1) 
0,375 0,908 0,858 0,412 1,303 1,196 

Qtotal / 

(mmol g-1) 
1,283 1,270 2,499 

IAST-Langmuir 

RSS 0,0121 0,0629 0,0526 0,0232 1,3365 3,7922 

R² 0,9299 0,9500 0,9477 0,9749 0,7430 0,7662 

χ2
red 0,0032 0,0069 0,0101 0,0037 0,6865 0,4038 

IAST-Sips 

RSS 0,0391 0,0682 0,0444 0,1620 1,3365 3,7922 

R² 0,8577 0,9663 0,9594 0,8255 0,7430 0,7662 

χ2
red 0,0103 0,0071 0,0074 0,0336 0,0785 0,2345 

RAST-Sips 

RSS 0,0218 0,0262 0,0699 0,0266 1,3365 3,7922 

R² 0,7982 0,9683 0,9665 0,9129 0,7430 0,7662 

χ2
red 0,0064 0,0040 0,0140 0,0105 0,0785 0,2345 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 21 - Gráficos comparativos das capacidades de adsorção dos íons: (a) Co2+ e (b) Ni2+ no 

BST em sistemas mono- e bicomponente (em diferentes proporções molares de Co2+ e Ni2+). 
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Fonte: Dados do autor. 

Quando os íons Co2+ e Ni2+ estavam presentes em proporção equimolar (Figura 20a) 

observou-se uma maior afinidade dos íons Ni2+ pelos sítios de adsorção do BST, assim como pode 
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ser observado graficamente nas isotermas monocomponente e também por meio dos valores das 

constantes de Langmuir (b) para Co2+ (4,58 L mmol-1) e para Ni2+ (8,16 L mmol-1). Nesse sistema 

bicomponente o adsorvente BST exibiu capacidades de adsorção de Ni2+ (0,9 mmol g-1) e Co2+ 

(0,4 mmol g-1) inferiores às capacidades de adsorção no sistema monocomponente para Co2+ 

(1,1 mmol g-1) e para Ni2+ (1,2 mmol g-1) (Tabela 15). Nesse caso, observou-se que a presença de 

dois componentes no sistema afetou negativamente a capacidade de adsorção de ambos os íons 

metálicos, ocorrendo um efeito de supressão (antagônico). Porém, é importante observar que a 

capacidade total de adsorção do BST no sistema bicomponente (1,4 mmol g-1) aumentou 27% em 

relação à adsorção monocomponente de Co2+ e 17% em relação à adsorção monocomponente de Ni2+. 

O aumento da proporção molar inicial do Co2+ em relação ao Ni2+, Co2+:Ni2+ (2:1), quando 

comparado ao sistema equimolar, aumentou a capacidade de adsorção do Co2+ (de 0,4 para 

0,9 mmol g-1) e diminuiu a capacidade de adsorção do Ni2+ (de 0,9 para 0,4 mmol g-1) no BST, mesmo 

sabendo que a afinidade do Ni2+ pelos sítios de adsorção do BST foi maior. Esse efeito é um indicativo 

que o mecanismo de adsorção dos íons metálicos no BST foi a troca iônica. Isso se deve ao fato do 

sistema de adsorção bicomponente Co2+ - Ni2+ ter exibido efeito positivo para o aumento da 

capacidade de adsorção do Co2+ em função do aumento da concentração do Co2+. Em relação aos 

sistemas de adsorção monocomponente (Tabela 15), as capacidades de adsorção individuais foram 

menores, bem como na proporção equimolar, mostrando que ocorreu competição pelos sítios de 

adsorção do BST (efeito de supressão). Nesse sistema, observou-se também que a capacidade de 

adsorção total dos íons no BST (1,27 mmol g-1) aumentou na presença dos dois íons metálicos, 

quando comparada com a capacidade de adsorção do BST nos experimentos monocomponente. 

A diminuição da proporção molar do Co2+ em relação ao Ni2+, Co2+:Ni2+ (1:2), 

surpreendentemente aumentou a capacidade de adsorção dos íons Co2+ (1,3 mmol g-1) e dos íons Ni2+ 

(1,2 mmol g-1), em relação aos outros sistemas bicomponente estudados. Em relação ao sistema 

monocomponente, a proporção molar de 1:2 de Co2+ e Ni2+ resultou em um aumento da capacidade 

de adsorção do Co2+ (efeito sinérgico), enquanto a capacidade de adsorção do Ni2+ permaneceu 

inalterada. Sendo assim, a capacidade de adsorção total do BST nesse sistema (2,5 mmol g-1) foi 

aproximadamente o dobro da capacidade total de adsorção dos outros sistemas bicomponente 

(proporções molares de Co2+:Ni2+ de 1:1 e 1:2). Nesse caso excepcional, pode-se afirmar que não 

houve competição pelos sítios de adsorção do BST e que a presença do Ni2+ apresentou um efeito 

sinérgico na capacidade de adsorção do Co2+ e a presença do Co2+ não afetou a remoção do Ni2+. 
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O perfil das isotermas de adsorção (Figura 21a-c) para os três sistemas bicomponente 

estudados mudou acentuadamente em consequência da variação na proporção molar da concentração 

inicial dos íons metálicos. Nesses gráficos é possível observar um melhor ajuste dos modelos apenas 

para os dados de equilíbrio para as proporções molares de Co2+:Ni2+ de 1:1 e 2:1. Observou-se 

também que os modelos IAST e RAST apresentaram uma melhor predição para os menores valores 

de concentração de equilíbrio dos íons Co2+ e Ni2+. Outros autores também observaram essa relação 

de pior ajuste dos modelos aos dados experimentais com o aumento da concentração de equilíbrio 

dos adsorvatos (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2011; JADHAV; SRIVASTAVA, 2013; 

TEODORO et al., 2017). 

Comparando as funções de erro (R2, χ2
red e RSS) obtidas pelo ajuste dos três modelos aos dados 

experimentais, o modelo de IAST-Langmuir e o de RAST-Sips foram os que melhor descreveram os 

sistemas de adsorção bicomponente Co2+ - Ni2+ nas proporções molares 1:1 e 2:1. Embora as 

diferenças nos valores de R2, χ2
red e RSS sejam pequenas entre os modelos de IAST-Langmuir e 

RAST-Sips, graficamente o modelo de RAST-Sips pareceu se ajustar melhor aos dados de equilíbrio 

do que o IAST-Langmuir (Tabela 16). Em relação ao modelo RAST (semipreditivo), o modelo IAST 

(preditivo) não previu tão bem a diminuição nas capacidades de adsorção dos íons metálicos no 

sistema bicomponente quando comparada às capacidades de adsorção dos íons metálicos no sistema 

monocomponente (ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2011). A análise das funções de erro para o 

modelamento do sistema de adsorção bicomponente Co2+ - Ni2+ 1:2 confirmou a falta de ajuste dos 

três modelos aos dados obtidos, a qual também pôde ser observada graficamente (Figura 20c). 

A vantagem do modelo RAST em comparação ao IAST é a possibilidade de prever os desvios 

da idealidade dos sistemas de adsorção por meio da introdução dos coeficientes de atividade dos 

adsorvatos. As tendências dos coeficientes de atividade para Co2+ e Ni2+ com o aumento da pressão 

de espalhamento são apresentadas na Figura 22a-c. 

Por meio desses gráficos é possível comparar os diferentes sistemas de adsorção 

bicomponente estudados, conforme determinado pelo modelo RAST. Nesse sentido, observou-se que 

para todos os sistemas de adsorção os coeficientes de atividades para o Co2+ e o Ni2+ foram 

praticamente constantes com o aumento da pressão de espalhamento reduzida. Uma maior diferença 

entre os valores dos coeficientes de atividade do Co2+ e Ni2+ foi observada no sistema de adsorção 

bicomponente 2:1, sendo que essa pode ser uma das justificativas para o modelo de RAST ter tido 

um bom ajuste para esse sistema. Nos demais sistemas de adsorção essa diferença foi menor do que 
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0,4 em toda faixa de pressão de espalhamento. Esses resultados foram semelhantes aos resultados 

obtidos por Teodoro et al. (2017) para o sistema de adsorção Co2+-Ni2+. 

Figura 22 - Coeficientes de atividade (γ) para os sistemas de adsorção bicomponente Co2+ - Ni2+ 

em função das pressões de espalhamento (Ψ) nas proporções molares iniciais de Co2+:Ni2+ de: (a) 

1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (pH 5,75, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de BST). (Continua) 
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Figura 22 - Coeficientes de atividade (γ) para os sistemas de adsorção bicomponente Co2+ - Ni2+ 

em função das pressões de espalhamento (Ψ) nas proporções molares iniciais de Co2+:Ni2+ de: (a) 

1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (pH 5,75, 25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 de BST). (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 

Os gráficos dos valores de qe,experimental em função dos valores qe,calculado para os sistemas de 

adsorção bicomponente estudados são apresentados na Figura 23a-c. Observa-se que apenas para o 

sistema de adsorção bicomponente 1:1 os valores de qe,calculado determinados pelos modelos IAST-

Langmuir e RAST-Sips foram próximos aos valores de qe,experimental para ambos os íons. O modelo 

RAST, por meio dos coeficientes de atividade, conseguiu prever melhor os desvios da idealidade 

quando um adsorvato influenciou na adsorção do outro adsorvato em comparação ao modelo IAST, 

que é apenas preditivo, tendo como base os dados de adsorção monocomponente. Para valores de 

coeficiente de atividade maiores do que a unidade, as capacidades de adsorção preditas pelo modelo 

RAST são menores do que as capacidade de adsorção preditas pelo modelo IAST, enquanto para 

valores de coeficiente de atividade menores do que a unidade, as capacidades de adsorção preditas 

pelo modelo RAST são maiores do que as capacidades de adsorção preditas pelo modelo IAST 

(ERTO; LANCIA; MUSMARRA, 2011). Desta forma, o modelo RAST possui uma maior 

capacidade de predição dos valores de qe,calculado em elevadas concentrações de equilíbrio e elevados 

graus de recobrimento da superfície do BST do que o modelo IAST, como pode ser visto nas Figura 

20, Figura 21a e b e Figura 23a e b. No entanto, nem o modelo RAST e nem o IAST foram capazes 
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de predizer os valores de qe,calculado para a isoterma de adsorção bicomponente na proporção molar 1:2 

em elevadas concentrações e graus de recobrimento da superfície do BST. Para esse sistema de 

adsorção bicomponente, observou-se que os modelos de IAST-Langmuir e IAST-Sips predisseram 

razoavelmente as capacidades de adsorção de ambos os íons metálicos em baixas concentrações de 

equilíbrio. Além disso, ambos os modelos IAST e RAST subestimaram as capacidades de adsorção 

dos íons metálicos em elevadas concentrações de equilíbrio. A inaptidão do modelo de IAST para 

prever corretamente essas isotermas pode ser justificada pela não idealidade dos sistemas de adsorção 

bicomponente estudados. Para o sistema de adsorção bicomponente de Co2+-Ni2+ descrito por 

Teodoro et al. (2017), o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi o modelo de 

RAST, confirmando as observações feitas no presente estudo. 

Desta forma, as isotermas de adsorção bicomponente estudadas mostraram que a capacidade 

de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ foi influenciada pela presença de outro íon em solução e que a 

predição das capacidades de adsorção em sistemas bicomponente a partir dos dados de equilíbrio 

pode ser boa em concentrações de equilíbrio mais baixas mas, em concentrações de equilíbrio mais 

elevadas principalmente o sistema de adsorção Co2+:Ni2+ 1:2, apresentou uma falta de ajuste. 

Figura 23 - Gráficos de qe,calculado versus qe,experimental para o ajuste dos modelos IAST-Sips, IAST-

Langmuir e RAST-Sips aos dados experimentais das isotermas de adsorção bicomponente de Co2+ e 

Ni2+ no BST para as proporções molares: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2. (Continua) 
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Figura 23 - Gráficos de qe,calculado versus qe,experimental para o ajuste dos modelos IAST-Sips, IAST-

Langmuir e RAST-Sips aos dados experimentais das isotermas de adsorção bicomponente de Co2+ e 

Ni2+ no BST para as proporções molares: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2. (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 
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Os gráficos de γNi2+ em função de γCo2+ para os sistemas de adsorção bicomponente estudados 

são apresentados na Figura 24. Os valores dos coeficientes de determinação obtidos por meio da 

regressão linear foram próximos à unidade (R2
1:1 = 0,9934, R2

2:1 = 0,9994 e R2
1:2 = 0,9994). Dessa 

forma, as Eqs. (46) e (47) podem ser usadas para determinar os coeficientes de atividade para os 

sistemas de adsorção bicomponente estudados e, esses posteriormente aplicados para realizar o ajuste 

do modelo de RAST aos dados experimentais. 

Os valores dos parâmetros de ajuste do modelo de Wilson são apresentados na Tabela 17. Os 

parâmetros Λ12 e Λ21 indicam o efeito da interação entre os íons metálicos em cada sistema de adsorção 

bicomponente estudado. Observou-se que para os sistemas de adsorção bicomponente 1:1 e 2:1 a 

influência de um íon metálico na adsorção do outro íon foi aproximadamente a mesma (Λ12 ≈ Λ21). 

Enquanto para o sistema 1:2, a influência do Ni2+ na adsorção do Co2+ foi maior do que a influência 

do Co2+ na adsorção de Ni2+ no BST (Λ21 ˃ Λ12), indicando que nesse sistema a afinidade do Ni2+ pelo 

adsorvente BST foi maior quando comparada à afinidade do Co2+, assim como comprovado nos 

estudos de cinética de adsorção mono e bicomponente. 

Figura 24 – Coeficiente de atividade experimental para o Ni2+ em função do coeficiente de 

atividade experimental para o Co2+ para a adsorção bicomponente Co2+-Ni2+ no BST nas proporções 

molares: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST). (Continua) 
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Figura 24 – Coeficiente de atividade experimental para o Ni2+ em função do coeficiente de 

atividade experimental para o Co2+ para a adsorção bicomponente Co2+-Ni2+ no BST nas proporções 

molares: (a) 1:1, (b) 2:1 e (c) 1:2 (25ºC, 130 rpm e 0,2 g L-1 do BST). (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 17 - Parâmetros de ajuste do modelo de Wilson para os sistemas de adsorção bicomponente 

de Co2+ e Ni2+ no BST em diferentes proporções molares. 

Sistema bicomponente Co2+:Ni2+ c Λ12 Λ21 RSS 

1:1 53,8366 3,0557 2,9459 0,0089 

2:1 12,2423 2,7124 2,5448 17,1055 

1:2 16,3123 2,6123 3,5353 6,3672 

Fonte: Dados do autor. 

5.4 Análise de espectroscopia dispersiva de raios-X (EDS) 

A análise de EDS foi realizada para mapear e analisar a superfície do adsorvente BST 

contendo os íons metálicos Co2+ e/ou Ni2+ adsorvidos. As micrografias obtidas por MEV-EDS do 

BST após os estudos de adsorção monocomponente (Figura 25a e b) e bicomponente (Figura 25c) 

são apresentadas na Figura 25. Por meio dessa técnica espectroscópica foi possível observar na Figura 

25a e b regiões de coloração mais intensa que indicam uma maior concentração do íon metálico 

adsorvido e regiões de coloração menos intensa ou até mesmo pontos pretos, que indicam menor 

concentração do íon metálico adsorvido ou até mesmo ausência de espécie adsorvida. Esse resultado 

era esperado, pois a modificação química do BST com os anidridos succínico e trimelítico em uma 

reação de uma única etapa dificilmente ocorreria de forma homogênea e a distribuição dos grupos 

succinil e trimelitil provavelmente não é regular como mostrado na Figura 8, o que de fato deveria 

resultar em regiões contendo uma maior quantidade de sítios de adsorção e outras regiões contendo 

uma menor quantidade de sítios de adsorção, corroborando com os resultados obtidos. 

Observou-se o mesmo padrão de distribuição dos íons Co2+ e Ni2+ na adsorção bicomponente 

(Figura 25c), com a presença de regiões de colorações mais intensas e menos intensas e algumas 

outras de coloração preta, indicando uma distribuição heterogênea dos íons na superfície do material. 

Observou-se, também, que algumas áreas aparentaram conter uma concentração maior de um dos 

íons metálicos. A micrografia do mapeamento da superfície do BST carregada com os íons Co2+ e 

Ni2+ na proporção equimolar é apresentada na Figura 26 e o gráfico de contagem dos íons presentes 

na faixa representada pela linha amarela presente na micrografia é apresentado na Figura 27. 

Observaram-se diferentes intensidades de um dos íons em algumas regiões, enquanto que em outras 

observaram-se intensidades próximas, comprovando a heterogeneidade na distribuição dos íons 

metálicos na superfície do BST. 
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Figura 25 – Micrografias obtidas por MEV-EDS do BST contendo (a) Co2+, (b) Ni2+ e (c) Co2+ e 

Ni2+ adsorvidos (sistema bicomponente na condição equimolar). 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 26 – Micrografia obtidas por MEV-EDS para o mapeamento de superfície do BST após 

adsorção de Co2+ e Ni2+ presentes em solução inicial na proporção equimolar. 

 

Fonte: Dados do autor. 

Figura 27 - Gráfico da contagem dos íons Co2+ e Ni2+, presentes na região da amostra do BST 

(após estudo de adsorção bicomponente na condição equimolar) representada pela linha amarela 

mostrada na micrografia obtida por MEV-EDS (Figura 26). 

 

Fonte: Dados do autor. 
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Esses resultados estão de acordo com o resultados obtidos no estudo de cinética de adsorção 

bicomponente em batelada no qual obtiveram-se valores positivos para a constante de interação (α) 

dos íons metálicos (0,0677 para Co2+ e 0,0522 para Ni2+) por meio do modelamento utilizando o 

modelo de Corsel, indicando a ocorrência de interações laterais repulsivas entre eles, sendo assim, 

um íon metálico tendeu a não se adsorver próximo ao outro já adsorvido. 

O espectro da soma dos mapas para a varredura dessa amostra é apresentado na Figura 28. 

Esse espectro mostra uma concentração de Ni2+ (20,3±0,1%) na superfície do BST maior do que a 

concentração de Co2+ (17,9±0,1%). Esses resultados estão em concordância com aqueles obtidos na 

isoterma bicomponente para o sistema de adsorção de Co2+-Ni2+ equimolar em que a capacidade de 

adsorção do íon Co2+ (0,4 mmol g-1) foi menor do que do íon Ni2+ (0,9 mmol g-1). 

Figura 28 - Espectro de soma de mapas da região destacada em amarelo na micrografia obtida por 

MEV-EDS (Figura 26) para a amostra do BST contendo Co2+ e Ni2+ adsorvidos a partir do sistema 

de adsorção bicomponente equimolar. 

 

Fonte: Dados do autor. 

5.5 Calorimetria de titulação isotérmica 

Os experimentos para avaliar a entalpia global do processo de adsorção dos cátions Co2+ e 

Ni2+ no BST foram realizados por titulação do íon metálico em solução tampão sem adsorvente e em 

solução tampão contendo o adsorvente. O experimento controle foi realizado por meio da injeção da 
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solução tampão em uma célula contendo solução tampão e o adsorvente BST e não apresentou 

nenhum efeito térmico. As variações da entalpia de adsorção em função da quantidade dos cátions 

Co2+ e Ni2+ adsorvidos na superfície do adsorvente BST à 25ºC e pH 5,75 e também em função do 

grau de recobrimento (θ) da superfície do adsorvente BST são apresentadas nas Figura 29a e b. 

Os valores de ∆adsH° foram positivos para ambos os íons metálicos, indicando que o processo 

de adsorção dos íons estudados foi endotérmico. A variação de ∆adsH para a adsorção de Co2+ e Ni2+ 

ao longo do recobrimento da superfície do BST foi de 4,8 ± 0,8 a 7,9 ±0,3 kJ mol-1, indicando que a 

adsorção de Co2+ e Ni2+ está relacionada às interações com energia na ordem de magnitude de 

fisiossorção (∆adsH°˂ 20 kJ mol-1) (ZHANG et al., 2017). Observou-se que, com o aumento da 

quantidade de metal adsorvida (qe) na superfície do BST, os valores de ∆adsH diminuíram 

gradualmente, ou seja, à medida que o grau de recobrimento da superfície do BST pelos íons 

metálicos foi aumentando, o processo de adsorção foi se tornando menos endotérmico. Isso indica 

que a quantidade de íons metálicos adsorvidos na superfície do BST influenciou o balanço de energia 

associado à formação e ruptura de interações intermoleculares e também a repulsão metal-metal na 

superfície do BST. 

Figura 29 – Curvas de variação de entalpia de adsorção em função (a) da quantidade de cátions 

Co2+ ou Ni2+ adsorvidos no BST no equilíbrio e (b) do grau de recobrimento da superfície do BST 

(pH 5,75 e 25ºC). (Continua) 
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Figura 29 – Curvas de variação de entalpia de adsorção em função (a) da quantidade de cátions 

Co2+ ou Ni2+ adsorvidos no BST no equilíbrio e (b) do grau de recobrimento da superfície do BST 

(pH 5,75 e 25ºC). (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 

O processo de adsorção ocorreu por meio da migração do adsorvato, presente no seio da 

solução, para a superfície do adsorvente e a variação de entalpia associada a esse processo foi 

resultado da contribuição de três subprocessos que ocorreram concomitantemente: (i) dessolvatação 

dos íons metálicos e dos sítios de adsorção do BST (∆dessolH
BST,M2+

), (ii) formação de interações entre 

os íons metálicos e os sítios de adsorção do BST (∆intH
 BST-M2+

) e (iii) formação e rompimento de 

interações metal-metal (∆intH
M2+-M2+

) na solução e na superfície do BST. 

Dessa forma, pode-se representar a variação da entalpia de adsorção por meio da Eq. (109): 

2+ 2+ 2+ 2+BST, M BST - M M - M

ads dessol int intH H H      (109) 

Inicialmente o subprocesso iii pode ser omitido, uma vez que, como poucos íons metálicos 

foram adsorvidos na superfície do BST, a distância entre eles é maior, existindo pouca ou nenhuma 

repulsão adsorvato-adsorvato. Sendo assim, no início do processo o valor de ∆adsH possui 

contribuições apenas dos subprocessos i e ii. O subprocesso i é endotérmico por envolver o 



  RESULTADOS E DISCUSSÃO      137 

 

 

rompimento das interações entre as moléculas de água e os cátions metálicos em solução e o 

rompimento das interações intermoleculares entre as moléculas de água e os sítios de adsorção polares 

presentes na superfície do BST. O subprocesso ii é exotérmico por envolver somente a formação de 

interações entre os cátions metálicos e os sítios de adsorção do BST. Como os valores de ∆adsH são 

positivos, o valor do subprocesso i foi maior do que o valor do subprocesso ii. 

O aumento do grau de recobrimento da superfície do BST fez com que a proximidade dos 

cátions metálicos adsorvidos também aumentasse e, dessa forma, o subprocesso iii também passou a 

contribuir para o valor global de ∆adsH. As variações de entalpia referentes aos outros dois 

subprocessos também foram alteradas e, tal fato, se deve principalmente aos sítios de adsorção na 

superfície do BST possuírem diferentes energias. O processo de adsorção foi atribuído, 

principalmente, às interações eletrostáticas entre os íons metálicos carregados positivamente e os 

grupos carboxilato carregados negativamente presentes na superfície do BST. Nesse caso, em 

específico, a presença dos grupos carboxilato provenientes de grupos distintos (succinil e trimelitil) 

e a heterogeneidade da superfície do bagaço de cana resultou em sítios superficiais com diferentes 

localizações e energias. Dessa forma, o ambiente químico em torno dos grupos carboxilato é 

diferente, fazendo com que os subprocessos alterassem o valor de ∆adsH do processo à medida em 

que a quantidade dos íons metálicos adsorvidos na superfície do BST fosse aumentada. 

O valor global de ∆adsH para a adsorção de Ni2+ foi menor do que o valor global de ∆adsH para 

a adsorção de Co2+, com uma diferença entre eles de aproximadamente 1,4 kJ mol-1 para todas as 

faixas de cobertura superficial. Além disso, o perfil das curvas (Figura 29a) foi semelhante, podendo-

se inferir que os mesmos subprocessos contribuíram para a adsorção tanto do Co2+ quanto do Ni2+ na 

superfície do BST. 

Comparando os valores obtidos no presente estudo com os valores obtidos por 

Xavier et al. (2018) que avaliaram a adsorção de Co2+ e Ni2+ em bagaço de cana modificado apenas 

com anidrido trimelítico (STA) e os valores obtidos por Teodoro et al. (2016) que avaliaram a 

adsorção de Co2+ e Ni2+ em celulose também modificada apenas com anidrido trimelítico (CTA), 

observou-se um resultado semelhante com valores positivos para ∆adsH° e com o processo de adsorção 

de Ni2+ sendo menos endotérmico do que o processo de adsorção de Co2+. A diferença entre os valores 

de ∆adsH para a adsorção de Ni2+ e Co2+ no STA foi em torno de 3 kJ mol-1 e no CTA foi em torno de 

0,4 kJ mol-1. Os perfis dos valores de ∆adsH com o aumento do recobrimento da superfície do BST 

confirmam que ocorreu adsorção em sítios com energias distintas, o que é justificável pela presença 

de grupos carboxilato de unidades diferentes, isto é, succinil e trimelitil. 
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5.6 Termodinâmica do processo de adsorção 

De acordo com os conceitos da termodinâmica, em um sistema isolado, onde a energia não 

pode ser adquirida ou perdida, a mudança na entropia do sistema é a força motriz (HO, 2003). Dessa 

forma, para determinar se o processo de adsorção ocorre espontaneamente, deve-se levar em 

consideração a variação da energia livre de Gibbs padrão de adsorção (∆adsG°), que depende de outros 

parâmetros termodinâmicos, tais como da variação da entalpia padrão de adsorção (∆adsH°) e da 

entropia padrão de adsorção (∆adsS°) do sistema em estudo. 

Os valores obtidos para cada parâmetro termodinâmico referente à adsorção do Co2+ e Ni2+ 

no BST são apresentados na Tabela 18. Os valores de ∆adsG° foram negativos para a adsorção de 

ambos os cátions metálicos, demonstrando a espontaneidade desses processos de adsorção na 

condição padrão. Observou-se que a força motriz para que o processo de adsorção ocorresse foi o 

aumento na variação da entropia padrão do sistema, uma vez que os valores de T∆adsS° foram 

expressivamente maiores que os valores de ∆adsH°. Os valores de T∆adsS° para o processo de adsorção 

de ambos os íons metálicos foram positivos, o que pode ser explicado pela migração de moléculas de 

água oriundas da dessolvatação dos íons metálicos e dos sítios de adsorção na superfície do BST para 

o seio da solução. Os cátions podem liberar algumas ou todas as moléculas de água (dessolvatação) 

durante a formação da interação com os sítios de adsorção do BST e, simultaneamente, as moléculas 

de água que estavam solvatando tanto os íons metálicos quanto os sítios de adsorção passam a formar 

novas interações entre si no seio da solução por meio de ligação de hidrogênio. Sendo assim, os íons 

metálicos que possuíam maior grau de liberdade em solução, ao serem adsorvidos adquirem menor 

grau de liberdade. Por outro lado, as moléculas de água que antes possuíam menor grau de liberdade, 

devido à interação com os íons e os sítios de adsorção do BST, passam a ter um maior grau de 

liberdade, além do aumento da quantidade de moléculas de água em solução, resultando no aumento 

da entropia (MACEDO; PETRUCELLI; AIROLDI, 2010). 

Tabela 18 - Parâmetros termodinâmicos para o processo de adsorção 

de Co2+ e Ni2+ no BST a 25ºC (298 K) e pH 5,75. 

Parâmetro termodinâmico Co2+ Ni2+ 

∆adsG° / (kJ mol-1) -23 ± 2 -25 ± 1 

∆adsH° / (kJ mol-1) 8,0 ± 0,3 6,9 ± 0,3 

T∆adsS° / (kJ mol-1) 31 ± 2 32 ± 1 

Fonte: Dados do autor. 
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5.7 Dessorção em batelada 

Os resultados obtidos no estudo de dessorção dos cátions metálicos são apresentados na 

Tabela 19. A condição utilizada (0,505 mmol HNO3 L-1, 25 min, 25ºC e 130 rpm) definida conforme 

estudo apresentado por Elias et al. (2019) foi satisfatória, permitindo a obtenção de valores de 

eficiência de dessorção e de re-adsorção para ambos os cátions metálicos próximos à 100%. Dessa 

forma, o BST se mostrou um material com boas características para aplicação em coluna de leito fixo, 

ampliando, por meio desse estudo, a possibilidade da sua aplicação em escala industrial. Esse estudo 

indicou que o mecanismo de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ poderia ser a troca iônica pois, nesse caso, 

os íons metálicos foram dessorvidos por meio da protonação dos sítios de adsorção do BST com os 

íons H3O
+ presentes na solução. 

Tabela 19 - Respostas obtidas no estudo de dessorção 

e de re-adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST 

(CHNO3 = 0,505 mmol L-1, 130 rpm, 25ºC, 25 min). 

Parâmetro em estudo Co2+ Ni2+ 

Edes / (%) 96,03 105,7 

Ere-ads / (%) 100,1 98,3 

Fonte: Dados do autor. 

5.8 Adsorção em coluna de leito fixo 

5.8.1 Adsorção de Co2+ e Ni2+em coluna de leito fixo 

O comportamento dinâmico do processo de adsorção em coluna de leito fixo foi avaliado a 

partir do modelamento das curvas de ruptura. A curva de ruptura é representada graficamente pela 

razão entre a concentração de saída na coluna (efluente) e a concentração de entrada na coluna 

(afluente) (Ct/C0) em função do tempo de percolação do fluido através da coluna de leito fixo (t). O 

formato da curva de ruptura revela informações importantes sobre a dinâmica de transferência de 

massa e a cinética de adsorção do processo. Quanto mais aberto é o formato da curva, maior é a 

resistência à transferência de massa. A curva torna-se mais fechada, à medida que a resistência à 

transferência de massa diminui. 

As curvas de ruptura experimentais juntamente com o ajuste dos modelos originais de Thomas 

e Bohart-Adams são apresentadas na Figura 30 e os parâmetros obtidos pela modelagem das curvas 

de ruptura são apresentados na Tabela 20. As capacidades de adsorção determinadas por ambos 

modelos foram próximas àquelas obtidas experimentalmente, sendo que o modelo de Bohart-Adams 
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proporcionou um melhor ajuste aos dados experimentais, com baixos valores de RMSE e valores mais 

elevados de R2 do que o modelo de Thomas. Os valores obtidos para as capacidades de adsorção em 

coluna (1,01 mmol g-1 para Co2+ e 1,03 mmol g-1 para Ni2+) foram cerca de 20% menores que as 

capacidades de adsorção monocomponente dos íons metálicos em batelada (1,26 mmol g-1 para Co2+ 

e 1,29 mmol g-1 para Ni2+). Como em batelada o sistema é mantido sob agitação, essa agitação pode 

ter contribuído para o aumento da capacidade de adsorção dos íons ao melhorar a transferência de 

massa da fase líquida para a fase sólida. 

De acordo com (CHU, 2010), a isoterma de Langmuir se aproxima da isoterma retangular 

quando o valor de bC >> 1. Para os dados experimentais obtidos neste estudo (bCo2+ = 78 mL mg-1 e 

bNi2+ = 139 mL mg-1), essa relação pode ser considerada. Neste caso, por meio do perfil das isotermas 

obtidas experimentalmente (Figura 30), observou-se que a isoterma de adsorção do Ni2+ apresentou 

um formato mais retangular do que a isoterma de adsorção do Co2+. Tal fato, justifica a melhor 

estimativa da capacidade de adsorção do Ni2+ no BST por meio do ajuste do modelo de Bohart-Adams 

em comparação ao modelo de Thomas, enquanto a capacidade de adsorção do Co2+ no BST foi melhor 

estimada pelo modelo de Thomas. 

As constantes de velocidade de pseudo segunda ordem do modelo de Thomas e as constantes 

de velocidade da cinética de reação quasi-química do modelo de Bohart-Adams são da mesma ordem 

de grandeza para o mesmo íon metálico. Essas constantes medem a velocidade de transferência do 

soluto da fase fluida para a fase sólida, e essa velocidade depende das interações soluto-soluto, soluto-

adsorvente e soluto-vizinhança. Em uma cinética de reação quasi-química são consideradas as 

interações laterais, que podem ser fortes repulsões ou fortes atrações entre o soluto e os sítios vizinhos 

mais próximos (vazio ou ocupado), enquanto na cinética de pseudo segunda ordem as interações 

laterais são desconsideradas (KANG; WEINBERG, 1994). Como o modelo de Bohart-Adams foi o 

modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais deste estudo, pode-se então, sugerir que as 

interações laterais, principalmente para a adsorção de Ni2+, influenciaram o processo de adsorção e o 

sítio de adsorção vizinho mais próximo afetou a difusão do soluto do seio da solução para a superfície 

do adsorvente. 
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Figura 30 – Curvas de ruptura para adsorção em coluna de leito fixo em sistema monocomponente 

de (a) Co2+ e (b) Ni2+ em BST (25ºC, 2,10 mmol L-1 de M2+, pH 5,75, �̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g L-1 

do BST). 
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Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 20. Parâmetros obtidos pelos ajustes dos modelos de Thomas e 

Bohart-Adams aos dados experimentais do estudo de adsorção em coluna 

(2,1 mmol L-1 de M2+, 0,5 g do BST, pH 5,75, 25ºC e 2,5 mL min-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor. 

As constantes de velocidade dos modelos de Bohart-Adams e de Thomas são consideradas 

parâmetros concentrados e, dessa forma, apresentam todas as contribuições das transferências de 

massa do soluto do seio da solução para a superfície do BST, da difusão intrapartícula do soluto 

através dos poros do BST e da adsorção dos íons metálicos na superfície do BST. Comparando-se os 

valores dessas constantes (kTh e kB-A), observou-se que os valores de kTh e kB-A para a adsorção de Ni2+ 

foram maiores que os valores de kTh e kB-A para a adsorção de Co2+. Esses resultados estão de acordo 

àqueles obtidos no estudo de adsorção monocomponente em batelada em função do tempo de contato, 

uma vez que o ajuste do modelo de difusão intrapartícula e de Boyd aos dados de cinética sugeriu 

que a transferência de massa na camada limite e a difusão nos poros foram as etapas limitantes do 

processo que controlou a velocidade da adsorção dos íons metálicos em estudo. Além disso, o valor 

do coeficiente de difusão para a adsorção de Ni2+ no BST foi cerca de dez vezes maior do que o 

coeficiente de difusão para a adsorção de Co2+ no BST. 

5.8.2 Ciclos de adsorção e reuso do BST 

Os ciclos de adsorção em coluna de leito fixo e reuso do BST foram realizados para 

demonstrar a aplicabilidade e o possível reuso do adsorvente BST. Os resultados obtidos nos cinco 

ciclos consecutivos de adsorção-dessorção são apresentados na Tabela 21. A capacidade máxima de 

adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST a cada ciclo e a quantidade de metal retida na coluna são 

apresentadas na Figura 31. Observou-se que a capacidade de adsorção apresentou valores próximos 

em todos os ciclos, ocorrendo uma variação maior apenas no quarto ciclo para o sistema de adsorção 

Modelo Parâmetro Co2+ Ni2+ 

Experimental data 
Qmax,exp / (mmol g-1) 1,01 1,03 

εexp 0,8 0,8 

Thomas 

kTh / (mL min-1 mmol-1) 21,81 39,32 

Qmax,est / (mmol g-1) 1,05 1,07 

ε 0,5 0,5 

RMSE 0,0465 0,0428 

R2 0,9752 0,9834 

Bohart-Adams 

kB-A / (mL min-1 mmol-1) 22,98 39,32 

Qmax,est / (mmol g-1) 0,95 1,01 

RMSE 0,0461 0,0392 

R2 0,9838 0,9909 
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do Ni2+. A quantidade de íons residuais no BST aumentou gradualmente de acordo com o número de 

ciclos e a porcentagem de íons metálicos residuais acumulada após o fim do último ciclo foi de 7,8% 

para Co2+ e 7,4% para Ni2+ em relação à quantidade total de íons metálicos adsorvidos. Considerando 

que o valor de Qmax não foi alterado consideravelmente ao decorrer dos ciclos de adsorção-dessorção 

e que, após os cinco ciclos o material tinha retido uma pequena quantidade de massa residual dos íons 

metálicos, o material BST poderia ser reutilizado em outros ciclos sem perda significativa da sua 

eficiência. 

Tabela 21 - Resultados obtidos para cinco ciclos de adsorção-dessorção 

consecutivos para adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC, 500 mg do BST, pH 

5,75, 2,1 mmol M2+ L-1, HNO3
 0,505 mol L-1, �̇�ads = 2,5 mL min-1 e 

�̇�des = 10 mL min-1). 

Íon Parâmetro 
Ciclo 

Total 
1 2 3 4 5 

Co2+ 

mads / (mmol) 0,478 0,498 0,493 0,488 0,485 2,442 

mdes / (mmol) 0,475 0,471 0,455 0,407 0,464 2,272 

Qmax,M2+ / (mmol g-1) 1,02 1,07 1,06 1,04 1,04 - 

Ni2+ 

mads / (mmol) 0,492 0,497 0,491 0,539 0,500 2,519 

mdes / (mmol) 0,462 0,461 0,492 0,468 0,450 2,333 

Qmax,M2+ / (mmol g-1) 1,05 1,06 1,05 1,15 1,07 - 

Fonte: Dados do autor. 

Figura 31 - Capacidade de adsorção no carregamento/recarregamento do BST e quantidade residual 

dos íons metálicos observadas nos cinco ciclos consecutivos de adsorção-dessorção de Co2+ e Ni2+ 

no BST (25 ºC, 500 mg do BST, pH 5,75, 2,1 mmol M2+ L-1, HNO3 0,505 mol L-1, 

�̇�ads = 2,5 mL min-1 e �̇�des = 10 mL min-1). 
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Fonte: Dados do autor. 
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5.8.3 Análise do BST após a adsorção e após os ciclos de adsorção/dessorção dos íons por 

espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier 

Os espectros de FTIR do BST em comparação com o BST carregado com os íons Ni2+ (BST-

Ni2+) e Co2+ (BST-Co2+) e o BST após os cinco ciclos de adsorção-dessorção de Ni2+ (BST-DC, Ni2+) 

e Co2+ (BST-DC, Co2+) em coluna são apresentados na Figura 32. A adsorção de Co2+ e Ni2+ foi 

caracterizada pela divisão da banda em 1606 cm-1 presente no espectro do BST. Essa banda está 

relacionada ao estiramento do grupo carbonila em funções carboxílicas. Após ocorrer a adsorção dos 

íons, essa banda foi dividida em duas bandas largas em 1591 e 1556 cm-1, que estão relacionadas ao 

estiramento assimétrico dos grupos carbonila em funções carboxilato (ŁYSZCZEK, 2007), indicando 

assim que os grupos carboxilato estão envolvidos na adsorção dos íons metálicos. Após a dessorção, 

observou-se o reaparecimento da banda em 1606 cm-1, mostrando que os íons metálicos foram 

dessorvidos do BST e que não ocorreu degradação do material após os ciclos de adsorção-dessorção. 

A não degradação do BST era esperada, levando em consideração à proximidade dos valores da 

capacidade de adsorção dos íons metálicos no BST em cada ciclo de adsorção-dessorção. 

Figura 32 - Espectros de FTIR dos materiais BST, BST-DC, Ni2+, BST-DC, Co2+, BST-Ni2+ e 

BST-Co2+. 
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Fonte: Dados do autor. 
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5.8.4 Estudo de adsorção bicomponente em coluna de leito fixo 

A adsorção bicomponente de Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo foi investigada por meio de 

um planejamento experimental de misturas binárias. As curvas de ruptura obtidas nos cinco ensaios 

de adsorção bicomponente de Co2+ e Ni2+ no BST em coluna de leito fixo são apresentadas na Figura 

33a e b. Os valores de capacidade máxima de adsorção para Co2+ e Ni2+ (Qmax,multi) e a capacidade de 

adsorção total (Qtotal) para os experimentos do planejamento de mistura são apresentados na Tabela 

22. 

As curvas de ruptura para a adsorção de ambos os cátions metálicos têm um perfil de eluição 

bem semelhante para todas as condições experimentais avaliadas no planejamento experimental de 

mistura. Também foi possível observar que o tempo de ruptura (tb) não foi proporcional à cada 

concentração do íon metálico analisada, uma vez que à medida que a concentração do íon metálico 

foi aumentada o tempo de ruptura não foi reduzido conforme era esperado. Em alguns ensaios o 

tempo de ruptura foi maior e em outros menor, não sendo observado um padrão. Essa alternância, 

pode ser justificada pelo fato que, nas condições analisadas neste estudo, em que a concentração total 

dos íons metálicos foi igual à 2,1 mmol L-1, ocorreu efeito antagônico na adsorção dos mesmos, 

influenciando também o tempo para que o processo de adsorção ocorresse. 

Analisando os experimentos monocomponente (experimentos 1 e 2, Tabela 22), observou-se 

que as capacidades de adsorção dos íons metálicos (Qmax,Co2+ = 1,05 mmol g-1 e 

Qmax,Ni2+ = 1,06 mmol g-1) foram um pouco menores que as capacidades de adsorção dos mesmos em 

sistema monocomponente em batelada (≈1,17 mmol g-1) e próximas à capacidade de adsorção total 

em coluna de leito fixo (≈1,03 mmol g-1). 

Para o experimento de proporção molar 3:1 (experimento 3, Tabela 22) observou-se também 

um efeito de supressão na capacidade de adsorção dos íons metálicos. As capacidades de adsorção 

dos íons metálicos nesse experimento (Qc,Co2+ = 0,7 mmol g-1 e Qc,Ni2+ = 0,3 mmol g-1) também foram 

menores do que as capacidades de adsorção dos mesmos no experimento de adsorção bicomponente 

em batelada na proporção molar de 2:1 (Qb,Co2+ = 0,9 mmol g-1 e Qb,Ni2+ = 0,4 mmol g-1). Ao contrário 

do que aconteceu no experimento em concentração equimolar, o mesmo efeito nas capacidades de 

adsorção de Co2+ e Ni2+ em batelada e em coluna foi observado, de forma que a capacidade de 

adsorção do Co2+ foi maior do que a capacidade de adsorção de Ni2+ em ambos estudos. 
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Figura 33 - Curvas de ruptura para a adsorção de (a) Co2+ e (b) Ni2+ no BST em coluna de leito fixo 

para os cinco ensaios do planejamento fatorial de mistura (25ºC, 2,10 mmol L-1 de M2+, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 
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Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 22 - Resultados obtidos no planejamento de mistura para adsorção em coluna de leito fixo 

de Co2+ e Ni2+ no BST (fluxo ascendente, 25ºC, pH 5,75, �̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 

Fonte: Dados do autor. 

Para o experimento de adsorção de proporção molar de 1:3 (experimento 4, Tabela 22) um 

menor efeito de supressão da capacidade de adsorção do Ni2+ e um maior efeito de supressão da 

capacidade de adsorção de Co2+ foi observado em comparação aos demais resultados obtidos (Tabela 

22). As capacidades de adsorção dos íons metálicos nesse experimento (Qc,Co2+ = 0,27 mmol g-1 e 

Qc,Ni2+ = 0,83 mmol g-1) foram muito menores do que as capacidades de adsorção dos mesmos no 

experimento de adsorção bicomponente em batelada na proporção molar de 1:2 (Qb,Co2+ = 1,3 mmol g-

1 e Qb,Ni2+ = 1,2 mmol g-1). Portanto, o efeito observado na capacidade de adsorção dos íons metálicos 

em coluna de leito fixo (efeito de supressão) foi diferente daquele efeito observado na adsorção dos 

íons metálicos em batelada (efeito sinérgico). 

5.8.4.1 Análise estatística do planejamento experimental de mistura 

A análise estatística dos dados apresentados na Tabela 22 foi realizada utilizando o modelo 

linear, pois outros modelos não apresentaram um bom ajuste. As Eqs. (110) e (111) correlacionam as 

concentrações dos íons Co2+ e Ni2+ com a capacidade máxima de adsorção de cada íon metálico 

(Qmax): 

-1

max,Co Co Ni/ (mmol g ) 0,4900 0,0005Q C C   (110) 

-1

max,Ni Ni Co/ (mmol g ) 0,5146 0,0060Q C C   (111) 

em que CCo e CNi (mmol L-1) são as concentrações de Co2+ e Ni2+, respectivamente. 

Por meio das Eqs. (110) e (111) é possível observar que apenas a concentração do íon metálico 

em questão teve forte influência em sua capacidade de adsorção, uma vez que o coeficiente de 

Experimento 

Variável independente 
Proporção molar 

(Co2+:Ni2+) 

Variável dependente/resposta 

CCo
2+ / 

(mmol L-1) 

CNi
2+ / 

(mmol L-1) 

Qmax,Co
2+ / 

(mmol g-1) 

Qmax,Ni
2+ / 

(mmol g-1) 

Qtotal / 

(mmol g-1) 

1 2,100 0,000 - 1,05 0,00 1,05 

2 0,000 2,100 - 0,00 1,06 1,06 

3 1,575 0,525 3:1 0,74 0,28 1,02 

4 0,525 1,575 1:3 0,27 0,83 1,09 

5 1,050 1,050 1:1 0,52 0,56 1,09 

6 1,050 1,050 1:1 0,51 0,55 1,06 
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regressão para a concentração do outro íon não apresentou significância estatística (p < 0,05). Além 

disso, o valor dos coeficientes significativos que multiplicam as concentrações dos íons metálicos nas 

Eqs. (110) e (111) é aproximadamente o mesmo. 

A análise de variância (ANOVA) do planejamento experimental de mistura é apresentada na 

Tabela 23. O ajuste do modelo é definido como sendo bom se o mesmo apresentar uma regressão 

significativa (F > Ftab e p < 0,05). Nesse caso, grande parte da variação total das observações em 

torno da média é descrita pela equação de regressão. O ajuste também pode ser mensurado pelos 

coeficientes de determinação (R2) e de determinação ajustado (R2
adj). Quanto mais próximo da 

unidade forem esses valores, melhor será o ajuste do modelo às respostas observadas. Os dados da 

Tabela 23 mostram que o modelo linear foi estatisticamente significativo para as variáveis 

dependentes analisadas (Qmax,Co e Qmax,Ni) (p-valor = 0,02×10-4 e 0,01×10-4 e F = 1591,5 e 

2733,1 > Ftab = 215,7, respectivamente) e os valores de R2 (0,9975 para Co2+ e 0,9985 para Ni2+) e 

R2
adj (0,9969 para Co2+ e 0,9982 para Ni2+) também apontaram um bom ajuste do modelo aos dados 

experimentais. 

Os diagramas de Pareto para os efeitos padronizados são apresentados na Figura 34a e b. 

Nesses gráficos é possível analisar os efeitos estimados na ordem crescente de significância para cada 

variável dependente. Observou-se que para a adsorção bicomponente apenas a concentração do íon 

metálico em questão possuiu um efeito significativo positivo (67,10 para CCo e 88,89 para CNi) na 

capacidade máxima de adsorção de Co2+ e Ni2+, respectivamente. A concentração de Ni2+ teve um 

efeito positivo maior sobre a sua capacidade de adsorção em comparação ao efeito da concentração 

de Co2+ em sua capacidade de adsorção. 

Tabela 23 - Análise de variância (ANOVA) do planejamento experimental de mistura para 

adsorção em coluna de leito fixo de Co2+ e Ni2+ no BST (fluxo ascendente, 25ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 

Variável Modelo 
Teste F 

p-valor R2 R2
adj 

F Ftab 

Qmax,Co Linear 1591,54 
215,7 

0,02×10-4 0,9975 0,9969 

Qmax,Ni Linear 2733,13 0,01×10-4 0,9985 0,9982 

Fonte: Dados do autor. 

Concluiu-se, portanto, que a presença de Co2+ e Ni2+ na mesma solução não afetou a 

capacidade de adsorção total do adsorvente BST, porém afetou a capacidade de adsorção individual 

desses íons e, como esperado, quanto maior a concentração do íon metálico em questão, maior foi a 

sua capacidade máxima de adsorção. Esses resultados foram contrários aos resultados de adsorção 



  RESULTADOS E DISCUSSÃO      149 

 

 

bicomponente em batelada, uma vez que a presença de Co2+ e Ni2+ na mesma solução afetou tanto a 

capacidade de adsorção total do adsorvente BST quanto a capacidade de adsorção individual desses 

íons metálicos de forma sinérgica ou antagônica, dependendo da proporção dos mesmos na solução. 

Figura 34 - Diagramas de Pareto para os efeitos padronizados das variáveis independentes CCo e 

CNi do planejamento experimental de mistura para as respostas: a) Qmax,Co e b) Qmax,Ni.

Diagrama de Pareto;

 Variável: Qm ax ,Co (mmol g-1)

Planejamento Fatorial de Mistura; Mistura total=2,1, 6 Experimentos

Variável Dependente: Qm ax ,Co (mmol g-1); MS Residual=,000415

,0652097

67,10077

p=,05

(B)CNi (mmol L-1)

(A)CCo (mmol L-1)

 

Diagrama de Pareto

Planejamento Fatorial de Mistura;
Mistura total=2,1, 6 Experimentos

Variável Dependente: Qmax ,Ni (mmol g-1); MS Residual=,0002608

1,041878

88,88866

p=,05

(A)CCo (mmol L-1)

(B)CNi (mmol L-1)

 

Fonte: Dados do autor. 
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5.8.4.2 Modelagem das curvas de ruptura multicomponente 

O estudo de adsorção bicomponente em coluna de leito fixo e seu modelamento são 

importantes para prever os parâmetros do sistema de adsorção e, assim, tornar possível a ampliação 

de escala do processo. O uso do modelo de difusão no poro e no filme (MDPF) permite prever com 

precisão a capacidade máxima de adsorção e os demais parâmetros para um adsorvente em um 

sistema de adsorção competitivo em modo contínuo, dada a sua complexidade e o seu maior número 

de parâmetros, além das interações entre os adsorvatos e entre os adsorvatos e os sítios de adsorção. 

Os valores dos parâmetros Pe, Bi e η para cada íon metálico obtidos pelo modelamento dos dados 

experimentais monocomponente referentes ao planejamento de mistura usando o modelo de difusão no 

poro e no filme (Eq. (96)) são apresentados na Tabela 24. As curvas de ruptura experimentais e estimadas 

pelo modelo para todos os ensaios são apresentadas na Figura 35. O modelo se ajustou bem aos dados 

experimentais para todos os ensaios, obtendo-se baixos valores de RMSE, sendo que o ajuste para os 

sistemas monocomponente foi melhor, menores valores de RMSE, em comparação aos sistemas 

bicomponente. Este melhor ajuste também pode ser observado na Figura 35. Observou-se que as curvas 

estimadas pelo modelo apresentaram formatos semelhantes às curvas obtidas experimentalmente, o que 

sugere que a isoterma multicomponente de Langmuir se ajustou bem aos dados experimentais. 

Tabela 24 - Parâmetros obtidos no modelamento dos dados de adsorção monocomponente 

(ensaios 1 e 2) e bicomponente (ensaios 3 - 6) de Co2+ e Ni2+ em coluna de leito fixo referente ao 

planejamento de mistura utilizando o BST como adsorvente (fluxo ascendente, 25 ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 

Ensaio 1 2 3 4 5 6 

Parâmetro Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ Co2 Ni2+ 

Pe 145 145 150 150 150 150 150 150 150 150 

η 1,60 1,25 0,70 1,50 0,40 1,30 0,55 1,05 0,47 1,35 

Bi 11 13 20 90 120 30 60 50 75 50 

RMSE 0,134 0,169 5,302 4,964 2,879 4,149 

Fonte: Dados do autor. 

Pelos valores do parâmetro Pe estimados na modelagem pode-se afirmar que nos sistemas 

estudados predominaram os mecanismos convectivos. Nesse estudo, os valores de Pe foram 

ligeiramente menores para os sistemas monocomponente (Pe = 145) em coluna de leito fixo do que 

para os sistemas bicomponente (Pe = 150). Assim como sugerido nos estudos de adsorção 

monocomponente em coluna de leito fixo, a resistência à transferência de massa no filme foi 

significativa para o processo de adsorção no sistema bicomponente. 
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Figura 35 - Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo MDPF para os experimentos (a) 1 e 

2, (b) 3, (c) 4, (d) 5 e (e) 6 do planejamento experimental de mistura para a adsorção mono e 

bicomponente de Co2+ e Ni2+ no BST em coluna de leito fixo (25ºC, pH 5,75, �̇� = 2,50 mL min-1 e 

0,5 g de BST). (Continua) 

-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

C
t/C

i

t / min

 Co
2+

 Ni
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme - Co
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme - Ni
2+

(a)

 

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2
(b)

C
t/C

i

t / min

 Co
2+

 Ni
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Co
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Ni
2+

 

 



  RESULTADOS E DISCUSSÃO      152 

 

 

 

Figura 35 - Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo MDPF para os experimentos (a) 1 e 

2, (b) 3, (c) 4, (d) 5 e (e) 6 do planejamento experimental de mistura para a adsorção mono e 

bicomponente de Co2+ e Ni2+ no BST em coluna de leito fixo (25ºC, pH 5,75, �̇� = 2,50 mL min-1 e 

0,5 g de BST). (Continua) 

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

C
t/C

i

t / min

 Co
2+

 Ni
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Co
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Ni
2+

(c)

 

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2
(d)

C
t/C

i

t / min

 Co
2+

 Ni
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Co
2+

 Modelo de difusão no poro e no filme Ni
2+

 

 



  RESULTADOS E DISCUSSÃO      153 

 

 

Figura 35 - Curvas de ruptura experimentais e estimadas pelo MDPF para os experimentos (a) 1 e 

2, (b) 3, (c) 4, (d) 5 e (e) 6 do planejamento experimental de mistura para a adsorção mono e 

bicomponente de Co2+ e Ni2+ no BST em coluna de leito fixo (25ºC, pH 5,75, �̇� = 2,50 mL min-1 e 

0,5 g de BST). (Conclusão) 
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Fonte: Dados do autor. 

O parâmetro η representa a tortuosidade e está relacionado com a distância que o elemento de 

fluido percorre ao atravessar a coluna de leito poroso. Quanto menor o valor de η (maior tortuosidade), 

maior o tempo necessário para que os íons metálicos percorressem o leito, difundindo-se dentro dos 

poros das partículas, e, assim sendo, menor será a velocidade de transferência de massa. Nos sistemas 

bicomponente observou-se que o valor de η para o Co2+ foi sempre menor do que o valor de η para o 

Ni2+. Logo, os íons Co2+ demoraram mais tempo para percorrer o interior dos poros do BST, sendo 

adsorvidos mais lentamente, bem como observado nos estudos de cinética de adsorção 

monocomponente em batelada, em que o tempo de equilíbrio para a adsorção do Co2+ (250 min) foi 

maior do que para a adsorção do Ni2+ (180 min) no BST. Isso também foi observado nos estudos de 

adsorção monocomponente em coluna, por meio das constantes de velocidade dos modelos de 

Thomas (kTh) e Bohart-Adams (kB-A) que foram maiores para a adsorção do Ni2+ do que para a 

adsorção do Co2+ no BST e, por meio do coeficiente de difusão do modelo de Boyd (Di) para a 

adsorção do Ni2+ que também foi maior do que para a adsorção de Co2+. 
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Grandes variações nos valores do parâmetro Bi foram observadas, sendo que os valores de Bi 

obtidos nos estudos bicomponente foram maiores do que os valores de Bi obtidos nos estudos 

monocomponente. A diferença entre os valores de Bi obtidos para a adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ 

nos estudos bicomponente foi maior nos ensaios em que a diferença na concentração inicial dos íons 

metálicos também foi maior. Observou-se que na maioria dos sistemas estudados, a resistência à 

difusão dentro das partículas foi maior que a resistência à transferência de massa no filme, sendo o 

valor de Bi > 30. O Co2+ apresentou maior resistência do que o Ni2+, e isso pode ser justificado pelo 

tamanho dos raios iônicos hidratados, sendo que o raio iônico do Ni2+ (4,04 Å) é menor do que o raio 

iônico do Co2+ (4,23 Å), aumentando a sua mobilidade nos poros do BST e fazendo com que este 

preenchesse os poros primeiramente, o que provavelmente afetou a difusividade do Co2+. Além disso, 

as interações moleculares entre os componentes do sistema também podem interferir na difusividade 

(YU; YUAN, 2016). Dessa forma, a difusividade do Co2+ também pode ter sido afetada pelas 

interações repulsiva entre esse íon e o Ni2+. 

5.8.5 Mecanismo de adsorção por troca iônica em coluna de leito fixo 

A determinação do mecanismo envolvido na adsorção dos íons metálicos é de fundamental 

importância no entendimento do processo de adsorção e na aplicação de um material adsorvente para 

essa finalidade. Por meio do conhecimento do mecanismo de adsorção é possível prever como um 

adsorvente vai se comportar na presença de diferentes íons metálicos (com diferentes cargas e raios 

iônicos hidratados) e até mesmo prever se haverá a remoção preferencial de algum deles. Os grupos 

succinil e trimelitil no adsorvente BST possuem funções ácido carboxílico que poderiam efetuar uma 

troca de H+ por um íon metálico, o que caracterizaria o processo de adsorção como troca iônica. Para 

determinar o mecanismo de adsorção de forma que fosse possível quantificar e entender a 

estequiometria do processo, inicialmente realizou-se a basificação da coluna de leito fixo contendo o 

adsorvente BST com uma solução de NaOH. Essa basificação visou garantir que todos os hidrogênios 

ácidos dos grupos ácido carboxílico fossem trocados por íons Na+, os quais, se trocados, poderiam 

ser quantificados no efluente à coluna assim como os íons Co2+ e Ni2+. Os perfis de concentração do 

íon Na+ e dos íons Co2+ e Ni2+ em função do tempo de operação da coluna de leito fixo para 

determinação do tipo de mecanismo envolvido e da estequiometria para a adsorção dos íons Co2+ e 

Ni2+ são apresentados na Figura 36a-b. 
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Figura 36 - Gráfico de concentração versus tempo de operação para determinação do mecanismo 

de adsorção em coluna de leito fixo por troca iônica dos íons Na+ pelos íons (a) Co2+ e (b) Ni2+ no 

BST (25ºC, �̇� = 2,50 mL min-1, 0,01 mol Na+ L-1, 2,1 mmol M2+ L-1 e 500 mg do BST). 
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Fonte: Dados do autor. 
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Para o experimento de troca de Na+ por Co2+ observou-se que, para cada 0,38 mmol de Co2+ 

adsorvidos, 0,68 mmol de Na+ foram dessorvidos. Isso indica uma relação de Na+ para Co2+ de 

aproximadamente 1,79, sugerindo, portanto, um mecanismo de troca iônica de Na+ por Co2+ 

envolvendo duas funções ácido carboxílico vizinhas. Para o experimento de troca de Na+ por Ni2+, 

observou-se que para cada 0,37 mmol de Ni2+ adsorvidos, 0,80 mmol de Na+ foram dessorvidos. Isso 

indica uma relação de Na+ para Ni2+ de aproximadamente 2,16, sugerindo também um mecanismo de 

troca iônica de Na+ por Ni2+, assim como foi elucidado para o Co2+. Portanto, ambos os resultados 

dos experimentos mostraram que um íon metálico divalente (Co2+ ou Ni2+) substituiu dois íons 

monovalentes (Na+). Uma estrutura representativa para a adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST por 

troca iônica é apresentada na Figura 37. 

Figura 37 - Estrutura representativa para a adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ no BST pelo mecanismo 

de troca iônica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

5.8.6 Adsorção de Co2+ e Ni2+ em uma solução sintética de processo hidrometalúrgico 

O estudo de adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ na presença de outros íons é importante para prever 

a aplicabilidade do material em escala industrial, permitindo uma análise da influência dos outros 

íons, presentes nos efluentes, na remoção dos íons de interesse. Esse estudo foi realizado utilizando 

uma solução sintética, preparada simulando o licor isento de ferro do processo hidrometalúrgico de 



  RESULTADOS E DISCUSSÃO      157 

 

 

obtenção de níquel a partir de minérios lateríticos. Os íons presentes na solução e a proporção dos 

mesmos está de acordo com as caracterizações feitas por Guimarães, Da Silva e Mansur (2014) 

([Ca2+] = 0,50; [Co2+] = 2,10; [Cu2+] = 0,25; [Mg2+] = 3,5; [Mn2+] = 0,55; [Ni2+] = 75,0 e 

[Zn2+] = 0,06 g L-1). Para permitir uma comparação com os estudos realizados utilizando solução 

aquosa de Co2+ e Ni2+, o efluente sintético foi preparado contendo uma concentração total de 

2,1 mmol L-1 dos íons metálicos. 

As concentrações iniciais de cada íon (C0), as capacidades máximas de adsorção e as 

eficiências de remoção dos íons metálicos no processo são apresentadas na Tabela 25. Observou-se 

que a capacidade total de adsorção do material BST nesse estudo (1,14 mmol g-1) foi próxima à 

capacidade de adsorção obtida nos estudos monocomponente em batelada (≈1,17 mmol g-1) e maior 

do que a capacidade total dos estudos monocomponente (≈1,03 mmol g-1) e bicomponente 

(≈1,01 mmol g-1) em coluna de leito fixo. 

Tabela 25 - Valores da concentração inicial dos íons Ni2+, Co2+, 

Mg2+, Cu2+, Mn2+, Ca2+ e Zn2+ na solução de processo sintética 

utilizada e valores de capacidade máxima de adsorção obtida para 

cada íon em BST (fluxo ascendente, 25ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 

Íon C0 / (mmol L-1) Qmax / (mmol g-1) EPads / (%) 

Ni2+ 1,8073 1,077 ± 0,004 22,2 

Co2+ 0,0504 0,013 ± 0,000 56,4 

Mg2+ 0,2037 0,031 ± 0,003 61,7 

Cu2+ 0,0056 0,011 ± 0,000 100,0 

Mn2+ 0,0142 0,005 ± 0,000 63,2 

Ca2+ 0,0176 - - 

Zn2+ 0,0013 - - 

Total 2,1000 1,137 - 

A capacidade máxima de adsorção do Ni2+, em comparação com a capacidade máxima de 

adsorção dos demais íons presentes no efluente, foi maior. Esse resultado já era esperado devido a 

maior concentração desse íon na solução inicial. O material BST apresentou um bom desempenho na 

presença dos outros íons, uma vez que foi capaz de manter a capacidade de adsorção do Ni2+ e ainda 

adsorver outros íons presentes na solução com boa eficiência de remoção (EPads ˃ 56 %). Observou-

se também uma grande afinidade do BST pelo íon Cu2+, adsorvendo completamente esse íon no 

processo (EPads = 100 %). Essa afinidade já era esperada uma vez que o tamanho do raio iônico 

hidratado do Cu2+ (4,19 Å) é aproximadamente igual aos raios iônicos hidratados do Ni2+ (4,04 Å) e 
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Co2+ (4,23 Å) (HAYNES, 2014). A afinidade dos íons pelos sítios de adsorção normalmente aumenta 

com a diminuição do raio iônico hidratados dos íons, dessa forma, tem se uma possível ordem de 

afinidade do BST pelos íons: Ni2+ ˃ Cu2+ ˃ Co2+. Os valores da capacidade de adsorção total para os 

íons Cu2+ (0,0110 mmol g-1) e Co2+ (0,0134 mmol g-1) foram próximos, mesmo a concentração inicial 

do Co2+ (0,0504 mmol L-1) sendo nove vezes maior que a concentração inicial do Cu2+ 

(0,0056 mmol L-1). 

As curvas de ruptura para os íons Co2+, Cu2+, Mg2+, Mn2+ e Ni2+ são apresentadas na Figura 

38. 

Figura 38 – Curvas de ruptura para a adsorção em coluna de leito fixo dos íons presentes na 

solução sintética de processo usando BST como adsorvente (fluxo ascendente, 25ºC, pH 5,75, 

�̇� = 2,50 mL min-1 e 0,5 g de BST). 
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Fonte: Dados do autor. 

Observou-se que o Mg2+ foi inicialmente adsorvido pelo BST, porém, com o passar do tempo 

de operação da coluna, o mesmo foi sendo deslocado dos sítios de adsorção para à solução, causando 

o fenômeno denominado overshooting, no qual a concentração efluente desse íon é maior do que a 

concentração afluente. A adsorção dos íons Ca2+ e Zn2+ sofreu muita interferência, provavelmente 

devido ao fato de estarem presentes em concentrações muito baixas, além da presença dos demais 
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íons. Dessa forma, não foi possível determinar a capacidade máxima de adsorção desses íons, e por 

isso as curvas de ruptura dos mesmos não foram apresentadas na Figura 38. 

5.9 Comparação das capacidades de adsorção para Co2+ e Ni2+ em diferentes adsorventes 

relatados na literatura 

Para facilitar a comparação do BST com outros materiais adsorventes, foram resumidos na 

Tabela 26 diferentes materiais reportados na literatura que foram utilizados para a adsorção de Co2+ 

e Ni2+ de soluções aquosas monocomponente. Comparando o desempenho do BST com o 

desempenho da nanocelulose modificada com AS, observou-se que a capacidade de adsorção de Co2+ 

pela nanocelulose modificada é um pouco superior (19%), porém para esse resultado de adsorção 

utilizando a nanoceluloce modificada foi utilizada uma maior dosagem e foi necessário um maior 

tempo de equlíbrio. Comparando o desempenho do BST com o desempenho do bagaço modificado 

apenas com AT, observaram-se que, em condições semelhantes (com exceção do valor do pH da 

solução), a capacidade de adsorção de Co2+ pelo BST foi superior (18%), além disso o BST possui 

vantagem de poder ser aplicado em uma maior faixa de pH quando comparado ao bagaço modificado 

apenas com o AT, como foi dito anteriormente (seção 5.2.6). Na Tabela 27 foram resumidas as 

condições operacionais e a capacidade máxima de adsorção para alguns adsorventes reportados na 

literatura que foram utilizados para adsorver Co2+ e Ni2+ de soluções multicomponentes. Observaram-

se que, comparando apenas a adsorção em coluna utilizando a proporção molar dos íons na solução 

inicial de 1:1, o BST obteve o maior valor de capacidade de adsorção. 

Observou-se que o material BST é um material promissor tendo em vista a sua alta capacidade 

de adsorção dos íons estudados tanto em sistemas monocomponente quanto multicomponente, a 

temperatura de uso (relacionada à resistência térmica do adsorvente) e o baixo tempo de equilíbrio de 

adsorção, além do fato de ser um material proveniente de fonte renovável e que pode ser regenerado 

por dessorção e usado por várias vezes consecutivas sem perda significativa de sua eficiência de 

adsorção. 
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Tabela 26 - Comparação de diferentes adsorventes descritos na literatura para a remoção de Co2+ e Ni2+ de soluções aquosas. 

Biomassa 
Agente 

Modificador 

Qmax / (mmol g-1) 

pH 

Dosagem do 

adsorvente / 

(g L-1) 

Agitação / 

(rpm) 

T / 

(°C) 

t / (min) 

Referência 
Co2+ Ni2+ Co2+ Ni2+ 

Bagaço de cana 
Anidrido 

fitálico 
0,462 0,701 5,75 0,20 130 25 180 180 

(RAMOS et al., 

2016) 

Bagaço de cana AT 0,950 1,295 5,75 0,20 130 25 180 75 
(RAMOS et al., 

2015) 

Celulose AT 0,749 1,001 5,50 0,20 130 25 70  70 
(TEODORO et al., 

2016) 

Bagaço de cana AS e AT 1,124 1,222 5,75 0,20 130 25 250 180 (Esse trabalho) 

Bagaço de cana - 0,064 0,089 5,75 0,20 130 25 250 250 (Esse trabalho) 

C. 

angustifolium 

(planta) 

- 0,049 0,051 5,78 0,80 150 22 1080 1080 
(DWIVEDI et al., 

2015) 

C. 

angustifolium 

(planta) 

NH3 0,168 0,172 5,78 0,80 150 22 1080 1080 
(DWIVEDI et al., 

2015) 

Nanocelulose AS 1,338 0,744 5,00 6,25 - - 1440 1440 

(HOKKANEN; 

REPO; 

SILLANPÄÄ, 2013) 

Seda de milho - 1,392 1,276 6,00 0,80 - 25 20 20 (YU et al., 2016) 

Palha de cevada - 0,070 0,103 6,50 5,00 - 25 45 45 
(ARSHADI; AMIRI; 

MOUSAVI, 2014) 

Resíduos de 

cenoura 

Ácido 

acético 
0,091 0,098 5,25 1,00 140 20 60 60 

(GÜZEL; YAKUT; 

TOPAL, 2008) 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 27 - Condições operacionais e capacidade de adsorção máxima para alguns adsorventes utilizados na adsorção bicomponente de Co2+ e Ni2+ reportados 

na literatura. 

Adsorvente Tipo 

Parâmetro 

Componentes 

Qmax / 

(mmol g-1) 
Efeito Modelo Referência 

�̇� / 

(mL min-1) 
pH 

T / 

(°C) 

C0 / 

(mmol L-1) 

Dosagem 

/ (g L-1) 

Proporção 

molar 
Co2+ Ni2+ 

Bagaço de cana 

modificado com 

AT 

B  5,5 25 
0,05-1,12 

(1:1) 
0,2 1:1 Co-Ni 0,3680 0,576 Supressão La e P-Fa (RAMOS et al., 2016) 

Celulose 

modificado com 

AT 

B  5,5 25 
0,05–1,35 

(1:1) 
0,2 1:1 Co-Ni 0,480 0,530 Supressão 

IAST e 

RAST 

(RAST-L) 

(TEODORO et al., 

2017) 

Perlita revestida 

com quitosana 
B  5,0 25 

0,17-1,70 

(1:1) 
- 1:1 Co-Ni 1,130 0,957 - Fr e L 

(SWAYAMPAKULA 

et al., 2009) 

Bagaço 

modificado com 

anidrido fitálico 

B  5,5 25 
0,05-1,12 

(1:1) 
0,2 1:1 Co-Ni 0,180 0,281 Supressão 

LCb, J-S, P-

F, LEFI 
(RAMOS et al., 2015) 

Folhas de Tectona 

grandis (in 

natura) 

C 1 - 30 1,2 - 1:1 Co-Ni 0,400 0,375 - 
B-A, Th, Y-

N 

(VILVANATHAN; 

SHANTHAKUMAR, 

2017) 

Biocarvão de 

folhas da de 

Tectona grandis 

C 
1 

 
- 30 1,2 - 1:1 Co-Ni 0,403 0,460 - B-A, T, Y-N 

(VILVANATHAN; 

SHANTHAKUMAR, 

2017) 

BC modificado 

com AT 
C 1,4 5,5 25 

0,70 (Co) e 

1,40 (Ni) 
- 1:2 Co-Ni 0,246 0,541 Supressão Th e B-A 

(XAVIER et al., 

2018) 

BC modificado 

com AT 
C 1,4 5,5 25 

1,40 (Co) e 

0,70 (Ni) 
 2:1 Co-Ni 0,559 0,285 

Supressão 

 
Th e B-A 

(XAVIER et al., 

2018) 

Saccharomyces 

cerevisiae 
 4,0 8,0 25 1,70 - 1:1 Co-Ni-Cd 0,004 0,003 - Th eYan 

(GALEDAR; 

YOUNESI, 2013) 

BC modificado 

com AS e AT 
C 2,5 5,75 25 1,05 - 1:1 Co-Ni 0,52 0,56 Supressão Th e B-A (Esse trabalho) 

BC modificado 

com AS e AT 
C 2,5 5,75 25 

0,525 (Co) e 

1,575 (Ni) 
 1:3 Co-Ni 0,74 0,28 Supressão Th e B-A (Esse trabalho) 

BC modificado 

com AS e AT 
C 2,5 5,75 25 

1,575 (Co) e 

0,525 (Ni) 
 3:1 Co-Ni 0,27 0,83 Supressão Th e B-A (Esse trabalho) 

B: Adsorção em batelada; C: Adsorção em coluna de leito fixo; L: Modelo de Langmuir; J-S: Modelo de Langmuir estendido modificado por Jain e Snoeyink, Fr: Modelo de 

Freundlich; P-F: P-Factor; LC: modelo de Langmuir competitivo; LEFI: Modelo de Langmuir estendido modificado com um fator de interação. Th: Modelo de Thomas; B-

A: Modelo de Bohart-Adams; Y-N: Modelo de Yoon-Nelson. a: modelo modificado e b: modelo original 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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6 CONCLUSÃO 

O processo de triagem executado para a dupla esterificação do bagaço de cana com os 

anidridos succínico e trimelítico em uma única etapa (one-pot) resultou em um material com 

dupla funcionalidade e com o benefício da diminuição do gasto de reagentes e do tempo de 

preparação bem como do número de operações unitárias e consumo de energia. O ganho de 

massa (pgm) na síntese foi de 73,2% e a quantidade de grupos ácido carboxílicos introduzidos 

(nT,COOH) foi de 4,67 mmol g-1. A análise por ressonância magnética nuclear de 13C em estado 

sólido utilizando o método Multi-CP proporcionou a elucidação da estrutura química, 

morfologia e dimensão do BST, material inédito na literatura, e a consequente quantificação 

dos grupos succinil (0,51 unidades) e trimelitil (0,59 unidades) contidos a cada unidade de 

celobiose. A inserção desses grupos nessa proporção resultou em um material com menor ponto 

de carga zero (2,40) comparado a outros materiais sintetizados por meio da modificação do 

bagaço de cana apenas com um dos anidridos, ampliando a faixa de pH para aplicação desse 

material como adsorvente. 

A avaliação dos parâmetros do processo de adsorção pH, tempo de contato e 

concentração inicial dos íons Co2+ e Ni2+ na adsorção mono e bicomponente, em batelada, 

mostrou que os melhores resultados foram obtidos em pH 5,75 para ambos os íons e com o 

tempo de contato de 250 e 180 min para Co2+ e Ni2+, respectivamente. Os modelos de cinética 

e de equilíbrio que melhor se ajustaram aos dados experimentais monocomponente foram os 

modelos de pseudo segunda ordem e o modelo de Redlich-Peterson, respectivamente. As 

capacidades máximas de adsorção estimadas por esse modelo foram de 1,16 mmol g-1 para Co2+ 

e 1,29 mmol g-1 para Ni2+. O modelo de isoterma que melhor se ajustou aos dados experimentais 

bicomponente para os estudos utilizando as concentrações iniciais dos íons nas proporções 

molares de Co2+:Ni2+ 1:1 e 2:1 foi o modelo RAST-Sips, enquanto para a proporção molar 1:2 

todos os modelos analisados apresentaram falta de ajuste. Na maioria dos estudos bicomponente 

a presença de um íon apresentou efeito antagônico na adsorção do outro íon. De modo geral, 

pode-se concluir que a dupla esterificação do bagaço de cana com os anidridos succínico e 

trimelítico não só melhorou o desempenho do BST em termos de capacidade de adsorção como 

também a faixa de pH onde efetivamente o BST pôde promover a remoção dos íons metálicos 

(Tabela 26 e Tabela 27) em comparação ao bagaço de cana modificado apenas com anidrido 

trimelítico (RAMOS et al., 2015), tanto para o sistema mono quanto para o bicomponente em 

batelada e em coluna de leito fixo. 
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Os experimentos para avaliar a entalpia global do processo de adsorção dos íons 

metálicos no BST por meio da titulação calorimétrica isotérmica indicaram que o processo de 

adsorção de ambos os íons foi endotérmico (ΔadsH> 0) e que a adsorção ocorreu em sítios de 

adsorção com energias distintas, embora tenha ocorrido interação metal-metal na superfície do 

BST que também contribuiu para a variação do valor da ΔadsH em elevados graus de 

recobrimento da superfície do BST. Os dados termodinâmicos indicaram que o processo foi 

entropicamente dirigido (ΔadsS
o > 0) e espontâneo (ΔadsG

o < 0). 

O estudo de dessorção em batelada e a aplicação dos ciclos de adsorção-dessorção em 

coluna de leito fixo mostraram que o material possui eficiência de dessorção e re-adsorção 

próxima à 100%, mesmo após os vários ciclos. A análise por EDS feita no BST após o seu 

carregamento com os íons metálicos mostrou que a distribuição desses íons ocorreu de forma 

heterogênea na superfície do adsorvente e a análise por FTIR do BST após os cinco ciclos de 

adsorção-dessorção consecutivos mostrou que não ocorreu degradação do material. 

O modelo de Bohart-Adams foi o que melhor se ajustou aos dados experimentais 

monocomponente para a adsorção de ambos os íons em coluna de leito fixo, obtendo valores 

de Qmax,est igual à 0,95 e 1,02 mmol g-1 para adsorção de Co2+ e Ni2+, respectivamente. O efeito 

antagônico na capacidade de adsorção dos íons foi evidenciado no estudo de adsorção 

bicomponente realizado por meio do planejamento experimental de mistura. Este estudo 

reafirmou a maior afinidade do Ni2+ pelos sítios de adsorção do BST em relação ao Co2+. Os 

valores de Qmax foram próximos à 1 mmol g-1 para todos os experimentos. A modelagem dos 

dados obtidos nesse planejamento utilizando o modelo de difusão no poro e no filme permitiu 

inferir que, na maioria dos sistemas estudados, a resistência à difusão intrapartícula foi mais 

evidente que a transferência de massa através do filme (Bi > 30) e os mecanismos de convecção 

predominaram (Pe >> 10). A adsorção dos íons Co2+ e Ni2+ na superfície do BST ocorreu por 

meio do mecanismo de troca iônica, de forma que dois grupos ácido carboxílico próximos 

interagiram com um íon metálico bivalente. 

Os estudos de adsorção em batelada em sistema mono e bicomponente proporcionaram 

a obtenção de dados experimentais que foram usados para o dimensionamento da adsorção em 

contínuo em sistema mono e bicomponente, trazendo um maior entendimento das propriedades 

físico-químicas do BST e do seu desempenho comparativo tanto em batelada quanto em coluna 

de leito fixo. Esses dados podem ser usados para o dimensionamento de estações de tratamento 

de água e efluente tanto em batelada quanto em contínuo. 
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O estudo de adsorção a partir de uma solução sintética do processo hidrometalúrgico 

mostrou que a capacidade de adsorção do Ni2+ (Qmax = 1,08 mmol g-1) (íon presente em maior 

concentração na solução) manteve-se inalterada mesmo na presença dos outros íons, além do 

BST ter possibilitado a obtenção de uma eficiência de remoção dos íons Co2+, Cu2+, Mg2+ e 

Mn2+ acima de 56%. A seletividade do BST dependeu tanto da concentração do íon metálico 

quanto da afinidade do íon pelos seus sítios de adsorção, seguindo a Série de Irving-Williams 

(1953). 

A comparação do BST com outros materiais relatados na literatura mostrou que esse 

material apresentou bom desempenho como adsorvente, sendo assim, o mesmo pode ser 

considerado um material promissor para uma aplicação industrial, uma vez que ele também 

possui a vantagem de ser de fonte renovável e ser biodegradável. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

A aplicação do BST como adsorvente de cátions metálicos em escala industrial requer 

uma pesquisa complementar à essa. Além disso faz se necessário uma destinação final do 

material após o seu uso como adsorvente, quando sua eficiência para a remoção dos íons 

metálicos for reduzida devido à sua aplicação em diversos ciclos de adsorção-dessorção. Dessa 

forma, este trabalho tem como objetivos futuros: 

- A aplicação do BST na adsorção de íons metálicos presentes em uma solução real; 

- A análise de viabilidade econômica para aplicação do BST como adsorvente; 

- A aplicação do BST carregado com os íons metálicos como catalisador na 

decomposição térmica de compostos orgânicos voláteis. 
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APÊNDICE I 

Tabela 1 – Dados de cinética monocomponente obtidos experimentalmente em batelada 

para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST em função do tempo de contato (25ºC, 130 rpm, 

pH 5,75, 0,68 mmol M2+ L-1 e 0,2 g L-1 do BST). 

Co2+ Ni2+ 

t / (min) qt / (mmol g-1) t / (min) qt / (mmol g-1) 

2 0,0253 ± 0,0000 2 0,4866 ± 0,0123 

5 0,1542 ± 0,0076 5 0,7227 ± 0,0061 

10 0,2439 ± 0,0075 10 0,7532 ± 0,0122 

15 0,3872 ± 0,0151 15 0,8062 ± 0,0000 

20 0,3269 ± 0,0151 20 0,8596 ± 0,0124 

30 0,5381 ± 0,0000 45 0,9045 ± 0,0123 

45 0,6014 ± 0,0152 90 0,9461 ± 0,0124 

60 0,6394 ± 0,0076 120 0,9598 ± 0,0062 

90 0,7569 ± 0,0075 180 0,9869 ± 0,0086 

120 0,8808 ± 0,0076 250 0,9894 ± 0,0062 

180 0,9817 ± 0,0025 360 1,0029 ± 0,0000 

250 1,0044 ± 0,0000 480 1,0090 ± 0,0062 

360 0,9969 ± 0,0075 600 1,0017 ± 0,0062 

480 0,9993 ± 0,0152 -  

600 1,0222 ± 0,0076 -  

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 2 – Dados de cinética bicomponente obtidos 

experimentalmente em batelada para a adsorção simultânea de Co2+ 

e Ni2+ no BST em função do tempo de contato (25ºC, 130 rpm, pH 

5,75, 0,68 mmol M2+ L-1 e 0,2 g L-1 do BST). 
 Co2+ Ni2 

t / (min) qt / (mmol g-1) qt / (mmol g-1) 

2 0,10 ± 0,00 0,40 ± 0,00 

5 0,12 ± 0,02 0,40 ± 0,01 

10 0,20 ± 0,02 0,65 ± 0,02 

15 0,23 ± 0,00 0,70 ± 0,01 

20 0,36 ± 0,00 0,74 ± 0,00 

30 0,43 ± 0,02 0,78 ± 0,05 

45 0,51 ± 0,03 0,80 ± 0,02 

60 0,64 ± 0,00 0,86 ± 0,00 

75 0,78 ± 0,05 0,87 ± 0,00 

90 0,81 ± 0,08 0,87 ± 0,00 

120 0,87 ± 0,05 0,90 ± 0,02 

180 0,89 ± 0,03 0,90 ± 0,00 

250 0,94 ± 0,02 0,92 ± 0,00 

360 0,93 ± 0,05 0,94 ± 0,00 

480 0,94 ± 0,06 0,92 ± 0,00 

600 0,94 ± 0,05 0,94 ± 0,01 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 3 – Dados experimentais de equilíbrio de adsorção monocomponente e em 

batelada de Co2+ e Ni2+ no BST a 25ºC, 130 rpm, pH 5,75, 0,2 g L-1 do BST e tempos de 

contato de 180 e 250 min para o Co2+ e o Ni2+, respectivamente. 

Co2+ Ni2+ 

Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) 

0,0136 ± 0,0000 0,1078 ± 0,0000 0,0137 ± 0,0005 0,1322 ± 0,0028 

0,0309 ± 0,0001 0,1964 ± 0,0009 0,0312 ± 0,0004 0,2427 ± 0,0024 

0,0510 ± 0,0021 0,2802 ± 0,0112 0,0481 ± 0,0026 0,3584 ± 0,0140 

0,0703 ± 0,0004 0,3504 ± 0,0023 0,0660 ± 0,0000 0,4681 ± 0,0000 

0,0966 ± 0,0006 0,3873 ± 0,0030 0,0897 ± 0,0012 0,5435 ± 0,0066 

0,1184 ± 0,0007 0,4562 ± 0,0036 0,1127 ± 0,0003 0,6252 ± 0,0016 

0,1480 ± 0,0004 0,4767 ± 0,0021 0,1360 ± 0,0041 0,7089 ± 0,0222 

0,2041 ± 0,0005 0,5391 ± 0,0029 0,2003 ± 0,0102 0,7744 ± 0,0550 

0,3212 ± 0,0007 0,6405 ± 0,0040 0,3142 ± 0,0006 0,9802 ± 0,0034 

0,4367 ± 0,0021 0,7934 ± 0,0113 0,5205 ± 0,0009 0,9896 ± 0,0048 

0,4465 ± 0,0012 0,8556 ± 0,0064 0,6573 ± 0,0011 1,0471 ± 0,0059 

0,5555 ± 0,0039 0,8934 ± 0,0207 1,0054 ± 0,0039 1,1825 ± 0,0212 

0,6778 ± 0,0048 0,9640 ± 0,0255 1,1618 ± 0,0089 1,1401 ± 0,0477 

0,8242 ± 0,0037 0,9960 ± 0,0197 1,5521 ± 0,0000 1,2376 ± 0,0000 

0,9104 ± 0,0019 1,0130 ± 0,0103 1,9625 ± 0,0028 1,21491 ± 0,015 

1,3015 ± 0,0027 1,1322 ± 0,0146 2,1651 ± 0,0170 1,2215 ± 0,0302 

1,4049 ± 0,0034 1,1242 ± 0,0182 - - 

1,8441 ± 0,0037 1,1713 ± 0,0197 - - 

2,4840 ± 0,0000 1,2015 ± 0,0004 - - 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 4 - Valores obtidos para os parâmetros das isotermas de adsorção de Co2+ e Ni2+ no 

BC (25ºC, 130 rpm, pH 5,75 e 0,2 g L-1 do BC). 

Modelo de isoterma Parâmetro Co2+ Ni2+ 

Dados experimentais 

Qmax,exp / (mmol g-1) 0,64 ± 0,06 0,89 ± 0,04 

te / (min) 250 250 

Ie / (mol L-1) 0,1016 0,1756 

γe 0,400 0,341 

Langmuir 

Qmax,est / (mmol g-1) 0,71 ± 0,03 0,20 ± 0,00 

b / (L mmol-1) 13,26 ± 1,90 1,77 ± 0,18 

R2 0,9711 0,9284 

χ2
red 0,0003 0,0025 

Freundlich 

KF / [mmol g-1/(L mmol-1)1/n] 0,81 ± 0,03 0,18 ± 0,014 

n 2,78 ± 0,18 1,20 ± 0,00 

R2 0,9731 0,9141 

χ2
red 0,0003 0,0029 

Sips 

Qmax,est / (mmol g-1) 0,80 ± 0,00 0,12 ± 0,00 

b / (L mmol-1) 9,47 ± 0,57 5,24 ± 0,43 

n 1,27 ± 0,07 0,59 ± 0,06 

R2 0,9859 0,9637 

χ2
red 0,0002 0,0014 

Redlich-Peterson 

Qmax,est / (mmol g-1) 0,78 ± 0,35 0,26 ± 0,21 

KR / (L g-1) 1,81± 0,59 0,31 ± 0,14 

aR / (L mmol-1) 23,28 ± 7,29 1,23± 0,87 

β 0,79 ± 0,06 1,00 ± 1,65 

R2 0,9857 0,9322 

χ2
red 0,0002 0,0029 

Fonte: Dados do autor. 
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Figura 1 - Isotermas de adsorção: (a) Co2+ e (b) Ni2+ no BC a pH 5,75, 25ºC, 130 rpm e 

0,2 g L-1 do BC. 
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Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 5 – Dados experimentais de equilíbrio de adsorção bicomponente em batelada 

para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC, 130 rpm, pH 5,75, 0,2 g L-1 do BST e 

tempos de contato de 250 min) na proporção molar Co2+:Ni2+ de 1:1. 

Proporção molar Co2+:Ni2+ (1:1) 

Co2+ Ni2+ 

Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) 

0,0183 ± 0,0003 0,0915 ± 0,0017 0,0190 ± 0,0004 0,1322 ± 0,0021 

0,0381 ± 0,0006 0,1740 ± 0,0034 0,0387 ± 0,0007 0,2427 ± 0,0038 

0,0610 ± 0,0000 0,2392 ± 0,0000 0,0630 ± 0,0000 0,3584 ± 0,0000 

0,0958 ± 0,0011 0,2444 ± 0,0000 0,0968 ± 0,0014 0,4681 ± 0,0074 

0,1223 ± 0,0004 0,2914 ± 0,0058 0,1236 ± 0,0005 0,5435 ± 0,0028 

0,1462 ± 0,0005 0,3526 ± 0,0023 0,1517 ± 0,0003 0,6252 ± 0,0017 

0,1812 ± 0,0007 0,3528 ± 0,0027 0,1860 ± 0,0015 0,7089 ± 0,0279 

0,2481 ± 0,0005 0,3744 ± 0,0036 0,2567 ± 0,0005 0,7744 ± 0,0026 

0,3878 ± 0,0007 0,3783 ± 0,0000 0,3918 ± 0,0007 0,9802 ± 0,0037 

0,8109 ± 0,0000 0,3832 ± 0,0000 0,8342 ± 0,0000 0,9896 ± 0,0000 

1,3100 ± 0,0000 0,3569 ± 0,0000 1,3947 ± 0,0000 1,0471 ± 0,0000 

1,7999 ± 0,0037 0,3795 ± 0,0197 1,9635 ± 0,0028 1,1825 ± 0,0149 

Fonte: Dados do autor. 

Tabela 6 – Dados experimentais de equilíbrio de adsorção bicomponente em batelada 

para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC, 130 rpm, pH 5,75, 0,2 g L-1 do BST e 

tempos de contato de 250 min) na proporção molar Co2+:Ni2+ de 2:1. 

Proporção molar Co2+:Ni2+ (2:1) 

Co2+ Ni2+ 

Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) 

0,0396 ± 0,0002 0,1507 ± 0,0013 0,0176 ± 0,0002 0,0829 ± 0,0012 

0,0620 ± 0,0004 0,2120 ± 0,0022 0,0276 ± 0,0009 0,1179 ± 0,0049 

0,0839 ± 0,0019 0,2764 ± 0,0100 0,0373 ± 0,0027 0,1543 ± 0,0143 

0,1008 ± 0,0019 0,2926 ± 0,0102 0,0413 ± 0,0000 01329 ± 0,0000 

0,1840 ± 0,0018 0,2872 ± 0,0103 0,0818 ± 0,0006 0,1814 ± 0,0034 

0,2102 ± 0,0032 0,3268 ± 0,0103 0,0952 ± 0,0016 0,1966 ± 0,0084 

0,2285 ± 0,0000 0,4410 ± 0,0170 0,0944 ± 0,0022 0,2020 ± 0,0115 

0,3600 ± 0,0038 0,5687 ± 0,0000 0,1531 ± 0,0028 0,2411 ± 0,0150 

0,5818 ± 0,0000 0,6250 ± 0,0205 0,2443 ± 0,0015 0,2815 ± 0,0084 

1,1770 ± 0,0005 0,7669 ± 0,0000 0,4886 ± 0,0000 0,3882 ± 0,0000 

1,4821 ± 0,0003 0,7955 ± 0,0025 0,6259 ± 0,0008 0,3594 ± 0,0041 

2,1396 ± 0,0002 0,7997 ± 0,0016 0,8968 ± 0,0006 0,4067 ± 0,0001 

2,8612 ± 0,0040 0,8880 ± 0,0011 1,2077 ± 0,0005 0,4218 ± 0,0000 

3,1397 ± 0,0007 0,8560 ± 0,0213 1,3280 ± 0,0019 0,3983 ± 0,0103 

3,5326 ± 0,000 0,8301 ± 0,0038 1,4887 ± 0,0011 0,42084 ± 0,0060 

Fonte: Dados do autor. 
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Tabela 7 – Dados experimentais de equilíbrio de adsorção bicomponente em batelada 

para a adsorção de Co2+ e Ni2+ no BST (25ºC, 130 rpm, pH 5,75, 0,2 g L-1 do BST e 

tempos de contato de 250 min) na proporção molar Co2+:Ni2+ de 1:2. 

Proporção molar Co2+:Ni2+ (1:2) 

Co2+ Ni2+ 

Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) Ce / (mmol L-1) qe / (mmol g-1) 

0,0432 ± 0,0007 0,1683 ± 0,0037 0,0540 ±0,0011 0,2229 ± 0,0060 

0,0531 ± 0,0001 0,2497± 0,0006 0,0724 ± 0,0015 0,2965 ± 0,0083 

0,1140 ± 0,0009 0,3238 ± 0,0046 0,1429 ± 0,0027 0,4314 ± 0,0146 

0,1327 ± 0,0012 0,3553 ± 0,0066 0,1656 ± 0,0010 0,4782± 0,0055 

0,1668 ± 0,0000 0,4391 ± 0,0000 0,2160 ± 0,0038 0,5493 ± 0,0204 

0,2087 ± 0,0051 0,4838 ± 0,0272 0,2712 ± 0,0000 0,5985 ± 0,0000 

0,3302 ± 0,0000 0,6303 ± 0,0000 0,4373 ± 0,0023 0,7298 ± 0,0126 

0,5071 ± 0,0049 0,7528 ± 0,0264 0,6616 ± 0,0000 0,8982 ± 0,0000 

0,6775 ± 0,0000 0,8981 ± 0,0000 0,9027 ± 0,0047 0,9628 ± 0,0250 

0,8784 ± 0,0050 0,8972 ± 0,0270 1,1519 ± 0,0059 1,0035 ± 0,0316 

1,0606 ± 0,0081 1,1223 ± 0,0438 1,4104 ± 0,0067 1,1557 ± 0,0361 

1,2516 ± 0,0000 1,1600 ± 0,0000 1,6612 ± 0,0078 1,1724 ± 0,0419 

1,4404 ± 0,0078 1,2146 ± 0,0416 1,9147 ± 0,0085 1,1800 ± 0,0457 

1,7466 ± 0,0031 1,3140 ± 0,0165 2,3317 ± 0,0094 1,1714 ± 0,0505 

1,9984 ± 0,0000 1,2983 ± 0,0000 2,6418 ± 0,0000 1,2175 ± 0,0000 

2,2477 ± 0,0000 1,2962 ± 0,0000 2,9613 ± 0,0000 1,2130 ± 0,0000 

Fonte: Dados do autor. 
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ANEXO I 

Artigo publicado 

O artigo contendo contendo a síntese do material BST e os estudos de adsorção 

monocomponente em batelada e coluna de leito fixo foi publicado na revista Journal of Colloid 

and Interface Science (Almeida et al., 2019): 

ALMEIDA, F. T. R. DE et al. Synthesis and application of sugarcane bagasse cellulose mixed 

esters. Part II: Removal of Co2+ and Ni2+ from single spiked aqueous solutions in batch and 

continuous mode. Journal of Colloid and Interface Science, v. 552, p. 337–350, 2019. 
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