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INTRODUÇÃO 



 O desenvolvimento da atividade industrial resultou em 
conforto e comodidades, mas também no crescimento dos 

problemas ambientais 
 
 
 

INDÚSTRIA TÊXTIL  
(variedade de corantes)  

 
O maior problema ambiental associado aos corantes é a 

sua remoção dos efluentes 



 
 
                      
 

• Substâncias intensamente coloridas que, quando aplicadas a um 
material, lhe conferem cor; 
 

• Apresentam estruturas moleculares complexas que podem 
envolver diversas reações durante o processo de síntese; 
 
• São divididos em um grupo cromóforo que confere cor aos 
compostos e um grupo responsável pela fixação do corante à fibra. 
 
Grupo reativo 
                                                                       Grupo cromóforo 
 
                       
 
                                                           
 
 
                                                                            
                                                                             

Fonte: Zanoni et al. 2001 

Estrutura 
Molecular do 

Corante 

Corantes 
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Modo de fixação da molécula na fibra: 
 
 
 
 

Corantes  

reativos, diretos, azóicos, ácidos, básicos, à cuba, de enxofre,  
pré-metalizados…. 

- classificação 

- toxicidade 

• Afetam a atividade fotossintética; 

• Podem ser tóxicos a organismos aquáticos; 

• Resistência a biodegradação; 

•Fotodegradação e agentes oxidantes; 

• Alguns são carcinogênicos e mutagênicos. 



Corante ácido laranja 8 (AL8) 

• Pertence à família dos corantes azo; é usado no 
tingimento de couro e lã e na coloração de papel. 
 

• Baixo custo de produção 
 
• Utilizado em grandes quantidades para artigos 
baratos e como consequência é abundante nos 
efluentes 
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Lançamento de 
efluentes 

 de indústrias têxteis 

Fonte: http://www.rc.unesp.br/biosferas  

Mais de 100 mil tipos de corantes 
disponíveis comercialmente e mais de 700 

mil toneladas produzidas anualmente 
 
 

A poluição gerada é uma das grandes 

preocupações (indústria e meio 

ambiente) 

 

 

Fonte: imagens google 
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Tratamento de efluentes - Indústria têxtil 

Alguns dos processos de tratamento existentes são:  

• Precipitação  
• Filtração por membrana 
• Descoloração Fúngica  
• Coagulação  
• Floculação  
• Processos oxidativos com ozônio  
• Técnicas eletroquímicas 
• Adsorção 

É um dos processos 
mais eficazes de 

tratamento de águas 
residuais - 

simplicidade de 
projeto; facilidade de 

operação 
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Processos de adsorção 

Fenômeno interfacial que permite a transferência de 
compostos orgânicos e inorgânicos (adsorbato)  da fase líquida 

para uma superfície sólida (adsorvente), ficando nela retida. 

Zeólita 
 
corante 
 
corante 



Carvão ativado 

Material adsorvente mais utilizado 

Alta capacidade de adsorção 
Alto custo; adsorção limitada 
para corante catiônico 

Material Alternativo de baixo custo 

Resíduos Sólidos  Cinzas de carvão 

Fonte: www.bbfiltracao.com.brv 

ADSORVENTES 



Cinzas de carvão 

1
1 

Formadas a partir de combustão do carvão em usinas 
termelétricas. 

  
 

Tipos de cinzas: 
 
 
• cinzas volantes (leves) 
 
 

• cinzas de fundo (pesadas) 
 

 

Cinzas pesadas 

Cinzas leves 



• Elementos tóxicos (As, Zn, Pb, Cd, U) são comumente 
encontrados; 
 
 
• Disposição inadequada causa a contaminação do solo e 
das águas superficiais e subterrâneas; 
 
 
• O principal destino (cinzas leve) é a comercialização para 
o setor de construção (pequena escala ~30%).  
 
 

Cinzas de Carvão 
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CINZAS DE CARVÃO - RECICLAGEM 

Transformação das cinzas de carvão em um adsorvente 
eficiente e de baixo custo - zeólitas 

Tratamento Hidrotérmico Alcalino 

SiO2 

Al2O3 OH -/ Δ 

ZEÓLITA 
SINTÉTICA 

 OU 

MATERIAL 
ZEOLÍTICO 
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Zeólitas 

São um grupo de aluminossilicatos hidratados de metais alcalinos 
ou alcalinos-terrosos (Na, K, Mg e Ca), estruturados em redes 
cristalinas tridimensionais (tetraedros do tipo TO4 ; T= Si, Al). 
 
 

Estrutura da zeólita 



 Microporosas 
 
 Superfície interna grande 
 
  As zeólitas possuem carga estrutural negativa resultante da 
substituição isomórfica de cátions Si4+ por Al3+ na estrutura 
cristalina.  
 
 Capacidade de troca catiônica - permite a modificação da 
superfície por surfactantes catiônicos 
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Surfactantes catiônicos 
 
• Aminas quaternárias (cadeia alquílica longa) 
 

N+ Br- 

- “cauda” hidrofóbica  

-  Cadeia com  16 carbonos 

- ânion brometo 

- “cabeça” hidrofílica 

- trimetilamônio 

- carga positiva 

 



Monocamada 

Bicamada Incompleta 

Bicamada Completa 

Zeólita + Surfactante 



Estudos sobre o Processo de Adsorção 

 

Estudos fundamentais para um sistema adsorbato / 
adsorvente: 
 
 

  Estudos de cinética de adsorção 
 
 

  Estudos de equilíbrio de adsorção 



Estudos Cinéticos 

Eficiência de adsorção com o tempo de agitação 

Ca
pa

cid
ad

e 
de

 a
ds

or
çã

o

Tempo de agitação 

 

 

q = V(Co – Ce) 
M 

Capacidade de Adsorção 

Porcentagem de Remoção 
%R= 100 (Co-Ce) 

Co 

V(L) = volume solução inicial  
 
Co (mg L-1) = Concentração inicial solução  
 
Ce (mg L-1) = Concentração final no equilíbrio 
 
M (g) = massa de cinza de carvão 



Modelos Cinéticos 
Modelos Cinéticos 

Modelo da pseudo-primeira ordem de Largergren  

Equação Gráfico Linear 

log10(qe – q) = log10qe – k1t / 2,303 
 

log10(qe – q)  versus t 
k1: constante de velocidade de adsorção (min-1) 

Modelo da pseudo-segunda ordem de Ho 

Equação 
 

Gráfico Linear 
 

t/q versus t 
  k2: constante de velocidade de  

pseudo-segunda ordem (g/mg min) 
qe: quantidade de corante adsorvida no equilíbrio (mg/g) 
 

t/q = 1/ k2qe
2  +  t/qe 

 

Difusão Intrapartícula 

qt = kdift0,5 + C 

   kdif: coeficiente de difusão intrapartícula  (mg/g min0,5) 
 

q versus t0,5 

 

Equação Gráfico Linear 

Comparação pelos coeficientes de correlação 
(R) das retas dos gráficos 



Equilíbrio de adsorção (isoterma de adsorção) 

 Estudos de equilíbrio - mesma quantidade de adsorvente com  
diferentes concentrações de adsorbato no tempo de equilíbrio 

 

Concentração 
Gráfico qe versus  Ce  

   1            2           3           4          5          6 

Suspensão em agitação – tempo equilíbrio  



Modelos de Equilíbrio 

Langmuir 
 
 
 o

e

oe

e

Q
C

bQq
C

+=
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• Adsorção em superfície homogênea 
 
• Adsorção em monocamada 

 
 
 
Freundlich 
 
 
 
 
 

                                                  log qe =  log Kf + eC
n

log1
• Adsorção não ideal em superfície 
heterogênea 
 

• Adsorção em multicamada 

Q0 – capacidade de adsorção máxima 
b    - energia de adsorção 
 
Kf – capacidade de adsorção 
n -   intensidade de adsorção 



ISOTERMAS 
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MATERIAIS E MÉTODOS 



Área de amostragem 

As cinzas leves de carvão foram coletadas nas Usinas Jorge 
Lacerda (município de Capivari de Baixo (SC)) e Figueira 
(município de Figueira (PR)) 

Vista Geral Usina Jorge Lacerda Vista Geral Usina Figueira 

Fonte: Acervo da Usina Fonte: Acervo da Usina 



Nome genérico CI 15575 
Grupo Cromóforo -N=N- 

Absorbância máxima no 
comprimento de onda 

λmax, nm 
488 

Molecular 364,35 g mol -1 
Fórmula Química C17H13N2NaO4S 

Classe Ácido 

Tipo aniônico 

Características gerais do corante  
ÁCIDO LARANJA 8 

CI = Número de classificação em Português (Color Index em inglês  ) 

Estrutura 
Molecular 
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SURFACTANTE brometo de hexadeciltrimetilamônio 

carga permanente positiva  
de nitrogênios pentavalentes 

disponibilidade e baixo custo; alto grau de hidrofobicidade 



Síntese da zeólita 

Zeólita   
(ZCC) 

NaOH 3,5mol/L  

Estufa 100 C/ 24 h 

Filtração/ 
Lavagem 

Cinzas de Carvão 
 

Secagem 

Tratamento hidrotérmico alcalino 

Tratamento ou 
reaproveitamento 

2
8 
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Síntese da zeólita modificada 

SURFACTANTE (1,8 mmol L-1) 

AGITAÇÃO (7h a 120 rpm)  
(temperatura ambiente) 

Filtração 

Estufa 50 C 

ZEÓLITAS MODIFICADAS 
(ZMJ e ZMF) 

Zeólita 
(10 g) 

(0,2 L) 



       
Estudos sobre a remoção do corante 

Processos Descontínuos 

mesa agitadora 

Interação com o corante 

Zeólita cinzas leves 

Alíquotas de 10 mL de solução 
do corante AL8 (50 mg L-1)  

foram colocadas em béqueres 
com 0,1 g de ZMJ 0,2 g para 

ZMF 



leitura no espectrofotômetro 
 

concentração residual 

centrifugação sobrenadante 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 



Estudos Cinéticos 

Efeito do tempo de agitação na remoção 
do AL8 sobre ZMJ 

(C0=50 mg L-1) 

 
 
 

Efeito do tempo de agitação na remoção 
do AL8 sobre ZMF 

(C0=50 mg L-1) 
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- O efeito do tempo de agitação na adsorção do AL8 sobre os 
adsorventes foi investigado. A remoção do corante em solução aumentou 
com o tempo de contato até atingir um equilíbrio. O tempo de equilíbrio 
foi alcançado em 90 min para ambas as zeólitas.  
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Modelagem Cinética 

valores de     
R2 > R1 

• Processo de adsorção – Pseudo-segunda-ordem para ZMJ e ZMF 

• Confirmado pela proximidade obtida entre os valores de qe exp com os valores qecalc 
 

• O valor de C diferente de zero indicou que as retas dos gráficos qt vs t1/2 não passaram 
pela origem - mecanismo de difusão intrapartícula não é a etapa determinante da 
velocidade    
 

Parâmetros cinéticos para a remoção do AL8 50 mg L-1 sobre as ZMJ e ZMF 

Adsorventes Pseudo-primeira-ordem 
 k1 

(min) -1 
qe calc  
(mg g-1) 

qe exp 
 (mg g-1) 

R1  

ZMJ 1,46 x 10-1 2,68 16,9 0,673  
ZMF 2,67 x 10-3 0,290 1,46 0,155  

 Pseudo-segunda-ordem 
 k2 

(g mg-1 min-1) 
h  

(mg g-1min-1) 
qe calc 

 (mg g-1) 
qe exp 

 (mg g-1) 
R2 

ZMJ 1,42 x 10-1 41,7 17,1 16,9 0,999 
ZMF 1,04 x 10-1 0,222 1,46 1,46 0,980 

 Difusão intrapartícula 
 C k dif Ri   

ZMJ 1,91 0,294 0,877   
ZMF 0,310 0,883 x 10-1 0,831   



Isotermas de Adsorção 

Sistema AL8/ZMJ Sistema AL8/ZMF 

Isotermas experimental e teórica do AL8 sobre os adsorventes 
(valores obtidos experimentalmente e as curvas alcançadas a partir dos 
valores estimados pelos modelos de Langmuir e Freundlich)  

Curvas tipo L2 – formação de monocamada e processo de adsorção favorável   
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Parâmetros dos modelos de isoterma de Langmuir e Freundlich 
para o corante AL8 sobre os adsorventes e valores de  

Qui-quadrado (χ2). 
  

 
 
Adsorvente Langmuir 

Qo (mg g-1)         b (L mg-1)          R 
χ2 

ZMJ 5,29 0,112 0,997 1,41 

ZMF 1,79 0,557 0,992 0,381 
 Freundlich 

Kf 
*
                                 n                       R 

χ2 

ZMJ 1,36 3,57 0,962 0,614 

ZMF 0,463 3,09 0,913 0,263 
(*) (mg g-1) (L mg-1)1/n 

 
- Comparando os valores dos coeficientes de correlação (R) e os valores de  
X2, os sistemas seguiram o modelo de Freundlich 
- Eficiência de adsorção: 21 a 93,6 % para ZMJ e 32,4 a 88,7% para ZMF 
- As características físico-químicas das cinzas de carvão influenciam o 
comportamento da adsorção 

3 x 
maior 



CONCLUSÃO 



• Tempo de equilíbrio foi de 90 min para a ZMJ e ZMF; 
 

• O modelo de pseudo-segunda-ordem apresentou a melhor correlação 
com os dados experimentais para os sistemas de adsorção estudados; 
 

• O modelo de Freundlich ajustou-se melhor aos dados experimentais 
para ambos adsorventes; 
 
• As capacidades de adsorção máximas foram de 5,29 mg g-1 para ZMJ 
e 1,79 mg g-1 para ZMF; 
 

• A capacidade máxima de adsorção, segundo Langmuir, foi 
aproximadamente 3 vezes maior para a ZMJ em relação à ZMF. Este 
fato indicou que as características físico-químicas das cinzas de carvão 
influenciam o comportamento da adsorção, já que os parâmetros 
usados na síntese da zeólita e sua posterior modificação foram iguais. 
 
 
 



OBRIGADA!!! 
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