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PREFÁCIO
Glauco Machado Requião, Mounir Chaowiche

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é desta-
que nacional no setor. Além de manter índices de saneamento 
superiores à média nacional, a Sanepar adota iniciativas de van-
guarda no sistema, pesquisa processos de reutilização de resídu-
os dentro e fora da empresa, gerando um ciclo sustentável que 
promove a eficiência econômica da Companhia e a preservação 
do meio ambiente. 

Tendo a inovação como propulsora do negócio, a Sanepar 
mantém a atenção voltada a alternativas economicamente viáveis 
e ambientalmente adequadas para aprimorar seus processos. 
Em 2016, ela foi classificada pela Revista Amanhã como uma 
das 50 melhores empresas do Sul do Brasil por seu trabalho em 
inovação e pesquisa e, em 2017, a empresa foi agraciada com o 
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento – PNQS Nível 
1, o qual avaliou, dentre outros aspectos, o comprometimento 
da empresa com a excelência em gestão de seus processos.

Alinhada às diretrizes institucionais e aos valores da empre-
sa, a inovação está inserida no planejamento estratégico da Sa-
nepar, orientando as iniciativas para gerar resultados que aten-
dam aos desafios atuais e futuros do negócio, proporcionem o 
melhor desempenho e satisfaçam os clientes e demais públicos 
estratégicos da Companhia.

Utilizando recursos próprios e benefícios fiscais da Lei do 
Bem (Lei nº 11.196/2005), que totalizaram aproximadamente 
R$ 2,9 milhões nos últimos dois anos, a Sanepar investe no 
futuro e antecipa tendências, visando à evolução sustentável do 
negócio. Comprometida com a eficiência energética e a redução 
dos impactos socioambientais, além da atenção permanente vol-
tada para a inovação dos processos e a adoção de novas tecnolo-
gias, a Sanepar busca constantemente parceiros de excelência no 
meio acadêmico e empresarial. É neste contexto que, em 2013, 
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foi criado o Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento 
Ambiental – PPPSA, uma parceria com a Fundação Araucária 
que prevê o lançamento de chamadas públicas de projetos de 
pesquisa, alinhadas com as prioridades de desenvolvimento do 
saneamento do estado. Este livro, em seus dois volumes, suma-
riza os resultados de dois anos de pesquisa do segundo Edital 
promovido pelo PPPSA e mostra o comprometimento da Sane-
par com a busca de soluções tecnológicas inovadoras.

A Sanepar acredita que este é o melhor caminho para que 
cientistas e empregados sejam estimulados a refletir sobre solu-
ções adequadas ao saneamento e ajudem a construir caminhos 
para a sustentabilidade.
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APRESENTAÇÃO
Bárbara Zanicotti Leite Ross, Gustavo Rafael Collere Possetti

O setor de saneamento brasileiro carece de aprimoramen-
tos. Ano após ano, são publicados índices de atendimento alar-
mantes, que requerem grandes investimentos financeiros para 
sua redução. Desta forma, desenvolver e aprimorar tecnologias 
que possam contribuir com a mitigação desses índices e dispo-
nibilização do saneamento para toda a comunidade é funda-
mental. A Sanepar sempre se destacou pela qualidade do seu 
corpo técnico e a proposição de alternativas inovadoras para o 
crescimento da empresa e, assim, ampliar os índices de atendi-
mento em todo o estado.

A inovação é praticada em todos os níveis da companhia, 
existindo, inclusive, uma Política de Desenvolvimento e Inova-
ção que enfatiza que um dos compromissos da empresa é “bus-
car contínuo desenvolvimento e inovação de nossos processos, 
produtos e serviços”. Por saber que esta prática não é comum 
em todos os segmentos, a Sanepar incentiva a adoção de práti-
cas inovadoras, aliando-se a universidades, instituições de pes-
quisa e empresas do setor, fomentando o desenvolvimento do 
setor do saneamento.

Em uma pesquisa realizada com 503 empresas do estado do 
Paraná, apresentada no Relatório Bussola da Inovação, publica-
do pela Finep em 2017, tem-se um panorama geral da inovação 
no estado. Dentre as empresas que participaram da pesquisa, 
28 possuem mais de 499 funcionários, essas indicam que a área 
de produção participa de 93% das ações de inovação, enquanto 
que a área de pesquisa e desenvolvimento responde por 68%. 
Esse dado mostra que, mesmo que não exista uma área de ino-
vação formalizada na empresa, ela pode ocorrer devido a ini-
ciativas individualizadas de outros setores da mesma. Segundo 
a pesquisa, a inovação teve como principais objetivos ajudar a 
empresa a atender a regulamentação ou normas, contribuir com 
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a melhoria da qualidade do produto e atender a pressões do 
mercado. Em poucos casos, ela aumentou a receita. As inova-
ções ocorrem com novos produtos, melhoria nos produtos já 
existentes, criação de novos processos produtivos e melhoria 
nos processos produtivos já existentes.

A inovação no estado do Paraná pode crescer muito, visto 
que 57% das empresas usam apenas recursos próprios para 
desenvolver projetos inovadores em suas unidades, além dis-
so, 72% das empresas nunca utilizaram os recursos da Lei do 
Bem e 31% requerem financiamentos para o desenvolvimento 
de inovações. O aproveitamento dos benefícios da Lei do Bem 
poderia ampliar as ações de pesquisa e desenvolvimento sem 
onerar as corporações.

O percentual do faturamento empresarial destinado à inova-
ção ainda é bastante tímido no estado, 59% das empresas parti-
cipantes da pesquisa destinam até 5% do faturamento, 19% des-
tinam de 5,1 a 10% e as demais destinam percentuais superiores. 

Entende-se que o departamento comercial possui uma gran-
de importância neste processo, por ser capaz de identificar as 
necessidades dos clientes e trazê-las ao departamento de inova-
ção. Em busca de alternativas de inovação, 76% das empresas in-
teragem com clientes ou consumidores e 71% com fornecedores, 
sendo que, no caso da interação com clientes e consumidores, 
36% atuam na fase de geração de ideias para inovação, já no caso 
dos fornecedores, a atuação fica mais direcionada, em 51% das 
situações, fase de desenvolvimento das propostas inovadoras.

Para as indústrias, os principais desafios para inovação são 
a aquisição de conhecimento externo, captação e exploração de 
incentivos e recursos e a formalização das equipes de pesquisa e 
desenvolvimento. Para a Sanepar, é muito importante a estraté-
gia de escolha de parceiros externos que permitam a produção 
de conhecimento, uma vez que, com o uso dos benefícios da Lei 
do Bem, a captação de recursos está consolidada e, no Centro 
de Tecnologias Sustentáveis Sanepar (Cets), a equipe de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) encontra a estrutura 
para o desenvolvimento de suas atividades.
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A definição das prioridades nas atividades de PD&I na Sa-
nepar ocorre a partir de levantamentos de demanda tecnológica 
junto às diversas áreas da empresa. Com base nesses levanta-
mentos, são definidos programas estratégicos de PD&I na bus-
ca das soluções tecnológicas, os quais são tratados da seguinte 
forma: I) prospecção tecnológica; II) estímulo a atividades de 
investigação por toda a estrutura da empresa; III) estabeleci-
mento de parcerias interinstitucionais para o desenvolvimento 
de redes de pesquisa; e IV) desenvolvimento próprio.

A redução dos impactos ambientais da operação, a busca 
de eficiência energética, eficiência operacional e gestão de re-
cursos hídricos, foram alguns dos temas eleitos pelos diversos 
públicos estratégicos da companhia, como sendo de maior im-
pacto potencial ao negócio da Sanepar e, que, portanto repre-
sentam as prioridades da Sanepar na gestão cotidiana da sus-
tentabilidade e que direcionam os esforços de geração de valor 
decorrentes da atividade de PD&I.

Desta forma, os projetos de PD&I da Sanepar abordam, 
basicamente, os seguintes temas: reservatórios e fontes de água, 
tratamento de água, tratamento de esgoto, lodo e escuma, bio-
gás e odor, energia e automação e gestão para o saneamento.

Após os bons resultados obtidos com a realização do primei-
ro Edital de pesquisas do Programa Paranaense de Pesquisa em 
Saneamento Ambiental (PPPSA), Sanepar e Fundação Araucá-
ria entenderam que esta parceria deveria continuar e publicaram 
o segundo Edital do PPPSA, o qual seguiu a metodologia de tra-
balho consagrada pelo seu antecessor em que a Sanepar definiu 
as linhas de pesquisa e coordenou a execução das atividades.

Foi realizada a chamada pública, na qual 26 projetos foram 
submetidos, sendo 4 na linha temática de reuso, 5 propostas na 
área de resíduos sólidos, 2 na gestão do saneamento, 2 para tra-
tamento de esgoto e 13 pesquisas na área de tratamento de água.

A seleção dos projetos deu-se em duas etapas, inicialmente 
foi realizada a análise documental, seguindo-se a análise de mé-
rito, relevância científica e atendimento aos critérios estabeleci-
dos no edital. A primeira etapa foi realizada por especialistas do 
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setor administrativo da Fundação Araucária, já para a segunda 
etapa, foram eleitos comitês científicos, de acordo com a área de 
domínio, para a ponderação dos resultados.

Para cada trabalho aprovado, a Sanepar elegeu um consul-
tor interno, incumbido de acompanhar o desenvolvimento do 
projeto e execução da pesquisa. Paralelamente, foram realizados 
três seminários de integração. O primeiro com o objetivo de 
apresentar e discutir os projetos de pesquisa, o segundo visando 
à apresentação de resultados parciais obtidos ao final de um 
ano de avaliações, e o terceiro para apresentação dos resultados 
finais, após dois anos de investigações.

O encerramento do primeiro edital do PPPSA foi celebrado 
com o lançamento do livro Tecnologias Potenciais para o Sanea-
mento – Volume I: Produto da Integração Universidade-Empresa, 
lançado em 2015. Com o segundo edital de financiamento de 
pesquisas, não poderia ser diferente, devido às linhas temáticas 
desenvolvidas, o livro foi dividido em dois volumes que sintetizam 
os resultados obtidos pelas pesquisas. Em seu primeiro volume, 
denominado Tecnologias Potenciais para o Saneamento – Volume 
II: Remoção de metais de águas de abastecimento público, contou 
com a contribuição das seguintes instituições: Departamento de 
Química da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Univer-
sidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná – Unicentro, Universidade Tecnológi-
ca Federal do Paraná – UTFPR, Campus de Apucarana, Campo 
Mourão, Medianeira e Ponta Grossa. O segundo volume, deno-
minado Tecnologias Potenciais para o Saneamento – Volume III: 
Disposição de lixiviado de aterro sanitário em reatores UASB, foi 
elaborado com base nas pesquisas desenvolvidas pela Universi-
dade Federal do Paraná – UFPR e do Centro de Tecnologia e 
Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina – UEL. Cen-
tro de Tecnologia e Urbanismo. O livro ainda apresenta, como 
apêndice, informações curriculares sobre os autores envolvidos 
nos dois volumes publicados.
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CAPÍTULO 1

METAIS NA ÁGUA: PROBLEMÁTICA  
E MÉTODOS DE REMOÇÃO

Ronald Gervasoni, Rafael Nascimento, Cristina Carvalho

1. Metais na água

A qualidade da água que é ingerida pelo ser humano está 
diretamente ligada a fatores como: concentração de compos-
tos orgânicos; oxigênio dissolvido; compostos patogênicos; e, 
principalmente, concentração de metais em água. Devido à 
crescente ascensão demográfica e industrial ocorrida ao longo 
dos anos, a geração de poluentes despejados na água aumentou 
gradativamente, principalmente no que se refere à concentração 
de íons metálicos, e a maior causa disto se dá devido a despejos 
de efluentes contaminados por esses íons.

Aqueles metais que, na química, são designados como “pesa-
dos”, encontram-se no centro da tabela periódica e são caracteri-
zados por possuir densidade acima de 6,0 g/cm³, além de possuir 
alto teor de solubilidade na água, ter boa condutibilidade e aparên-
cia brilhante. Essas substâncias podem se dispersar por meio do 
ar, solo e água – superficiais e subterrâneas – tanto pela maneira 
natural – meio ambiente o carrega ou já se encontram no meio – 
ou artificial – efluentes indústrias, de esgoto e atividades agrícolas.

Os rios urbanos e, consequentemente, as águas de reserva-
tório são os corpos hídricos que mais se prejudicam com esses 
metais, devido à crescente urbanização e alta utilização de agro-
tóxicos. O tratamento de água tem como principal finalidade a 
descontaminação para o consumo e distribuição para a popula-
ção sem ocorrer riscos à saúde. 

Durante o tratamento, há vários contaminantes indesejados 
no processo, e um dos maiores desafios é a remoção dos me-
tais, tais como arsênio (As), cádmio (Cd), chumbo (Pb), cromo 
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(Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), níquel (Ni), manganês (Mn), mer-
cúrio (Hg), zinco (Zn), dentre outros.

Em alguns casos, quando os metais são consumidos em 
baixas concentrações, tornam-se essenciais para o crescimento 
de vários tipos de organismos, desde bactérias a mamíferos, 
que podem existir tanto no ambiente aquático, quanto no am-
biente terrestre.

As alterações das características físico-químicas da água e 
redução da biodiversidade aquática local, como cor indesejá-
vel, gosto e manchas em tecidos e louças, podem ser alguns 
dos fatores decorrentes de altas concentrações de metais nos 
efluentes. Além da desvantagem ambiental, há o desencadea-
mento negativo sobre as estações de tratamento de água que 
captam esse efluente contaminado, podendo gerar a formação 
de precipitações que danificam as tubulações e equipamentos 
por meio de incrustações.

Com a crescente preocupação pela saúde da população, o 
Ministério da Saúde estabeleceu as concentrações máximas que 
cada metal pode ser encontrado no efluente final do tratamen-
to de água para que se possa evitar danos à saúde humana. A 
Portaria 2914/11 – MS estabelece o limite desses valores e o 
resumo dessa resolução pode ser encontrado na Tabela 1.1.

Metal Valor Máximo Permitido pela 
Portaria 2914/11 – MS (mg/L)

Arsênio 0,010
Bário 0,70

Cádmio 0,0050
Chumbo 0,010

Cobre 2,0
Fluoreto 1,5*

Ferro 0,3
Níquel 0,07

Manganês 0,10
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Metal Valor Máximo Permitido pela 
Portaria 2914/11 – MS (mg/L)

Mercúrio 0,001
Selênio 0,010
Zinco 5,0

Tabela 1.1. Concentrações máximas permitidas  
de metais na água para consumo

Obs.: *Na Portaria 2914/11-MS, no artigo 37º – §1º dispõe que, no caso de adição 
de flúor (fluoretação), os valores recomendados para concentração de íon fluoreto 
devem observar a Portaria nº 635/76-MS. Seguindo os critérios definidos na Portaria 
nº 635/76-MS, os valores estão assim definidos para o parâmetro flúor: valor mínimo 
é de 0,6 mg/L e o valor máximo é de 1,1 mg/L.

Fonte: Ministério da Saúde (2011).

No caso de flúor natural, não há limite mínimo e o limite 
máximo é de 1,5 mg/L de flúor, conforme anexo VII da Portaria 
2914/2011-MS.

2. Problemas relacionados à saúde humana e ao 
ecossistema animal

Os metais são tóxicos a partir de uma elevada concentra-
ção no sistema, sendo esse o motivo da criação de legislações e 
valores máximos permissíveis do metal na água fornecida para 
abastecimento da população. Entretanto, há diferentes conse-
quências e sintomas para cada meio, seja esse animal ou vegetal. 

Para os seres humanos, ao ser ingerida uma pequena con-
centração de água contaminada por algum tipo de metal, que se 
encontre acima do limite permitido pela Portaria do Ministério 
da Saúde, é possível observar um desencadeamento de sinto-
mas, sendo até necessário socorro médico. 

Na Tabela 1.2, encontra-se um resumo dos principais sin-
tomas encontrados por intoxicação por determinados tipos de 
metais e a concentração mínima, também chamada de concen-
tração base, para que possa iniciar um problema de saúde.

Dentre os metais listados na Tabela 1.2, seguem alguns de-
talhamentos. O arsênio é considerado o composto químico mais 
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tóxico, sendo estabelecida a concentração de ingestão desse 
químico de, no máximo, 21,0 mg/L para adultos e de 0,6 mg/L 
para crianças – com idade média de 7 anos. Entretanto, estudos 
indicam que a ingestão de 0,05 mg/L de arsênio na água já tor-
na possível evidenciar princípios dos sintomas de risco à saúde. 
A Agência Internacional de pesquisa em câncer classifica o arsê-
nio como cancerígeno para humanos, com base em estudos com 
animais e casos médicos evidenciados (OMS, 2011).

Realizaram-se estudos em uma população que ingeria, em 
média, uma concentração de 7,3 mg/L de bário na água e não 
identificaram grandes mudanças na pressão arterial ou em pro-
blemas cardiovasculares, concluindo que valores acima desse é 
que geram problemas (OMS, 2011).

Metal Valor-base de 
saúde Consequências/Sintomas

Arsênio

21,0 mg/L para 
adultos e 0,6 mg/L 
para crianças com 
média de 7 anos.

Náusea, dor abdominal, vômito, 
diarreia, arritmia, hipotensão, 

anemia, dor de cabeça, 
alucinações. 

Arsenicismo crônico: lesão 
dérmica, neuropatia periférica, 

câncer de pele, bexiga ou pulmão 
e doença vascular periférica.

Bário Acima de 7,3 
mg/L.

Gastroenterite, dores abdominais, 
dificuldade respiratória, arritmias 
cardíacas, hipertensão, fraqueza 

generalizada.

Ferro Nenhum valor 
estimado.

Cansaço e fraqueza, náuseas, 
dor abdominal, queda de cabelo, 

arritmias, cirrose, artrite.

Flúor 1,5 mg/L.

Dor abdominal, hipersalivação, 
lesão da mucosa, náuseas, 

hipoglicemia, dor de cabeça, 
fraqueza, espasmos, tremores. 
Fluorose: manchas nos dentes, 

perda do esmalte dentário.



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

19

Metal Valor-base de 
saúde Consequências/Sintomas

Cádmio

0,8 µg/Kg de peso 
corporal por dia 
ou 25 µg/Kg de 

peso corporal por 
mês.

Disfunção renal, hipertensão, 
lesões no fígado e danos no trato 

respiratório.

Chumbo 25 µg/kg do peso 
corporal.

Complicações hematológicas, 
decréscimo na produção de 
hemoglobina, infertilidade, 

irritabilidade, mudanças 
comportamentais, retardamento 

mental.

Manganês
Valores muito 

superiores a 0,4 
mg/L.

Tremores, perada da habilidade 
motora, espasmos faciais, 

alucinações, insônia, embolia 
pulmonar, bronquite.

Selênio 0,4 mg/dia

Selenose: perda de cabelo, 
fraqueza das unhas e fadiga. 
Distúrbios gastrointestinais, 
irritação, anormalidades no 

sistema nervoso, câncer.
Tabela 1.2. Consequências e sintomas do  
consumo de alta concentração de metais

Fonte: OMS (2011).

Outro limite estabelecido foi para o chumbo que, acima do 
estabelecido, afeta o desenvolvimento de crianças e aumenta a 
pressão arterial em adultos. Para o flúor, valores maiores que o 
estimado pela Portaria 2914/2011 acarretam problemas como 
fluorose dentária e se os valores encontrados forem maiores que 
isso, pode ocorrer a fluorose esquelética (OMS, 2011).

A ingestão de ferro abaixo de 2 mg/L não apresenta perigo 
à saúde, entretanto, o sabor e aparência da água em valores 
abaixo do estipulado se alteram. O manganês deve ser ingerido 
em altíssimas concentrações para ser considerado perigoso para 
a saúde humana, muito maior que 0,4 mg/L. Conclui-se que o 
maior problema do ferro e manganês na água é para a estação 
de tratamento e não à saúde humana (OMS, 2011).



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

20

O selênio, assim como o arsênio, é identificado como uma 
substância com alto potencial para desencadeamento de câncer. 
Como é um elemento essencial, ou seja, é necessário para o or-
ganismo, organizações internacionais e nacionais estabeleceram 
uma dose máxima diária do elemento, prevenindo o apareci-
mento de doenças por intoxicação (OMS, 2011). 

Os elementos que não apresentam nenhum valor estima-
do pelo documento da OMS (2011) ou outros órgãos regula-
mentadores, são tóxicos se ingeridos em altas doses. Os seus 
valores limites não foram estabelecidos pela falta de casos ou 
experimentos que definissem uma quantidade que apresentasse 
o início dos sintomas de intoxicação. Em qualquer situação de 
suspeita de intoxicação por metal pesado, recomenda-se procu-
rar um médico imediatamente.

Os animais aquáticos e os seres que ingerem a água dos rios 
e que possuem esses componentes tóxicos em seu organismo 
podem sofrer alterações em seus comportamentos e intoxicação 
leve. Caso a concentração do metal seja elevada, é possível uma 
intoxicação aguda, podendo levar a óbito. Com isso, o excesso 
de metais na água pode afetar e danificar o ecossistema aquático 
daquele meio e os animais que habitam em seu entorno, além de 
serem prejudiciais à saúde das pessoas que ingerem essa água, 
caso não seja tratada corretamente, seguindo as normas e a le-
gislação vigente.

3. Problemas relacionados à estação de tratamento

O tratamento de água inicia-se pela captação da água dos 
reservatórios ou dos poços, os quais podem conter compostos 
indesejados e que podem afetar o bem-estar e saúde do ser hu-
mano. Os metais podem ser um desses componentes e chegam 
aos reservatórios devido aos fertilizantes utilizados na agricul-
tura, que se infiltram na terra por efluentes de indústrias des-
pejados incorretamente nos rios e até por meios naturais, como 
pelo deslizamento de uma quantidade de terra com excesso de 
metais em sua composição. 
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Para evitar que esses componentes cheguem à torneira da 
casa dos consumidores, são feitas algumas barreiras como for-
ma de tratamento. O processo, após captar a água, passa por 
um gradeamento, que é uma espécie de grade que retém os par-
ticulados maiores, como folhas e gravetos, para evitar também 
entupimento de tubulação e danificação de equipamentos. Em 
seguida, se houver necessidade, a água passa por um ajuste de 
pH e vai para o processo de coagulação, floculação, decantação, 
filtração, fluoretação, ajuste de pH novamente e desinfecção. 

É no processo de desinfecção que a maioria dos micro-orga-
nismos patogênicos é eliminada. Já a remoção de metais ocorre 
nos processos de floculação, decantação, oxidação e filtração, 
porém, nessas etapas, pode não ser garantida a remoção total 
desses compostos. 

Os metais podem corroer e danificar tubulações, tanques e 
prejudicar outras etapas do processo de tratamento caso não se-
jam removidos eficientemente, o que pode gerar a necessidade 
de um gasto para os devidos reparos na rede, além de gerar uma 
diminuição ou parada do tratamento para tal.

Esses compostos correspondem a uma parcela importante 
dos contaminantes que devem ser verificados para atender os 
padrões estabelecidos para consumo de água. 

Compostos metálicos, normalmente o manganês e o ferro, 
podem alterar as propriedades organolépticas da água. O pH da 
água e a concentração de dosagem do cloro podem intensificar 
a presença deles, sendo possível a precipitação e incrustação das 
tubulações, causando os problemas de corrosão da tubulação, 
de aparência, odor e gosto na água, além de ser capaz de man-
char tecidos e louças.

Especificando os problemas de cada componente, o man-
ganês, ao atingir teores superiores ao estabelecido pela Portaria 
2914/2011-MS (0,10 mg/L), faz com que haja ocorrência de 
sabor indesejável em bebidas, manchas em componentes sani-
tários e de lavanderia, e pode gerar acúmulo na distribuição da 
água. Esse acúmulo pode ser identificado por um revestimen-
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to nos tubos como precipitado preto, quando atingidos níveis 
maiores que 0,2 mg/L (OMS, 2011).

O ferro, mesmo em concentrações muito mais elevadas do 
que determina a Portaria 2914/2011-MS, não sofre alteração 
na cor ou turbidez da água se for proveniente de rio ou reser-
vatórios, entretanto, quando ela é aduzida por um poço, ao ser 
exposta à atmosfera, ocorre a oxidação do ferro, sendo pos-
sível identificar a deposição na tubulação de um revestimento 
viscoso. Quando atinge níveis maiores que o estabelecido pela 
Portaria 2914/2011-MS, de 0,3 mg/L, pode manchar roupas 
e componentes sanitários e de encanamento. Ao ser respeitado 
o limite de concentração estipulado pela mesma Portaria, não 
é perceptível gosto, porém, turbidez e cor podem ser formadas 
(OMS, 2011).

4. Métodos convencionais de remoção

A remoção dos metais nas águas é necessária para minimi-
zar os efeitos dessas substâncias no meio ambiente, na socieda-
de e nos equipamentos da estação de tratamento para que seja 
possível seu uso. Esse motivo gerou a criação de várias técnicas, 
e diversos métodos foram desenvolvidos para serem utilizados 
durante o tratamento da água com intuito de melhorar o trata-
mento e sanar o problema de metais. 

Cada um desses processos possui uma eficiência diferente 
para cada tipo de metal desejado para ser retirado do meio. Es-
ses métodos são chamados de convencionais ou tradicionais e 
alguns deles encontram-se listados abaixo:

• precipitação;

• troca iônica;

• filtração por membrana;

• oxidação;

• adsorção;
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• extração por solventes orgânicos;

• tratamento eletroquímico.

Os métodos citados têm algumas restrições para que sejam 
eficientes no processo de remoção de metais. O processo de 
troca iônica, por exemplo, é indicado para casos em que a con-
centração de metais como ferro e manganês seja muito baixa, 
geralmente inferior a 0,5 mg/L. Já o método de oxidação pode 
ser utilizado apenas em pH maior que 6,5 para formação do 
precipitado de Ferro, e em pH maior que 8 para o precipitado de 
Manganês. Muitas vezes, também são necessários os processos 
de sedimentação ou filtração após a oxidação, de forma a torná-
-lo eficiente (Moruzzi; Reali, 2012).

4.1 Precipitação

O processo químico de precipitação para remoção de metais 
envolve, principalmente, reações com arsênio (As), bário (Ba), 
cádmio (Cd), cobre (Cu), mercúrio (Hg), níquel (Ni), selênio 
(Se), e zinco (Zn). Esses metais, então, são precipitados como 
hidróxidos e/ou sulfetos (Metcalf; Eddy, 2003). 

Para que a precipitação química ocorra, é necessário que 
haja uma troca catiônica entre os íons dos metais e algum ânion, 
formando um precipitado sólido. Na maioria dos processos, o 
ânion utilizado é o hidróxido. Esses compostos insolúveis po-
dem ser removidos por filtração ou sedimentação. 

Cabe salientar que a precipitação é um processo que deve ser 
distinguido da coagulação e da floculação. Coagulação é a remo-
ção de partículas sólidas não assentadas, designadas como coloi-
des, por agregação em partículas maiores através da desestabiliza-
ção da dupla camada elétrica. Já a floculação dá-se pela formação 
de partículas ainda maiores através da composição de pontes en-
tre partículas coaguladas pela adsorção de moléculas de polímero 
grande, e por outras forças. Esses dois processos podem ocor-
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rer subsequentemente e concomitantemente com a precipitação 
como forma de remoção dos metais, como dito anteriormente.

A solubilidade dos metais é dependente da concentração de 
hidróxido no meio, e os metais, em geral, são menos solúveis à 
medida que se aumenta o pH (Figura 1.1). De qualquer manei-
ra, quando há mais hidróxidos disponíveis, o resultado do pro-
cesso será a formação de uma molécula de hidróxido de metal 
negativamente carregada, de tal maneira que sua solubilidade 
aumente a valores de pH maiores.
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Figura 1.1. Concentração de metais solúveis residuais em função do pH 
para os metais precipitados em forma de hidróxidos

Fonte: Metcalf & Eddy (2003).

A precipitação química ocorrida por meio de sulfetos tam-
bém é um processo efetivo para remoção dos metais no meio. 
O princípio do uso desse mecanismo de tratamento é similar ao 
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de hidróxidos. Sulfeto é adicionado para precipitar os metais 
em forma de sulfetos de metais para que, então, o lodo formado 
seja separado por sedimentação ou filtração.

Uma das principais vantagens de se utilizar essa técnica é 
dada pelo fato da solubilidade dos metais sulfuretos ser menor 
que a do hidróxido, na faixa alcalina de pH (Figura 1.2), assim 
como no pH neutro, e por eles não serem compostos anfóte-
ros (moléculas capazes de reagir como sendo um ácido ou uma 
base) (Fu; Wang, 2011).

100

10-2

10-4

10-6

10-8

Co
nc

en
tr

at
io

n 
of

 m
et

al
, m

g/
L

10-10

10-12

0 2 4 6 8 10 12 14
pH

ZnS

CdS

CuSAg2S

NiS

PbS

Figura 1.2. Concentração de metais solúveis residuais em função do pH 
para os metais precipitados em forma de sulfetos

Fonte: Metcalf & Eddy (2003).

Um dos potenciais problemas na utilização do processo de 
precipitação por sulfetos dá-se pelo fato de que, sabendo que 
íons metálicos acidificam o meio, os sulfetos precipitados, em 
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meio ácido, podem resultar na formação de gases tóxicos, como 
H2S (Fu; Weng, 2011).

4.2 Troca iônica

Troca iônica consiste, basicamente, em um processo físico-
-químico reversível em que os íons são trocados entre um meio 
sólido e um líquido. Em muitos casos, esse processo é utilizado 
em tratamentos de água, com o intuito de remover íons especí-
ficos do meio, que nesse caso, são os metálicos.

Esse método ocorre, muitas vezes, como um processo se-
cundário dos outros citados anteriormente, visto que, em geral, 
esse é considerado como uma reação estequiométrica simples 
(Equação 1) para um permutador de cátions. Logo, métodos de 
remoção de metais, como a precipitação química, por exemplo, 
passarão por um processo de troca iônica.

An++n(R–)B+
→

nB++(R–)nA
n+ (1)

Em que:

A: cátion A;
B: cátion B;
R: resina de troca iônica; 
n: carga.

A resina sólida é, tipicamente, uma rede de hidrocarbonetos 
tridimensional elástica, a qual contém uma grande quantidade 
de grupos ionizáveis, ligados eletrostaticamente à resina. Esses 
grupos são, então, trocados por íons de cargas similares em so-
lução que têm uma afinidade de troca mais forte.
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4.3 Filtração por membrana

A filtração por membrana conta com uma alta eficiência no 
quesito remoção de metais, fácil operação e baixa necessidade 
de espaço e energia. Os processos desse tipo de filtração envol-
vidos incluem a microfiltração (MF), a ultrafiltração (UF), a 
nanofiltração (NF) e a osmose reversa (OR).

Esses processos envolvem a utilização de membranas sinté-
ticas, porosas e semipermeáveis, que servem para a separação 
de partículas sólidas de pequenos diâmetros, moléculas e, até 
mesmo, compostos iônicos dissolvidos, como ilustrado na Figu-
ra 1.3, e que, para isso, é necessário que haja um gradiente de 
pressão hidráulica, ou um campo elétrico. 

Para todos os processos citados anteriormente, são neces-
sários sistemas convencionais precedidos de filtração, para que 
haja uma considerável redução dos materiais mais grosseiros e, 
assim, aumentando a eficiência da filtração e aumentando o seu 
tempo de vida.

Fase 1

alimentação permeado

força motriz
ΔC, ΔP, ΔT, ΔE

Fase 2membrana

Figura 1.3. Ilustração do processo que envolve a filtração por membrana
Fonte: Mulder (1991).
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A Figura 1.3 mostra que o sistema produzirá, após a entrada 
do fluido no processo, chamado de alimentação, duas correntes 
de saída distintas: o concentrado, que é aquela que contém a 
maior parte dos contaminantes que estavam presentes na água; 
e o permeado, que é aquela que percolou pela membrana, e que 
não possui, ou quase não possui, os contaminantes.

A membrana está representada no centro da figura, assim 
como cada fase representa o líquido antes de percolar (alimen-
tação) e depois de percolar pela membrana (permeado). Proces-
so esse que ocorreu por diferença de pressão (ΔP), diferença de 
concentração (ΔC), diferença de temperatura (ΔT) e diferença 
de energia (ΔE).

a) Microfiltração (MF)
Para esse tipo de filtração, é necessária a utilização de mem-

branas, cujos poros possuem, em média, diâmetros de 0,1 a 10 
μm. Seu material pode ser fabricado em polímeros, metais ou 
até cerâmicas, e sua principal função, em um sistema de trata-
mento de água e/ou esgoto, é a remoção de materiais suspensos 
e emulsão. 

Para que ocorra a filtração em membranas, é necessário que 
haja uma diferença de pressão entre um meio e outro do filtro, 
caso contrário, o fluido não percolará na membrana, tornando 
o processo ineficaz. Devido a isso, cada processo requer um 
gradiente de pressão diferente, de acordo com o tamanho dos 
poros, ou seja, a medida que os poros são menores, a pressão 
necessária é maior. No caso da microfiltração, é comum traba-
lhar na faixa de pressão de 0,07 a 1 bar (Metcalf; Eddy, 2003).

No âmbito de remoção de metais na água, a microfiltração 
não é o processo mais indicado, visto que o tamanho dos seus 
poros não reduz, com considerável eficiência, esses elementos. 
Contudo, indica-se, para um sistema de tratamento de água, 
principalmente, um sistema combinado de MF com outra filtra-
ção por membrana, seja a NF ou a OR.
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b) Ultrafiltração (UF)
No caso da ultrafiltração, o diâmetro dos poros da membrana 

está na faixa de 0,005 a 0,1 μm, portanto, são menores que os 
poros da microfiltração. A sua utilização possui, como principal, 
objetivo a purificação e o fracionamento das macrocélulas, ou 
seja, remoção de substâncias coloidais, bactérias e pirogênios.

Em consequência ao diâmetro dos poros serem menores 
que na microfiltração, a pressão necessária para a operação 
torna-se maior, para que, assim, se obtenha uma corrente de per-
meado aceitável. Visto isso, a faixa de pressão em que se traba-
lha, normalmente, para esse processo, é de 0,7 a 7 bar (Metcalf; 
Eddy, 2003).

Assim como a microfiltração, a ultrafiltração também é um 
processo que, para remoção dos metais, a eficiência depende 
tanto da injeção de um coagulante no sistema, como a combi-
nação de processo, e nesse caso, recomenda-se a NF ou a OR.

c) Nanofiltração (NF)
Também conhecida como osmose reversa de baixa pressão, 

a filtração por membranas de nanofiltração possui poros ain-
da menores que a ultrafiltração, mais especificamente na faixa 
entre 0,001 e 0,01 μm. Ela é muito utilizada para remoção de 
compostos dissolvidos na água, tais como íons metálicos multi-
valentes, e alguns sais.

Para que o processo ocorra, é necessário que haja uma pres-
são superior àquelas utilizadas nas outras membranas, ditas an-
teriormente. A pressão recomendada para esse tipo de filtração 
varia entre 5 e 10 bar, mostrando que essa fase demanda um 
controle maior dos equipamentos para que haja maior eficiência 
(Metcalf; Eddy, 2003).

A NF é, majoritariamente, utilizada como um processo pro-
cedente de outras filtrações. Em sistemas de tratamento de água, 
por exemplo, a MF ou a UF estão presentes no início do proces-
so, logo após as injeções de coagulantes e outros químicos, para 
que, dessa forma, os compostos mais grosseiros fiquem retidos 
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nessas membranas e, assim, para que a NF torne-se mais eficaz 
e com um tempo de vida mais longo.

Alguns estudos mostraram a eficiente desse método no âm-
bito de remoção de metais, quando realizados em sistemas de 
tratamento de água e/ou esgoto, e estão compilados na Tabela 
1.3. Alguns desses estudos testaram metais em concentrações 
diferentes, por isso, observa-se na tabela que há mais de uma 
concentração na mesma pesquisa.

Metal Concentração inicial do 
metal (mg/L) Remoção (%) Referência

Ni 5 e 250 98 e 92 Murthy e 
Chaudhari (2008)

Cd 5 83 Murthy e 
Chaudhari (2009)

Cu 500 e 2000 Acima de 95 Csefalvay, Pauer 
e Mizsey (2009) 

Mn 1000 89
Al-Rashdi, 

Johnson e Hilal 
(2013)

Pb 1000 74
Al-Rashdi, 

Johnson e Hilal 
(2013)

As 0,02, 0,05, 0,07 e 0,1 Acima de 87 Nguyen et al. 
(2009)

Tabela 1.3. Remoção de metais em diferentes estudos
Fonte: Autoria própria.

Observa-se, na Tabela 1.3, que a remoção dos metais torna-
-se mais efetiva à medida que a concentração inicial é maior, 
logo, concentrações iniciais muito baixas não tornam o proces-
so tão eficaz. Cabe salientar que, na maior parte das pesquisas, 
o estudo é feito em análises de vários parâmetros e condições, 
como, por exemplo, o pH, a membrana, a concentração do po-
límetro adicionado, pressão, etc.
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d) Osmose Reversa (OR)
Assim como os outros processos de filtração por membrana, 

a osmose reversa não é muito diferente, visto que também é uti-
lizada uma membrana semipermeável, em que o fluido passará 
pelo material e rejeitará os contaminantes. 

Basicamente, esse mecanismo baseia-se no fenômeno natural 
da osmose, porém, no sentido contrário, isto é, consiste na pas-
sagem “forçada” da água pela membrana, cujos poros possuem 
diâmetros que variam entre 0,0001 e 0,001 μm, passando o flui-
do do meio mais concentrado para o menos concentrado. Para 
isso, a pressão hidráulica deve ser superior à pressão osmótica 
de equilíbrio, variando entre 8,5 e 70 bar (Metcalf; Eddy, 2003).

Esse processo é capaz de reter solutos de baixo peso mole-
cular como: sais inorgânicos e/ou pequenas moléculas orgâni-
cas. Logo, na maioria das vezes, esse mecanismo é encontrado 
em sistemas de dessalinização da água do mar e água salobra, 
como na Figura 1.4.

  
Figura 1.4. Sistema piloto de dessalinização de água salobra na cidade de 

Pontal do Paraná/PR, onde é utilizada a osmose reversa (OR) em seu processo
Fonte: Sanepar (2017).

e) Eletrodiálise
Nesse processo, os compostos iônicos presentes na água 

são separados através do uso de membranas semipermeáveis e 
a existência de uma diferença de potencial. Basicamente, para 
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que a eletrodiálise funcione, é necessário que haja um potencial 
elétrico entre dois eletrodos, causando uma corrente elétrica 
que passa pela solução aquosa e, por conseguinte, fazendo com 
que os cátions migrem para o eletrodo negativamente carrega-
do, onde ficarão retidos pela membrana aniônica, e os ânions 
migrem para o eletrodo positivamente carregado, onde ficarão 
retidos na membrana catiônica. 

Seu funcionamento consiste no bombeamento do fluido 
pelo sistema de membranas catiônicas e aniônicas, as quais são 
separadas, alternadamente, entre os dois eletrodos. Como re-
sultado final, haverá um aumento da concentração de íons em 
compartimentos alternados e uma redução na concentração dos 
íons nos compartimentos restantes, o que ocorrerá, como nos 
outros sistemas de filtração por membrana, em dois fluxos dis-
tintos, o concentrado e o permeado ou diluído (Figura 1.5).

Solução concentrada

Solução diluída
Eletrodo

Eletrodo

C

M+ M+ +
+
+
+

-
-
-
-
-

X+

X+
X+

CA A

Solução dos eletrodos
Solução de alimentação

Figura 1.5. Esquema de um sistema eletrodialítico convencional (C = 
membrana catiônica; A = membrana aniônica; M+ = cátion; e X- = ânion)

Fonte: Amorim et al. (2005).

Algumas condições são determinísticas na eficiência de 
remoção dos sólidos dissolvidos, tais como: a temperatura da 
água; nível de corrente elétrica que passa pelo sistema; tipo e 
quantidade de íons presentes na água; a permeo-seletividade da 
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membrana; o fluxo do fluido; número e configuração das eta-
pas; entre outros.

Para que a eletrodiálise obtenha um tempo de vida mais lon-
go e que sua eficiência seja maior, procura-se utilizá-la em sequ-
ência a outros processos precedentes (além dos pré-tratamentos 
convencionais), tais como a implantação de um filtro de carvão 
ativado, junto a outro sistema de filtração por membrana, como 
a ultrafiltração ou a microfiltração. Outros típicos parâmetros 
de operação para o processo estão mostrados na Tabela 1.4.

Parâmetros Unidades Faixa

Tempo de detenção Dia 10-20

Razão densidade de corrente e 
normalidade da solução (CD/N) mA/cm² 500-800

Resistência da membrana ohms (Ω) 4-8

Eficiência de remoção de sais % 40-60

Eficiência da corrente % 85-95

Tabela 1.4. Parâmetros típicos de operação para  
um processo de filtração por eletrodiálise

Fonte: Metcalf; Eddy (2003).

4.4 Oxidação

O processo de oxidação consiste na conversão de espécies 
solúveis em insolúveis, sendo realizado a partir de aeração e/ou 
adição de oxidante químico forte, que tem a função de causar 
o precipitado. Exemplos de oxidantes que podem ser utilizados 
são: cloro (Cl); flúor (F); dicromato de potássio (K2Cr2O7); per-
manganato de potássio (KMnO4); ozônio (O3); e peróxido de 
hidrogênio (H2O4), os quais funcionam por diferentes reações, 
diferentes dosagens de produtos e diferentes tempos mínimos 
de contato da água com o reagente. 
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a) Aeração
A oxidação por aeração é um processo utilizado em sistemas 

de tratamento de água e/ou esgoto por ser capaz de remover gases 
dissolvidos na água, como cloro (Cl2), sulfato de hidrogênio (H2S) 
e metano (CH4), bem como quaisquer metais solubilizados.

Esse mecanismo consiste, basicamente, em proporcionar o 
contato do ar com a água, por meio da exposição de gotículas 
ou lâminas de água ao ar, ou introduzindo pequenas bolhas de 
ar na água, de forma que seja possível a volatilização dos gases, 
a oxidação dos compostos indesejáveis ou, até mesmo, a redu-
ção do teor de gás carbônico (CO2), o qual gera um aumento do 
pH do meio, consequentemente.

Em relação à remoção dos metais, a aeração possui, como 
função, juntar quimicamente o oxigênio presente no ar com es-
ses compostos dissolvidos na água. Uma vez oxidados, esses 
produtos tornar-se-ão partículas e precipitar-se-ão na água, 
dessa forma, eles poderão ser removidos por filtração ou flo-
tação. O ferro (Fe) e o manganês (Mn), por exemplo, são fa-
cilmente oxidados pelo oxigênio atmosférico, visto que esse os 
transforma das formas ferrosa e manganosa (solúveis) para as 
formas insolúveis de óxido de ferro e de manganês. Algumas das 
formações possíveis desses metais na água pela oxidação estão 
abaixo (Cleasby, 1975):

• Fe (II) pode formar Fe(OH)2 ou FeCO3;
• Mn(II) pode formar Mn(OH)2 ou MnCO3;
• Fe(III) pode formar FeOH)3;
• Mn(IV) pode formar MnO2.

Existem algumas formas de se utilizar esse processo de oxi-
dação, e como principais tipos de aeradores estão: os aeradores 
por gravidade, o qual a água é exposta ao ar; e os aeradores 
de ar difuso e de ventilação forçada, no qual o ar é injetado ao 
sistema. Esses dois métodos estão exemplificados nas figuras 
1.5(a) e 1.5(b), respectivamente, em que o primeiro é um siste-
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ma de aeração de cascata e o segundo um sistema de ventilação 
forçada, na forma de microbolhas.

  
Figura 1.5. Típicos sistemas de aeração para oxidação química. (a) sistema 

de aeração por cascata e (b) sistema de aeração por ar difuso
Fonte: (a) Fassa Irrigação, 2017 e (b) AGE, 2017.

Em geral, esses sistemas de aeração não apresentam 100% 
de eficácia na remoção dos metais, sendo, então, necessário em-
pregar, também, um oxidante químico forte, normalmente, o 
hipoclorito de sódio (NaClO) ou outro composto clorado.

b) Oxidação por agentes químicos
Quando a utilização de agentes químicos na água é utilizada 

em sistemas de tratamento de água e esgoto, os mais usados 
são: o ozônio (O3); o peróxido de hidrogênio (H2O2); o per-
manganato (MnO4); o dióxido de cloro (ClO2); o cloro (Cl2 ou 
HOCl); e o hipoclorito de sódio (NaClO). 

Antigamente, esse processo era mais utilizado com o intui-
to de: reduzir a concentração de resíduos orgânicos; controlar 
odores; remover amônia; e reduzir o teor de bactérias e vírus 
na água. Hoje em dia, esse mecanismo está comumente sendo 
utilizado como: aprimoramento na tratabilidade dos compostos 
orgânicos não biodegradáveis; eliminação dos efeitos inibitórios 
de certos compostos orgânicos e inorgânicos; e reduzir ou elimi-
nar a toxicidade de certos compostos orgânico ou inorgânicos.
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4.5 Adsorção

Esse processo consiste em uma transferência de massa, em 
que um composto em fase líquida é transferido para fase sóli-
da. Ela utiliza de materiais chamados de adsorventes, os quais 
possuem a capacidade de adsorver substâncias que estão em 
solução. 

Por ser um mecanismo que propicia certa flexibilidade no 
sentido de design e operação e, em muitos casos, na produção 
de boa qualidade de tratamento de efluentes, este já é reconhe-
cido como sendo um dos mais eficientes e econômicos métodos 
no âmbito de remoção de metais em sistemas de tratamento de 
água. Alguns dos principais, e também convencionais, tipos de 
materiais adsorventes incluem: 

• carvão ativado;
• adsorventes à base de sílica;
• Alumina Ativada (AA);
• Zeólitas Naturais (ZN).

a) Carvão ativado
Carvão ativado é um material carbonáceo, o qual possui um 

meio adsortivo altamente poroso e uma estrutura complexa, 
composta, principalmente, de átomos de carbono. Ele é prepa-
rado, primeiramente, de uma mistura de materiais orgânicos, 
como amêndoa, coco e nozes; outros materiais também têm 
sido usados, tais como: madeira, ossos e carvão. Essa mistura é 
produzida esquentando-se os materiais a uma temperatura re-
lativamente alta (um pouco abaixo de 700°C), a qual expulsará 
os hidrocarbonetos e não sustentará uma combustão, pois não 
haverá suprimento suficiente de oxigênio.

As partículas carbonatadas são ativadas por exposição a 
gases oxidantes, tais como o vapor d’água ou o gás carbônico 
(CO2), a altas temperaturas, na faixa de 800 a 900°C. Esses ga-
ses produzem uma estrutura porosa e, então, cria-se uma gran-
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de área de superfície interna. O resultado do tamanho dos poros 
dá-se conforme abaixo (Metcalf; Eddy, 2003):

• macroporos: maiores que 25 nm;
• mesoporos: maiores que 1 nm e menores que 25 nm;
• microporos: menores que 1 nm.

O tipo e as características dos materiais que foram utilizados 
para fabricação do carvão ativado afetarão na distribuição dos 
tamanhos dos poros, bem como as características regenerativas. 
Após a ativação, o carvão pode ser separado em duas classifica-
ções diferentes, as quais possuem tamanhos e capacidades adsor-
tivas distintas. São elas: o carvão ativado em pó (CAP) e o carvão 
ativado granular (CAG), cujos poros possuem diâmetro médio 
menor que 0,074 mm e maior que 0,1 mm, respectivamente.

O carvão ativado mostrou-se ser um material adsorvente 
muito eficaz na remoção de metais na água, assim como outros 
compostos tóxicos. Perilli et al. (2014) verificaram que hou-
ve uma redução significativa na concentração de manganês na 
solução, após passar pelo material adsorvente. Foi observado, 
também, que houve alta eficácia na remoção de níquel, zinco, 
chumbo e cádmio na água, dependendo da concentração inicial 
do soluto (Karnib et al., 2014).

b) Adsorventes à base de sílica
Compreende-se como sílica uma grande parte dos produtos 

cuja fórmula base é SiO2 ou SiO2.nH2O, a qual constitui um 
grupo de minerais, sendo eles: quartzo, tridimita, cristobalita e 
opala. Ela é muito utilizada em indústrias, principalmente como 
cargas minerais, catalisadores, adsorventes, suportes cromato-
gráficos, entre outros. Elas são geralmente sólidos, cristalinos, 
constituídos de moléculas grandes, e apresentam uma célula 
unitária como um tetraedro, cujo centro possui um átomo de 
silício e, nos vértices, átomos de oxigênio, dessa forma, gera-se 
um arranjo cristalino tridimensional.
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A sílica pode ser utilizada de diferentes formas, porém a sua 
atuação como adsorvente é de alto potencial. A sua capacidade 
está baseada nos grupos silanóis (compostos em que uma hidro-
xila está ligada a um átomo de silício) em se realizar ligações de 
hidrogênio de forma intra e intermolecular, dessa maneira, para o 
processo de adsorção, a sílica hidratada destaca-se nessa posição.

Por consequência de os silanóis possuírem fraca capacidade 
de troca iônica, o que causa baixa interação, ligação e extração 
dos compostos de interesse, foram desenvolvidas formas de se 
modificar a superfície da sílica a fim de aumentar a interação e 
a seletividade das espécies a serem adsorvidas.

Alguns estudos acerca da sílica modificada mostraram que, 
no processo de adsorção de metais, ocorre uma dependência 
das características da matriz e sua interação com o tipo de 
efluente, da presença de eletrólitos, bem como parâmetros de 
pH e temperatura.

c) Alumina ativada (AA)
Adsorventes inorgânicos sólidos, como a alumina (Al2O3) e a 

sílica, são caracterizados devido às suas fortes propriedades mecâ-
nicas e forte resistividade à degradação termal, em comparação a 
outros biossorventes. Além disso, várias outras vantagens da alu-
mina, quando utilizada e aplicada como adsoventes em sistemas 
de tratamento de água, com a aferição de remover metais, dá-se 
pela sua maior área de superfície, a sua existência em várias estru-
turas e suas propriedades anfotéricas.

A forma da alumina comumente usada para métodos de re-
moção de metais, por meio de adsorção, é a alumina ativada 
(AA). Basicamente, ela usa do seu meio poroso, granular e de 
alumínio, para adsorver os íons da solução. Ela ainda pode ser 
regenerada a partir de uma série de lavagens ou reposta quando 
se tornam saturadas. Algumas propriedades da AA estão indica-
das na Tabela 1.5, bem como os seus valores típicos.
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Propriedades Unidade Valor típico Faixa típica de valores 

Área da superfície cm² g-1 350 300-425

Tamanho da 
partícula* Mm 2 2-8

Volume do poro mL g-1 0,42 0,4-0,5

Densidade mássica kg m-3 800 750-850

Perda em desgaste % 0,2 0-0,4

Al2O3 % 93 92-95

Na2O % 0,25 0,1-0,3

Fe2O3 % 0,05 0,02-0,12

Tabela 1.5. Valores típicos das propriedades da Alumina Ativada (AA)
Fonte: GMGBC (2013).

De acordo com a EPA (2015), a alumina ativada pode ser 
identificada como uma Tecnologia de Conformidade de Sistema 
Pequeno (TCSP) para urânio, e pode remover os contaminan-
tes da água em até 99%, dependendo das condições de pH e as 
concentrações de alimentação do afluente do sistema. Ela pode 
ser muito eficiente na remoção de arsenatos, fluoretos, sulfatos 
e selenatos. Foram obtidos valores de eficiência no âmbito de re-
moção de Cd(II) e Cr(III) em até 100%, dependendo das con-
dições do sistema (Cervera; Arnal, 2003), e para a remoção de 
Cu(II) foram obtidos valores entre 64 e 86% (Yarkandi, 2014).

d) Zeólitas Naturais (ZN)
Outro adsorvente comumente utilizado em sistemas de tra-

tamento de água são os aluminossilicatos com estrutura cristali-
na tridimensional, designados como zeólitas, as quais possuem 
poros de tamanhos uniformes (variando entre 3 e 10 Å, depen-
dendo do número de átomos de oxigênio presentes na abertura 
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dos poros) ao longo de sua estrutura, cujas dimensões são com-
paráveis às das moléculas orgânicas (Figura 1.6).

Figura 1.6. Exemplos de estruturas das zeólitas
Fonte: Aguiar et al. (2002).

Essa estrutura microporosa das zeólitas faz com que elas 
apresentem uma superfície interna maior que a externa, e que, 
por conseguinte, haja transferência de massa entre o espaço 
cristalino e o meio externo. O fator limitante desse processo 
é o diâmetro dos poros da estrutura, o qual determina quais 
íons poderão ficar retidos no meio. Uma classificação que é feita 
para esse adsorvente está na Tabela 1.6, que mostra os diâme-
tros comuns de cada exemplo de zeólita.

Zeólita (poro) Átomos de 
Oxigênio

Diâmetro do 
poro (Å) Exemplos

Extragrande > 12 D > 9 VPI-5, MCM-9

Grande 12 6 < D < 9 Y, β, Ω

Médio 10 5 < D < 6 ZSM-5, ZSM-11

Pequeno 8 3 < D < 5 A, Erionita

Tabela 1.6. Classificação das zeólitas em relação ao tamanho dos poros
Fonte: Aguiar e Novaes (2002).

Há, comercialmente, dois tipos de zeólitas: as naturais e as 
sintéticas. Como principal diferença, as naturais podem possuir 
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impurezas e não apresentar cavidades uniformes, além da distri-
buição de tamanho de partículas ser heterogênea, ao contrário 
das sintéticas, visto que elas possuem alta pureza, por conta da 
síntese química. A existência de cátions de metais alcalinos e al-
calinos terrosos em sua estrutura, em conjunto com o alumínio 
trivalente, dá às zeólitas naturais a propriedade de troca iônica. 

Alguns estudos já abordaram que as zeólitas naturais são 
um ótimo recurso para se utilizar quando se deseja remover íons 
solúveis em água, principalmente os íons de cálcio, de magné-
sio, de ferro, de manganês, de enxofre, de cromo, de cádmio e 
de chumbo.

5. Extração por solventes orgânicos

O conceito de extração por solventes orgânicos dá-se, basi-
camente, pelo transporte de solutos, como os metais, por exem-
plo, da sua fase inorgânica para uma fase orgânica. 

Os solventes que são utilizados nesse processo são consti-
tuídos por: um agente de extração ou extrator, o qual extrairá 
metais específicos da água, sendo os mais frequentemente esco-
lhidos os ácidos organofosforados; e um diluente, o qual servirá 
como um controlador de condição de solvente. Eventualmente, 
um modificador de fase pode ser adicionado para resolver o 
problema da formação de emulsão, além de melhorar o proces-
so de demarcação de fase em um sistema aquoso.

Para que esse método de extração de metais seja utilizado, 
é necessário que o extrator do solvente orgânico seja estimado. 
Para isso, uma fórmula geral da equação de reação é utilizada e 
é dada pela Equação 2 (Teng; Yusup; Low, 2012).

(2)



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

42

Em que:

M = íon metálico;
R = grupo hidrocarboneto;
n = número de oxidação;
x = coeficiente estequiométrico;

org = fase orgânica; 
Keq = constante de equilíbrio.

A vantagem da utilização desse método, para remoção de 
metais, em sistemas de tratamento de água, dá-se, principal-
mente, ao que se diz respeito ao baixo consumo de energia elé-
trica e à maior seletividade dos íons a serem removidos, porém, 
esse processo requer uma grande quantidade do solvente orgâ-
nico e ele não se torna eficiente quando há baixa concentração 
dos íons metálicos na água. 

Outra desvantagem na utilização desse meio de extração é 
por conta da perda de diluente orgânico por volatilização, o qual 
impacta diretamente no meio ambiente e na saúde humana.

Para que haja sucesso nessa técnica de extração, em respeito 
à sua eficiência e seletividade, há a dependência crucial do extra-
tor que será utilizado no processo. Alguns dos solventes aplica-
dos à extração, bem como os respectivos metais removidos são:

• ácido di (2-etil-hexil) fosfórico (D2EHPA): muito utilizado como 
extrator de Cu(II), Cd(II), Zn(II), Fe(III) e Ti(IV);

• fosfato de tributila: usado como removedor de Cu(II);

• LIX 84 e Cyanex 272: aplicado à extração de Cu(II), Ni(II) e Al(III).

6. Tratamento eletroquímico

Métodos de tratamento eletroquímico envolvem, basicamen-
te, a separação dos íons metálicos através de placas ou superfí-
cies catiônicas e mantê-los no seu estado elementar, reduzindo, 
dessa maneira, a produção de lama, lodo e/ou outros resíduos 
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químicos. Essa técnica requer um investimento financeiro maior 
que os outros processos de remoção de metais, bem como a 
necessidade de um suprimento energético maior. A seguir, se-
rão explicados dois métodos de remoção de metais por meio da 
técnica eletroquímica: a eletrodeposição e a eletrocoagulação.

6.1 Eletrodeposição

Nesse processo, os metais são recuperados eletroquimica-
mente sobre a superfície de um eletrodo poroso à medida que 
o eletrólito circula pelo seu interior. Ela é usualmente utilizada 
para a recuperação desses íons metálicos em sistemas de trata-
mento de água, de tal maneira que não gere resíduos permanen-
tes na sua separação, fazendo com que, dessa forma, esse seja 
um método sustentável de remoção.

Uma das vantagens desse processo dá-se devido à recupe-
ração dos metais na sua forma metálica, podendo, dessa manei-
ra, serem aproveitados novamente, não gerando resíduos e, em 
muitos casos, não necessitando a injeção de produtos químicos 
na água. Quando a eletrodeposição é utilizada em sistema de 
tratamento, em que o efluente possui uma concentração de íons 
metálicos baixa, é necessário que o processo seja controlado 
pela transferência de massa. 

6.2 Eletrocoagulação

A eletrocoagulação é um processo que envolve a geração de 
coagulantes, in situ, pela dissolução elétrica de íons de alumínio 
ou de ferro por eletrodos de alumínio ou ferro. Quando uma 
corrente elétrica é aplicada no meio por uma fonte de alimen-
tação, íons metálicos são dissolvidos do ânodo e transferidos 
para a massa, onde é condensada e transformada em flocos, dos 
quais podem ser removidos facilmente. As moléculas de água 
são hidrolisadas no cátodo, simultaneamente. 

Apesar de esse método de remoção de metais na água ser uma 
tecnologia conhecida desde o século XIX, a eletrocoagulação não 
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vem sendo muito aplicado em sistemas de tratamento de água, por 
motivos do alto investimento financeiro necessário para a imple-
mentação do projeto, bem como a alta demanda de energia elétrica.

Apesar de a eletrocoagulação não ser um processo do qual 
não há a recuperação dos metais em água, como no caso da 
eletrodeposição, as vantagens da sua aplicação estão na sua fa-
cilidade de operação, na redução de consumo de produtos quí-
micos e na maior eficiência de coagulação.

Alguns estudos acerca da utilização da eletrocoagulação 
para remoção de íons metálicos na água foram realizados e, em 
geral, a eficiência desse processo mostrou ser alta. Rajemaha-
dik, Kulkarni e Kulkarni (2013) observaram uma remoção de 
100% de níquel e cromo, a um pH 9,0 com uma corrente elé-
trica de 1,0 A durante 20 minutos. Foram observados, também, 
os experimentos de eletrocoagulação para remoção de cádmio, 
níquel e cobre, e os melhores resultados obtidos foram todos 
acima de 98% de redução desses metais na água.

Considerações finais

O crescimento populacional gerou um aumento no consumo 
de insumos, o que, consequentemente, aumentou o número de 
indústrias e atividade agrícola para suprir a nova demanda da po-
pulação, além do acréscimo na produção de esgoto. Entretanto, 
as técnicas tradicionais não alcançam a eficiência de descontami-
nação dos metais necessária para grandes volumes de água.

Com isso, houve aumento da preocupação quanto aos me-
tais, tornando esse um tema muito estudado dentro da socieda-
de acadêmica. Novas técnicas estão sendo buscadas para uma 
melhor eficiência de remoção e recuperação dos metais e me-
nor custo de aplicação.

As técnicas inovadoras de remoção de metais em águas 
superficiais e poços são mais eficientes, geram resultados mais 
rápidos e seus custos são acessíveis, comparados ao restante 
de seus benefícios. 
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Alguns métodos utilizam adsorventes, já que esse é conside-
rado o mais efetivo e com maior eficiência de remoção dos me-
tais, entretanto, com diferentes tipos de impregnação, origem e 
síntese, tornando-os não convencionais.

Exemplos disso são o carvão ativado impregnado com 
KMnO4, MnO3/Al2O3 sol-gel e até adsorventes naturais, pro-
venientes de rochas, minerais ou, até mesmo, de subprodutos 
agrícolas, como palha ou casca de soja. A utilização de material 
polimérico baseado em tecnologia de impressão química, siste-
ma filtrante de leito fixo magnético preenchido com sílica meso-
porosa magnética recoberta com surfactantes iônicos, filtração 
ascendente de dupla camada (areia mais material adsorvente) 
são outros tipos de adsorventes não convencionais.

Outros métodos não convencionais possuem estudos e pes-
quisas de rotas diferenciadas, como fotocatalisadores, biossor-
ventes, como plantas aquáticas e resíduos industriais, e colunas 
de biossorção, a qual é utilizada em maior escala.

Todos esses métodos não convencionais requerem muito es-
tudo, pesquisa e, principalmente, análises em escala de bancada 
e piloto. Isso é necessário para adquirir uma melhor eficiência 
e maior conhecimento dos métodos que podem ser integrados 
nos tratamentos de água superficial e de poços.

Conhecendo os malefícios do não cumprimento da Portaria 
2914/2011-MS, na questão da qualidade da água, e na saúde 
humana, os próximos capítulos desse livro relatam sobre as pes-
quisas realizadas com métodos inovadores de remoção de certos 
metais encontrados na água e seus resultados em escala piloto 
e de bancada, para o aperfeiçoamento dos tratamentos de água.
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CAPÍTULO 2

MATERIAIS POLIMÉRICOS 
BASEADOS EM TECNOLOGIA DE 

IMPRESSÃO QUÍMICA
César Ricardo Teixeira Tarley, Lucinéia Pacheco de Sousa Silva

Dentre as inúmeras preocupações ambientais, a contamina-
ção por metais em águas tem grande relevância, seja em águas 
subterrâneas, superficiais ou residuais. A principal fonte de con-
taminação por metais geralmente provém de atividades antró-
picas ou naturais e, devido aos possíveis efeitos à saúde dos 
seres vivos, necessita-se de um controle permanente dos níveis 
de concentração desses metais em matrizes ambientais, alimen-
tícias ou outras matrizes passíveis de contaminação. Dentre os 
contaminantes ambientais, inclui-se o manganês (Mn2+), que 
tem seus níveis de aceitação estabelecidos por órgãos regulado-
res. Embora seja considerado um nutriente essencial ao sistema 
biológico em doses controladas, a exposição crônica a esse me-
tal pode acarretar danos severos à saúde, e os efeitos provenien-
tes do manganês são dependentes da via de exposição, forma 
química e tempo de exposição (EPA, 2004; WHO, 2011). 

A presença de manganês, em concentrações superiores às 
permitidas por órgãos reguladores em águas destinadas ao abas-
tecimento, pode gerar inconvenientes, como manchas em roupas, 
depósitos e incrustações em tubulações e conferir sabor desagra-
dável à água (Al-Rashdi et al., 2011). A resolução 430/2011 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) estabelece valo-
res para padrões de lançamento de efluentes para os metais, sendo 
que o valor máximo para o manganês dissolvido é de 1,00 mg.L-1. 
A portaria também estabelece os padrões de potabilidade, em que 
o limite máximo aceitável para o manganês é de 0,10 mg.L-1 para 
águas destinadas ao consumo (Conama, 2011; Brasil, 2011).
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Diante das considerações feitas em relação ao manganês, al-
gumas metodologias são utilizadas para remoção desse metal de 
águas, geralmente presente em águas residuais, que são prove-
nientes das indústrias. Outras técnicas, porém, podem ser apli-
cadas em tratamentos de águas subterrâneas. As tecnologias para 
remoção de metais, abordadas na literatura, são: precipitação, co-
agulação/floculação, troca iônica, oxidação/filtração, membrana 
filtrante e adsorção, porém, algumas técnicas guardam ressalvas 
quanto à sua aplicação (Patil, et al., 2016; Madeira, 2003)

A precipitação química é amplamente empregada em trata-
mento de águas residuais e consiste na reação de um produto 
químico com o íon metálico, gerando precipitados nas formas 
de hidróxidos, carbonatos ou de sulfetos. Usualmente, a preci-
pitação ocorre em meio alcalino (Zhang et al., 2010; Woodard, 
2001), necessitando, portanto, que grandes quantidades de ál-
calis sejam adicionadas à água. Outro aspecto negativo da téc-
nica de precipitação refere-se à baixa capacidade de remover/
precipitar íons metálicos em reduzidas concentrações e, portan-
to, com a aplicação do método, a água tratada pode não atender 
aos padrões legislados para os metais. 

A floculação é um processo físico-químico, o qual envolve 
a mistura da água residual com coagulantes químicos, o que 
gera um alto custo operacional devido aos produtos utilizados 
no processo, caracterizando uma desvantagem do método, além 
de apresentar melhor eficiência somente em altos valores de pH 
(Fu; Wang, 2011). 

O tratamento por oxidação/filtração consiste na oxidação 
do manganês a dióxido mangânico, forma insolúvel que, pos-
teriormente, segue para o processo de clarificação ou filtração. 
Uma das desvantagens consiste no elevado grau de insalubrida-
de relativo ao transporte e armazenamento do agente oxidante 
(Chaturvedi; Dave, 2012).

A tecnologia por membrana filtrante engloba vários tipos de 
membrana e baseia-se na passagem de um solvente por uma 
membrana semipermeável, em que o tamanho de poro determi-
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na sua permeabilidade. A membrana do tipo osmose reversa e 
de nanofiltração já foi investigada para o tratamento de alguns 
metais em águas residuais (Al-Rashdi et al., 2011), porém, este 
método não é adequado, uma vez que o custo é elevado e o 
processo pode causar entupimento da membrana, aumentando, 
assim, o custo operacional (Patil et al., 2016). 

As resinas de troca iônica podem ser de natureza catiônica 
ou aniônica, e consistem de um polímero sintético com gru-
pos funcionais polares, em que as cargas são neutralizadas por 
um contra-íon, e seu princípio de funcionamento baseia-se na 
mobilidade dos íons para que ocorra a troca iônica. Existem 
vários tipos de resina de troca iônica, e sua capacidade de 
troca é o que define o desempenho em relação aos equiva-
lentes trocados. Algumas variáveis influenciam o processo de 
absorção de íons metálicos, como temperatura, pH, concen-
tração inicial e tempo de contato (Zhang et al., 2010). Uma 
das desvantagens das resinas trocadoras consiste no custo de 
aquisição desse material e a baixa seletividade. 

Dentre as tecnologias de tratamento de águas, o processo 
de adsorção tem grande destaque. Na literatura, é possível en-
contrar diversos materiais empregados como adsorventes, sen-
do os mais comuns o carvão ativado (Anbia; Amirmahmood, 
2011), os adsorventes naturais (Taffarel; Rubio, 2009) e os 
polímeros (Moawed et al., 2013). O processo de adsorção é 
definido como o acúmulo de uma substância (adsorvato) na 
superfície de um sólido (adsorvente), processo que pode ser 
afetado pela temperatura, tamanho de partículas do adsorven-
te, natureza do adsorvente e adsorvato, tempo de contato do 
adsorvente-adsorvato e pH do meio (Al-Rashdi et al., 2011). A 
adsorção pode ser a combinação de vários fenômenos, incluin-
do a atração eletrostática e o complexo químico formado na 
superfície (Woodard, 2001; Ali; Gupta, 2007). Um dos mais 
comuns adsorventes empregados na remoção de poluentes or-
gânicos e inorgânicos é o carvão ativado. Estudos realizados 
mostram que o carvão ativado pode ser empregado no processo 
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de adsorção de íons, tais como mercúrio, chumbo e cádmio 
(Carrott et al., 1998; Macias-Garcia et al., 1993). 

Apesar de existir, conforme mencionado, um grande núme-
ro de adsorventes que podem ser utilizados em processos de ex-
tração, o desenvolvimento de novas tecnologias é requerido vi-
sando minimização de custos, facilidade operacional e eficiência 
do processo de extração, em especial no tocante à capacidade 
adsortiva e seletividade. Diante disso, a Fundação Araucária de 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná 
(FA), em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar), expressou pretensão em novas alternativas para o 
saneamento ambiental do estado.

Dentre as temáticas apresentadas, a remoção de metais em 
águas confirma uma preocupação de eliminar inconvenientes 
gerados por tais contaminantes e atender a limites máximos 
estabelecidos por órgãos ambientais. Por exemplo, a concentra-
ção de manganês encontrada em alguns poços tubulares atin-
ge 6,38 mg.L-1 enquanto que o limite máximo permitido é de 
0,100 mg.L-1. O material empregado atualmente para remoção 
do manganês pela Sanepar é o Controll M.F. 574 (composto 
à base de zeólitos naturais e sintéticos) (Vistuba et al., 2015).

Materiais adsorventes que possuem seletividade pré-defini-
da a um determinado íon metálico ou molécula são conhecidos 
como MIPs (do inglês, Molecularly Imprinted Polymers) ou IIPs 
(do inglês Ion Imprinted Polymer), respectivamente (Marestoni 
et al., 2013). A seletividade destes materiais é obtida durante a 
síntese polimérica, em que há interações químicas do analito 
(molde) em solução com os monômeros funcionais por meio de 
ligações covalentes ou não covalentes. Após a síntese, que tam-
bém ocorre na presença de agente de ligação cruzada, e poste-
rior remoção da molécula molde do polímero por extração com 
solventes, são deixados sítios de reconhecimento específicos 
que são complementares ao molde em termos de tamanho, for-
ma e funcionalidade na rede polimérica (Yang et al., 2011). Os 
MIPs foram sintetizados pela primeira vez em 1970 e, seis anos 
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depois, os IIPs foram sintetizados. Os IIPs são uma particulari-
dade dos MIPs, mas que possuem as mesmas propriedades, tais 
como seletividade, simplicidade e conveniência na síntese.

A síntese dos IIPs pode ser dividida basicamente em três 
estágios, sendo: (a) formação de um íon complexo entre o íon 
metálico de interesse (analito) e o monômero; (b) polimeri-
zação do complexo; e (c) remoção do metal ligado ao centro 
ativo do complexo. Nos IIPs, a seletividade do polímero é ba-
seada na especificidade do ligante (no caso o monômero) em 
relação ao íon, na geometria de coordenação do complexo, no 
número de coordenação dos íons e, também, no tamanho e 
carga do íon (Birlik et al., 2006).

A literatura reporta a aplicação dos IIPs para remoção/extra-
ção de íons metálicos de diferentes matrizes, tais como águas, ali-
mentos e amostras de interesse biológico (Marestoni et al., 2013), 
porém, estudos relativos ao emprego de IIPs para remoção de 
manganês ainda são incipientes (Khajeh e Sanchooli, 2011). 

Tendo em vista as características convenientes dos IIPs, 
como relativa seletividade, reprodutibilidade e simplicidade da 
síntese, este trabalho propõe a síntese de um copolímero poli 
(ácido metacrílico-etilenoglicol dimetacrilato) quimicamente 
impresso com Mn2+, visando seu emprego como material adsor-
vente e posterior aplicação na remoção de manganês de águas 
de captação de poços tubulares da Sanepar.

1. Manganês

O manganês não é encontrado em sua forma elementar na-
turalmente, no entanto, é encontrado em mais de 100 minerais 
sob as formas de óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos. É um 
metal muito utilizado em fins comerciais, e o maior requerente 
desse insumo é o setor siderúrgico, que representa 90% em nível 
nacional, devido às suas características físico-químicas e por atu-
ar como agente desoxidante (maior afinidade com o oxigênio do 
que o ferro) (DNPM, 2001). Suas propriedades físico-químicas 
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fornecem informações sobre solubilidade das espécies de manga-
nês em águas, em que as espécies Mn3O4 e MnO2 são insolúveis, 
enquanto que MnCl2, KMnO4 e MnSO4 são solúveis a 723,0 g.L-1 
(25 ºC), 63,8 g.L-1 (20 ºC), 700 g.L-1 (70 °C), respectivamente 
(WHO, 2011). Com relação ao seu estado de oxidação, o manga-
nês pode apresentar diferentes variações (+2, +3, +4,+ 6 e +7), 
sendo a forma divalente Mn2+ facilmente encontrada na faixa de 
pH de 4 a 7 (Patil et al., 2016). A Figura 2.1 apresenta a distribui-
ção das espécies de manganês em função do pH, considerando o 
coeficiente de atividade como 1 e temperatura de 25 ºC.
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Figura 2.1. Distribuição das espécies de manganês em função do pH
Fonte: Duarte et al. (2015).

2. Sistema público de abastecimento de água

O sistema público de abastecimento de água para consumo 
humano pode ser definido como: instalação composta por um 
conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona 
de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao 
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fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de dis-
tribuição (MS, 2011). 

Os tipos de águas para abastecimento podem ser superficiais, 
os quais englobam rios, lagos, dentre outros, e águas subterrâ-
neas, que são originadas nos lençóis subterrâneos (Medeiros Fi-
lho, 2012). Como fator primordial do sistema de abastecimento 
público, a captação de água requer, segundo legislação vigente, 
monitoramento da qualidade da água conforme artigo 40 da 
portaria MS 2914 de 2011, em que se determina que devem ser 
coletadas amostras semestrais de água bruta no ponto de capta-
ção, para análises conforme parâmetros vigentes na legislação.

A exigência por monitoramento é de fundamental impor-
tância, visto que, em águas subterrâneas, a qualidade da água 
pode ser afetada por condições naturais do solo, seja pela incor-
poração de impurezas ocorridas durante a precipitação, ao lon-
go do processo de escoamento, ou por infiltração e percolação 
(Medeiros Filho, 2012). Em locais que possuem densidade de-
mográfica elevada, a contaminação pode ocorrer por despejos 
domésticos, o que poderá tornar inviável a fonte de captação em 
alguns poços, sendo, portanto, necessária sua desativação.

De acordo com dados fornecidos pela Sanepar, alguns po-
ços no estado do Paraná foram desativados por apresentarem 
contaminação por metais, como, por exemplo, o manganês. De 
acordo com o relatório de análise, a concentração de manganês 
encontrada foi acima de 6,00 mg.L-1, valor acima do permitido 
pela legislação (MS, 2011). Diante disso, identifica-se a neces-
sidade do desenvolvimento de novas tecnologias para extração 
do metal Mn2+ presente em águas.

3. Polímeros impressos com íons (IIPs)

Atualmente, existem alguns trabalhos com ênfase no desen-
volvimento de materiais poliméricos, para adsorção de metais, 
com propriedades atraentes no tocante à capacidade adsortiva e 
seletividade, estando entre eles os polímeros com impressão quí-
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mica. O interesse nos IIPs reside no fato de que estes materiais 
possuem relativa seletividade a um determinado íon, seguindo os 
princípios dos polímeros molecularmente impressos (MIPs). Os 
MIPs foram desenvolvidos no intuito de mimetizar os princípios 
dos materiais biológicos que possuem interação antígeno-anti-
corpo, em que sítios receptores se ligam seletivamente em uma 
molécula (Yan; Row, 2006; Marti´N-Esteban et al., 1996). A di-
ferença entre os MIPs e IIPs reside, respectivamente, no emprego 
de uma molécula molde e íon metálico para moldar a cavidade 
seletiva. A síntese dos IIPs e MIPs consiste, basicamente, da inte-
ração do monômero funcional com o íon metálico ou molécula, 
podendo ser via ligação química ou forças intermoleculares. Após 
a interação, também conhecida como formação de complexo es-
tável, é adicionado ao meio reacional o agente de ligação cruzada 
e o iniciador radicalar. A síntese é efetuada na ausência de oxigê-
nio, sendo que, após o término, a molécula molde é removida da 
cavidade polimérica e o polímero disporá de cavidades seletivas 
(Tarley et al., 2005). Alguns monômeros comumente utilizados 
na síntese de MIPs e IIPs são dispostos na Tabela 2.1.

Monômero funcional Nome do 
monômero

Tipo de interação 
com o analito

OH

O

Ácido acrílico Interação iônica e 
ligação de hidrogênio

OH

O

Ácido meta-acrílico Interação iônica e 
ligação de hidrogênio
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Monômero funcional Nome do 
monômero

Tipo de interação 
com o analito

OH

O

Ácido 
p-vinilbenzoico

Interação iônica e 
ligação de hidrogênio

O

NH
SO3H

Ácido 
acrilamidosulfônico Interação iônica

O

NH
NR2

Amino 
metacrilaminada Interação iônica

N
4-Vinilpiridina

Interação iônica, 
ligação de hidrogênio 

e transferência de 
carga

N

2-Vinilpiridina

Interação iônica, 
ligação de hidrogênio 

e transferência de 
carga

N

NH
4-Vinilimidazole

Interação iônica, 
ligação de hidrogênio 
e coordenação com 

metais

N

N
1-Vinilimidazole

Interação iônica, 
ligação de hidrogênio 
e coordenação com 

metais
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Monômero funcional Nome do 
monômero

Tipo de interação 
com o analito

O

NH2

Acrilamida Ligação de 
hidrogênio

Tabela 2.1. Monômeros usados no preparo dos polímeros molecularmente 
impressos (MIP) e polímeros impressos com íons (IIP)

Fonte: Tarley et al. (2005).

Outros dois componentes importantes no processo de sínte-
se dos IIPs são o solvente e o agente de ligação cruzada. O pri-
meiro não deve interferir na interação entre analito e monôme-
ro, além de ser capaz de solubilizar ambos. Os solventes podem 
influenciar na morfologia do polímero, portanto, é comum que 
este apresente baixa constante dielétrica, seja apolar e aprótico. 
O agente de ligação cruzada é responsável pela formação de 
uma matriz polimérica rígida, mecânica e termicamente estável 
(Yan; Row, 2006). Os principais agentes de ligação cruzada es-
tão apresentados na Figura 2.2 (Branger et al., 2013). 

O

O

O O

O

O
O

O

O

O

O
O

O

OH

O

O

O

O

O O

N
H

N
H

O

O
OH

etileno glicol dimetacrilato 
(EGDMA)

pentaeritritol triacrilato (PETRA) trimetilolpropano trimetacrilato
(TRIM)

dibinilbenzeno (DVB)

3-(acriloiloxi)-2 hidroxipropil 
metacrilato

(AHPM)

N,N'-metilenobisacrilamida 
(MBA)

Figura 2.2. Estruturas moleculares dos principais agentes de ligação cruzada
Fonte: Branger et al. (2013).
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O iniciador radicalar tem função de promover radicais livres 
que darão início à polimerização (Branger et al., 2013), no entanto, 
é necessário um estímulo através da incidência de radiação ultravio-
leta ou do aumento de temperatura (Marestoni et al., 2013). O ini-
ciador radicalar mais usado é o AIBN (2,2’-azobisisobutironitrila).

O primeiro trabalho com reconhecimento para íons (IIP) foi 
publicado por Nishide e colaboradores (1976), visando a extra-
ção dos íons Cu2+, Fe3+, Co2+, Zn2+,Ni2+ e Hg2+ empregando 
poli (vinilpiridina) reticulada.

A partir de então, as sínteses foram aprimoradas e propostas 
para diversas aplicações como em alimentos e amostras ambientais. 
O desenvolvimento de polímeros impressos com íons tem sido im-
portante para a determinação seletiva de Fe3+ (Özkara et al., 2011), 
Pb2+ (Ghoohestani; Faghihian, 2011), Cu2+ (Kang et al., 2012), 
Cd2+ (Zhai et al., 2007), Hg2+ (Batlokwa et al., 2012), Urânio (Me-
tilda et al., 2004), dentre outros em amostras alimentícias e ambien-
tais. Mas, para o íon Mn2+, encontram-se poucas publicações sobre 
o assunto. Cita-se, por exemplo, a síntese de um IIP sintetizado com 
4-vinilpiridina como monômero funcional, etilenoglicoldimetacrila-
to (EGDMA) como agente reticulante, 2,2’- azobisisobutironitri-
la (AIBN) como iniciador radicalar, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol 
como ligante auxiliar (Khajeh; Sanchooli, 2011). 

4. Síntese do copolímero

A síntese do copolímero ionicamente impresso com Mn2+ (IIP) 
foi realizada por meio do método in bulk, processo no qual se ob-
tém um bloco polimérico, requerendo um processo de maceração 
para obter partículas após a síntese. Em um balão de fundo redon-
do, foram dissolvidos 0,1581g (0,883 mmol) de Mn(NO3)2 em 
25,00 ml de etanol, acrescentados 3,71 ml (43,33 mmol) de MAA 
e, em seguida, a solução foi agitada por 30 minutos em agitador 
magnético. Posteriormente, foram acrescentados 10,00 ml (51,96 
mmol) de EGDMA e 0,3000 g (1,88 mmol) de AIBN. Na sequ-
ência, a mistura foi submetida à atmosfera de N2 por 10 minutos, 
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selada e colocada em banho de óleo a 60 ºC por 24 horas, até a 
formação do copolímero. Decorrido o tempo de polimerização, o 
frasco foi retirado da chapa de aquecimento e deixado para res-
friamento em temperatura ambiente. Posteriormente, o frasco foi 
quebrado para retirada do copolímero, que foi triturado e lavado 
com água ultrapura e etanol para remoção do excesso de reagente 
e levado à estufa a 60 ºC por 48 horas. Após a secagem, foram se-
lecionadas as partículas com diâmetros < 106 μm em peneiras de 
aço. Para remover o íon molde da matriz polimérica, foram utiliza-
dos 1900 ml de HNO3 2,5 mol.L-1. Um copolímero sem impressão 
química (NIP) foi sintetizado utilizando a mesma metodologia da 
síntese do IIP, exceto pela ausência do íon Mn2+.

5. Otimização do pH de adsorção

A influência do pH na retenção de Mn2+ pelo IIP foi determi-
nada a partir de experimentos realizados em batelada. Os valores 
de pH avaliados, em triplicata, foram 4,0; 5,0; 6,6; 7,7; 8,0, 8,4 
e 9,0. Utilizando frascos de polietileno contendo 50,0 mg de ma-
terial adsorvente e 50,00 ml de solução não tamponada de Mn2+, 
cada pH foi ajustado com NaOH até o valor desejado. Em segui-
da, a mistura foi agitada, em mesa agitadora, por 20 minutos e, 
posteriormente, centrifugada por 20 minutos, sendo recolhidos 
os sobrenadantes para quantificação no FAAS. A quantidade ad-
sorvida (Q) pelo IIP foi obtida através da Equação (1).

(Ci - Cƒ)* V
mads

Q = (1)

Em que:

Q = quantidade de Mn2+ adsorvida no polímero (mg.g-1);
V = volume de solução de Mn2+ (L);
mads = massa de adsorvente (g);
Ci = concentração inicial da solução de Mn2+ (mg.L-1);
Cf = concentração final de Mn2+ (mg.L-1) no sobrenadante.
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6. Cinética de adsorção

O estudo de cinética de adsorção para os polímeros (IIP e 
NIP) foi realizado em batelada, aplicando períodos de tempo 
diferentes. Em frascos de polietileno 50,0 mg de material ad-
sorvente, foram agitados com 50,0 ml de solução de Mn2+ na 
concentração de 7,0 mg.L-1 e pH 6,6, em tempos variando de 
10 até 300 minutos para o IIP, e 1 a 240 minutos para o NIP. 
Após a agitação, as suspensões foram centrifugadas por 20 mi-
nutos e, em seguida, recolhidas alíquotas do sobrenadante para 
quantificação no FAAS. A aplicação de modelos cinéticos line-
ares de pseudoprimeira ordem (Equação 2), pseudossegunda 
ordem (Equação 3), Elovich (Equação 4) e difusão intrapartí-
cula (Equação 5) foi realizada visando investigar a natureza e as 
etapas limitantes do processo (Pérez-Marín et al., 2007). 

log(Qe - Qt) = log Qe - K1 
2,303

t (2)

Em que:

k1 = constante de velocidade de adsorção (g.mg.min-1);
Qe = quantidade adsorvida em equilíbrio (mg.g-1);
Qt = quantidade adsorvida por tempo (mg.g-1).

t    =      1     +   1
* t

Qt K2 * Qe2 Qe (3)

Em que:

K2 = constante de velocidade de adsorção (g.mg-1.min-1);
Qe = quantidade adsorvida em equilíbrio (mg.g-1);
Qt = quantidade adsorvida no tempo (mg.g-1).
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 1  1= Qt ln(αß) + ln t
ß ß 

(4)

Em que:

α = taxa de adsorção inicial (mg.g-1.min-1);
1/β = relacionado à extensão da cobertura da superfície e a energia de 
ativação envolvida na quimissorção (mg.g-1).

=Q + CKid t
1/2 (5)

Em que:

Qt = quantidade adsorvida no tempo (mg.g-1);
Kid = coeficiente de difusão intrapartícula (mg.g-1.min-1/2);
C = constante relacionada com a espessura da camada limite (mg.g-1).

7. Isoterma de adsorção

A capacidade máxima de adsorção de íons Mn2+ nos copo-
límeros IIP e NIP foi determinada experimentalmente por meio 
de isoterma de adsorção. Para a construção da isoterma de ad-
sorção, 50,00 mg dos polímeros adsorventes (IIP e NIP) foram 
agitados com 50,00 m de solução de Mn2+ em pH 6,6 e nas 
concentrações variando de 4,1 a 357,9 mg.L-1 ao se empregar o 
IIP e com concentrações de 3,9 a 61,4 mg.L-1 para o NIP. As so-
luções foram agitadas em mesa agitadora por 180 minutos, cen-
trifugadas por 20 minutos e, mediante coleta do sobrenadante, 
as concentrações de manganês foram determinadas por FAAS. 
A quantidade de íons de manganês adsorvidos no polímero foi 
determinada pela Equação 1. 

Com o intuito de investigar com maiores detalhes os meca-
nismos de interação adsorvato-adsorvente, bem como determi-
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nar a predominância de um ou mais sítios responsáveis pela inte-
ração com o manganês, foram aplicados os modelos de Langmuir 
(Equação 6), Freundlich (Equação 7), Langmuir-Freundlich para 
um sítio adsortivo (Equação 8) e Langmuir-Freundlich para dois 
sítios adsortivos (Equação 9) (Miretzky et al., 2010).

 =Qe Cen k
1

(6)

Em que:

Qe = massa adsorvida por unidade do adsorvente (mg.g-1);
Ceq = concentração em equilíbrio (mg.L-1);
k = constate (mg.g-1.L.mg-1);
n = constante.

 =Qe
 kL x b x Ceq

(1 + Ceq)
(7)

Em que:

Ceq = concentração do adsorvato no equilíbrio (mg.L-1);
b = adsorção máxima do adsorvente (mg.g-1);
Qe = quantidade adsorvida no equilíbrio (mg.g-1);
kL = constante de adsorção de equilíbrio que expressa a afinidade entre 
o adsorvente e adsorvato, relacionada à energia de adsorção (L.mg-1).

 =Qe
1 + (k x Ceq)n

b x (k x Ceq)n

(8)

Em que:

Qe = quantidade adsorvida do analito, no polímero, em equilíbrio (mg.g-1);
Ceq = concentração do adsorvato em equilíbrio (mg.L-1);
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K = corresponde à constante do modelo de Langmuir-Freundlich;
n = representa o parâmetro de heterogeneidade (L.g-1);
b = prediz a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1).

 =Qe +
1 + (k1 Ce)n1

b1 (k1 Ce)
n1

1 + (k1 Ce)
n2

b2 (k2 Ce)
n2

(9)

Em que:

Qe = quantidade adsorvida do analito, no polímero, em equilíbrio 
(mg.g-1);
Ceq = concentração do adsorvato em equilíbrio (mg.L-1);
K1 e K2 = correspondem às constantes do modelo de Langmuir-
-Freundlich;
n1 e n2 = representam os parâmetros de heterogeneidade (L.g-1);
b1 e b2 = predizem a capacidade máxima de adsorção (mg.g-1).

8. Avaliação do efeito de impressão química

O efeito de impressão química no copolímero foi avaliado por 
meio de estudos de adsorção de soluções binárias de Mn2+/Cd2+, 
Mn2+/Ni2+e Mn2+/Zn2+nos adsorventes com impressão (IIP) e 
sem impressão (NIP). A escolha dos íons concomitantes das so-
luções binárias baseou-se nas cargas dos íons e raio iônico (Mn2+ 
0,86 Å / Cd2+ 0,96 Å / Ni2+ 0,715 Å / Zn2+ 0,74 Å) (Pearson, 
2010; Andaç et al., 2006). Em frascos de polietileno, foram co-
locados 50,0 mg de polímero e acrescentados 50,0 ml da mistura 
binária. Posteriormente, a mistura foi agitada por 180 minutos, 
centrifugada e o sobrenadante recolhido para determinar a quan-
tidade dos metais por FAAS. O experimento foi realizado em tri-
plicata com soluções em pH 6,6. Os parâmetros de coeficiente de 
distribuição (Kd), coeficiente de seletividade (k) e coeficiente de 
seletividade relativa (k’), que estimam o grau de retenção, indica-
tivo de seletividade e efeito de impressão, respectivamente, foram 
calculados de acordo com as equações 10, 11 e 12.
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 =Kd *
Ci - Cf V (mL)

Cf mads (g)
(10)

Em que:

Kd = coeficiente de distribuição; 
Ci = concentração inicial da solução (mg.L-1);
Cf = concentração final da solução (mg.L-1);
V = corresponde ao volume da solução (ml);
mads = representa a massa do polímero (g). 

A relação entre o coeficiente de distribuição do Mn2+ e o 
coeficiente de distribuição dos íons concomitantes fornece o co-
eficiente de seletividade indicando a seletividade do IIP.

 =K
Kd Mn

2+

Kd Cd2+, Ni2+, Zn2+
(11)

Em que:

k = coeficiente de seletividade; 
Kd = coeficiente de distribuição.

O efeito de impressão k’ na seletividade do IIP pode ser esti-
mado a partir do coeficiente de seletividade relativo, calculado a 
partir da relação entre o k do IIP e o k do NIP, conforme Equa-
ção 10. Quando a razão entre os coeficientes de seletividade 
relativo do IIP e NIP for acima de 1 (um), indica que houve o 
efeito de impressão no material (Tarley et al., 2005). 
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 =K'
KIIP

KNIP

(12)

Em que:

k’ = coeficiente de seletividade relativa;
k = coeficiente de seletividade.

9. Curva de exaustão

Com base nos experimentos de adsorção de coluna em lei-
to fixo, é possível determinar a capacidade máxima adsortiva 
(saturação), bem como a capacidade de retenção quantitativa 
(100% de adsorção). Estes experimentos permitem obter a cha-
mada curva de exaustão (breakthrough curve). A capacidade de 
retenção quantitativa é determinada pelo volume de ruptura, isto 
é, o volume de solução em uma determinada concentração do 
analito que é percolado pela coluna e cuja quantidade de analito 
seja adsorvida em 100% pelo adsorvente. Neste caso, a concen-
tração do analito no efluente pós-coluna não deve ser mensurá-
vel pela técnica analítica empregada, neste caso, a FAAS. Para 
determinação do ponto de saturação, observou-se o volume de 
solução percolado na coluna, no qual a concentração final pós-
-coluna iguala-se à concentração inicial. Para realização do ex-
perimento, 300,0 mg de copolímero foram inseridos em uma 
coluna (120 mm de comprimento X 14mm de diâmetro, com 
leito fixo de 10mm) para simulação de sistemas contínuos em 
leito fixo, possibilitando a obtenção dos volumes de ruptura e de 
saturação para o adsorvente IIP. Um experimento concomitante 
a este nas mesmas condições também foi realizado empregando 
o adsorvente comercial Controll M.F. 574. Os experimentos fo-
ram realizados percolando solução de Mn2+ 2,0 mg.L-1 em pH 
6,6 na vazão de 5,0 ml.min-1 na coluna recheada com IIP ou 
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Controll M.F. 574. Alíquotas de 5,0, 10,0 e 50,0 ml pós-coluna 
foram coletadas e analisadas por FAAS. 

10. Aplicação em amostra de água proveniente de 
poços de captação da Sanepar

Para avaliar o desempenho do copolímero IIP nas aplicações 
em amostras reais, foi construída a curva breakthrough. Para 
tanto, 300,0 mg de copolímero foram recheados em uma coluna 
com dimensão (120mm de comprimento X 14mm de diâmetro, 
com leito fixo de 10mm) e, posteriormente, alíquotas de 50,0 
ml de amostra enriquecida com Mn2+ proveniente de poço de 
captação da Sanepar situado na cidade de Londrina foram per-
coladas pela coluna. 

As amostras de água foram coletadas nos poços de captação 
Vivi Xavier (Figura 2.3A) e João Paz (Figura 2.3B), situados no 
município de Londrina-PR, o que permitiu verificar possíveis 
efeitos de matriz provenientes de interferentes que estão presen-
tes em águas naturais de origem subterrânea (lençol freático). 

    
Figura 2.3. Poços de Captação tubulares da  

(A) EET Vivi Xavier e (B) EEB João Paz
Fonte: Autoria própria.
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O sistema de captação de águas subterrâneas da Sanepar 
comumente emprega poços tubulares (Figura 2.3), que passam 
por sistema de cloração e fluoretação, seguindo para armazena-
mento e posterior distribuição (Figura 2.4). As amostras cole-
tadas foram retiradas diretamente do poço de captação antes de 
qualquer tratamento, permitindo a preservação da matriz origi-
nal da amostra in natura. No entanto, não há relatos de históri-
co de contaminação por metais nestes poços, sendo necessário 
realizar a fortificação da concentração de manganês para poste-
rior recuperação, utilizando o método proposto.

    
Figura 2.4. Sistema de (A) Cloração e (B) Fluoretação – EET Vivi Xavier

Fonte: Autoria própria.

11. Resultados e discussão

11.1 Caracterização do Poli (ácido metacrílico-etileno 
glicol dimetacrilato) Ionicamente Impresso por FTIR

Os grupos funcionais presentes nos copolímeros IIP (sem a 
remoção de Mn2+), IIP (após remoção do Mn2+) e no NIP (sin-
tetizado na ausência de Mn2+) foram identificados por meio de 
espectroscopia de FT-IR (Figura 2.5). A banda intensa próxima 
a 3500 cm-1 corresponde à vibração de estiramento do grupo 
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OH do MAA ou da molécula de água adsorvida no polímero. As 
duas bandas de baixa intensidade, próximas a 3000 cm-1, estão 
associadas ao estiramento assimétrico do grupo C-H (-CH2) e 
(-CH3). A banda próxima a 1724 cm-1 (IIP com Mn2+), 1731 
cm-1 (IIP sem Mn2+) e 1727 cm-1 (NIP) pode ser atribuída ao 
estiramento do C=O presente no EGDMA ou no MAA. A ban-
da em 1621 cm-1 (IIP com Mn2+), 1621 cm-1 (IIP sem Mn2+) 
e 1636 cm-1 (NIP) pode indicar resquícios de grupos vinílicos 
C=C ainda presentes na matriz polimérica ou água adsorvida 
no polímero. Ao analisar a presença desse grupo, nota-se que 
a relação de proporcionalidade entre a banda C=O e a banda 
C=C é divergente entre os copolímeros. Observa-se menor sinal 
para o IIP com manganês, sugerindo, como esperado, a intera-
ção do manganês com o grupo carboxílico do monômero MAA. 
A banda em 1250 cm-1 e 1263 cm-1 é referente ao grupo C-O 
presente no EGDMA e, em 1154 cm-1 e 1165 cm-1, a banda 
pode ser atribuída ao estiramento do grupo O-C-(O)-C (De 
Oliveira et al., 2013; Corazza et al., 2014).

(C - O) (O-C(O)-C)

1250; 1154
(C=O), (O(O)-O)

1263;1165

1727;1536
(C=O)

1731;1621
(C=O)

IIP sem M anganês

IIP com M anganês
3527
(OH)

2998
(O-H)

1263; 1165
(C-O) (O-C(O0-C)

1724; 1621
(C-O)

Número de onda (cm-1)

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

2955; 2992
(O-H)

3541
(OH)

2955; 2992
(C-H)

3548
(O-H) NIP

Figura 2.5. Espectros de FTIR para os polímeros:  
IIP com Manganês; IIP sem Manganês e NIP

Fonte: Autoria própria.
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11.2 Análise elementar

O grau de incorporação dos monômeros MAA e EGDMA nos 
copolímeros IIP e NIP foi avaliado a partir da composição em rela-
ção à quantidade de carbono, hidrogênio e nitrogênio determinada 
por meio de análise elementar. As quantidades encontradas de C, 
H e N no copolímero IIP foram 53,16%, 6,56% e 0,24%, respec-
tivamente, e para o NIP, 53,69% 6,68% e 0,27%, respectivamen-
te. Por meio de cálculos estequiométricos, foram determinadas as 
porcentagens molares iniciais e finais (após a polimerização) do 
monômero MAA e do agente de ligação cruzada (EGDMA), con-
forme Tabela 2.2. Observa-se que o MAA foi mais reativo do que 
o EGDMA no meio reacional de polimerização. Adicionalmente, 
as porcentagens molares encontradas antes da reação de polime-
rização e após a reação de polimerização foram semelhantes para 
ambos os copolímeros, indicando que não houve diferenciação no 
rendimento reacional no processo de síntese. Estes resultados reve-
lam que qualquer efeito de seletividade do IIP se deve à impressão 
química criada no IIP durante a síntese, e não a um efeito de maior 
carga de monômero funcional na rede polimérica. 

Copolímero Monômero
Antes da 

polimerização
(% mol)

Após a 
polimerização

(% mol)

IIP MAA
EGDMA

45,47
54,53

76,87
23,13

NIP MAA
EGDMA

45,47
54,53

76,87
23,13

Tabela 2.2. Porcentagem molar encontrada dos monômeros MAA e EGDMA 
nos copolímeros IIP e NIP, antes e após a reação de polimerização

Fonte: Autoria própria.

11.3 Análise termogravimétrica

Por meio da análise termogravimétrica foi verificado o 
comportamento térmico dos copolímeros IIP e NIP, sendo que 
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o IIP foi avaliado na presença e ausência de Mn2+ na matriz 
polimérica. As curvas termogravimétricas (TG) e suas respec-
tivas derivadas (DTG) são mostradas nas figuras 6 e 7, res-
pectivamente. De acordo com a curva termogravimétrica, é 
possível observar que, no processo de degradação do IIP (com 
Mn2+) e IIP (sem Mn2+), ocorreram três eventos, em que o 
primeiro indica uma perda de massa relacionada à remoção 
de H2O adsorvida fisicamente no copolímero, no intervalo de 
25 ºC - 120 ºC. No segundo evento, a perda de massa está 
associada aos segmentos do EGDMA de 170 – 325 ºC e, o 
último evento, corresponde à perda de massa atribuída à de-
composição dos segmentos do MAA no intervalo 340 - 480 ºC 
(Jamieson; Mcneill, 1974; Shamsipur et al., 2014). De manei-
ra geral, o perfil térmico do IIP (com Mn2+) e IIP (sem Mn2+) 
é similar, exceto pela maior perda de massa nos eventos para o 
IIP com Mn2+ devido à eliminação do sal da matriz polimérica. 

De acordo com a DTG (Figura 2.6), observa-se, com maior 
clareza, que a decomposição térmica do NIP possui apenas dois 
eventos, e que não é observado o evento na região de 170 – 325 
ºC. Este resultado indica que, muito provavelmente, a formação 
das cadeias poliméricas de EGDMA e MAA do copolímero NIP 
ocorreu de maneira aleatória, não sendo possível distinguir os 
eventos de decomposição de cada entidade química (EGDMA e 
MAA). Dessa forma, foi realizada a deconvolução (Figura 2.7) 
para a curva DTG do NIP, sendo possível observar o apare-
cimento de três possíveis eventos, dentre os quais o segundo 
encontra-se na região de 274º C a 490 ºC. Assim, o evento de 
300 ºC a 500 ºC presente na curva DTG sem a deconvolução 
(Figura 2.6) pode envolver a decomposição sobreposta de EG-
DMA e MAA (Shamsipur et al., 2014). Acredita-se que a pre-
sença de apenas dois eventos para o NIP e três para o IIP esteja 
relacionada à ausência de Mn2+ no NIP, o que pode resultar em 
reações paralelas de EGDMA e MAA de maneira aleatória, ao 
passo que, no IIP, a presença do íon molde pode levar a um sis-
tema reacional mais controlado.
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Fonte: Autoria própria.

11.4 Caracterização morfológica e textural 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostram 
a morfologia dos copolímeros IIP e NIP (Figura 2.9). Conforme 
observado nas figuras 2.9A e 2.9B, o copolímero com impressão 
química apresenta maior grau de coesão das partículas se com-
parado ao NIP (figuras 9C e 9D). O NIP, por sua vez, possui 
maior quantidade de partículas desagregadas e maior rugosida-
de. Esta diferença morfológica reflete, como observado na aná-
lise termogravimétrica, o efeito do íon Mn2+ nas propriedades 
físico-químicas do polímero. 
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A B

C D

Figura 2.9. Imagens de MEV para IIP: A: 5000X: B: 30000X e NIP: C: 
5000X, D: 30000X
Fonte: Autoria própria.

Por meio das análises texturais, obteve-se dados referen-
tes à área superficial, volume e diâmetro médio de poros dos 
materiais IIP e NIP (Tabela 3). Nota-se que o NIP apresentou 
volume de poros ligeiramente maior que o IIP, no entanto, área 
superficial sensivelmente maior. Essa diferença pode estar asso-
ciada a diferentes interações entre o solvente porogênico com o 
monômero funcional na presença e ausência de Mn2+. No IIP, 
por conta da presença do Mn2+, pode ocorrer maior interação 
do complexo template-monômero no solvente porogênico etanol 
(Spivak, 2005; Tarley et al., 2005), isto é, maior solubilidade, o 
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que dificulta a remoção do solvente dos interstícios do polímero, 
levando à formação de volume de poros menores e menor área 
superficial para o IIP. Esta constatação corrobora as imagens 
de MEV, em que o IIP possui morfologia com partículas mais 
agregadas. Analogamente, para o NIP, a menor interação do 
monômero MAA com o etanol favorece a remoção do solvente 
dos interstícios da rede polimérica, conferindo maior volume de 
poros e área superficial. 

Polímero Área de 
superfície (m2/g)

Volume de 
poros (cm3/g)

Diâmetro médio de 
poros (nm)

IIP 104,413 0,369 15,044
NIP 132,898 0,393 12,790
Tabela 2.3. Área de superfície, volume de poro e tamanho de poro

Fonte: Autoria própria.

Por apresentarem diâmetro médio de poro superior a 2 nm 
e inferior a 50 nm, os materiais sintetizados (IIP e NIP) po-
dem ser classificados como sendo mesoporosos, de acordo com 
a classificação recomendada pela Iupac para sólidos porosos 
(Zdravkov et al., 2007).

11.5 Otimização do pH de adsorção

Na Figura 2.10, observa-se que a adsorção de Mn2+ ocorre 
preferencialmente em valores de pH acentuadamente alcalinos. 
Essa variação pode ser explicada devido ao grupo carboxílico 
presente no MAA, bem como pelas formas químicas que o man-
ganês adquire em função do pH, conforme já apresentado na 
Figura 1. Em pH 4 e 5, o manganês está majoritariamente na 
forma de Mn2+, a qual poderia estabelecer interações com gru-
pos carboxílicos dos resíduos monoméricos de MAA. Porém, 
nesta faixa de pH, o MAA está majoritariamente em sua fórmula 
molecular (pKa do MAA = 4,7), o que explica a reduzida adsor-
ção em meio acentuadamente ácido (Peçanha et al., 2013). Com 
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o aumento do pH, o grupo carboxílico torna-se desprotonado 
e, por consequência, haverá maior interação entre o monômero 
e o íon Mn2+. Em pH 9,0, há uma acentuada diminuição na 
adsorção de manganês devido à formação de Mn2(OH)3

+, que 
apresenta menor interação com o grupo carboxílico do MAA. 
Apesar do melhor pH de adsorção ser 8,4, optamos por tra-
balhar em pH 6,6 com intuito de evitar a adição de álcalis nas 
amostras e, por consequência, evitar possíveis contaminações e 
etapas extras no tratamento da amostra.
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Figura 2.10. Efeito do pH na adsorção de Mn2+ no IIP
Fonte: Autoria própria.

11.6 Cinética de adsorção

A influência do tempo de contato entre adsorvente e adsor-
vato, bem como sobre a adsorção de Mn2+ pelos copolímeros 
IIP e NIP, é mostrada nas figuras 11 e 12. Observa-se que o 
tempo de equilíbrio é alcançado em 180 min e 90 min para o IIP 
e NIP, respectivamente. O maior tempo requerido para obter a 
condição de equilíbrio no IIP pode ser resultado da menor po-
rosidade do IIP, conforme mostrado na Tabela 2.3. É oportuno 
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mencionar que, apesar do IIP apresentar menor porosidade que 
o NIP, o material ionicamente impresso adsorveu maiores quan-
tidades de manganês. Esta constatação revela que o efeito textu-
ral (área e volume de poros) no material não é preponderante na 
capacidade adsortiva de manganês, mas muito provavelmente 
da presença de sítios seletivos no material.
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Figura 2.11. Efeito do tempo na adsorção do íon  
Mn2+ no copolímero com impressão química

Fonte: Autoria própria.
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Os parâmetros obtidos pelos modelos, bem como os coe-
ficientes de regressão obtidos através dos modelos, são apre-
sentados na Tabela 2.4.

Dentre os modelos cinéticos aplicados, os que apresen-
taram melhor ajuste aos dados obtidos experimentalmente 
foram de pseudossegunda ordem, Elovich e o de difusão in-
trapartícula. Esta constatação foi pautada nos valores de co-
eficiente de regressão (R2) e na proximidade dos valores da 
quantidade adsorvida experimental (Qe) com o valor predito 
pelo modelo. 

O modelo de pseudossegunda ordem apresentou melhor 
ajuste que o modelo de pseudoprimeira ordem para ambos os 
polímeros, em que o valor obtido experimentalmente foi de 2,40 
mg.g-1 para o IIP e 1,63 mg.g-1 para NIP, enquanto que o valor 
previsto pelo modelo foi de 2,67 mg.g-1 para IIP e 1,62 mg.g-1 

para NIP, o que permite afirmar que o valor predito está próxi-
mo do valor experimental. Portanto, assume-se que a adsorção 
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dos íons de manganês ocorre em mais de um sítio ativo, por 
meio de processo de quimissorção e com uma taxa de ocupação 
proporcional ao quadrado do número de sítios não ocupados. 
Os sítios de ligação disponíveis pelos adsorventes podem ser 
atribuídos aos grupos carboxila e carbonila, provenientes do 
MAA e do EGDMA, respectivamente. 

O ajuste ao modelo de Elovich descreve uma superfície he-
terogênea e com diferentes energias de ligação para os materiais 
sintetizados, corroborando com o modelo de pseudossegunda 
ordem, indicando que o processo de adsorção dos íons Mn2+ 
ocorre por quimissorção e em superfície heterogênea. Pelo mo-
delo de difusão intrapartícula, foram constatados dois segmen-
tos de reta, indicando que a adsorção ocorre em duas etapas. 
Em outras palavras, inicialmente, a adsorção ocorre de forma 
rápida na superfície do adsorvente, seguido por uma segunda 
etapa mais lenta, indicando que a adsorção ocorre também nos 
interstícios dos polímeros de maneira gradativa.

Pseudoprimeira ordem

log(Qe - Qt) = log Qe - 
k1

2,303
t

Ads. K1 (min-1) Qe (mg g-1) R2

IIP 0,018 1,374 0,959
NIP 0,0179 0,7613 0,6451

Pseudossegunda ordem

+=
11t

QeQt k2 Qe2
 t*

*

K2 (g mg-1 min-1) Qe (mg g-1) R2

0,013 2,672 0,991
0,0768 1,622 0,978



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

82

Elovich

+
1
ß

1
ß

 tInß)In(αQt =

β (mg g-1) α (min- 1 mg g-1) R2

2,775 0,644 0,979
12,484 3,92x109 0,999
4,795 2,5699 0,971

101,419 4,99x1074 0,856
Difusão intrapartícula

 C+Qt Kidt
1/2=

Kid (mg g-1min-1/2) C (mg g-1) R2

0,1158 0,725 0,999
0,0106 2,2459 0,999
0,1291 0,4929 0,956
0,0016 1,646 0,794

Tabela 2.4. Parâmetros cinéticos estimados pelos modelos pseudoprimeira 
ordem, pseudossegunda ordem, Elovich e difusão intrapartícula, para 

adsorção de Manganês (II) no poli-(ácido metacrílico). Qe experimental 
para IIP = 2,40 mg.g-1 e NIP = 1,63 mg.g-1

Onde: K1: constante de velocidade de pseudoprimeira ordem; K2: constante de 
velocidade de pseudossegunda ordem; β: constante relacionada à extensão da 

cobertura da superfície e a energia de ativação para quimissorção; α: velocidade 
de adsorção inicial: Kid: coeficiente de difusão interna; C:constante relacionada a 

espessura da camada limite.
Fonte: Autoria própria.

11.7 Isoterma de adsorção

A capacidade máxima de adsorção (CMA) de íons Mn2+ nos 
copolímeros IIP e NIP foi determinada experimentalmente pela 
construção das isotermas de adsorção. De acordo com as figu-
ras 13 e 14, os valores de CMA foram de 17,60 mg.g-1 para o IIP 
e 7,72 mg.g-1 para o NIP, respectivamente. Estes dados corrobo-
ram com os estudos cinéticos, nos quais o IIP também adsorve 
maior quantidade de manganês que o NIP. 
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Os modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich, e o mo-
delo híbrido Langmuir-Freundlich para um sítio e dois sítios de 
adsorção, foram aplicados aos dados experimentalmente, e os 
parâmetros dos modelos estão reunidos na Tabela 2.5. Como 
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pode ser observado, o modelo de Langmuir-Freundlich de dois 
sítios apresentou o melhor ajuste para os dados de isoterma de 
adsorção de manganês no IIP, com coeficiente de regressão de 
0,999, enquanto que para o NIP, o coeficiente de regressão foi 
de 0,801. Dessa forma, a adsorção no copolímero pode aconte-
cer em sítios com diferentes energias de ligação. Os valores b1 e 
b2 fornecem a quantidade total de manganês adsorvida prevista 
pelo modelo no IIP de 13,87 mg.g-1, sendo que b1 = 1,45 mg.g-1 
indica que a menor quantidade de adsorção de Mn2+ocorre em 
sítios de maior afinidade, com k1 = 0,203 L.g-1, muito prova-
velmente nos sítios seletivos. O valor de b2 igual 12,42 mg.g-1 

indica, por sua vez, que a maior a quantidade adsorvida ocorre 
em sítios de menor afinidade, com k2 = 0,008 L.g-1. Esta cons-
tatação também corrobora com as premissas do modelo híbrido 
de adsorção Langmuir-Freundlich, em que, para concentrações 
maiores, próximas à condição de saturação do adsorvente, a 
adsorção pode ocorrer em sítios de menor energia. Para o NIP, 
observa-se que a maior quantidade adsorvida b1 = 7,02 mg.g-1 

ocorre em sítios de menor energia (k1 = 0,030 L.g-1). A quanti-
dade residual adsortiva de 1,53 mg.g-1 ocorre, posteriormente, 
em sítios de maior energia (k2 = 0,989 L.g-1). A maior capaci-
dade adsortiva do IIP em relação ao NIP, como já observado nos 
dados cinéticos de adsorção, confirma o melhor desempenho 
adsortivo do material impresso, mesmo apresentando menor 
área superficial e volume de poros.

Modelos Equação Parâmetros IIP NIP

Langmuir Qe = 
KL x b x Ceq

(1 + Ceq)

K 0,0007 0,012
B 75,930 16,55
R2 0,967 0,816

Freundlich Qe = kCe1/n

K 0,077 0,443
n 0,913 0,675
R2 0,965 0,842
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Modelos Equação Parâmetros IIP NIP

Langmuir-
Freundlich 
(um sítio 

adsortivo)
Qe = 

b x (K x Ceq)n

1 + (K x Ceq)n

K 2,6x10-8 6,8x10-6

B 2059 489,8
n 0,457 0,548
R2 0,744 0,825

Langmuir-
Freundlich 
(dois sítios 
adsortivos)

Qe = +
b1 x (K1 x Ce )

n1

1 + (K1 x Ce)
n1

b2 x (K2 x Ce )
n2

1 + (K2 x Ce)
n2

k1 0,203 0,030
b1 1,455 7,023
n1 12,470 1,654
R2 0,999 0,801
k2 0,008 0,989
b2 12,420 1,593
n2 3,335 0,540

Tabela 2.5. Parâmetros obtidos pelos modelos de isotermas referentes à 
adsorção de Mn2+ no copolímero com impressão química e copolímero 

sem impressão química
Fonte: Autoria própria.

11.8 Avaliação do efeito de impressão química do LIP

Os parâmetros de seletividade foram avaliados após estu-
dos de adsorção competitiva de soluções binárias Mn2+/Cd2+, 
Mn2+/Ni2+e Mn2+/Zn2+ nos copolímeros IIP e NIP, sob as con-
dições de equilíbrio. Os dados obtidos são apresentados na Ta-
bela 6, na qual se observa que os valores de Kd para os íons 
Mn2+, na presença dos íons concomitantes, indica que o IIP 
adsorve mais Mn2+ quando comparados ao NIP, excetuando-se 
quando na presença do íon concomitante Zn2+. Ao comparar 
os coeficientes de seletividade (k) do IIP e do NIP, observa-se 
que os valores são maiores para o IIP, refletindo em coeficientes 
de seletividades relativos (k´) acima de 1,0, o que indica que a 
adsorção de Mn2+ ocorre preferencialmente nos sítios seletivos. 
O comportamento de adsorção dos íons pode ser relacionado à 
teoria de Pearson, a qual se baseia no princípio da polarizabi-
lidade de espécies químicas. De acordo com Pearson, espécies 
químicas classificadas como duras são aquelas que possuem 
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densidade de carga concentrada espacialmente, enquanto que 
espécies químicas macias tem habilidade de dispersão de cargas. 

Segundo a teoria, ácidos duros tendem à formação de com-
plexos mais estáveis com as bases duras e ácidos macios tendem 
à formação de complexos com bases macias (Pearson, 1963). 

Assim sendo, o Mn2+ é considerado ácido duro e tende a formar 
um complexo mais estável com ácido metacrílico, considerado 
base dura, quando comparado aos íons Cd2+ (ácido mole), Ni2+, 
Zn2+(ácidos intermediário) e Fe3+ (ácido duro). Portanto, a afi-
nidade por formação do complexo estável dar-se-ia da seguinte 
ordem: Cd2+ <Ni2+ <Zn2+ <Mn2+<Fe3+. No entanto, ao se ava-
liar a seletividade do copolímero frente à adsorção dos íons pre-
sentes na solução binária Mn2+/ Fe3+, nota-se que o coeficiente 
de seletividade relativa (k´) é inferior a 1 (0,80). Este resultado 
pode ser considerado aceitável, tendo em vista que o íon Fe3+ é 
trivalente e possui maior caráter de ácido duro em relação ao íon 
Mn2+ e, portanto, pode apresentar elevada afinidade pelos sítios 
de ligação do copolímero. No entanto, cabe salientar que, apesar 
do íon Fe3+ apresentar propriedades químicas mais favoráveis à 
adsorção no copolímero, a adsorção do íon Mn2+ ainda ocorre de 
maneira significativa no copolímero. Outro aspecto que deve ser 
considerado é que uma fração dos íons Fe3+ pode estar na forma 
de Fe(OH)2+, Fe(OH)2

+ e Fe(OH)3 podendo ocorrer deposição 
destas espécies na superfície do adsorvente, impedindo o acesso 
dos íons livres às cavidades seletivas. Esta constatação pode ser 
confirmada pelos elevados valores de Kd em comparação com as 
outras misturas binárias Mn2+/Cd2+, Mn2+/Zn2+ e Mn2+/Ni2+. 

Adsorvente Conc. inicial 
(mg.L-1) Kd (mL.g-1) K k’

Mn2+ Cd2+ Mn2+ Cd2+ IIP/NIP
5,41 3,43

IIP 60,32 251,01 0,24 1,10
NIP 53,87 247,64 0,22

Mn2+ Ni2+ Mn2+ Ni2+
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Adsorvente Conc. inicial 
(mg.L-1) Kd (mL.g-1) K k’

5,55 4,83
IIP 163,48 176,53 0,93 1,61
NIP 159,98 278,05 0,57

Mn2+ Zn2+ Mn2+ Zn2+

5,16 2,93
IIP 114,96 284,65 0,40 1,91
NIP 116,10 550,02 0,21

Mn2+ Fe2+ Mn2+ Fe3+

3,39 1,26
IIP 492,27 416,36 1,18 0,80
NIP 503,36 341,29 1,47

Tabela 2.6. Parâmetros relacionados ao efeito de impressão
Em que: kd = coeficiente de distribuição; k = coeficiente de seletividade; k’ = 

coeficiente de seletividade relativa.
Fonte: Autoria própria.

11.9 Curva de exaustão

A construção da curva de ruptura permitiu efetuar o de-
sempenho adsortivo, em condições dinâmicas, do adsorvente 
IIP (Figura 2.15) e o adsorvente Controll M.F. 574, utilizado 
pela Sanepar para remoção de metais em água de captação 
(Figura 2.16). A partir da percolação de soluções de Mn2+ a 
2,00 mg.L-1 pelos cartuchos recheados com os respectivos ad-
sorventes, o ponto de saturação dos materiais foi obtido. Na 
Figura 15, além do ponto de saturação, é possível identificar o 
ponto de ruptura do material. Na Figura 2.16, apenas o ponto 
de saturação é observado.
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Figura 2.15. Curva de Ruptura para poli-(ácido metacrílico).  
Condições: Massa de adsorvente 300,00 mg; solução de  

Mn2+ 2,00 mg.L-1 e vazão de 5,0 ml.min-1

Fonte: Autoria própria.
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Figura 2.16. Curva de Ruptura para Controll M.F. 574:  
Condições: Massa de adsorvente 300,00 mg; solução de  

Mn2+ 2,00 mg.L-1 e vazão de 5,0 ml.min-1

Fonte: Autoria própria.
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O ponto de ruptura para o IIP ocorreu após a percolação 
de 65,0 ml, em que apresentou uma adsorção de 99,02% de 
Mn2+, na adsorção de 0,43 mg.g-1. A capacidade máxima adsor-
tiva do IIP foi de 5,64 mg.g-1. Na Figura 16, apenas o ponto de 
saturação foi determinado após a percolação de 225,0 ml com 
capacidade máxima adsortiva de 0,18 mg.g-1 para o adsorvente 
Controll M.F. 574. Estes resultados revelam que o IIP possui 
maior capacidade adsortiva para Mn2+ em condições dinâmicas 
(coluna) que o material empregado pela Sanepar.

11.10 Aplicação em amostra de água da Sanepar

A construção da curva breakthrough utilizando amostras de 
águas coletadas dos poços tubulares permitiu avaliar o com-
portamento do copolímero IIP frente à amostra real. Na Figura 
2.17, nota-se que a saturação da coluna ocorreu após a percola-
ção de 2870,0 ml de solução, apresentando capacidade máxima 
adsortiva de 6,15 mg.g-1. Esta capacidade adsortiva é similar 
àquela obtida com solução padrão de Mn2+ (5,64 mg.g-1), indi-
cando a ausência de efeito de matriz no processo de adsorção. 
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Figura 2.17. Curva breakthrough construída com  
amostra de água – EET Vivi Xavier

Fonte: Autoria própria.
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11.11 Comparação entre alguns adsorventes para 
extração de Manganês

Com o intuito de avaliar o desempenho adsortivo do copolí-
mero impresso de Mn2+ frente a outros adsorventes reportados 
na literatura de maneira geral, alguns parâmetros relativos à ad-
sorção de Mn2+ estão reunidos na Tabela 2.7. Como observado, 
o copolímero sintetizado neste trabalho apresentou adequada 
capacidade adsortiva de manganês (17,60 mg.g-1) se compara-
da a outros adsorventes, exceto ao se comparar com os mate-
riais de carbono mesoporosos. No entanto, cabe salientar que, 
no processo de síntese dos materiais de carbono mesoporosos, 
são utilizados agentes direcionadores de poros, tais como o áci-
do plurônico, além de requerer etapas de calcinação do mate-
rial, o que eleva custos e demanda maior tempo no preparo do 
material. Adicionalmente, o copolímero sintetizado neste traba-
lho dispensa o uso de surfactantes como elemento modificador 
e apresenta maior seletividade frente à adsorção de manganês, 
podendo ser aplicado para descontaminação de corpos d’água 
que exijam maior seletividade.

Tipo de adsorvente pH
Massa de 

adsorvente
(g)

C.M.A
(mg.
g1-)

Ref.

Copolímero poli(ácido 
metacrílico- etileno 
glicol dimetacrilato)

6,5-
8,5 0,05 17,60 Este trabalho

Amberlite IR – 120H 7,0 2,0 4,9 Goher et al., 
2015.

Carvão ativado 
granular 7,0 2,0 2,0 Goher et al., 

2015.
Membrana 

microporosa 
quitosano/polietileno 

glicol

5,9 - 18,0 Reiad et al., 
2012.
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Tipo de adsorvente pH
Massa de 

adsorvente
(g)

C.M.A
(mg.
g1-)

Ref.

Carbono mesoporoso 
não modificado 7,0 1,0 40,0

Anbia e 
Amirmahmood, 

2011.
Carbono modificado 

com brometo de 
cetiltrimetil amônio 

(CTAB-MC)

7,0 1,0 43,0
Anbia e 

Amirmahmood, 
2011.

Carbono modificado 
com dodecil sulfato 
de sódio (SDS-MC)

7,0 1,0 47,0
Anbia e 

Amirmahmood, 
2011.

Espuma de 
polyhidroxilo-
poliuretano

6-8 0,3 0,447 Moawed et al., 
2013.

Tabela 2.7. Alguns adsorventes empregados na remoção de Mn2+ em Águas 
Fonte: Autoria própria.

Conclusões

A proposta do desenvolvimento de um material poliméri-
co com impressão química para o Mn2+ possibilitou a síntese, 
caracterização e estudos adsortivos do copolímero poli (ácido 
metacrílico-etileno glicol dimetacrilato) com impressão iônica 
para extração em fase sólida de manganês em águas. Mediante 
as avaliações do estudo cinético, isoterma de adsorção, curva 
de ruptura (breakthrough) e seletividade, pode-se inferir que o 
copolímero sintetizado na presença do Mn2+ apresentou resul-
tados satisfatórios no tocante à maior seletividade e capacidade 
adsortiva em relação ao polímero controle. Com os resultados 
obtidos, pode-se concluir que o IIP apresenta potencial para 
ser aplicado na remoção de manganês em água de captação da 
Sanepar, especialmente se comparado ao material adsorvente 
utilizado pela empresa. Outras vantagens do método podem ser 
tecidas, tais como facilidade no preparo da síntese e a capacida-
de de reutilização do copolímero.
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CAPÍTULO 3

ADSORVENTES NATURAIS PARA 
REMOÇÃO DE CONTAMINANTES
Nelson Consolin Filho, Giane Gonçalves Lenzi, Aziza Kamal Genena, 

Eduardo S. Chaves, Fernanda Lansa Furlan, Klaiani Bez Fontana, Miguel 
Angel Aparício Rodriguez, Patrícia Valderrama

Os subprodutos agrícolas produzidos anualmente no Brasil 
correspondem a 291,1 milhões de toneladas, provenientes das 13 
maiores culturas de plantio do país (Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada, 2012). A rápida industrialização tem promovido 
o aumento do volume e variedades de subprodutos agrícolas pro-
duzidos, decorrente do crescimento populacional e das atividades 
agrícolas intensivas, e sua gestão representa um desafio (Asim et 
al., 2015; Ronda et al., 2015),além de que esta mesma industria-
lização, no processo em si, gera grandes quantidades de resíduos.

A forma inadequada de descarte desses subprodutos é respon-
sável pelas alterações na qualidade do meio ambiente, afetando suas 
características biológicas, físicas e químicas, além de ser responsável 
pela contaminação dos solos e dos corpos hídricos (superficiais e 
subterrâneos) por microcontaminantes (Tavares et al., 2015).

O aproveitamento de subprodutos agrícolas é uma alternativa 
para a redução de impactos econômicos, sociais e ambientais, 
preservação da vida e da saúde da população (Prado et al., 2016) 
e, ainda, resulta em matéria-prima na aplicação em processos ad-
sortivos (Machado, 2014; Sheets et al., 2015), além de propor-
cionar o aumento da cadeia produtiva das culturas agrícolas, com 
agregação de valor a esses materiais, o que contribui para uma 
maior sustentabilidade econômica e global (Nacke, 2014). 

Os subprodutos agrícolas, amplamente disponíveis e de va-
lor acessível (Sanchez et al., 2013), do mesmo modo que diver-
sos biorresíduos industriais que são considerados um problema 
ambiental, são constituídos por três componentes estruturais 
principais: lignina, celulose e hemicelulose. Esses componen-
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tes possuem sítios adsortivos, tais como grupos éter, carbonilas, 
carboxilas, aminas e hidroxilas, capazes de adsorver as espé-
cies metálicas por processos de troca iônica ou de complexação 
(Salleh et al., 2011). Em decorrência disso, esses subprodutos 
têm sido investigados para uso em processos alternativos de tra-
tamento de sistemas aquosos como adsorventes naturais para 
remoção de microcontaminantes (Lima, 2013).

Os microcontaminantes estão dentre os principais poluentes 
que limitam severamente o uso da água, e o processo de adsor-
ção de microcontaminantes por subprodutos agrícolas no tra-
tamento de fontes de águas tem se mostrado eficiente, devido à 
facilidade de operação, flexibilidade e eliminação de poluentes 
orgânicos solúveis e insolúveis sem a geração de subprodutos pe-
rigosos (Nasuha; Hameed, 2011; Zhou; Zhang; Cheng, 2015). 

Nesse contexto, o capítulo apresenta os resultados da investi-
gação acerca do aproveitamento de subprodutos agrícolas (palhas 
de milho, trigo, soja e casca de soja) na produção de adsorventes 
para a remoção dos microcontaminantes íons ferro e manganês 
e, além disso, utilizar o bagaço de malte (resíduo do processo in-
dustrial da produção da indústria cervejeira) e a casca de urucum 
para promover a remoção de chumbo (Pb) em sistemas aquosos. 

Dentre alguns dos objetivos específicos, procedeu-se com a 
produção dos adsorventes naturais e modificados a partir dos 
subprodutos; caracterização e avaliação cinética dos adsorven-
tes; e avaliação estatística dos resultados. A pesquisa foi desen-
volvida com os adsorventes palhas de milho, trigo, soja e casca 
de soja no Campus Campo Mourão e com bagaço de malte e 
casca de urucum no Campus Ponta Grossa, da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná.

1. Aproveitamento de subprodutos agrícolas

O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo 
devido a várias razões, que vão desde a disponibilidade de área 
para cultivo, possibilidade de introdução de culturas variadas à 
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posição geográfica (condições climáticas adequadas), além de 
sua rica biodiversidade e tecnologia avançada. Como consequ-
ência disso, há a geração de grandes volumes de subprodutos 
agrícolas em atividades decorrentes da colheita e processamen-
to desses produtos, como milho, soja, arroz, algodão, cana-de-
-açúcar, dentre outros (Pereira et al., 2015).

Nos últimos anos, um dos temas de grande preocupação 
mundial é a quantidade e a ação prejudicial de subprodutos 
agrícolas sobre o solo e em águas superficiais e subterrâneas. 
Faz-se necessário o aproveitamento desses subprodutos a fim 
de promover a agricultura duradoura, bem como minimizar a 
poluição do ambiente (Kharrazi; Younesi; Torghabeh, 2014). 

Segundo Prado et al. (2016), os subprodutos agrícolas têm uma 
infinidade de propriedades que podem ser aproveitadas, promoven-
do benefícios ambientais como a preservação da natureza, redução 
de custos com adubos químicos e diminuição do número de aterros 
sanitários, além de sua utilização como nova matéria-prima e o con-
sequente retorno dos elementos ao seu ciclo biogeoquímico.

Atualmente, a grande disponibilidade e o baixo custo dos sub-
produtos agrícolas têm despertado interesse quanto ao seu me-
lhor aproveitamento, pois estes subprodutos podem ser úteis em 
processos adsortivos, promovendo descontaminação em sistemas 
aquáticos, incluindo águas residuais agrícolas, industriais e muni-
cipais afetadas por microcontaminantes, além de extinguir ou tor-
nar mínimos os custos dos impactos ambientais e preservar a vida e 
a saúde da população (Kharrazi; Younesi; Torghabeh, 2014; Feizi; 
Jalali, 2015). Isto também pode ser verificado em processos indus-
triais, em que há grande disponibilidade de biossorventes residuais.

A casca do urucum apresenta-se como uma excelente alterna-
tiva de biossorvente, devido ao seu baixo valor agregado. O uru-
cum (Bixa Orellana) é uma planta tropical que apresenta alto teor 
de bixina, um pigmento de grande interesse industrial. A planta 
originária do norte da América do Sul é amplamente cultivada em 
áreas tropicais para a produção comercial do pigmento. Este pig-
mento natural é obtido a partir das sementes, sendo amplamente 
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utilizado nas indústrias de corantes e aromatizantes de alimentos, 
além de produtos têxteis, vernizes, cosméticos, etc. (Zongo et al., 
2015; Narváez et al., 2001; Hagiwara et al., 2003).Outro biossor-
vente em potencial, novo e de baixo custo, é o bagaço de malte, 
subproduto principal obtido no processo de produção de cerveja. 
Cerca de 14-20 kg de bagaço de malte geralmente são produzidos 
por cada 100 l de cerveja (Martín-Lara et al., 2010).

2. Adsorção

O acelerado crescimento industrial levou ao aumento do 
descarte de microcontaminantes no meio ambiente, o que re-
sulta na poluição dos solos e das águas (Sounthararajah et al., 
2015), sendo que podem causar danos à saúde humana devido 
à sua natureza não biodegradável, além de sua capacidade de 
acumular-se nos organismos vivos, causando várias doenças e 
distúrbios (Jamil et al., 2010). Além disso, a presença desses 
compostos restringe o uso dessas águas em relação a aplica-
ções domésticas e industriais e, portanto, a remoção deles de 
soluções aquosas é de extrema importância (Feizi; Jalali, 2015; 
Huber; Welker; Helmreich, 2016; Park et al., 2016).

A adsorção está entre os processos tecnológicos que tem 
como objetivo a remoção de microcontaminantes de águas e 
efluentes, e apresenta-se como um método promissor frente aos 
demais, apresentando, como vantagens: alta eficiência mesmo 
com baixas concentrações de adsorvatos, baixo custo, facilidade 
de operação, flexibilidade e simplicidade, além de não apresentar 
efeitos negativos sobre o meio ambiente e não resultar na for-
mação de substâncias tóxicas (Mishra; Balomajumder; Agarwal, 
2010; Lucena et al., 2012; Jimenez et al., 2013; Manzoor et al., 
2013; Akpomie; Dawodu; Adebowale, 2015; Park et al., 2016).

Na adsorção, à substância que sofre o processo dá-se o nome 
de adsorvato e àquela que o promove se dá o nome de adsorvente 
(Bittencourt, 2015). Para que a adsorção ocorra, os principais 
parâmetros a serem considerados são: propriedades do adsorvato 
e da estrutura química da superfície do adsorvente, concentração 
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da solução, temperatura, pH, tempo de contato e velocidade de 
agitação (Rocha et al., 2012). Nesse processo, é a posição dos 
grupos funcionais do adsorvato sobre a superfície do adsorvente 
que determina se o processo é físico ou químico (Batista, 2014).

A adsorção física ocorre quando as moléculas de uma subs-
tância são retidas na superfície de um sólido adsorvente, devido 
à existência de forças de Van der Waals (do tipo íon-dipolo, 
dipolo-dipolo, dipolo induzido-dipolo induzido), sem ser neces-
sária a ocorrência de uma reação química (Niedersberg, 2012). 

Na adsorção química, ocorre efetiva troca de elétrons entre o 
sólido (adsorvente) e a molécula adsorvida (adsorvato), permitin-
do que o adsorvato se ligue mais fortemente à superfície do sólido 
por meio de interações fortes e, geralmente, irreversíveis, como as 
ligações iônicas ou covalentes polares (Coelho et al., 2014).

2.1 Adsorventes para subprodutos agrícolas

Os subprodutos agrícolas são provenientes da fase agrícola do 
cultivo de determinada espécie produzida no campo, e são classifi-
cados em duas categorias: a primeira compreende os subprodutos 
de colheitas, que incluem raízes, folhas, palhas, cascas, restolhos, 
dentre outros; a segunda, os subprodutos procedentes de ativida-
des agroindustriais, os quais compreendem os subprodutos da pós-
-colheita e do processamento de alimentos (Medina et al., 2015).

Os grupos funcionais normalmente associados aos subpro-
dutos agrícolas incluem carboxil, hidroxil, sulfidril e amida, que 
são responsáveis pela funcionalidade de adsorção de microcon-
taminantes. Estes grupos apresentam a capacidade de aglomerar 
microcontaminantes por meio de substituições de íons de hidro-
gênio por íons metálicos em solução ou por doação de um par de 
elétrons, de maneira a formar complexos com os íons metálicos 
presentes em solução, adsorvendo-os (Farooq et al., 2011). 

Determinados subprodutos agrícolas (cascas, caule, folhas, 
raízes, biomassa de frutos) apresentam-se como fontes de adsor-
ventes de baixo custo, devido, principalmente, à sua abundância 
na natureza, fácil obtenção, baixo valor econômico e excelente 
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potencial para remoção de microcontaminantes em tratamentos 
de sistemas aquosos (Jafaripour; Rowson; Ghataora, 2015).

2.2 Composição química dos subprodutos agrícolas

Os subprodutos agrícolas são basicamente constituídos de 
materiais lignocelulósicos secos, os quais representam a maior 
fonte de carboidratos naturais do mundo. Estes materiais apre-
sentam uma composição química de, em média, 35-50% de ce-
lulose, 20-35% de hemicelulose, 10-25% de lignina e uma pe-
quena quantidade de cinzas e extrativos, que podem variar em 
função do tipo e da espécie vegetal avaliada (Santos et al., 2012). 

A celulose trata-se de um polissacarídeo, representada pela fór-
mula química (C6H10O5)n, possuindo uma cadeia linear constituída 
por várias unidades repetidas de glicose (Fonseca, 2015), e apre-
senta, sequencialmente, uma estrutura cristalina e outra amorfa.

É a molécula orgânica mais abundante da natureza e a prin-
cipal componente da matéria seca da biomassa lignocelulósica, 
formada por repetições de um único tipo de unidade, a β-D-
glicose, unida por ligações β-1,4 carbono-carbono e ligações 
de hidrogênio intra e intermoleculares, que a tornam insolúvel 
em água, uma vez que a água não é capaz de quebrar todas 
as ligações de hidrogênio. Estas ligações conferem, à celulose, 
um arranjo fibroso, bastante robusto e compacto, com regiões 
amorfas e cristalinas, além de resistência à hidrólise, ataques 
químicos e biológicos (Arantes; Saddler, 2010; Alves, 2011). 
Na Figura 3.1, é apresentada a estrutura molecular da celulose.
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Figura 3.1. Estrutura molecular da celulose
Fonte: Alves (2011).
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De acordo com Bhatnagar e Sillanpaa (2010), os subpro-
dutos agrícolas, principalmente aqueles que contêm celulose, 
mostram potencialidade na adsorção de diversos poluentes, tais 
como os microcontaminantes.

A hemicelulose, cuja estrutura molecular é apresentada na 
Figura 3.2, é, por sua vez, o segundo carboidrato mais comum 
que compõe os subprodutos das plantas. Consiste em distintas 
unidades de açúcares ao longo de toda a cadeia carbônica, in-
cluindo a D-xilose, a D-manose, a D-glicose, a D-galactose e 
o ácido D-galactourônico, que são associadas com a celulose 
e a lignina nas paredes celulares das plantas (Bian et al., 2010; 
Rabetafika et al., 2014). A estrutura da fração hemicelulósica 
apresenta ramificações e grupos funcionais laterais, como gru-
pos hidroxilas presentes nos anéis dos monossacarídeos da ca-
deia carbônica, que interagem facilmente com a celulose, dando 
estabilidade e flexibilidade ao agregado (Santos et al., 2012).
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Figura 3.2. Estrutura molecular parcial da hemicelulose
Fonte: Alves (2011).

As hemiceluloses exibem uma elevada taxa de hidrólise, solubi-
lidade em meio alcalino e maior resistência à oxidação, e constituem 
um grupo diverso de polissacarídeos estruturais que compreendem 
mais de 30% da massa seca dos subprodutos das plantas. Sua de-
composição é geralmente rápida, excedendo a taxa de decomposi-
ção da celulose (Andrade; Colodette, 2014; Gao et al., 2016).

A lignina é encontrada em vegetais e associada à celulose na 
parede celular, cuja função é de conferir rigidez, impermeabi-
lidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos 
tecidos vegetais (Fonseca, 2015). É geralmente mais resistente 
à decomposição biológica que os outros principais biopolímeros 
encontrados em subprodutos de plantas, por conta de sua estru-
tura química (Andrade et al., 2012). 
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A estrutura da lignina não é homogênea, possui regiões 
amorfas e estruturas globulares. Em decorrência disso, ela 
apresenta-se de forma muito mais complexa (Figura 3.3) que 
as estruturas da celulose e da hemicelulose (Gonçalves, 2015).
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Figura 3.3. Fórmula estrutural parcial da lignina
Fonte: Alves (2011).

Essa macromolécula tridimensional amorfa consiste de três 
diferentes unidades de fenilpropanos: álcool p-cumarílico, álco-
ol coniferílico e álcool sinapílico. 
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2.3 Adsorção de microcontaminantes

Os processos adsortivos a partir de subprodutos agrícolas 
na remoção de microcontaminantes aquosos têm sido inves-
tigados para uma grande variedade de resíduos agrícolas. Na 
Tabela 3.1, são apresentados alguns estudos com resultados 
positivos no uso de resíduos agrícolas na remoção de micro-
contaminantes.

Suproduto 
Agrícola

(Adsorvente)
Adsorvato % Adsorvida Referência

Casca de 
tangerina

Cr3+

Pb2+
Cr3+ (99%)
Pb2+ (95%) Batista (2014).

Bagaço de cana Fe2+ 80%

Carvalho; 
Abreu; 

Ghislandi 
(2014).

Caule e folha 
da macrófica 

aquática 
Eichhornia 
crassipes

Fe2+ Caule (92%)
Folha (85%) Carvalho (2014).

Cascas de banana 
das variedades 
prata, caturra e 

maçã

Mn2+

Cr2+ >80% Franco; Castro; 
Walter (2015).

Resíduo de 
cenoura

Cu2+

Zn2+,
Pb2+

Cd2+

Cu2+ (47,53%)
Zn2+ (41,82%)
Pb2+ (43,76%)
Cd2+ (43,15%)

Nasernejad et 
al. (2005).

Resíduo de milho Cd2+ 99,2% Zheng et al. 
(2010).

Resíduo de 
girassol

Pb2+

Cd2+ >87%
Jalali; 

Abolghazi 
(2013).
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Suproduto 
Agrícola

(Adsorvente)
Adsorvato % Adsorvida Referência

Casca de batata, 
canola e nozes

Fe2+

Mn2+

Zn2+

Ni2+

Cu2+

Cd2+

81,6 a 96,5% Feizi; Jalali 
(2015).

Bagaço de Malte
Casca de Urucum Pb2+ 91,7 a 97,7% Fontana et al. 

(2016a; b).
Tabela 3.1. Eficiência de remoção em função do adsorvente e adsorvato

Fonte: Autoria própria.

Gupta e Bhattacharyya (2011) afirmam que a adsorção é 
considerada uma das melhores tecnologias na remoção de me-
tais pesados em todo o mundo.

2.4 Microcontaminantes

Os microcontaminantes, geralmente, apresentam diferentes 
comportamentos físicos e químicos em termos de interação quí-
mica, mobilidade, disponibilidade biológica e potencial de toxi-
cidade (Xiaoling et al., 2016). São reconhecidos como um dos 
grupos mais tóxicos que atingem a cadeia alimentar por meio 
da eliminação de resíduos nos receptores de água ou no solo 
(Anastopoulos; Kyzas, 2015). 

A poluição da água por microcontaminantes tornou-se um 
problema mundial nos últimos anos. Esses compostos são alvo 
de grande preocupação devido à sua toxicidade aguda, por não 
serem biodegradáveis e tenderem, portanto, ao acúmulo de lon-
go prazo e persistência, representando um risco para a saúde 
humana, animal e ambiental (Marin et al., 2010; Kumar et al., 
2012; Li et al., 2015; Yan et al., 2016). 

O ferro e o manganês são microcontaminantes abundan-
tes na crosta terrestre, encontrados juntos nas fontes tanto de 
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águas superficiais como subterrâneas, nas suas formas: iônica, 
de complexos solúveis e de óxidos (Ramos, 2010; Moruzzi; Re-
ali, 2012; Wanga et al., 2012; Gerke; Little; Maynard, 2016).

Ao serem oxidados, esses compostos causam vários proble-
mas, tais como: pigmentação da água, gosto e odor metálico, 
turbidez, bioincrustação e corrosão, manchas em roupas e em 
acessórios sanitários, possibilitam o aparecimento de bactérias 
ferruginosas nocivas nas redes de abastecimento e interferem 
em processos industriais, como na fabricação de papel, tecidos, 
em tinturarias e cervejarias (Moruzzi; Reali, 2012; Kan et al., 
2013; Hoyland et al., 2014; Amoako; Prasad, 2015).

Outro contaminante que tem sido preocupação é o chumbo, 
que possui ampla aplicação industrial, o que o torna, consequen-
temente, um dos principais contaminantes no meio ambiente. 
Além disso, o chumbo é um dos elementos químicos mais tó-
xicos para saúde humana segundo a Organização Mundial de 
Saúde. As indústrias automotivas, aeronáuticas, de revestimento 
e de aço geram grandes quantidades de efluentes contendo em 
sua composição metais potencialmente toxicos. Assim, novas 
tecnologias e processos alternativos para o tratamento de efluen-
tes industriais têm sido desenvolvidos, visando à redução da con-
centração de metais no meio ambiente. Dentre estes processos, 
a biossorção tem sido amplamente estudada para a remoção de 
vários compostos, incluindo os metais, visando o tratamento de 
águas e efluentes (Ferreira et al., 2007; Meneghel et al., 2013; 
Fontana et al., 2016c; Montazer-rahmatia et al., 2011).

A captação de água subterrânea para o abastecimento pú-
blico no estado do Paraná é realizada pela Companhia de Sane-
amento do Paraná – Sanepar, que atua em 344 dos municípios 
do estado do Paraná. Destes, 173 municípios são abastecidos 
exclusivamente com águas subterrâneas e é realizado o moni-
toramento mensal dos poços, a partir do qual são registrados 
dados referentes à vazão, volume produzido, tempo de operação 
e características físico-químicas da água (Athayde et al., 2010). 
Segundo o Instituto de Águas do Paraná (2010), os poços ope-
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rados possuem teores anômalos de manganês de até 0,6 mg.L-1 
e ferro acima de 0,3 mg.L-1. 

De acordo com a Portaria 2914/2011 do Ministério da Saú-
de (Brasil, 2011), a fim de garantir a potabilidade da água e 
que ela seja incapaz de provocar danos e riscos à saúde, o valor 
máximo permitido (VMP) é de 0,1 mg.L-1 para o manganês, 0,3 
mg.L-1 para o ferro e 0,01 mg.L-1 para o chumbo.

Diversas pesquisas indicam que a ingestão de água potável 
com excesso de manganês, além de causar danos neurológicos, 
também é capaz de promover alterações no sistema cardiovas-
cular, principalmente no músculo do miocárdio, dentre outros 
sintomas causados devido ao efeito cumulativo desse metal no 
organismo humano (Lucchini et al., 2012; Lucchini et al., 2014; 
Letho et al., 2014; Mora et al., 2015; Featherstone, 2015). Com 
relação ao ferro, pode levar a cirrose, tumores hepáticos, diabe-
tes mellitus, insuficiência cardíaca, artrite e pode gerar quan-
tidades excessivas de radicais livres que atacam as moléculas 
celulares, aumentando o número de moléculas potencialmente 
carcinogênicas no organismo humano (Mahan; Stump, 2010). 

Considerando a contaminação dos sistemas aquáticos, o chum-
bo é um dos elementos mais tóxicos e problemáticos. Os efeitos do 
chumbo no bem-estar humano incluem inibição da formação de 
hemoglobina, esterilidade e retardo mental (Mudipalli, 2007).

a) Agente complexante – EDTA
O ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) é classificado 

como um ácido poliaminocarboxílico devido à presença de ni-
trogênio e grupos carboxílicos (Alves; Rigatto; Oliveira, 2014). 
É um composto ligante multidentado, conhecido também como 
quelante, com capacidade de formar complexos envolvendo o 
íon do metal + EDTA e exibe propriedades adsortivas em fun-
ção disso (Lana et al., 2014).

Segundo Junior (2007), por ser uma substância multifun-
cional, o EDTA possui a capacidade de reagir com a matriz 
lignocelulósica em dois grupos hidroxila e, assim, formar li-
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gações cruzadas e intermoleculares ou, então, reagir com um 
único grupo hidroxila.

De acordo com Ferreira (2015), a inserção do EDTA dá-
-se tradicionalmente pelo ataque nucleofílico de grupos hidro-
xilas da matriz polimérica à carbonila do dianidrido de EDTA, 
facilmente obtido pela desidratação do ácido etilenodiamino 
tetra-acético. Esta estratégia permite a produção de materiais 
capazes de promover a adsorção de contaminantes catiônicos, 
graças às funções carboxílicas introduzidas na matriz quitosâni-
ca, e também de contaminantes aniônicos, pelos grupos amino 
presentes, o que os torna um adsorvente universal.

Segundo Zhang et al. (2014), entre os agentes quelantes, 
o EDTA apresenta baixo grau de biodegradabilidade nas águas 
subterrâneas e no solo, e uma elevada capacidade de complexa-
ção com metais potencialmente tóxicos.

Estudos indicam que materiais adsorventes, quando modifica-
dos com EDTA, apresentam melhores eficiências no processo de 
adsorção de metais (Igwe; Abia, 2007; Junior; Gurgel; Gil, 2010).

Objetivou-se, neste capítulo, investigar a potencialidade de 
uso de subprodutos agrícolas para obtenção de adsorventes com o 
objetivo de remoção de ferro e manganês de soluções aquosas. Di-
ferentes subprodutos foram investigados: palha de milho, de trigo 
e de soja, e também a casca da soja. A partir desse material, para 
obtenção dos adsorventes primários ou naturais, procedeu-se com 
a extração da hemicelulose e, então, a partir desses adsorventes 
naturais, uma modificação com EDTA foi conduzida para obten-
ção dos adsorventes modificados. Avaliações da cinética de ad-
sorção de ferro e manganês em solução aquosa foram realizadas 
com cada um dos adsorventes produzidos, e os resultados foram 
avaliados estatisticamente para avaliação final dos resultados. 

Além disso, foi definido como objetivo avaliar a viabilidade 
do uso da casca de urucum (Bixa Orellana) e bagaço de mal-
te como adsorvente de baixo custo para a remoção dos íons 
chumbo (Pb2+) em solução aquosa. Foram avaliados diferentes 
parâmetros envolvidos no processo de biossorção, bem como o 
efeito da presença de íons interferentes e de diferentes matrizes.
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3. Adsorção do ferro e manganês 

3.1 Subprodutos agrícolas

As palhas de milho (PM), trigo (PT) e soja (PS) foram cole-
tadas diretamente do solo após a colheita dos respectivos grãos, 
mediante a autorização do proprietário, em propriedades rurais 
de Campo Mourão-PR e Peabiru-PR, as quais adotam a técnica 
do plantio direto. As cascas de soja (CS) foram cedidas pelo 
entreposto de uma cooperativa do município de Araruna, no 
estado do Paraná.

Após a coleta, os subprodutos agrícolas foram armazenados 
em sacos plásticos estéreis e transportados para o Laboratório 
G006 do Departamento de Química da Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná, Campus Campo Mourão-PR, para o 
início das atividades.

3.2 Produção dos adsorventes

A partir de cada subproduto agrícola, procedeu-se com a 
extração para remoção das hemiceluloses e consequente obten-
ção de um polímero constituído de celulose e lignina, denomi-
nado, no presente trabalho, de adsorvente natural. Na Figura 
4, é apresentado o fluxograma com as etapas de preparo e ob-
tenção dos adsorventes naturais a partir de cada subproduto 
agrícola investigado, de acordo com metodologia descrita por 
Schafhauser et al. (2015). Para cada resíduo agrícola, o seu pre-
paro compreendeu a secagem em estufa (Solab, SL-100) por 
24 h, trituração em moinho de facas (De Leo; Wiclley) e penei-
ramento (peneira de 10 mesh).

Para a remoção das hemiceluloses, foram pesados 30 gra-
mas da amostra em balança analítica (Shimadzu, AY220) e a 
extração foi realizada seguindo uma série eluitrópica de solven-
tes (n-hexano → álcool → água) em extratores do tipo Soxhlet, 
com aquecimento em chapas (Diagtech, DT3120H). Após a ex-
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tração com cada solvente da série, os subprodutos agrícolas fo-
ram secos em estufa a 60 ºC por 24 horas, pesados e retornados 
ao sistema de Soxhlet para o prosseguimento das extrações com 
os demais solventes. Depois da extração (com água), o material 
foi seco e pesado e obteve-se, então, o polímero natural com-
posto de celulose e lignina, isento de hemicelulose, denominado 
adsorvente natural.

Subprodutos Agrícolas

Secagem

Moagem

Extinção N-Hexano (12 horas)

Secagem 1

Álcool etílico 95% (24 horas)

Secagem 2

Água (80 horas)

Secagem 3

Adsorventes Naturais

Peneiramento

Figura 3.4. Fluxograma com etapas de preparo  
e obtenção dos adsorventes naturais

Fonte: Autoria própria.

A porcentagem de extrativos (hemiceluloses) removidos 
em cada uma das etapas de extração com a série eluotrópica 
dos diferentes solventes indicados na metodologia, para cada 
um dos subprodutos agrícolas investigados, é apresentada na 
Tabela 3.2.
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Subproduto 
Agrícola

Massa 
inicial 

(g)

Massa final (g)
Extrativos totais 
removidos (%)Solvente Extração

n-Hexano Etanol Água
PM 30,00 28,35 25,75 20,95 30,17
PT 30,00 28,00 26,15 21,00 30,00
OS 30,00 28,13 25,74 20,35 32,17
CS 30,00 26,00 24,10 19,25 35,83

Tabela 3.2. Massa dos subprodutos agrícolas antes e após as extrações da 
série eluotrópica e porcentagem total de extrativos removidos

Fonte: Autoria própria.

O processo de remoção dos extrativos do material adsorven-
te é uma etapa extremamente importante quando se pretende re-
alizar adsorção em solução aquosa, pois a hemicelulose, que é o 
constituinte mais solúvel dos materiais lignocelulósicos, precisa 
ser completamente retirada, de modo a impedir sua solubilização 
e, consequentemente, a complexação dos microcontaminantes e 
o comprometimento do resultado final da adsorção. Com este 
processo, evita-se também o ataque de fungos e bactérias, au-
mentando a vida útil dos materiais adsorventes (palhas e casca).

Todos os subprodutos agrícolas no final deste processo 
mostraram redução da massa total, comprovando eficiência na 
extração. A maior porcentagem de extrativos removidos ocorreu 
com a CS (35,83%).

Resultados semelhantes foram registrados por Schafhauser 
et al. (2015) e Gonçalves (2015) em extrações aplicando os 
mesmos solventes, na mesma ordem em palha de milho. Os au-
tores observaram que, ao final do processo, a porcentagem total 
de extrativos removidos foi de 30,15%. 

Dos adsorventes naturais obtidos nesse projeto, uma parte 
foi reservada para os ensaios cinéticos, e outra parte foi subme-
tida à modificação com EDTA (ácido etilenodiaminotetraacé-
tico) para obtenção de um polímero modificado, denominado 
adsorvente modificado, cujas etapas de obtenção a partir do ad-
sorvente natural são apresentadas no fluxograma da Figura 3.5.
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A introdução do EDTA nas fibras de celulose dos subpro-
dutos agrícolas foi realizada em um balão de fundo redondo de 
50 ml acoplado de um condensador de bolas. Para cada sub-
produto agrícola utilizou-se um balão. Cada balão continha 5 g 
do subproduto agrícola, 15 g de EDTA e 210 ml de DMF (di-
metilformamida). A mistura foi agitada e aquecida em agitador 
magnético com chapa de aquecimento (Solab, SL-91) a 75 ºC 
durante 24h e, então, filtrada a vácuo em funil de placa sinte-
tizada de porosidade 40-60 μm. O material retido no filtro foi 
submetido às lavagens sequenciais com solventes e, após essa 
etapa, foi seco a 75 ºC por 24h em estufa de secagem (Solab, 
SL-100) até massa constante para obtenção do adsorvente na-
tural modificado com EDTA.

Adsorventes Naturais

Aquecimento e agitação

Filtração

Lavagem

Secagem

Adsorventes Modificados

5 gramas de cada subproduto agrícola;
15g de EDTA;
210 mL de dimetilformamida

1. Dimetilformamida;
2. Água;
3. Solução saturada de bicarbonato
de sódio (NaHCO3);
4. Água;
5. Álcool etílico 95%.

Figura 3.5. Fluxograma das etapas do processo de modificação química 
dos adsorventes naturais com EDTA

Fonte: Autoria própria.
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No Quadro 3.1, são apresentadas as siglas adotadas nesse 
projeto para nomenclatura de cada um dos adsorventes (natural 
e modificado) obtidos a partir dos subprodutos investigados.

ADSORVENTE
SUBPRODUTO AGRÍCOLA

PALHA CASCA
Milho Trigo Soja Soja

Natural PM PT PS CS
Modificado PME PTE PSE CSE

Quadro 3.1. Siglas adotadas para nomenclatura dos adsorventes naturais 
e modificadas obtidos a partir dos subprodutos agrícolas investigados

Fonte: Autoria própria.

Os subprodutos agrícolas submetidos à extração com sol-
ventes e modificação química com EDTA estão representados 
na Figura 3.6.

Palha de Milho

Palha de Milho
com EDTA

Palha de Trigo
com EDTA

Palha de Soja
com EDTA

Casca de Soja
com EDTA

Palha de Trigo Palha de Soja Casca de Soja

Figura 3.6. Palhas e casca após a extração (PM, PT, PS e CS) e 
modificadas com EDTA (PME, PTE, PSE e CSE)

Fonte: Autoria própria.
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3.3 Caracterização dos adsorventes

A caracterização dos adsorventes foi realizada por: avalia-
ção do ganho de massa, análise de FTIR (espectroscopia de 
infravermelho com transformada de Fourier), determinação de 
nitrogênio total e análise elementar. Todas as análises de carac-
terização dos adsorventes foram feitas em triplicatas.

a) Ganho de massa
Para avaliação do ganho de massa, foi utilizado o método 

gravimétrico, determinando-se, em balança analítica (Shima-
dzu, AY220), as massas dos adsorventes antes e depois da mo-
dificação com EDTA, e os resultados obtidos após modificação 
química com EDTA (seguida das etapas de filtração, lavagens e 
secagem), em termos de ganho de massa dos adsorventes PM, 
PT, PS e CS com a incorporação do agente quelante, gerando, 
assim, os adsorventes modificados PME, PTE, PSE e CSE, res-
pectivamente, que estão apresentados na Tabela 3.3.

Materiais 
adsorventes

Massa Inicial 
(g)

Massa Final 
(g)

Ganho de Massa 
(%)

PME 5,0 (de PM) 5,54 10,75
PTE 5,0 (de PT) 5,55 11,00
PSE 5,0 (de PS) 5,44 8,80
CSE 5,0 (de CS) 6,65 33,00

Tabela 3.3. Ganho de massa dos adsorventes modificados com EDTA
Fonte: Autoria própria.

Foi observado ganho de massa nos quatro tipos de materiais 
adsorventes (PM, PT, PS e CS), após as modificações com o 
EDTA, confirmando a introdução desse agente quelante nas es-
truturas das fibras ligno-celulósicas que constituem as palhas e 
casca PME, PTE, PSE e CSE.

Pereira, Gurgel e Gil (2010) obtiveram resultado similar 
após terem modificado a serragem de madeira e do bagaço de 
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cana com dianidrido de EDTA (EDTAD). Os autores conclu-
íram que o EDTAD foi incorporado nos dois materiais, pois 
ambos apresentaram ganho de massa de 40%.

Segundo Junior (2007), o EDTA consegue reagir nos 
dois grupos de hidroxila, ou em um único grupo hidroxila da 
matriz ligno-celulósica. Portanto, o aumento da massa nos 
materiais adsorventes modificados comprova que houve a li-
beração dos grupos funcionais carboxilato e a introdução de 
funções aminas nos mesmos. 

b) Espectroscopia de infravermelho com transformada de 
Fourier

Para a análise de FTIR, realizada em espectrômetro FTIR 
(IRAffinity-1S, Shimadzu), as pastilhas foram preparadas com 
1 mg de adsorvente e 100 mg de brometo de potássio (KBr) de 
grau espectroscópico. Os espectros foram coletados no intervalo 
de número de onda de 4000 a 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 
e 32 scans. 

Os espectros na região do infravermelho para os adsor-
ventes naturais e modificados quimicamente com EDTA são 
apresentados nas figuras 3.7 e 3.8, respectivamente. Na com-
paração desses espectros, observa-se que nas palhas e cascas 
modificadas com EDTA ocorreu o aparecimento ou aumento 
de bandas fortes em 1743-1747 cm-1, o que pode ser atribuído 
à deformação axial de C=O de éster, em 1633 cm-1 atribuída 
à deformação axial assimétrica do carboxilato e em 1402-1408 
cm-1 devido à deformação axial simétrica do carboxilato. Isto 
comprova a incorporação de dois tipos de carbonilas, o éster e 
o carboxilato, comprovando a incorporação do EDTA nas pa-
lhas (PME, PSE) e casca (CSE).
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Figura 3.7. Espectros na região do infravermelho  
para os adsorventes naturais

Fonte: Autoria própria.
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Pereira, Gurgel e Gil (2010) caracterizaram por FTIR a 
serragem de madeira, serragem de madeira modificada com 
EDTAD (SE), bagaço da cana (B) e bagaço da cana modifica-
do com EDTAD (BE). Ao comparar os espectros dos materiais 
modificados com os dos materiais iniciais, observaram o apare-
cimento de bandas fortes em 1742 cm-1 para a SE e em 1741 
cm-1 para o BE, que correspondem ao estiramento do éster. 
Também notaram a ocorrência de bandas fortes em 1634 cm-1, 
1596 cm-1 e 1403 cm-1 para a SE e em 1633 cm-1, 1602 cm-1 
e 1406 cm-1 para o BE, referentes ao estiramento assimétrico e 
simétrico do íon carboxilato, respectivamente. Essas bandas in-
dicam que o EDTAD foi introduzido por meio de ligações éster 
com liberação de grupos funcionais carboxílicos.

Gusmão et al. (2011) estudaram a adsorção de azul de me-
tileno (MB) e violeta de genciana (GV) em solução aquosa com 
bagaço de cana sem modificação (B) e modificado com diani-
drido do EDTA (EB). Ao comparar o espectro de infraverme-
lhos de EB com o espectro de bagaço não modificado, identifi-
caram o aparecimento de bandas fortes a 1741 cm-1 que podem 
ser atribuídas à deformação axial da ligação éster (–O–C=O), 
e bandas a 1633 e 1406 cm-1 que são atribuídas às deformações 
axiais assimétricos e simétricos de carboxilato (-COO-). Estas 
bandas confirmaram a introdução de dianidrido do EDTA por 
meio da formação de ligações éster com a consequente liberta-
ção de funções carboxilato.

c) Determinação de nitrogênio total
A determinação de nitrogênio total foi realizada por meio do 

método Kjeldahl, conforme metodologia descrita por Stangarlin 
et al. (2011). Foram feitas análises dos elementos C, N e H para 
os subprodutos agrícolas que se apresentaram melhores em ins-
trumento de análise elementar Eurovector modelo EA 3000-S, 
no Departamento de Química da Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM).
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Os resultados estão apresentados na Tabela 3.4. Observa-se 
um aumento considerável no teor de nitrogênio após a modifica-
ção química com EDTA, o que comprova, mais uma vez, a efeti-
va introdução do EDTA na PT, PM, PS e CS pela incorporação 
do nitrogênio no material modificado (PTE, PME, PSE e CSE).

Adsorvente Nitrogênio (%) Adsorvente Nitrogênio (%)
PT 0,16 PTE 0,87
PS 0,16 PSE 2,46
PM 0,07 PME 0,78
CS 1,36 CSE 3,75

Tabela 3.4. Teor de nitrogênio (%) das palhas e casca (PM, PT, PS e CS) 
antes e após modificação com EDTA

Fonte: Autoria própria.

Os resultados das análises elementares dos adsorventes ob-
tidos a partir da casca de soja (natural-CS e modificado-CSE) 
para quantificação de carbono, nitrogênio e hidrogênio estão 
apresentados na Tabela 3.5.

Elemento
Adsorvente

CS CSE
C 36,78% 37,03%
N 1,31% 3,69%
H 7,35% 7,65%
Tabela 3.5. Análise elementar da casca de soja antes  

e após modificação com EDTA
Fonte: Autoria própria.

A partir da comparação dos adsorventes naturais e modifi-
cados, é possível observar o aumento no teor de nitrogênio, o 
que comprova a introdução de grupos amina na estrutura ligno-
celulósica da casca.

Resultados semelhantes foram obtidos por Junior (2007) 
e Gusmão (2013), realizando modificações com EDTAD em 
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bagaço de cana nos processos de adsorção em solução aquosa. 
Ambos verificaram que o bagaço de cana, antes da modificação 
com EDTAD, apresentava 0,13% de nitrogênio e, após. 2,32%. 
Justificaram que isso ocorreu devido à incorporação de grupos 
funcionais aminas no bagaço, após a esterificação de hidroxilas, 
comprovando a introdução do EDTAD nele.

Ferreira (2015) modificou quitosana (Q) com dianidrido 
de EDTA (QM) e observou um aumento considerável no teor 
de nitrogênio após modificação, em que o teor de nitrogênio 
passou de 1,67% para 8,8%. Dados similares aos obtidos neste 
trabalho comprovam a introdução do dianidrido do EDTA na 
superfície do material modificado.

3.4 Cinética de Adsorção

a) Modelos cinéticos
Estudos cinéticos foram conduzidos com o objetivo de veri-

ficar, para cada adsorvente produzido, a velocidade de adsorção 
dos metais ferro (Fe), manganês (Mn) e chumbo (Pb) nos ma-
teriais adsorventes em sistema aquoso.

Assim, os modelos cinéticos de pseudoprimeira ordem e 
pseudossegunda ordem foram aplicados. A forma linear do mo-
delo de pseudoprimeira ordem pode ser definida conforme a 
Equação 1.

(1)

Em que:

qe e qt são as quantidade sorvidas (mg g-1) no equilíbrio e no tempo t, 
respectivamente, e a constante de velocidade de pseudoprimeira ordem 
é dada por k1 (min-1). 
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O modelo de pseudossegunda ordem pode ser escrito na 
sua forma linear de acordo com a Equação 2.

(2)

Em que:

k2 é a constante de velocidade de pseudossegunda ordem (g.mg-1.min-1). 

b) Manganês e ferro
Para cada ensaio, 4 g de adsorvente foram adicionados a 20 

ml da solução padrão (1g L-1) do metal avaliado (Fe ou Mn), 
1980 ml de água destilada e 3 gotas de ácido nítrico, resultando 
em uma solução de 10 mg L-1 para as espécies metálicas e uma 
dosagem de 2 mg ml1 de material adsorvente em solução. A so-
lução foi mantida sob agitação contínua a 160 RPM em agitador 
magnético (Quimis, G221M), e alíquotas de 20 ml foram cole-
tadas periodicamente (triplicata), nos tempos de 1, 3, 5, 10, 15, 
30, 60, 120 e 180 minutos, para filtração em funil de vidro sin-
terizado e análise de concentração do metal por espectroscopia 
de absorção atômica (nos comprimentos de onda e oxidantes 
característicos para cada metal) utilizando o aparelho Analityk 
Jena, modelo Nova A300. Os estudos de adsorção do Fe e Mn 

pela PM, PT, PS, CS, PME, PTE, PSE, CSE foram efetuados 
mantendo fixos a massa inicial do adsorvente, a concentração 
inicial dos metais, pH médio (6,5), variando apenas o tempo de 
contato entre os subprodutos agrícolas e a solução. 

A partir da avaliação da cinética (Figura 3.9) de adsorção de 
manganês pelos adsorventes naturais investigados, constatou-se 
que os sistemas adsortivos apresentaram baixas quantidades de 
remoção de Mn, que foram, ao final do tempo de 180 minutos, 
de 16% para PM, 18% para PT, 13% para PS e 6% para CS. 

Para os adsorventes modificados, de acordo com a cinética 
de adsorção do manganês apresentada na Figura 3.10, os sis-
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temas adsortivos foram mais eficientes em relação aos adsor-
ventes não modificados (Figura 3.9), com eficiência máxima de 
adsorção de 88,70% quando o adsorvente CSE foi empregado, 
no tempo de 180 minutos.
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Franco, Castro e Walter (2015) analisaram cascas de banana 
das variedades prata, caturra e maçã na adsorção de manganês e 
cromo gerados pelos efluentes dos laboratórios do Centro Uni-
versitário de Belo Horizonte. Apontam que a casca de banana do 
tipo maçã é o melhor adsorvente, pois removeu boas porcenta-
gens dos metais em estudo, chegando a valores acima de 80%.

Tavlieva et al. (2015) utilizaram as cinzas da casca de arroz 
branco na remoção de íons de manganês em soluções aquosas. Os 
resultados obtidos mostraram que a remoção de Mn foi de 26,62%. 
Comparando os resultados dos adsorventes CSE (88,70%), PTE 
(33%), PSE (40%) (Figura 3.10), os dados evidenciados são su-
periores àqueles indicados por Tavlieva et al. (2015).

Para a adsorção de ferro, de acordo com a cinética apre-
sentada na Figura 3.11, a qual considera o emprego dos adsor-
ventes naturais, verificou-se que o maior índice de adsorção foi 
alcançado pelo adsorvente natural CS, oriundo da casca de soja, 
com eficiência de 78% de remoção de ferro.
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Na Figura 3.12, pode-se observar que, no emprego dos ad-
sorventes modificados para a adsorção do ferro, sistemas adsor-
tivos foram mais eficientes em relação ao material sem EDTA 
(Figura 10), com eficiência de adsorção ao final do tempo de 
180 minutos de 77% para PME, 93% para PSE, 85% para PTE, 
96% para CSE.
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Fonte: Autoria própria.

Carvalho, Abreu e Ghislandi (2014) estudaram a remoção 
de ferro em águas subterrâneas por meio de processo adsortivo 
com o bagaço de cana tratado com peróxido de hidrogênio, e 
obtiveram remoção de 80% do ferro presente. Relacionando com 
os resultados obtidos nesse trabalho, a CSE (Figura 3.12) foi 
mais promissora, pois apresentou adsorção de 96% para o ferro.

Conforme resultados indicados nas figuras 3.9 e 3.12, a 
modificação química dos adsorventes com EDTA resultou em 
adsorventes mais eficientes e a justificativa de um aumento sig-
nificativo na adsorção de manganês nos adsorventes modifica-
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dos é devido à incorporação do EDTA na estrutura lignocelu-
lósica dos adsorventes naturais. Como o EDTA é um composto 
orgânico que tem propriedades quelantes, ele forma complexos 
muitos estáveis com diversos microcontaminantes. 

O EDTA é um ácido que atua como ligante hexadentado, 
ou seja, pode complexar o microcontaminante através de seis 
posições de coordenação: por meio de quatro ânions carboxi-
lato (-COO-), após a saída dos 4 H+ dos grupos carboxílicos, e 
também através dos dois N. 

Considerando o raio covalente de cada metal, tem-se: para o 
ferro, 125 picômetros, e para o manganês, 140 picômetros, o que 
é bastante importante e está relacionado com a superfície do me-
tal. Quanto menor for este metal, maior será a sua eficiência em 
adsorver nos materiais presentes no meio, já que o raio atômico é 
a distância entre o centro de um átomo e os limites da sua eletros-
fera. O raio atômico não depende apenas da massa do átomo e/ou 
da quantidade de elétrons presentes na eletrosfera, é também for-
temente afetado pela eletronegatividade de cada elemento, impac-
tando, assim, no poder de adsorção de cada microcontaminante.

c) Ordem da reação de adsorção de Fe e Mn
Os dados cinéticos obtidos foram compilados para classificação 

das reações existentes entre os adsorventes (casca de soja e casca de 
soja modificada) e adsorvatos (ferro e manganês) em modelamento 
cinético de pseudoprimeira ordem ou pseudossegunda ordem. 

A cinética de adsorção do ferro e manganês sobre a casca de 
soja CS (Figura 3.13) e casca de soja modificada CSE (Figura 
3.14) foram investigadas.

Com relação ao estudo cinético relativo à CSE (Figura 
3.14), verificou-se que o tempo de equilíbrio do ferro foi alcan-
çado em 15 minutos com 96% de remoção. O manganês atingiu 
o mesmo tempo de equilíbrio que o ferro, porém a porcentagem 
adsorvida foi entre 88%.
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Figura 3.13. Cinética de adsorção da CS para ferro e manganês
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.14. Cinética de adsorção da CSE para ferro e manganês
Fonte: Autoria própria.

A remoção rápida do adsorvato e o alcance de equilíbrio em 
um período curto de tempo são indicações que os adsorven-
tes são eficientes e também possibilitam que o tratamento de 
efluentes seja mais econômico.

Para avaliar o mecanismo cinético que controla o processo 
de adsorção do ferro e manganês, foram aplicados os modelos 
cinéticos de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem. 
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Para a CS, o mecanismo cinético de pseudoprimeira ordem está 
apresentado na Figura 3.15, enquanto o de pseudossegunda or-
dem está apresentado na Figura 3.16, e, para a CSE, os meca-
nismos de pseudoprimeira e segunda ordens estão apresentados 
nas figuras 3.17 e 3.18, respectivamente.
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Figura 3.15. Modelo cinético de pseudoprimeira ordem para a CS
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.16. Modelo cinético de pseudossegunda ordem para a CS
Fonte: Autoria própria.
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A partir dos dados obtidos nas figuras 3.15 a 3.18, efetuou-
-se uma avaliação quantitativa do ajuste dos modelos cinéticos 
de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem, para ad-
sorção de Fe e Mn pelos adsorventes CS e CSE, realizada pela 
comparação dos coeficientes de correlação (Tabela 3.6).
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Metais qe 
(exp).

Pseudoprimeira ordem Pseudossegunda ordem
qe (calc.) K1 R2 qe (calc.) K1 R2

ADSORVENTE NATURAL CS
Mn 0,4000 0,2781 0,0034 0,1119 0,3616 0,1509 0,9342
Fe 4,0000 1,2578 0,0127 0,3743 3,9324 0,1435 0,9980

ADSORVENTE MODIFICADO CSE
Mn 1 0,4094 0,0214 0,7347 0,9976 0,3591 0,9989
Fe 2,6 0,9523 0,0214 0,7014 2,5940 0,1680 0,9992

Tabela 3.6. Ajuste do modelo cinético de pseudoprimeira ordem e segunda 
ordem para a adsorção de Fe e Mn com os adsorventes CS e CSE

Em que: qe (exp.): quantidade de adsorvente adsorvido no tempo t (mg/g); qe (calc.): 
quantidade de adsorvente adsorvido no equilíbrio (mg/g); K1: constante de velocidade 
pseudoprimeira ordem da adsorção n (1/h) ou (1/min); K2: constante de velocidade 

pseudossegunda ordem da adsorção (g/mg h) ou (g/mg min); R2: coeficientes de correlação.
Fonte: Autoria própria.

A análise das figuras 3.15 e 3.16, em conjunto com os dados da 
Tabela 6, permitem verificar que a adsorção de Mn e Fe pelo adsor-
vente CS segue uma cinética de reação de pseudossegunda ordem.

A partir da comparação dos valores de qe (exp) e qe (calc.) 
(quantidade de adsorvato adsorvido por quantidade de ad-
sorvente no equilíbrio) da casca de soja (CS), indica-se que, 
de fato, os metais apresentaram os maiores valores de qe para 
os modelos de pseudossegunda ordem (0,3616 para o Mn) e 
(3,9324 para o Fe). 

Para a CSE, a análise conjunta das figuras 3.17 e 3.18 e os 
dados da Tabela 3.6 permite concluir que, da mesma forma que 
ocorreu com a CS, a cinética de reação desse adsorvente para o 
ferro e também para o manganês segue o modelo de pseudos-
segunda ordem, confirmado pelos os valores de R2, qe (exp) e qe 

(calc.) para ambos os metais.

3.5 Análise de componentes principais (PCA)

A análise estatística dos resultados obtidos no FTIR (es-
pectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier) 
e espectroscopia de absorção atômica foi realizada por meio da 
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análise de componentes principais (PCA), com o uso do sof-
tware Matlab R2007b e das ferramentas do PLS-Toolbox 5.2, 
conforme metodologia descrita por Valderrama et al. (2016).

O primeiro passo para a realização da análise de compo-
nentes principais (PCA) consistiu em realizar uma correção de 
linha de base nos espectros obtidos na região do infravermelho 
para os adsorventes naturais e modificados. Na Figura 19A, são 
ilustrados os espectros, na região do infravermelho médio, de 
todas as amostras, enquanto que na Figura 19B, os referidos 
espectros são apresentados após uma correção de linha de base, 
obtida a partir da primeira derivada empregando o algoritmo de 
Savitsky-Golay (Savitsky; Golay, 1964) com janela de 5 pontos 
e polinômio de primeira ordem.

A análise de componentes principais, realizada nos espec-
tros após correção de linha de base, mostrou que a primeira PC 
(componente principal) já foi suficiente para explicar mais de 
90% da variância dos espectros de infravermelho médio. 

A partir do gráfico dos scores, apresentado na Figura 3.20, 
observou-se que, de acordo com a PC1 (componente principal) 
na parte positiva, são semelhantes as amostras de casca de soja 
modificada (CSE), palhas de milho (PME) e soja (PSE) modi-
ficadas. 
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Fonte: Autoria própria.

Na parte negativa de PC1 (Figura 3.20), observa-se que 
ocorre semelhança entre as amostras de casca de soja (CS), pa-
lhas de milho (PM), soja (PS) e trigo (PT), e palha de trigo mo-
dificada (PTE). Estes resultados sugerem que houve a incorpo-
ração do éster e carboxilato nas amostras modificadas de casca 
de soja (CSE) e palhas de milho (PME) e soja (PSE). A palha de 
trigo modificada apresentou-se na parte negativa de PC1, pois 
o EDTA não se incorporou adequadamente nesse subproduto 
agrícola, no qual a figura 3.20 comprova que não ocorreu mo-
dificação nas bandas do espectro de PTE.

Por meio do gráfico de loadings, apresentado na Figura 3.21, 
pode-se definir quais as partes do espectro que são responsáveis 
pela similaridade e diferenças entre as amostras, observada no 
gráfico dos scores. 
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Fonte: Autoria própria.

Na parte positiva da PC1, os loadings (Figura 3.21) mos-
tram bandas características das carbonilas de éster e carboxilato 
em 1743-1747 cm-1. Essas bandas são características das amos-
tras modificadas e comprovam a incorporação do EDTA.

Para interpretar conjuntamente os resultados para a cinética de 
adsorção do Mn e do Fe nas diferentes matrizes (PM, PT, PS, CS, 
PME, PTE, PSE, e CSE), as tabelas referentes à adsorção do Mn 
foram dispostas lado a lado e uma análise de componentes princi-
pais (PCA) foi realizada. Da mesma forma, as tabelas para a ad-
sorção do Fe foram dispostas lado a lado e uma PCA foi aplicada. 

Em ambos os casos, a primeira componente principal (PC) 
foi responsável por identificar padrões no comportamento ciné-
tico de adsorção do Mn e do Fe nas diferentes matrizes.

Na Figura 3.22, é apresentado o comportamento referente à 
cinética de adsorção (concentração adsorvida, porcentagem adsor-
vida e quantidade adsorvida) do manganês (Mn) de acordo com 
os diferentes tempos de contato. Verifica-se que, com os tempos de 
contato de 1, 3, 5 e 10 minutos, a adsorção do Mn é semelhante nas 
diferentes matrizes. Ademais, a adsorção nos tempos acima de 15 
minutos apresenta similaridade e encontra-se na parte positiva dos 
scores da PC1. Em todas as matrizes estudadas, o comportamento 
cinético aumenta linearmente ao longo do tempo de contato.
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De acordo com o exposto na Tabela 3.7, observa-se que a 
porcentagem adsorvida aumenta com relação ao tempo, e que 
em 180 minutos a remoção do microcontaminante Mn é de 
88,70% para CSE.

Tempo 
(min)

Subproduto agrícola e respectiva porcentagem (%) 
adsorvida de Mn

PM PT PS PS PME PTE PSE CSE
1 0,00 9,77 0,10 0,00 1,86 6,59 34,69 42,28
3 0,80 10,00 3,86 0,10 2,84 8,19 36,94 46,64
5 0,50 12,00 4,38 1,00 3,15 10,66 36,99 50,41

10 0,40 15,31 6,41 2,00 3,61 20,47 34,98 61,44
15 0,30 16,60 8,00 2,40 4,32 30,59 35,97 81,88
30 0,60 17,60 9,99 3,00 4,59 19,97 41,43 83,24
60 0,10 18,50 12,00 5,00 6,59 27,00 59,90 83,99

120 5,80 19,00 12,99 6,00 6,99 29,98 40,00 85,00
180 17,50 19,98 14,50 7,00 7,10 30,00 40,00 87,80

Tabela 3.7. Subprodutos agrícolas e porcentagens adsorvidas para o Mn
Fonte: Autoria própria.
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Ainda a partir do gráfico dos loadings (Figura 3.23), verifi-
ca-se que a cinética de adsorção do Mn na palha do trigo (PT), 
palha da soja (PS), casca da soja (CS), palha do milho com 
EDTA (PME) não se diferem estatisticamente. No entanto, a 
CSE apresenta melhores resultados em relação as variáveis F, A, 
%A e QA (88,70%).
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Figura 3. 23.  Loadings da PCA para a adsorção do Mn: [ ]F = 
concentração final (mgL-1); [ ]A = concentração adsorvida (mgL-1); %A 
= porcentagem adsorvida (%); QA = quantidade adsorvida (gg-1); PM = 
palha milho; PT = palha trigo; PS = Palha soja; CS = casca soja; PME= 

palha milho com EDTA; PTE = palha trigo com EDTA; PSE = Palha 
soja com EDTA; CSE = casca soja com EDTA

Fonte: Autoria própria.

Na Figura 3.24, é apresentado o comportamento referente 
à cinética do ferro (Fe) de acordo com os diferentes tempos de 
contato. Verifica-se que, com os tempos de contato de 1, 3, 5 e 10 
minutos, a adsorção do Fe é semelhante nas diferentes matrizes.

Por outro lado, a adsorção nos tempos acima de 15 minutos 
apresenta similaridade e encontra-se na parte positiva dos sco-
res da PC1. Em todas as matrizes estudadas, o comportamento 
cinético aumenta linearmente ao longo do tempo de contato.
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Figura 3.24. Scores da PCA para a adsorção do Fe
Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 3.8, pode-se observar que a porcentagem adsor-
vida aumenta com relação ao tempo, e que em 180 minutos a 
remoção do microcontaminante Fe é de 96% para CSE.

Tempo 
(min)

Subproduto agrícola e respectiva porcentagem (%) adsorvida de Fe
PM PT PS PS PME PTE PSE CSE

1 20,95 25,38 19,80 66,10 72,03 83,33 80,07 76,90
3 30,10 30,49 30,26 69,63 73,39 83,53 81,02 78,55
5 33,38 33,90 34,81 70,00 73,85 84,28 82,70 80,79

10 38,17 42,10 42,30 70,17 75,93 84,29 82,72 82,58
15 39,22 44,46 48,01 70,04 76,89 85,10 84,00 94,18
30 42,07 46,86 42,37 70,00 77,16 85,20 84,21 94,36
60 43,30 48,28 56,00 69,87 77,23 84,90 88,79 96,00

120 45,58 49,77 59,66 76,00 78,04 85,00 89,95 95,70
180 44,90 52,02 64,74 79,55 78,64 85,10 92,91 96,00

Tabela 3.8. Subprodutos agrícolas e porcentagens adsorvidas para o Fe
Fonte: Autoria própria.

No gráfico dos loadings da Figura 3.25, verifica-se que a 
cinética de adsorção do Fe na palha do milho (PM), palha do 
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trigo (PT), palha da soja (PS) e palha do milho com EDTA 
(PME) não apresenta alterações significativas estatisticamente, 
assim como a palha do trigo com EDTA (PTE) e palha da soja 
com EDTA (PSE). Com relação à CSE, ela obteve melhores 
resultados em relação às variáveis F, A, %A e QA (96%).
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Figura 3.25. Loadings da PCA para a adsorção do Fe: [ ] F = 
concentração final (mgL-1); [ ]A = concentração adsorvida (mgL-1); %A 
= porcentagem adsorvida (%); QA = quantidade adsorvida (gg-1); PM = 
palha milho; PT = palha trigo; PS = Palha soja; CS = casca soja; PME 
= palha milho com EDTA; PTE = palha trigo com EDTA; PSE = Palha 

soja com EDTA; CSE = casca soja com EDTA
Fonte: Autoria própria.

Os materiais adsorventes que apresentaram similaridades 
na adsorção de ferro, de acordo com a análise de componen-
tes principais, foram PM, PT, PS, PTE e PSE. Com relação ao 
manganês, PT, PS, CS, e PME apresentaram similaridades na 
adsorção, porém o CSE foi melhor para ambos.

O fato de o ferro adsorver melhor nas superfícies dos sub-
produtos agrícolas, tanto modificados como não modificados 
com EDTA, está relacionado com a estrutura química da super-
fície desses subprodutos agrícolas que possuem melhor aptidão 
em reter o ferro, e também a estrutura atômica desse metal, uma 
vez que, para ocorrer a adsorção, as propriedades do adsorvato 
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e a estrutura química da superfície do adsorvente estão entre os 
principais parâmetros a serem estimados. 

4. Adsorção do chumbo 

4.1 Preparo dos adsorventes

As amostras utilizadas para a adsorção de Pb2+ foram as de 
bagaço de malte e casca de urucum. As amostras do bagaço de 
malte foram fornecidas pela Schultz Bier Microcervejaria, loca-
lizada na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. As amos-
tras foram secas em diferentes temperaturas (30, 40 e 50 oC), 
trituradas, e as diferentes frações de partículas foram separadas 
(Fontana et al., 2016a).

Os frutos maduros de urucum foram coletados no municí-
pio de Treze de Maio, SC. A casca, utilizada como adsorvente, 
foi adequadamente separada das sementes, lavada com água 
destilada e seca a 50 oC em estufa. Após a secagem, a casca do 
urucum foi moída e peneirada, e frações de 0,12 a 2,00 mm 
foram selecionadas para o teste granulométrico. A biomassa foi 
utilizada em todos os experimentos de biossorção sem qualquer 
tratamento químico ou físico adicional (Fontana et al., 2016b).

4.2 Caracterização dos adsorventes

A caracterização do bagaço de malte e da casca de urucum 
antes e após o processo de adsorção foi realizada utilizando as 
técnicas de espectroscopia de infravermelho com transformada 
de Fourier (FTIR) (Figura 3.26) e microscopia eletrônica de 
varredura equipado com detector EDS (Figura 3.27).
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Figura 3.26. FTIR do bagaço de malte e casca de urucum, antes (a) e após 
(b), o processo de adsorção

Fonte: Autoria própria.

Como pode ser observado, para o bagaço de malte há grupos 
funcionais indicando a natureza complexa da biomassa (Tunali et 
al., 2006). A 3314 cm-1, observa-se um forte pico de absorção 
para o bagaço de malte antes e depois do processo de adsorção do 
Pb2+, resultado da presença de grupos –OH e –NH. A absorvân-
cia a 2928 e 2845 cm-1 é atribuída aos grupos –CH2 e –CH3. As 
bandas em torno de 1732 e 1656 cm-1 são assinaturas de vibra-
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ções de alongamento C=O (Fontana et al., 2015). O pico a 1732 
cm-1 no espectro após o processo de adsorção, mostra um aumen-
to de intensidade quando comparado com o bagaço de malte an-
terior ao processo. Outro pico observado em ambos os espectros, 
a 1049 cm-1, ocorre devido ao alongamento C–O de grupos car-
boxila e banda de vibração de flexão de grupos hidroxila (Qaiser 
et al., 2009). No entanto, para o espectro posterior à adsorção do 
Pb2+, a análise da biomassa indica que antes do processo ocorre 
uma diminuição de intensidade da banda referente a estes grupos.

Os espectros de FTIR da casca do urucum, assim como no 
bagaço de malte, indicam a presença de muitos grupos funcio-
nais. Presente no espectro anterior à adsorção, uma ampla ban-
da em 3377 cm-1 indica a presença de grupos –OH e –NH. Os 
picos em 2915 cm-1 e 2848 cm-1 são atribuídos ao estiramento 
simétrico e assimétrico dos grupos –CH2 e –CH3. Picos inten-
sos na região de 1636 cm-1 e 1044 cm-1 correspondem ao esti-
ramento dos grupos C=O e C–O, respectivamente. O espectro 
após a adsorção dos íons Pb2+ apresentou uma forte redução 
na intensidade desses picos, indicando o envolvimento desses 
grupos funcionais na adsorção.

Conforme pode ser observado, o bagaço de malte apresenta 
uma morfologia fibrosa (Figura 3.27), após o processo de ad-
sorção não ocorreram alterações não significativas na morfolo-
gia do bagaço de malte. No entanto, um agregado de pequenas 
partículas pode ser observado sobre a superfície da biomassa 
após a adsorção do Pb2+. O espectro EDS mostra a ausência 
de Pb2+ na biomassa antes da adsorção e, após o processo de 
adsorção, o sinal de Pb2+ pode ser claramente identificado.

No caso da casca de urucum, observa-se, nas imagens de 
MEV, que a estrutura superficial do material adsorvente apre-
senta-se irregular e, em algumas partes, é possível a visualização 
de microfibrilas de celulose cristalina organizadas. Na análise de 
EDS, constatou-se a ausência de detecção de Pb2+ anteriormente 
à adsorção (Figura 3.27a), porém, após o processo de adsorção 
(Figura 3.27b), observa-se claramente a presença de Pb2+, eviden-
ciando, assim, a sorção deste elemento na casca de urucum.
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Figura 3.27. MEV/EDS do bagaço de malte e casca de urucum antes (a) e 
após (b) o processo de adsorção

Fonte: Autoria própria.

4.3 Efeito da granulometria

A granulometria do adsorvente pode exercer uma influên-
cia expressiva no processo de adsorção. Nesta direção, frações 
granulométricas de 1,7 – 2,0 mm, 0,34 – 0,42 mm, 0,12 – 0,18 
mm, e também uma mistura com todas as frações granulomé-
tricas (partículas < 2,0 mm) para a casca do urucum foram 
avaliadas. Os resultados mostraram que não houve diferença 
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significativa na capacidade de remoção do Pb2+ para nenhuma 
das frações analisadas, sendo a mistura granulométrica selecio-
nada para prosseguir os experimentos.

O mesmo procedimento foi utilizado para o bagaço de malte 
no qual também nenhuma diferença significativa na remoção de 
chumbo foi observada. 

4.4 Estudo cinético

O efeito do tempo de contato em diferentes temperaturas 
na capacidade de adsorção do Pb2+ pelo bagaço de malte e pela 
casca de urucum foi avaliado e os resultados estão apresenta-
dos na Figura 3.28. Uma alta taxa de adsorção foi observada 
nos minutos iniciais do processo para todas as temperaturas 
avaliadas e, posteriormente, a capacidade de adsorção aumenta 
gradualmente até alcançar o equilíbrio em 60 minutos. A veloci-
dade de adsorção é uma característica importante de um adsor-
vente para a aplicação prática no tratamento de águas residuais. 
A avalição das curvas cinéticas mostra que o processo de ad-
sorção do Pb2+ pelo bagaço de malte e pela casca de urucum é 
mais rápido na maior temperatura (40 oC), indicando o caráter 
endotérmico do processo. 
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Figura 3.28. Efeito do tempo de contato em diferentes temperaturas para a 
adsorção do Pb(II) pelo (a) bagaço de malte e (b) casca de urucum 

Fonte: Fontana et al. (2016a; b). 

A Tabela 3.9 apresenta os parâmetros e coeficientes de cor-
relação (R2) para os modelos de pseudoprimeira ordem, pseu-
dossegunda ordem e Elovich, avaliados em diferentes tempe-
raturas, para o bagaço de malte. Como pode ser observado, os 
dados experimentais são melhores descritos pelo modelo de 
pseudossegunda ordem, como indicado pelo alto coeficiente de 
correlação (> 0.999) para as temperaturas avaliadas (Figura 
3.29). Além disso, os valores de qe calculados estavam de acordo 
com os valores experimentais qe. Com o aumento da tempera-
tura, a constante do modelo de pseudossegunda ordem mudou 
os valores da taxa de 3,4x10-3 para 10,4x10-3 g.mg-1.min-1. Este 
resultado também pode ser visto para casca do urucum (Figura 
3.30), em que o modelo de pseudossegunda ordem foi o que 
obteve o maior coeficiente de correlação, sendo que, com o au-
mento da temperatura, a constante de velocidade de pseudosse-
gunda ordem passou de 0,95x10-2 para 1,83x10-2 g.mg-1.min- 1.
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Temperatura (oC)

22 ± 2 32 ± 2 42 ± 2

qe (exp.) (mg g-1) 19.0 20.0 20.0

Pseudoprimeira ordem
qe(cal.) (mg g-1) 12.5 12.1 18.2

k1 (min-1) 0.0234 0.0318 0.0793

R2 0.9624 0.9499 0.9924

Pseudossegunda ordem

qe (cal.) (mg g-1) 20.5 20.8 20.6

k2 (g mg-1 min-1) 0.0034 0.0059 0.0104

R2 0.9995 0.9997 0.9994

Elovich

a (mg g-1 min-1) 1.703 5.475 1.02

b (g mg-1) 0.274 0.312 0.363

R2 0.9696 0.8965 0.8109
Tabela 3.9 Parâmetros dos modelos cinéticos  
para adsorção do Pb(II) pelo bagaço de malte

Fonte: Autoria própria.

Temperatura (oC)
20 ± 2 30 ± 2 40 ± 2

qe (exp.) (mg g-1) 35,7 35,7 35,7
Pseudoprimeira ordem

qe(cal.) (mg g-1) 16,9 18,1 18,6
k1 (min-1) 0,0533 0,0601 0,1042

R2 0,9011 0,9564 0,9456
Pseudossegunda ordem

qe (cal.) (mg g-1) 36,6 36,6 36,3
k2 (g mg-1 min-1) 0,0095 0,0097 0,0183

R2 0,9992 0,9996 0,9998
Tabela 3.10. Parâmetros dos modelos cinéticos 

 para adsorção do Pb(II) pelo urucum
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3.29. Modelos cinéticos, pseudoprimeira ordem,  
pseudossegunda ordem e Elovich em diferentes temperaturas de  

adsorção do Pb(II) pelo bagaço de malte
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Outros parâmetros, como influência de temperatura, estudo 
de equilíbrio, efeito de matriz e interferência de íons metálicos, 
estudo termodinâmico, modelo do fenômeno de difusão, estão 
detalhados em Fontana et al. (2016a; b). 

Conclusões

O estudo da capacidade de adsorção de ferro e manganês 
por diferentes subprodutos agrícolas foi realizado em batelada. 
O estudo cinético mostrou em quais tempos os diferentes ad-
sorventes começaram a adsorver os microcontaminantes e qual 
foi a porcentagem adsorvida por eles, evidenciando o mais efi-
ciente. O subproduto agrícola que apresentou melhor resultado 
na adsorção dos metais foi a casca de soja modificada, eviden-
ciando 96% de adsorção para o ferro e 88% para o manganês 
no tempo de 180 minutos. O modelo de pseudossegunda ordem 
apresentou a melhor descrição para os dados cinéticos de ad-
sorção dos metais pelos adsorventes CS e CSE.

Com a aplicação da análise de componentes principais, ve-
rificou-se a similaridade dos materiais adsorventes em relação à 
concentração final, concentração adsorvida, porcentagem adsor-
vida e quantidade adsorvida dos microcontaminantes, e também 
apontou a casca de soja modificada como melhor adsorvente.

Assim, esse trabalho mostrou que diferentes subprodutos 
agrícolas são eficientes na remoção de microcontaminantes (Fe e 
Mn) em sistema aquoso, e que a CSE apresentou excelentes por-
centagens adsortivas (96% para o ferro e 88% para o manganês). 
A técnica de adsorção é um processo muito utilizado, devido à 
sua simplicidade e eficiência. Assim, a utilização de adsorventes 
provenientes de subprodutos agrícolas torna-se uma opção viá-
vel aos métodos de adsorção, principalmente por serem de cará-
ter renováveis, facilmente biodegradáveis e de eficiência elevada.

A casca de urucum (Bixa Orellana) e o bagaço de malte de-
monstraram ser excelentes alternativas para adsorção de Pb2+ 
em soluções aquosas, principalmente devido a suas altas eficiên-
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cias de remoção, seus baixos custos e à possibilidade de utiliza-
ção sem nenhum tratamento prévio. A interação entre os íons de 
chumbo e a casca de urucum e bagaço de malte foi comprovada 
pelos espectros de FTIR. A cinética de adsorção seguiu o modelo 
de pseudossegunda ordem para ambas as biomassas avaliadas. 
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CAPÍTULO 4

FILTRAÇÃO DESCENDENTE VISANDO 
A REMOÇÃO DE FERRO E MANGANÊS

Jeanette Beber de Souza, Giovana Kátie Wiecheteck, Clara Gabrieli Peres 
Marques, Henrique Azevedo Silveira, Elaine Carvalho da Paz, Carlos 

Magno de Sousa Vidal

A presença de ferro (Fe) e manganês (Mn) em mananciais de 
água superficiais ou subterrâneos destinados ao abastecimento 
é comum, porque esses metais estão presentes com frequência 
nos materiais geológicos, ocorrendo naturalmente na água pelo 
desgaste ou dissolução de rochas e minerais, lixiviação de so-
los e escoamento superficial. As fontes antropogênicas incluem 
o lançamento indevido de efluentes da atividade metalúrgica e, 
no caso mais específico do manganês, as baterias descartadas, a 
produção de ligas de aço e produtos agrícolas. 

1. Referencial teórico

No estado do Paraná, vários mananciais subterrâneos e su-
perficiais explorados atualmente ou eleitos para futura captação 
de água apresentam concentrações elevadas de Fe e Mn, neces-
sitando de processos para a remoção desses metais (Sanepar, 
2013; WQA, 2000) que, em alguns casos, somente capturam os 
íons metálicos na etapa de tratamento e depositam-nos, poste-
riormente, na própria rede de distribuição, da qual podem ser 
novamente liberados na água por hidrólise (AWWA, 2011).

Em meio aquoso, o ferro aparece em sua forma iônica ou 
associado a bicarbonatos e cloretos (Di Bernado et al., 2002), 
íon ferroso (Fe2+) em condições de anaerobiose e íon férrico 
(Fe3+) em pH abaixo de 3, ou na forma de hidróxidos insolú-
veis em meio aerado (O’Neil, 1994; Apha, 1998). O manganês, 
segundo Hem (1972) e Maciel (2012), é comumente presente 



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

160

como íon divalente (Mn2+) em pH até próximo a 9, ou como 
óxidos e hidróxidos em pH superior e na presença de oxidantes, 
apresentando solubilidade reduzida. Tanto o ferro como o man-
ganês podem aparecer complexados à matéria orgânica natural 
de acordo com o tamanho molecular aparente (Dantas et al., 
2011), o que aumenta a estabilidade dos metais e, consequente-
mente, dificulta a remoção (Moruzzi; Reali, 2012).

A presença desses metais em águas de abastecimento pro-
picia aspectos indesejáveis, como alteração de cor, odor, sabor 
amargo e adstringente, bem como aumento de turbidez, levando 
à rejeição por parte dos consumidores. Pode também ocorrer o 
desenvolvimento de bactérias ferruginosas, que conferem co-
loração marrom-amarelada à água e podem levar à ocorrência 
de obstrução e incrustação em canalizações pelo acúmulo de 
sedimentos ou lodo. Além desses inconvenientes, provocam o 
surgimento de manchas em roupas e instalações sanitárias, re-
percutindo em danos domésticos e às indústrias (Richter; Aze-
vedo Netto, 1991; Dezuane, 1997; Di Bernardo; Dantas, 2005; 
Vistuba, 2010). Além das características organolépticas, o man-
ganês quando em excesso no organismo humano pode causar 
distúrbios neurológicos, irritação nos pulmões e no sistema re-
produtivo (Burgoa et al., 2001; ATSDR, 2012).

A Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, 
estabelece como valores máximos permitidos para ferro e man-
ganês 0,3 mg.L-1 e 0,1 mg.L-1, respectivamente (Brasil, 2011).

Dentre as opções técnicas que podem ser utilizadas, sepa-
radamente ou em conjunto, visando reduzir ou remover o ferro, 
o manganês e o sulfito de hidrogênio das águas, destacam-se: 
aeração seguida de filtração; oxidação química seguida de filtra-
ção; troca iônica e oxidação catalítica/filtração.

A aeração é um processo físico que permite o contato da água 
com o ar, provocando a precipitação do ferro e do manganês 
dissolvidos (ou, no caso do sulfito de hidrogênio, a liberação de 
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gases) (Di Bernardo, 1993). É o método mais econômico para 
tratar grandes volumes de água, sendo normalmente seguido de 
filtração. Entretanto, em geral, apenas a aeração não é suficiente 
para produzir bons resultados, necessitando-se empregar a oxi-
dação química com hipoclorito de sódio ou outro composto clo-
rado, permanganato de potássio, peróxido de hidrogênio, dentre 
outros agentes oxidantes. 

Na estação de tratamento, a oxidação do ferro conduz à for-
mação do precipitado de hidróxido de ferro, de fácil sedimen-
tação ou retenção no meio filtrante. Por outro lado, as formas 
de dióxido de manganês decorrentes da oxidação apresentam-
-se como flocos muito pequenos de menor sedimentabilidade e 
passíveis de não serem retidos tão facilmente no meio filtrante. 
Um aspecto favorável é a possibilidade de os flocos de hidróxido 
de ferro envolverem os flocos de dióxido de manganês, favore-
cendo sua remoção. A oxidação do manganês é mais difícil, pelo 
fato dele se apresentar mais estável na forma reduzida do que o 
ferro (Libânio, 2010).

Na troca iônica, é utilizada uma resina catiônica forte (em 
ciclo sódio), geralmente as mesmas utilizadas em descalcifica-
dores, para remoção de ferro e manganês, quando estão pre-
sentes sob a forma iônica (dissolvida). No entanto, este método 
somente deve ser utilizado se as concentrações presentes forem 
reduzidas, com o sistema sem contato com o ar (para evitar a 
formação de precipitados) e ainda há necessidade de regenerar 
a resina antes que se atinja a exaustão da capacidade de troca 
iônica do leito instalado (Laus et al., 2006). Existem dados de 
fabricantes que fixam o limite em 5 mg.L-1 de ferro dissolvido, 
ou da ferro e manganês (WQA, 1983).

Os métodos convencionais de remoção de íons metálicos em 
águas, muitas vezes, tornam-se inviáveis na prática devido ao au-
mento do número de etapas a serem realizadas em uma estação de 
tratamento de água (ETA). Por exemplo, após a precipitação de 
íons, sejam na forma de hidróxidos, óxidos, carbonatos ou sulfa-
tos, é necessária a filtração dos sólidos suspensos e a clarificação 
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da água. Além dos custos com produtos químicos e o consumo 
de energia, outra desvantagem da adição de reagentes químicos é 
a formação de potenciais subprodutos que podem colocar em ris-
co a saúde da população e causar impactos secundários ao meio 
ambiente, caso o gerenciamento dos resíduos gerados durante o 
processo de tratamento não seja criterioso (Vistuba, 2010 apud 
Katsoyiannis; Zouboulis, 2004; Madeira, 2003).

O presente estudo relata o emprego da filtração descendente em 
leito composto com materiais adsorventes, também denominada de 
filtração adsortiva, em que o processo de filtração propriamente dito 
é o agente empreendedor na remoção de Fe e Mn, através da ação 
adsorvente de meios filtrantes específicos (WQA, 2000).

O processo de filtração é responsável pela remoção de só-
lidos suspensos e da turbidez, ou seja, materiais particulados, 
enquanto a adsorção promove a remoção de sólidos dissolvidos 
e matéria orgânica residual, além de óxidos e hidróxidos de íons 
metálicos. A adsorção compreende o mecanismo de retenção 
seletiva, em material ricamente poroso, de um ou mais solutos 
presentes em um fluido, através de mecanismos impulsionados 
pelo diferencial de concentração (Ciola, 1981; Ruthven, 1984). 

Em relação aos procedimentos convencionais, a filtração 
adsortiva apresenta vantagens, como menor produção de lodo, 
sua capacidade de atuar com variações na concentração dos po-
luentes, apresentar possibilidade de regeneração do adsorven-
te, ser econômica em termos operacionais e apresentar maior 
eficiência, por permitir a remoção de cátions metálicos ainda 
que complexados e em baixas concentrações (Costa, 1998; Kat-
soyiannis; Zouboulis, 2002; Madeira, 2003).

Dentre a diversidade de materiais adsorventes disponíveis 
no mercado, o carvão ativado e a zeólita recebem destaque na 
adsorção de ferro e manganês. 

O carvão ativado é confeccionado a partir de matéria-prima 
carbonácea submetida ao processo térmico de carbonização, o 
que leva à formação de um material com área superficial interna 
bastante desenvolvida, com elevada porosidade, caracterizando-
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-o como material adsorvente (Di Bernardo; Dantas, 2005). Por 
conseguinte, é realizada a ativação do material através de re-
ações que conferem o aumento da porosidade do produto já 
carbonizado (Piza, 2008). 

Zeólitas são aluminossilicatos hidratados constituídos por 
estruturas cristalinas tetraédricas que conferem grande su-
perfície interna ao material, tendo metais alcalinos e alcalinos 
terrosos compensando a trivalência do alumínio, formando-se, 
assim, diversos sítios ativos (Luz, 1995; Aguiar et al., 2002; 
Kleinübing, 2006). De origem sintética ou natural, as zeólitas 
apresentam alta capacidade de troca iônica, catálise e peneira 
molecular, e, consequentemente, desenvolvida capacidade ad-
sorvente (Luz, 1995; Melo, 2009). 

Experimentos em escala de bancada e em escala piloto foram re-
alizados com a finalidade de avaliar a remoção de ferro e manganês 
de água para abastecimento público através da filtração adsortiva.

O trabalho foi dividido em duas etapas: experimentos em 
escala de bancada (Etapa 1) e experimentos em escala piloto 
(Etapa 2), conforme descrição abaixo.

2. Etapa 1

Na escala de bancada, os ensaios de tratabilidade da água 
foram feitos em equipamento de reatores estáticos (Jartest) mo-
delo FlocControl III, PoliControl (10 a 600 rpm), no qual foi 
acoplado um Kit composto por seis filtros de acrílico de labora-
tório, preenchidos com os diferentes materiais filtrantes (areia, 
carvão ativado granular e zeólitas) com suporte de bancada que 
possibilita a conexão da saída de água dos reatores estáticos do 
Jartest com os filtros. A água bruta utilizada nos experimentos 
foi coletada na entrada da ETA em Irati- PR. 

Em relação à caraterização físico-química das amostras de 
água bruta e tratada, o pH foi determinado em pHmetro Hanna 
HI2221, a turbidez em turbidímetro Hach 2100Q, a cor ver-
dadeira (obtida após centrifugação das amostras) e aparente 



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

164

foram determinadas em espectrofotômetro UV-Vis Hach DR 
6000. As concentrações de ferro e manganês foram medidas 
em espectrômetro de absorção atômica (Faas) (Varian, mode-
lo SpectraAA-220) em chama de ar-acetileno equipado com 
lâmpadas de cátodo oco como fonte de radiação e lâmpada de 
deutério para correção de fundo. O comprimento de onda e 
corrente utilizados foram 248,3 nm e 5 mA para Fe e 279,5 nm 
e 5 mA para Mn, respectivamente. Para a realização das análi-
ses, em triplicata, foram utilizadas curvas analíticas contendo os 
padrões dos metais de interesse. 

Todos os procedimentos para verificação dos parâmetros de 
qualidade da água foram efetuados segundo metodologias esta-
belecidas pelo Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (Apha et al., 1998).

2.1 Adição de ferro e manganês à água de estudo

A água coletada na ETA apresentava, originalmente, con-
centrações nulas de Fe e baixas de Mn (0,06 mg.L-1). Assim, 
esses metais foram adicionados à água, por meio de soluções 
de sulfato ferroso e sulfato de manganês, obtendo-se concen-
trações de aproximadamente 3,2 mg.L-1 para Fe2+ e 0,8 mg.L-1 
para Mn. O procedimento metodológico experimental a partir 
da caracterização da água antes e após adição de Fe e Mn se-
guiu a sequência esquemática representada na Figura 4.1.

Lavagem dos
adsorventes

Ensaio de
Lixiviação

Construção
do diagrama de

coagulação

Filtração nos
diferentes

adsorventes

Figura 4.1. Sequência das atividades desenvolvidas com filtração adsortiva 
empregando carvão ativado e zeólitas para remoção de Fe e Mn

Fonte: Autoria própria.
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2.2 Materiais adsorventes

Os materiais adsorventes utilizados foram: carvão ativado 
granular (CAG) de origem mineral betuminosa e zeólita natural 
do tipo Clinoptilolita. A caracterização física desses materiais e 
algumas de suas especificações são apresentadas na Tabela 4.1 
(informações fornecidas pelos fabricantes).

Parâmetro Carvão ativado Zeólita
Granulometria (mm) 2,4 a 2,9 0,4 a 1,0

Coeficiente de uniformidade 2,1 1,45
Densidade aparente (g.cm-³) 0,50 ± 0,05 0,98

Ponto de fusão (ºC) - 1300
Número de iodo (mg.g-1) 900 -

Dureza 95% 4 a 5 
Mohs

Taxa de retrolavagem (m³.m-².h-1) - 25 a 35
Capacidade máxima adsortiva 

(mg.g-1) - 400-600 

Tabela 4.1. Características físicas do CAG e da zeólita, segundo os 
respectivos fabricantes

Fonte: Adaptado de Alphacarbo (2015); Celta Brasil (2016).

2.3 Ensaio de lixiviação dos materiais adsorventes 

Os adsorventes foram submetidos a ensaios de lixiviação, em 
triplicata, no equipamento Jartest, utilizando a solução de extração 
nº 1, conforme estabelecido pela NBR 10005/2004 no procedi-
mento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos contendo 
teor de sólidos igual a 100% sem materiais voláteis (ABNT, 2004). 
Os parâmetros de qualidade dos extratos lixiviados (cor, turbidez, 
concentrações totais de Fe e Mn), comparáveis às águas residuais 
resultantes da lavagem prévia dos materiais adsorventes, foram 
verificados em função das condições e padrões de lançamento de 
efluentes em corpos d’água doces de classe 2 pelas Resoluções 
357/2005 e 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) (Brasil, 2005; Brasil, 2011).
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2.4 Lavagem dos materiais adsorventes 

A lavagem dos materiais adsorventes previamente à filtração 
foi realizada a fim de remover potenciais impurezas, provenien-
tes dos processos de fabricação e ativação desses materiais. Ini-
cialmente, foram lavados cerca de 100 g de ambos os adsorven-
tes com água destilada. A concentração dos metais Fe e Mn na 
água de lavagem foi monitorada para se determinar o número 
de lavagens necessárias à redução significativa do carreamento 
destes metais.

2.5 Ensaios de filtração adsortiva

Anteriormente ao procedimento de filtração adsortiva, a 
água de estudo foi submetida às etapas de coagulação, flocula-
ção e sedimentação. 

Visando otimizar a remoção de cor verdadeira e turbidez, 
parâmetros estes relacionados à presença de Fe e Mn, foram 
desenvolvidos 10 ensaios para a construção de diagramas de 
coagulação, conforme recomendações de Di Bernardo et al. 
(2002). Para isto, adotaram-se diferentes dosagens de coagu-
lante (Cloreto de Polialumínio – PAC) e diferentes velocidades 
de sedimentação e coagulação (empregando-se hidróxido de 
sódio ou ácido clorídrico). As condições operacionais utilizadas 
são apresentadas na Tabela 4.2.

Gradiente de mistura rápida (s-1) 600
Tempo de mistura rápida (segundos) 10

Gradiente de mistura lenta (s-1) 40
Tempo de mistura lenta (minutos) 15

Velocidades de sedimentação (cm.min-1) 0,5; 1,5 e 3,0
Tabela 4.2. Condições operacionais adotadas no equipamento Jartest 

durante os ensaios de coagulação, floculação e sedimentação
Fonte: Autoria própria.
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Com base nos resultados de turbidez obtidos a partir dos 
diagramas de coagulação, as três melhores condições combi-
nadas de pH de coagulação e dosagem de coagulante foram 
reproduzidas em triplicata e submetidas à filtração em cada um 
dos adsorventes após o término da sedimentação.

Os materiais adsorventes já preparados foram acondicio-
nados individualmente aos filtros de laboratório conectados ao 
equipamento Jartest, conforme Di Bernardo et al. (2002) e Cen-
turione e Di Bernardo (2003), de forma que a altura do meio 
filtrante atingisse 15 cm (Figura 4.2). A taxa de filtração em 
fluxo descendente (entre 60 e 100 m³.m-².d-1) foi monitorada 
continuamente durante todo o tempo de execução do ensaio (20 
min). A coleta das amostras de água filtrada foi feita por meio de 
saídas de água localizadas em nível acima da camada filtrante. 

15
 c

m

Entrada da água decantada

Nível da água (variável)

Saída da água filtradaTopo do leito filtrante

Figura 4.2. Esquema representativo do leito fixo em filtro de laboratório
Fonte: Adaptado de Di Bernardo, Dantas e Voltan (2011).
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Nessa etapa da pesquisa (Etapa 1), para a filtração adsorti-
va empregando zeólitas, foi realizada a oxidação desse material 
adsorvente, segundo recomendação do fornecedor para oxidar 
o manganês adsorvido na camada de óxido de manganês que 
compõe o material. Assim, foi adicionada solução de cloro às 
amostras de água após sedimentação, a fim de se obter concen-
trações entre 1 a 2 mg.L-1 de cloro residual livre. Além disto, 
intencionou-se que a concentração de cloro residual livre após a 
filtração permanecesse com valor mínimo de 0,1 mg.L-1. 

Os parâmetros analisados para as amostras filtradas foram 
pH, turbidez, cor verdadeira e aparente e as concentrações de 
Fe e Mn. Para as amostras submetidas à filtração adsortiva em 
zeólitas, foi analisado também o cloro residual, empregando Kit 
CHEMetrics Vacu-vials Cloro K-2513. 

2.6 Análise dos dados 
 
Com o propósito de se determinar o material adsorvente 

com melhor desempenho para adsorção de Fe e Mn da água de 
estudo, complementarmente à análise gráfica, os dados de efici-
ência obtidos para todas as condições de tratamento foram sub-
metidos à verificação de homogeneidade de variância pelo teste 
de Bartlett, seguido da análise de variância (Anova, α = 0,05) 
e teste de Tukey para visualizar e discriminar possíveis diferen-
ças estatísticas entre os tratamentos adotados. Aqueles que não 
atenderam à premissa, tiveram a variância verificada pelo teste 
de Kruskal-Wallis (p ≤ 0,05), já que este não se enquadra como 
paramétrico, porém, permite verificar a variância entre os trata-
mentos. Foi realizada análise de componentes principais (ACP) 
para ordenação das variáveis respostas com base na correlação 
entre estas, tendo como critério de escolha das componentes 
principais a porcentagem de explicação das variáveis.
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3. Etapa 2

A instalação do filtro em escala piloto foi implementada na 
ETA Iapó, localizada em Castro-PR. A instalação piloto foi di-
mensionada e construída por Paz (2016). O sistema, constitu-
ído por controle de vazão, coleta de água filtrada, drenagem e 
lavagem, possuía, como características, as especificações apre-
sentadas na Tabela 4.3.

Característica Descrição
Classificação quanto à pressão Por gravidade

Classificação quanto à taxa de filtração Rápida e constante
Classificação quanto à direção do 

escoamento Descendente

Meio filtrante – número de camadas Dupla camada
Tipo de lavagem Somente com água

Tabela 4.3. Características de projeto do filtro em escala piloto
Fonte: Adaptado de Paz (2016).

A confecção do filtro piloto é descrita por Paz (2016): o fil-
tro piloto foi confeccionado em acrílico, com espessura de 2,50 
mm e diâmetro interno de 150 mm na parte inferior, correspon-
dente à camada suporte, fundo falso, meios filtrantes e carga 
hidráulica mínima, e em PVC branco com pressão nominal de 
0,75 Mpa e diâmetro nominal de 150 mm, em sua parte supe-
rior, correspondente à carga hidráulica máxima, saída de água 
de lavagem, entrada de água decantada e extravasor.

O filtro de dupla camada foi composto pela areia utilizada 
na própria ETA Iapó como primeira camada e a zeólita como 
material filtrante em segunda camada. As características da 
areia utilizada no filtro piloto constam na Tabela 4.4 e as ca-
racterísticas da zeólita são as mesmas do material utilizado na 
escala de bancada. 
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Parâmetro Característica
Granulometria (mm) 0,60 a 1,20

Tamanho efetivo (mm) 0,40 a 0,60
Coeficiente de desuniformidade 1,40 a 1,60
Tamanho do grão menor (mm) 0,40
Tamanho do grão maior (mm) 1,40

Coeficiente de esfericidade 0,80
Porosidade (%) 35 a 45

Coloração Branca
Forma Granular

Densidade aparente (g.cm-3) 1,45
Ponto de Fusão (ºC) 1830

Dureza (Mohs) 7,00
Tabela 4.4. Especificações físicas e operacionais da areia

Fonte: Adaptado de Paz (2016).

 
Como material suporte tem-se três camadas de brita gradu-

ada, com granulometria ascensional (Paz, 2016). As dimensões 
e especificações de cada subcamada, no sentido ascendente, 
calculadas por Paz (2016), conforme recomendações de projeto 
de Azevedo Neto e Richter (2007), encontram-se apresentadas 
na Tabela 4.5.

Dimensão (M) Especificação

0,100 Brita graduada de 3/4’’ a 1.1/2’’

0,100 Brita graduada de 1/2’’ a 3;4’’
0,075 Brita graduada de 1/4’’ a 1/2’’

0,075 Brita graduada de 1/8’’ a 1/4’’

0,050** Areia grossa

Tabela 4.5. Especificações e dimensões da camada suporte
Fonte: Adaptado de Paz (2016).
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Para atender às necessidades de abastecimento do filtro, sa-
ída e coleta da água filtrada, drenagem do filtro e retrolavagem, 
foram instalados os seguintes dispositivos:

a) reservatório de água bruta: tanque com capacidade de 
500 litros, que contou com uma boia de nível constante para li-
mitação da entrada de água, que foi posicionada acima do filtro, 
para permitir o escoamento por gravidade;

b) rotâmetros: instalados na tubulação que ligava o reserva-
tório de água bruta ao filtro, para controle da vazão, e também 
instalado na tubulação que ligava o reservatório de água de lava-
gem ao filtro, para controle da vazão de retrolavagem;

c) reservatório de água de lavagem: o tanque, de capacidade 
de 500 litros, foi instalado no mesmo nível do reservatório de 
água bruta, igualmente para permitir o escoamento por gravida-
de, na intenção de retrolavar o filtro.

Nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5, são apresentados os desenhos 
esquemáticos do sistema de filtração e fotos da instalação piloto 
de filtração e dispositivos anexos.

FILTRO PILOTO

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA BRUTA 500L

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA FILTRADA DRENO

ENTRADA DE ÁGUA DE LAVAGEM/
SAÍDA DE ÁGUA FILTRADA

LEGENDA
REGISTRO
ROTÂMERO
TÊ

ENTRADA DE
ÁGUA BRUTA

ENTRADA DE
ÁGUA BRUTA

ENTRADA DE ÁGUA DE LAVAGEM

ENTRADA DE 
ÁGUA DE LAVAGEM

RESERVATÓRIO DE
ÁGUA DE LAVAGEM 500L

EXTRAVASOR DE ÁGUA
DE LAVAGEM

M

M

M

Figura 4.3. Esquema geral de instalação do filtro piloto e estruturas anexas
Fonte: Silveira (2017).
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Figura 4.4. Fotos do filtro piloto e dispositivos
a, b e c) Detalhes do filtro; d) Rotâmetro; e) Saída de água filtrada 

Fonte: Autoria própria.
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Figura 4.5. Esquema do filtro piloto
Fonte: Adaptado de Paz (2016).

3.1 Coleta das amostras

Para os experimentos na instalação piloto, foi estudada a 
água in natura que abastecia o munícipio de Sengés-PR, cujo 
manancial apresentava aspectos relacionados à presença de fer-
ro e manganês.

O município de Sengés conta com abastecimento de água a 
partir de três poços localizados no Aquífero Itararé, sendo que a 
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coleta de amostras de água para a pesquisa se deu em um desses 
poços. O tratamento da água desse manancial, realizado pela 
Sanepar, na ocasião desse estudo, era composto por desinfec-
ção, fluoretação e quelação de metais (Sanepar, 2015). 

3.2 Operação do filtro piloto
 
Para a avaliação das amostras de água bruta e água filtrada, 

foram empregados os equipamentos e metodologias de ensaio 
apresentados na Tabela 4.6.

Parâmetro Equipamento Metodologia

pH pHmetro DM-22® -

Turbidez Turbidímetro Hach 
2100P®

Método Nefelométrico 
(2130 B) (Awwa, 1999)

Cor aparente Colorímetro Digital 
Hach DR890®

Método 
Espectrofotométrico (2120 

C) (Awwa, 1999)

Ferro total Colorímetro Digital 
Hach DR890® TPTZ (Collins et al., 1959)

Manganês total Colorímetro Digital 
Hach DR890®

Método Persulfato (3500-
B) (Awwa, 1999)

Tabela 4.6. Equipamentos e metodologias utilizados para determinação 
dos parâmetros de interesse no experimento em escala piloto

Fonte: Autoria própria.

Para a vazão de filtração, foram consideradas as taxas mí-
nima e máxima de filtração adotadas por Paz (2016), de 100 
m³.m-2.dia-1 e 150 m³.m-2.dia-1, respectivamente. Considerando 
o diâmetro do filtro de 150 mm, obtiveram-se as vazões mínima 
e máxima, respectivamente, de 1,23 L.min-1 e 1,84 L.min-1, sen-
do adotada para a operação a vazão de 1,20 L.min-1. Esta esco-
lha justificou-se pela ausência da etapa de pré-oxidação da água 
com cloro, visando-se, portanto, maior contato da água bruta 
com o meio filtrante. Dessa forma, a vazão de retrolavagem foi 
três vezes maior do que a de filtração, ou seja, 3,60 L/min.
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Depois de lavado, o reservatório de água bruta foi cheio até 
o nível desejado e controlado pela boia de forma a manter seu 
nível constante anteriormente aos ensaios. O filtro foi colocado 
em operação prévia durante 30 minutos, na vazão adotada, an-
tes da primeira coleta, de modo a assentar o meio filtrante para 
a condição desejada.

Finalizada a etapa de retrolavagem ascendente, foi dado iní-
cio à contagem do período de operação, que foi de 6 horas. A 
primeira coleta de amostras foi realizada no instante de conta-
gem da operação do filtro (00h00min) e, então, realizada no-
vamente a cada duas horas, nos instantes 02h00min, 04h00min 
e 06h00min, totalizando quatro amostras; foram realizadas co-
letas de água bruta e água filtrada. A medida de perda de carga 
no meio filtrante, por meio de leituras nos piezômetros, também 
foi realizada no instante inicial de operação (00h00min), e lida 
novamente a cada hora, nos instantes 01h00min, 02h00min, 
03h00min, 04h00min, 05h00min e 06h00min. 

Cada experimento teve duração de 6 horas e entre cada um 
dos experimentos foi realizada retrolavagem de aproximadamen-
te 8 horas, para limpeza do filtro que, de acordo com o dimen-
sionamento de Paz (2016), apresentou expansão de 15%, para 
uma taxa de filtração de 28 m³.m-2.h-1 e velocidade ascensional 
de 0,53 m.min-1. Todos os ensaios foram realizados em triplicata.

4. Caracterização da água bruta e água preparada 
com a adição de ferro e manganês (etapa 1)

Na Tabela 4.7, é apresentada a caracterização físico-quími-
ca das amostras da água antes e após a adição de Fe e Mn.

Parâmetros físico-químicos Água bruta Água bruta com Fe e Mn
pH 7,2 6,8

Temperatura (°C) 27,0 27,0
Turbidez (uT) 28,3 37,9
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Parâmetros físico-químicos Água bruta Água bruta com Fe e Mn
Cor verdadeira (uH) 30,0 76,0
Cor aparente (uH) 219,0 278,0

Concentração de Fe2+ (mg.L-1) 1,0 3,1
Concentração de Mn (mg.L-1) 0,0 0,6
Tabela 4.7. Características físico-químicas da água bruta da ETA e água 

com solução de ferro e manganês
Fonte: Autoria própria.

O acréscimo nos valores de turbidez da água preparada está 
relacionado à presença do Fe nas formas de hidróxidos insolú-
veis ou como íon, bem como do manganês em óxidos e hidró-
xidos, seja pela presença de oxigênio dissolvido ou pelo valor 
do pH da água que propicia a precipitação. A cor resultante é 
atribuída à presença desses metais em solução aquosa.

4.1 Ensaios de lixiviação dos materiais adsorventes

Na Tabela 4.8, são apresentados os resultados médios de 
caracterização dos lixiviados gerados pelos adsorventes, bem 
como os valores máximos permitidos (VMP) para águas doces 
de classe 2 conforme Resolução Conama nº 357/2005.

Parâmetros CAG Zeólitas VMP
Turbidez (uT) 1,8 0,8 100

Cor verdadeira (uH) 14,3 3,7 75
Concentração de Fe (mg.L-1) 0,1 0,1 0,3
Concentração de Mn (mg.L-1) 0,3 29,8 0,1

Tabela 4.8. Caracterização físico-química do extrato lixiviado de 
amostras de CAG e zeólitas submetidas às condições dispostas pela NBR 

10005/2004 e relação dos valores máximos permitidos (VMP) pela 
Resolução Conama nº 357/2005 para águas doces de classe 2

Fonte: Autoria própria.
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A partir das análises realizadas para o extrato lixiviado do 
carvão ativado, notou-se que a concentração de Mn estava aci-
ma do VMP. Concomitantemente, para a zeólita, a concentração 
do metal mostrou-se demasiadamente acima do limite estabele-
cido. Portanto, para lançamento da água de lavagem dos filtros 
em corpos hídricos de classe 2, cabe ressaltar a necessidade de 
tratamento prévio ou a diluição do efluente. Além disto, devido 
à lixiviação de metais, foi comprovada a necessidade de lavagem 
prévia de ambos os adsorventes.

4.2 Lavagem dos materiais adsorventes 

A partir das leituras de metais no Faas para as três primeiras 
amostras de água de lavagem do CAG, detectaram-se baixas 
concentrações de manganês e ausência de ferro. Desta forma, 
foram realizadas cinco lavagens para o preparo do CAG.

Quanto ao material comparativo, as zeólitas, como pode 
ser observado na Figura 4.6, durante as dez primeiras lavagens, 
houve expressivo carreamento de manganês, o que corrobora 
com os dados apresentados no ensaio de lixiviação, comprovan-
do que o material de composição desse adsorvente apresenta-se 
sujeito a um expressivo carreamento de finos nos procedimen-
tos de lavagem prévia à utilização. Portanto, foi verificada a ne-
cessidade de lavagem constante do material com água destilada 
corrente, o que demanda maiores volumes de água tratada para 
limpeza, atenção e esforço operacional.
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Figura 4.6. Lixiviação de Fe e Mn durante a lavagem das zeólitas em 
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Fonte: Autoria própria.

4.3 Ensaios de filtração adsortiva em bancada

Os valores de turbidez remanescentes obtidos a partir dos 
ensaios em Jartest e apresentados nos diagramas de coagulação 
são apresentados na Tabela 4.9.

Condição
Dosagem 

coagulante 
(mg.L-1)

pH de 
Coagulação

Turbidez 
remanescente 

(uT)
I 15 7,2 1,4
II 21 7,2 0,9
III 24 7,7 1,1

Tabela 4.9. Valores de turbidez remanescentes obtidos na água 
decantada com as condições operacionais adotadas para coagulação, 

floculação e sedimentação
Fonte: Autoria própria.

Os resultados apresentados na Tabela 4.9 indicam que, para 
velocidade de sedimentação de 0,5 cm.min-1, obteve-se turbidez 
inferior a 3 uT, valor usualmente adotado como limite máximo 
para que a água decantada seja submetida à etapa da filtração. 
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Além desta condicionante, a escolha das condições operacio-
nais replicadas para posterior etapa de filtração foi baseada na 
comparação entre as demais condições que não apresentaram 
diferenças representativas para a turbidez remanescente. Con-
comitantemente, levou-se em consideração a execução dessa 
operação em escala real e optou-se pelas alternativas que possi-
bilitariam gerar menor demanda de produtos químicos no tra-
tamento e menor produção de lodo na unidade de decantação.

Na Figura 4.7, são apresentados os resultados de eficiência 
média de remoção de cor aparente, cor verdadeira, turbidez, Fe 
e Mn, parâmetros de qualidade da água após filtração empre-
gando CAG, com taxa e tempo de filtração constantes.

Verificou-se pequena variação em termos de eficiência média de 
remoção dos parâmetros cor, Fe e turbidez. O erro padrão relativo à 
média das triplicatas sugere ausência de diferença estatística quan-
do comparados os três tratamentos empregados (I CA, II CA e III 
CA), o que indicaria a pequena contribuição de maiores dosagens 
de coagulante na remoção destes parâmetros. Quanto à remoção 
de Mn, notou-se, aparentemente, que a terceira condição (III CA: 
24 mg.L-1 PAC e pH 7,7) foi a que apresentou melhor desempenho. 

A variação observada em termos de remoção deste metal 
para as diferentes condições aparentemente não está relaciona-
da aos fatores intervenientes diretamente no processo de adsor-
ção, como temperatura, pH, velocidade de agitação, tamanho 
das partículas, afinidade química entre adsorbato e adsorvente, 
área superficial do sólido e concentração inicial do adsorbato 
(Mellah; Chegrouche, 1997; Katsoyiannis; Zouboulis, 2002; 
Muranaka, 2010), que se encontravam padronizados, porém, às 
condições de coagulação. Cabe ressaltar a influência dos proce-
dimentos de coagulação, floculação e sedimentação na remoção 
dos metais, o que recomenda o desenvolvimento de pesquisas 
voltadas à análise do desempenho particular destes. 

Na Figura 4.8, são apresentados os resultados de eficiência 
média de remoção de cor aparente, cor verdadeira, turbidez, Fe 
e Mn após filtração adsortiva empregando zeólitas.
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Figura 4.7. Eficiência média na remoção dos parâmetros cor, turbidez, Fe 
e Mn da água de estudo para ensaios de filtração adsortiva com CAG após 

etapas de tratamento de ciclo completo em escala de bancada
Fonte: Autoria própria.
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Fonte: Autoria própria.

Em relação à eficácia resultante do emprego de zeólitas na 
remoção de cor, tanto aparente como verdadeira, e de turbidez, 
assim como no caso do carvão, destacaram-se as médias para 
a condição III (24 mg.L-1 de PAC e pH 7,7), no entanto, o erro 
padrão indica ausência de diferença estatística quando compa-
rados os três tratamentos empregados. O mesmo ocorre com o 
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Fe, para o qual as médias foram as mesmas, mostrando remoção 
total desse metal. No caso do manganês, houve maior remoção 
para a condição I (15 mg.L-1 de PAC e pH 7,2), porém, o erro 
padrão evidenciou igualdade estatística para as três condições.

Torna-se importante ressaltar o procedimento de adição de 
cloro à água decantada antes da entrada no filtro com zeóli-
tas, que, provavelmente, provocou a precipitação de partículas 
oxidadas de ferro e manganês, justamente pela ação oxidante 
do composto, permitindo a remoção desses metais também na 
forma precipitada no meio filtrante e não apenas por adsorção, 
como cabe às frações solúveis. Além disso, o emprego do cloro 
leva à possibilidade de formação de subprodutos como trihalo-
metanos, como verificado por Dantas et al. (2011), que ava-
liaram a pré-oxidação na remoção de metais, e por Silva, et al. 
(2012), que empregaram inter-oxidação com cloro seguida de 
adsorção em carvão ativado granular em águas de reservatório. 

Taffarel e Rubio (2010) destacaram a importância da submis-
são das zeólitas naturais ao processo de precipitação de óxido de 
manganês como camada de revestimento depositada sobre o ma-
terial, o que lhes confere maior capacidade adsortiva. Nesta pes-
quisa, desenvolvida para remoção de Mn2+, a oxidação do material 
zeolítico foi efetuada com solução sintética aquosa de ácido clorí-
drico, o que pode ser uma proposta alternativa para a solução da 
problemática destacada em relação à formação de subprodutos. 

Consoante ao recomendado pela legislação vigente, Por-
taria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, todas as condições 
de tratamento atenderam às exigências quanto aos parâmetros 
cor aparente remanescente (VMP ≤ 15 uH) e concentração de 
ferro (VMP ≤ 0,3 mg.L-1), independentemente do material ad-
sorvente empregado. Com relação à turbidez desejável (VMP 
≤ 0,5 uT), dentre as condições utilizadas para o CAG, apenas 
a terceira (24 mg.L-1 de PAC e pH 7,7) apresentou resultado 
satisfatório, enquanto para a zeólita, todas as condições atende-
ram aos VMP estabelecidos pela referida legislação. Em relação 
à concentração final de manganês, apenas a terceira condição 
com CAG atendeu ao exigido (VMP ≤ 0,1 mg.L-1).
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Cabe ressaltar o adsorvente zeólita pela total remoção de ferro, 
desempenho similar ao obtido por Alves (2008) que, ao adicionar 
zeólitas em filtros de areia (proporção de 1:3), obteve eficiência 
média de 98% de remoção de ferro bivalente de águas de irrigação. 

Para a maioria dos parâmetros avaliados, destacou-se o 
CAG associado à terceira condição de coagulação. O desempe-
nho apresentado por este último adsorvente corrobora com evi-
dências de pesquisa efetuada por Barros (2001) ao compará-lo 
à argila e ao carvão mineral oxidado na remoção de íons metáli-
cos em água. Dantas et al. (2011) encontraram maior eficiência 
na remoção de Fe e Mn, ainda que complexados com material 
orgânico, com aplicação da filtração em CAG granular após os 
procedimentos de coagulação e filtração em areia, quando com-
parado a ensaios isolados de pré-oxidação, ensaios de coagula-
ção e filtração em areia, e associando ambos. 

No entanto, o destaque do CAG sobre a zeólita nesta pes-
quisa contrasta com resultado obtido por Vistuba (2010) na re-
moção também dos metais Fe e Mn, em que foi verificado me-
lhor desempenho utilizando material zeolítico (99% de remoção 
de Fe e 83% de Mn) comparado ao adsorvente carbonáceo.

4.4 Análise estatística dos dados 

Por meio do teste de Bartlett, foi verificado que as variáveis 
Mn e turbidez não atenderam à premissa de homogeneidade de 
variância. Desta forma, a análise de variância (p ≤ 0,05), reali-
zada para os demais fatores de interesse, indicou que as remo-
ções de ferro (F5, 12 = 12,3) e de cor aparente (F5, 12 = 10,8) fo-
ram estatisticamente influenciadas pelos tratamentos adotados, 
o que não havia sido evidenciado nas interpretações gráficas. O 
teste de Tukey possibilitou afirmar as condições de coagulação 
associadas à zeólita como mais influentes na remoção de cor 
aparente, por apresentarem as maiores médias e não haver dife-
rença estatística significativa entre elas. Para remoção de Fe, to-
das as condições de tratamento, com exceção da primeira con-
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dição de coagulação em conjunto com o CAG (I CA: 15 mg.L-1 
PAC e pH 7,2), mostraram-se eficazes em termos estatísticos. 

O teste de Kruskal-Wallis (p ≤ 0,05) determinou influên-
cia significativa das diferentes condições de tratamento sobre 
a remoção do Mn (p < 0,01), de acordo com o verificado em 
termos de eficiência média em análise gráfica efetuada anterior-
mente para o CAG. O teste ainda verificou significância sobre 
a remoção de turbidez (p= 0,01), o que, no entanto, não havia 
sido evidenciado em análise gráfica. 

Na Figura 4.9, é ilustrada a ordenação dos resultados dos 
tratamentos empregados com base na Análise de Componentes 
Principais (ACP).
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Figura 4.9. Diagrama de ordenação por meio de Análise  
de Componentes Principais (ACP)

Nota: CA: carvão ativado; ZEO: zeólitas; I, II, III:  
condições de coagulação e decantação.

Fonte: Autoria própria.

Por meio da ACP, é possível evidenciar homogeneidade entre 
a eficiência resultante da aplicação dos adsorventes, com exce-
ção do uso do CAG associado à terceira condição de coagulação 
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(III CA). A heterogeneidade pode ser justificada pela variân-
cia entre as subamostras, explicada por 67,8% da componente 
principal, primeiro eixo de ordenação, e 16,6% pelo segundo. 

Constata-se, por meio das variáveis analisadas, que os autove-
tores referentes à cor verdadeira, ferro, cor aparente e turbidez, em 
ordem decrescente, respectivamente, estão mais correlacionados 
com a variável latente representada pela componente principal, o 
que corrobora com a afirmativa de relação entre tais parâmetros 
de qualidade da água. Em contrapartida, o autovetor manganês 
correlacionou-se com a componente secundária, não necessaria-
mente em função de ausência de relação com estes, mas, provavel-
mente, por ter apresentado maior resistência à remoção. 

Diante da distribuição das condições de tratamento nos di-
ferentes quadrantes, é possível destacar a relação de influência 
sobre os parâmetros analisados representados pelos autovetores. 
Desta forma, a zeólita, independente da condição de coagulação, 
teve maior interferência sobre a remoção de cor verdadeira, ferro, 
turbidez e cor aparente; a terceira condição com CAG (III CA) 
sobre a remoção de manganês; e CAG associado à condição I e 
II mostraram-se pouco influentes quando comparadas às demais. 

4.5 Ensaios de filtração descendente em escala piloto

Nesta etapa da pesquisa, os ensaios de filtração foram reali-
zados na unidade piloto instalada na ETA Iapó, em Castro-PR, 
tendo sido utilizada água subterrânea do poço (Aquífero Itara-
ré) que abastece a cidade de Sengés-PR.

Foram realizadas coletas de água a cada duas horas para 
avaliação dos parâmetros turbidez, cor aparente, pH, ferro total 
e manganês total.

Para cada coleta, foram realizadas análises em triplicata das 
amostras de água bruta e filtrada. Para o tempo de operação de 
6 horas, foram feitas coletas de amostras a cada 2 horas, resul-
tando em 4 coletas (uma no início, uma no final e outras duas 
após 2h e 4h, respectivamente). O filtro piloto contendo zeólitas 
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(sendo o mesmo material utilizado nos ensaios de bancada) foi 
testado sem a adição de cloro, tendo em vista os potenciais pro-
blemas associados a essa prática em escala real. 

As médias dos valores turbidez e cor aparente da água in 
natura são apresentadas na Tabela 4.10.

Parâmetros Unidade
Água in natura (coletas)

1ª 2ª 3ª 4ª 
Turbidez NTU 0,74 0,51 0,50 0,68

Cor aparente uH 25,7 35,0 11,3 12,3
Tabela 4.10. Valores médios de turbidez e cor aparente  

da água in natura do poço de Sengés-PR
Fonte: Autoria própria.

Nas figuras 4.10 e 4.11, estão representados os resultados 
das concentrações de ferro e manganês para a água in natura 
(bruta) e para a água filtrada, para cada coleta realizada (0, 2, 
4 e 6 h), sendo destacadas as eficiências médias de remoção e 
desvio padrão correspondentes. Cada ponto correspondente à 
concentração de metal em cada coleta é a média das concentra-
ções das três amostras lidas.
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Fonte: Autoria própria.
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Fonte: Autoria própria.

Foi possível observar que a concentração de ferro foi reduzi-
da após a passagem da água pelo filtro com zeólita, com eficiên-
cia média de remoção de 88,19%. O desvio padrão foi elevado, 
apontando para a inconstância da remoção no filtro piloto ao 
longo do ensaio. Tal comportamento pode ser em virtude da 
baixa concentração afluente de ferro.

Diferentemente do ferro, a concentração afluente de manga-
nês no filtro foi elevada acima do limite do Valor Máximo Permi-
tido (VMP) pelo padrão de potabilidade (Portaria 2914/2011). 
A remoção de manganês foi considerável, atingindo-se média 
de eficiência do sistema de 93,94%, com evolução da remoção 
ao longo do tempo de ensaio e baixo valor de desvio padrão, se 
comparado ao da remoção de ferro (4,54), evidenciando me-
lhor consistência de remoção deste metal. O crescente aumento 
na remoção desse metal ao longo do tempo de filtração resul-
tou em valores remanescentes abaixo do valor permitido pela 
legislação vigente. O pH foi medido em cada amostra coletada, 
tanto para a água in natura como para a filtrada, e seus valores 
médios podem ser observados na Tabela 4.11.
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Coletas
pH médio

Água in natura Água filtrada
1ª coleta 7,67 6,77
2ª coleta 7,47 7,20
3ª coleta 7,67 7,47
4ª coleta 7,70 7,60

Tabela 4.11. Valores médios de pH para a água in natura e após filtração 
em zeólita para a água de Sengés-PR

Fonte: Autoria própria.

O pH foi mantido praticamente constante durante o ensaio, 
sendo o pH da água filtrada menor do que o registrado na água 
in natura. De modo geral, os valores encontraram-se em faixa 
neutra a alcalina, entre 7,0 e 7,7, o que não favorece a precipita-
ção do manganês, que ocorre em valores de pH maiores que 8,5 
(Moruzzi & Reali, 2012). Dessa forma, é possível afirmar que o 
Mn foi removido em sua forma reduzida solúvel (Mn2+) através 
da zeólita, sem a adição de cloro. Tal comportamento, conforme 
observado por Katsoyiannis e Zoubolis (2002), é decorrente da 
filtração adsortiva, quando há sorção de elementos da fase líqui-
da, a partir da camada de óxidos sobre as partículas de zeólitas. 

A comparação entre os ensaios de filtração em escala de 
bancada e em escala piloto denotou diferenças claras no con-
trole das condições e da operação, havendo alguns cuidados a 
serem tomados em cada caso. Enquanto na etapa de bancada 
foi avaliado o tratamento em ciclo completo para água de ma-
nancial superficial, na etapa piloto, a água de estudo foi cole-
tada diretamente de poço, para a qual não houve necessidade 
das etapas prévias de coagulação, floculação e sedimentação. 
Diante deste fato, a consideração de comportamentos obtidos 
na escala de bancada para avaliação da etapa em escala piloto 
deve ser feita com cautela.
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Conclusões

A partir dos resultados obtidos nos ensaios e análises desen-
volvidas em escala de bancada, verificou-se eficácia de ambos os 
adsorventes na remoção de ferro, cor e turbidez. 

No ensaio com CAG na maior dosagem de coagulante (24 
mg.L-1), obteve-se a melhor eficiência na remoção de manganês, 
atendendo à Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011 em 
relação a esse parâmetro. Já o emprego da zeólita não permitiu 
atender à referida legislação em termos de concentração residu-
al de manganês. 

Nos ensaios em escala piloto, foi comprovada sua efetivida-
de na remoção de Fe e Mn nas condições operacionais estuda-
das, utilizando água de poço proveniente de Sengés (PR) com 
baixas concentrações de Fe e altas concentrações de Mn. 

A adição ao meio filtrante de um oxidante como o cloro, 
conforme indicado pelo fabricante da zeólita, mostrou-se des-
necessária na remoção de Fe e Mn. 

A filtração adsortiva utilizando a zeólita como meio filtrante 
ficou caracterizada no presente trabalho, já que o manganês em 
estado solúvel (Mn2+) foi removido em pH desfavorável para 
sua precipitação e sem a necessidade da adição de oxidante.
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CAPÍTULO 5

CATÁLISE HETEROGÊNEA: 
TRATAMENTO DE ÁGUA

Giane Gonçalves Lenzi, Klaiani Bez Fontana, Eduardo S. Chaves

Atualmente, os recursos hídricos subterrâneos são impor-
tantes fontes de abastecimento de água. Neste sentido, ações 
que promovam a melhor gestão, preservação e controle da qua-
lidade destes recursos são extremamente importantes. A pre-
sença de substâncias potencialmente tóxicas na água destinada 
ao consumo humano é responsável por uma série de doenças 
graves, as quais podem alcançar grandes índices de mortalida-
de. Neste contexto, a legislação brasileira estabelece parâmetros 
máximos para concentração de vários compostos, sendo fun-
damental o controle de qualidade para que os recursos destina-
dos ao consumo humano atendam aos limites estabelecidos pela 
legislação brasileira. Entretanto, muitos dos compostos poten-
cialmente tóxicos à saúde humana não podem ser eficientemen-
te removidos pelos tratamentos convencionais, normalmente 
empregados nas estações de tratamento de água. Na maioria 
dos casos, estes compostos estão presentes em concentrações 
baixas, porém, devido à sua potencial toxicidade, a legislação 
estabelece que o limite máximo seja ainda menor, fazendo-se 
necessária a remoção destes para que a água possa ser utilizada. 
Contudo, a remoção de elementos como selênio (Se), chumbo 
(Pb), bário (Ba) e arsênio (As) não é uma tarefa simples e, ge-
ralmente, devido aos limites estabelecidos, exige processos de 
remoção sofisticados e de custo elevado, o que resulta, muitas 
vezes, na inviabilização do tratamento. Assim, sistemas alterna-
tivos, de custo reduzido e que possibilitem a remoção eficiente 
de elementos potencialmente tóxicos em águas de poços, per-
mitindo a sua utilização segura para consumo humano, estão 
sendo amplamente estudados. Tratamentos alternativos para 
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remoção destes contaminantes podem efetivamente ampliar a 
disponibilidade de recursos hídricos. Sistemas de tratamento de 
águas simples e de baixo custo podem ser facilmente utilizados, 
tanto estações de pequeno quanto de grande porte, facilitando o 
acesso à água potável em diferentes regiões do país. 

1. Princípios da fotocatálise heterogênea
 
A fotocatálise heterogênea teve sua origem em 1972, quan-

do Fujishima e Honda utilizaram eletrodos com dióxido de titâ-
nio para realizar experimentos de foto-oxidação da água. Este 
experimento demonstrou que era possível promover a quebra 
das ligações das moléculas de água utilizando um semicondutor 
ativado pela luz solar e, partir destes resultados, começaram a 
ser desenvolvidos trabalhos nesta área de pesquisa (Ribeiro et 
al., 2012). No entanto, foi só a partir dos anos 80 que pesquisas 
identificaram a fotocatálise como uma tecnologia promissora 
para o tratamento de efluentes (Wang et al., 2011).

Desde então, diversas pesquisas têm sido dedicadas ao 
entendimento de processos fotocatalíticos (Linsebigler et al., 
1995). Atualmente, pesquisas utilizando a fotocatálise têm sido 
direcionadas em diferentes vertentes, como remoção de com-
postos potencialmente tóxicos (orgânicos e íons metálicos) em 
água, remoção de odores, vidros, cerâmicas fotocatalíticas (te-
lhas autolimpantes), produção de hidrogênio, entre outros.

O processo fotocatalítico é iniciado quando o catalisador é 
ativado por fótons com uma energia maior que a do band gap1 
do semicondutor. Desta forma, um elétron da banda de valência 
(BV) é promovido para a banda de condução (BC) e uma lacuna 
é formada na banda de valência, consequentemente, a banda de 
condução passa a possuir elétrons. O caráter redutor do elétron 
promovido para a banda de condução (BC) e o caráter oxidan-
te da lacuna criada na banda de valência (BV) fazem com que 

1. Band gap: a diferença de energia entre a banda de valência e a banda 
de condução.
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os substratos orgânicos e inorgânicos possam sofrer reações 
do tipo redox, promovendo transformações físico-químicas no 
substrato (Tauchert; Zamora, 2004). Quando uma molécula 
de água entra em contato com o catalisador no seu estado ex-
citado, esta reage com o par elétron/lacuna em sua superfície 
(Montagner et al., 2005). Estas lacunas mostram potenciais 
bastante positivos, na faixa de +2,0 a +3,5 V, dependendo do 
semicondutor e do pH (Nogueira; Jardim, 1998). O potencial 
gerado é suficientemente positivo para gerar radicais hidroxilas 
(OH•) a partir de moléculas de água adsorvidas. 

Neste processo, os compostos orgânicos, na sua maioria, são 
totalmente mineralizados ou podem ser reduzidos ou oxidados em 
formas menos agressivas ao meio ambiente, como, por exemplo, 
redução do mercúrio (Hg2+ para Hg0) e selênio (Se6+ para Selênio 
Elementar), oxidação do rsênio (As3+ para As5+), entre outros.

Conforme ilustrado na Figura 5.1(A), os semicondutores apre-
sentam um espaço vazio entre a BC e a BV (band gap) da mesma 
forma que os materiais isolantes mostrados na Figura 5.1(B). En-
tretanto, o que os diferencia é o band gap, ou seja, a distância entre 
essas duas bandas. Quando comparamos os materiais isolantes e 
semicondutores, um band gap muito maior é encontrado nos mate-
riais isolantes, necessitando de uma elevada energia para ativá-los, 
o que o torna inadequado para ser utilizado como fotocatalisador. 

Segundo Costa et al. (2013) as reações de degradação ocor-
rem na zona de interface entre a solução e o semicondutor, geran-
do radicais hidroxila sem a ocorrência de mudanças na estrutura 
química. Quando essas substâncias não estão em contato com o 
semicondutor, a lacuna e o elétron recombinam-se em frações de 
nanossegundos. No entanto, se substâncias sequestradoras esti-
verem adsorvidas na superfície do semicondutor, estas capturam 
os elétrons, evitando que haja a recombinação elétron-lacuna e, 
dessa forma, pode ocorrer uma série de reações de oxidação ou 
redução, as quais são responsáveis pela degradação das substân-
cias orgânicas (Mourão et al., 2009). Um esquema simplificado 
do processo fotocatalítico é apresentado na Figura 5.2. 
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Figura 5.1. Representação do band gap entre a banda de valência e banda 
de condução em materiais (A) semicondutores e (B) isolantes

Fonte: Autoria própria.
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Figura 5.2. Esquema simplificado do processo fotocatalítico na para 
degradação de compostos orgânicos

Fonte: Autoria própria.
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Os semicondutores podem agir em processos de oxidação 
e redução após serem ativados por radiação, porque a estru-
tura eletrônica desses materiais permite que ocorra o mecanis-
mo ilustrado na Figura 5.2. Vale ressaltar que é possível utilizar 
tanto a radiação natural (solar) como artificial (lâmpadas). Em 
geral, as reações fotocatalíticas para degradação de compostos 
orgânicos podem ser resumidas pela seguinte reação:

compostos orgânicos + catalisador semicondutor CO2 (g) + H20(I)
hv   band gap>

Idealmente, um fotocatalisador semicondutor deve ser qui-
micamente e biologicamente inerte, estável, de fácil obtenção e 
utilização, com atividade catalítica eficiente, de baixo custo, e não 
apresentar toxicidade para o meio ambiente ou seres humanos. 

2. Catalisadores aplicados na fotocatálise

Diversos catalisadores (semicondutores) são empregados/
estudados para processos fotocatalíticos. Contudo, nem todos 
os semicondutores podem ser utilizados em processos foto-
catalíticos por não satisfazerem as condições de fotoatividade 
(ativação através da radiação) e fotoestabilidade (manter as ca-
racterísticas físico-químicas na presença de luz). Isso pode ser 
observado no caso do sulfeto de Cádmio (CdS), o qual pode 
absorver radiação até 510 nm, mas sofre fotocorrosão quando 
recebe a incidência da radiação ultravioleta (UV) e gera íons 
Cd2+, impossibilitando seu uso em processos de descontami-
nação (Teixeira, 2004). Entretanto, semicondutores, como o 
dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO) tem se des-
tacado como catalisadores em processos fotocatalíticos, princi-
palmente devido às suas características de fotoatividade, estabi-
lidade e por não apresentar toxicidade. 
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2.1 Dióxido de titânio (TiO2)

O semicondutor mais estudado e utilizado como fotocali-
sador é o TiO2, isto devido à sua ótima atividade fotocatalítica, 
fotoestabilidade e por este não ser solúvel em água. Outro fator, 
é que ele pode ser ativado por meio de radiação artificial ou 
natural (solar) (Carp et al., 2004).

O TiO2 é encontrado na natureza em três formas alotrópi-
cas: rutile, anatase e brookite (estruturas indicadas na Figura 
3), sendo as formas anatase e rutile as mais comuns. Dados 
cristalográficos mostram que rutile e anatase possuem estrutura 
tetragonal, em que o átomo de titânio encontra-se coordenado 
de forma octaédrica por átomos de oxigênio equidistantes. A 
forma brookite não é ativada pela radiação UV, mas seu siste-
ma de cristal ortorrômbico pode ser transformado em rutile por 
meio de processos de tratamento térmico. 

Rutile Anatase

Brookite

Figura 5.3. Representação da estrutura cristalina do dióxido de titânio (TiO2)
Fonte: Austin; Lim, 2008.

O TiO2 pode ser preparados na forma de pó, cristais ou fil-
mes finos. Tanto os pós como os filmes podem ser construídos 
a partir de cristais com dimensões que podem variar de alguns 
nanômetros a vários micrômetros. Percebe-se que os cristais 
de tamanho nanométricos apresentam uma tendência maior de 
formar aglomerados. Neste caso, para garantir a obtenção de 
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partículas nanométricas separadas, frequentemente é necessário 
uma etapa de desaglomeração. Muitos dos novos processos de 
produção já são capazes de produzir nanopartículas de TiO2 
sem etapas de desaglomeração. Alguns métodos de síntese do 
TiO2 são: coprecipitação, sol-gel, fase gasosa, deposição quími-
ca de vapor (Carp et al., 2004).

Por outro lado, ainda existem problemas básicos a serem 
resolvidos para melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2, tal 
como o alto band gap (Egap>3,2 eV). Esta limitação faz com 
que a excitação do TiO2 somente seja possivel por radiação UV 
(λ<387nm) Consequentemente, isto limita também o uso de 
radiação solar ou na região do visível como fontes de irradiação 
em reação fotocatalítica com o TiO2 comercial.

2.2 Óxido de zinco (ZnO)

O ZnO é um bom semicondutor e possui mecanismo de foto-
degradação semelhante ao do TiO2. Possui coloração branca e es-
trutura hexagonal, além de apresentar baixa toxicidade. Ele vem 
ganhando atenção por propriedades como alta atividade catalítica 
e fotoquímica (Stan et al., 2015). Este semicondutor cristaliza-se 
em três formas: wurtzita hexagonal, cubico “zincblende” e o sal 
de rocha, raramente observado (Hellström et al., 2013).

A estrutura wurtzita é mais estável em condições ambiente 
(Wöll, 2007) e, portanto, a forma mais comum do ZnO.

Por possuir uma superfície com muitos defeitos, impurezas 
e contaminantes podem facilmente adentrar seu retículo crista-
lino, e tal característica pode aumentar a sua atividade catalítica 
(Sakthivel et al., 2003). O Zn possui energia de band gap de 
3,4 eV e uma energia de ligação de 60 meV a 25 ºC (Jagadish; 
Pearton, 2006). Contudo, a maior vantagem do ZnO é que ele 
absorve em uma fração maior do espectro solar do que o TiO2 
(Sakthivel et al., 1999).
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2.3 Catalisadores imobilizados

Uma das maiores dificuldades para reutilização do catalisa-
dor após um processo fotocatalítico é a etapa de separação deste 
da fase aquosa.

O emprego do TiO2 em processos envolvendo a foto oxida-
ção de soluções aquosas contaminadas, em sua maioria, ocorre 
sob a forma de suspensão, o que garante uma grande área su-
perficial para a reação e um favorecimento na transferência de 
massa. Para elevar a atividade catalítica nesse sistema, as par-
tículas precisam ser pequenas. Entretanto, esse processo apre-
senta dificuldades em sua recuperação, pois o TiO2 apresenta 
um aspecto de pó fino e branco, necessitando de etapas adicio-
nais para separação deste da solução, o que, consequentemente, 
aumenta os custos do processo e dificulta a sua aplicação em 
escala industrial. Além disso, há uma perda significativa do ca-
talisador no final de cada reação (Lepore et al., 1996).

Uma solução para o problema é a utilização de catalisadores 
imobilizados em suportes como vidro, quartzo, cerâmicas, aços 
inoxidáveis, carvão ativado, fibras inorgânicas, polímeros, entre 
outros compostos (Kumazawa et al., 2003). Para a escolha des-
ses suportes deve-se observar características como a resistência 
à oxidação, transparência à radiação UV e facilidade de contato 
entre o poluente e catalisador, que deve estar fixado ao suporte 
selecionado. Além de facilitar a recuperação, o fotocatalisador 
imobilizado possui a vantagem de um melhor aproveitamento 
da radiação, uma vez que, em sistemas de suspensão, a opacida-
de do sistema pode dificultar a penetração da radiação nas par-
tículas de catalisador que estão distantes da fonte (Silva, 2007). 

Para obter êxito na imobilização, considera-se a porosidade 
do suporte, rugosidade e concentração da suspensão como pa-
râmetros importantes do processo. Esses parâmetros geram alta 
capacidade de adsorção, estabilidade térmica na transformação 
da fase cristalina, e redução da densidade do catalisador (Pozzo 
et al., 1997). Uma vez imobilizado, o fotocatalisador pode ser 
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utilizado na forma de anéis (Fernandez, 2004) malhas, esferas 
(Dutta; Ray, 2004) dentre outros (Nakashima, 2003). Todavia, 
a imobilização pode também ocasionar uma perda de eficiência 
em relação à forma suspensa (Silva, 2007).

3. Aplicação fotocatalítica

Os resultados apresentados nesta sessão demostram a apli-
cação e eficácia da fotocatálise heterogênea para remoção de 
remoção de Arsênio (As), Bário (Ba), Chumbo (Pb) e Selênio 
(Se) em águas de poços tubulares, e fazem parte dos principais 
resultados obtidos durante o projeto.

3.1 Caracterização dos catalisadores

A caracterização dos catalisadores tem a função de prever e 
justificar os dados que são obtidos nas reações catalíticas. Neste 
tópico, em particular, os catalisadores utilizados foram caracte-
rizados pelas seguintes técnicas: 

• área superficial específica (método B.E.T.), volume dos poros, diâ-
metro médio dos poros;

• espectroscopia fotoacústica: para obtenção do band gap e banda de 
absorção;

• difração de raios-X (DRX): obtenção de informações importantes 
quanto à estrutura de catalisadores, tais como fases presentes e cris-
talinidade;

• microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS): visualização mi-
crográfica da estrutura superficial do suporte e composição superficial;

Durante o desenvolvimento do projeto, os catalisadores ava-
liados foram: TiO2 na forma anatase, P-25, comercial, comer-
cial calcinado a 350 oC e na forma de rutile calcinado a 350 
oC, ZnO, e pentóxido de nióbio (Nb2O5). Os resultados obtidos 



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

204

para as propriedades de textura para alguns destes catalisado-
res, incluindo área superficial específica, volume dos poros, diâ-
metro médio dos poros, estão reunidos na Tabela 5.1.

Catalisadores

Área 
superficial 
específica 

(m2/g)

Volume dos 
poros 

(cm3/g)

Diâmetro 
médio dos 
poros (Å)

TiO2 P-25 33,95 0,389 22,95
TiO2Anatase 6,12 0,086 27,97

TiO2Comercial 19,78 0,028 28,36
TiO2 Comercial 
(Tcalcinado=350oC) 12,74 0,190 29,89

ZnO 7,89 0,012 29,23
Nb2O5 11,50 0,049 15,60

Tabela 5.1. Propriedades de textura para diferentes catalisadores avaliados
Fonte: Autoria própria.

Por meio de análises de espectroscopia fotoacústica, foram 
obtidos os valores de energia de band gap e banda de absorção 
para os catalisadores. Comparando os band gaps obtidos para 
a TiO2 comercial, calcinado e não calcinado, não foram obser-
vadas diferenças significativas (2,98 eV – banda de absorção 
416 nm). A diferença nos valores dos band gaps poderia con-
firmar a coexistência de fases (Lopes et al., 2014), entretanto, 
isto não foi possível devido ao uso de uma baixa temperatura 
de calcinação (350 oC). Por outro lado, o TiO2 na forma Ana-
tase e P-25 apresentara valores para o band gap de 3,10 (banda 
de absorção 400 nm) e 3,12 eV (banda de absorção 397 nm), 
respectivamente. Estes valores são próximos aos encontrados 
na literatura (Bojinova; et al., 2007). Para o catalisador ZnO, o 
band gap obtido foi de 3,12 eV (banda de absorção 397 nm), o 
mesmo obtido para a TiO2 na forma anatase, sendo esta a for-
ma indicada na literatura como a forma mais ativa para reações 
fotocatalíticas (Lazar et al., 2012). O band gap do Nb2O5 obtido 
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foi de 3,84 eV (banda de absorção 323 nm), estando este valor 
de acordo com os valores encontrados na literatura, onde é indi-
cada uma faixa de valores de 3,1 – 4,0 eV (Lopes et al., 2014).

Informações quanto à estrutura de catalisadores foram obti-
das por meio de analises de difração de raios-X. A Figura 5.4 apre-
senta os difratogramas obtidos para os catalisadores estudados. 
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Figura 5.4. Difração de raios-X (DRX) (A) TiO2 comercial; (B) TiO2 
P-25; (C) TiO2 comercial 350oC; (D) ZnO; (E) TiO2 snatase; (F) Nb2O5

Fonte: Autoria própria.

Foram observadas estruturas cristalinas para o TiO2, con-
tudo o Nb2O5 apresentou uma estrutura predominantemente 
amorfa, que pode ter influência direta no valor do band gap. 
Como esperado, os difratogramas indicaram formas de TiO2 
anatase e rutile para o catalisador comercial (calcinado e não 
calcinado) e P-25. De acordo com dados da literatura, a for-
ma P-25 apresenta um percentual de anatase e rutile de 80% e 
20%, respectivamente (Bojinova et al., 2007). Entretanto, o tra-
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tamento térmico (calcinação) não modificou significativamente 
a estrutura do catalisador TiO2 comercial.

3.2 Imobilização dos catalisadores

A imobilização dos catalisadores (semicondutores) foi reali-
zada utilizando o alginato de sódio como suporte. A imobiliza-
ção foi realizada por meio do gotejamento de uma suspensão de 
alginato de sódio (2% m/v), contendo uma quantidade definida 
de catalisador suspenso, em uma solução de cloreto de cálcio 
(2% m/v), utilizando uma bomba peristáltica. As esferas forma-
das foram armazenadas em água ultrapura até o momento da 
utilização. As esferas de alginato de cálcio contendo o catalisa-
dor estão ilustradas na Figura 5.5.

Figura 5.5. Catalisador imobilizado em esferas de alginato de cálcio
Fonte: Autoria própria.

4. Fotocatálise – processo batelada 

O processo batelada é caracterizado por ser recarregável, 
ou seja, uma determinada quantidade passa pelo processo e, ao 
fim, é introduzida uma nova quantidade. No caso particular do 
processo fotocatalítico em batelada, utiliza-se um reator equi-
pado com uma jaqueta de resfriamento, a qual tem função de 
manter a temperatura do meio constante. O meio reacional, a 
solução contendo o contaminante e o catalisador, deve ser sub-
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metido à agitação magnética e oxigenação, em equilíbrio com a 
suspensão. A radiação pode ser fornecida tanto artificialmente 
(lâmpada a vapor de mercúrio) quanto naturalmente (solar). As 
reações ocorrem dentro de um compartimento fechado, ou seja, 
sem a influência de radiação externa. Uma representação do 
sistema reacional é indicada na Figura 5.6.

A: Reator batelada
B: Base para agitação magnética
C: Mangueira para resfriamento
D: Agitador magnético
E: Mangueira para oxigenação da reação
F: Lâmpada para radiação UV
G: Suporte para a lâmpada

F

E

A

C

B
G

D

Figura 5.6. Processo fotocatalítico batelada
Fonte: Autoria própria.

Outros testes, como o de adsorção e de fotólise, são im-
portantes para avaliar a ação efetiva da fotocatálise. A fotólise é 
realizada com o intuito de verificar a remoção do contaminante 
apenas pela atuação direta da radiação, sem a presença do cata-
lisador. E a adsorção não se utiliza a radiação, assim, verifica-se 
quanto analito é adsorvido na superfície catalítica. 

Resultados obtidos no processo fotocatalítico batelada são 
apresentados na sequência deste livro, para remoção As, Se e Ba 
em amostras de água. As condições de operação para cada um 
dos contaminantes estudados serão descritas detalhadamente 
em cada tópico.

4.1 Arsênio 

O As é um elemento potencialmente tóxico e pode ser en-
contrado em diferentes estados de oxidação no meio ambiente. A 
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toxicidade do As é dependente do seu estado de oxidação, compa-
rando as espécies de As(V) e As (III), o As (III) apresenta maior 
toxicidade e mobilidade, além de ser de difícil remoção por siste-
mas de tratamentos de água convencionais (Guan et al., 2012).

O processo fotocatalítico da oxidação do As(III) para As(V) 
foi estudado, em escala laboratorial, variando diversos parâmetros 
operacionais, em processo batelada. A Figura 5.7 apresenta um flu-
xograma básico das etapas do procedimento experimental utilizado:

Solução aquosa de AS(III)

Ajuste do pH

Adsorção

Fo
tó

lis
e

Adição de TiO2

Exposição à radiação

Quantificação As

Centrifugação das partículas

Figura 5.7. Fluxograma de etapas experimentais – oxidação fotocatalítica 
do arsênio

Fonte: Autoria própria.

A influência de diferentes catalisadores no processo de foto-
catálise visando a oxidação do As(III) para As(V) foi avaliada e 
os resultados são apresentados na Figura 5.8. 

Os resultados indicam que as diferentes formas de TiO2 apre-
sentaram eficiência de oxidação de As(III) similar. Observa-se 
que não há uma diferença significativa entre os catalisadores ava-
liados após 20 minutos de fotocatálise, em que todos proporciona-
ram aproximadamente 90% de oxidação do As(III). No entanto, 
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a forma rutile apresentou uma oxidação mais rápida nos minutos 
iniciais de reação, atingindo 90% de oxidação do As(III) em ape-
nas 3 minutos e exposição à radiação. Assim, o TiO2 na forma 
cristalina rutile foi selecionado para os próximos experimentos.

Testes para verificar a influência do pH da solução foram 
realizados utilizando o rutile como catalisador na concentração 
de 0,1 g L-1. Os resultados obtidos para as soluções com pH 
ajustado para 3, 7 e 9, após 15 minutos de exposição à radia-
ção UV, apresentaram uma porcentagem de oxidação superior 
a 90%. Esses resultados indicam que, nas condições utilizadas, 
não houve influência significativa do pH do meio no processo 
de oxidação do As(III) a As(V). O efeito do pH na remoção do 
As de água foi avaliado por Fostier et al. (2008) usando TiO2 
imobilizado. Na faixa de pH avaliada, 4 a 9, não foi observado 
uma influência do pH nesse processo. Segundo os autores, esse 
fato se deve à estabilidade do TiO2 em uma ampla faixa de pH. 
Além disso, de acordo com Lee e Choi (2002), as espécies de 
As(III) são neutras na faixa de pH 3 a 9, e o TiO2 com seu 
ponto de carga zero (PCZ) em pH 6.4, possui carga superficial 
positiva em meio ácido e negativa em básico. Sendo assim, pelo 
falo de as espécies de As(III) serem neutras, possivelmente não 
há diferença significativa na atração destas na superfície cata-
lítica, havendo uma adsorção similar dos sítios nesta faixa de 
pH. Consequentemente, obtém-se valores muito próximos de 
eficiência de oxidação para diferentes valores de pH.
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Figura 5.8. Oxidação para diferentes fotocatalisadores.  
[TiO2]= 0,1 g L-1, [As(III)0]=220 µg L-1 e pH 7

Fonte: Autoria própria.

A oxidação do As(III) pela radiação UV sem uso de catali-
sador (fotólise) e com diferentes massas de catalisador (rutile) 
foram também avaliadas. A Figura 9 apresenta os resultados de 
oxidação do As(III), conforme a concentração de catalisador, 
comparando os perfis obtidos com a curva de fotólise.
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Figura 5.9. Fotocatálise com diferentes concentrações de catalisador 
(rutile calcinado 350oC) e fotólise: [As(III)0] = 220 µg L-1 e pH7; (A) 

[TiO2]= 2,0 g L-1 (B) [TiO2]= 1,0 g L-1 (C) [TiO2]= 0,5 g L-1 (D) 
[TiO2]= 0,1 g L-1

Fonte: Autoria própria.

Observa-se que com o aumento da concentração de catali-
sador na solução, a oxidação torna-se mais rápida. Em apenas 
3 minutos de reação obteve-se oxidações de 84, 91, 90 e 97%, 
utilizando as concentrações de 0,1, 0,5, 1,0 e 2,0 g L-1 de catali-
sador, respectivamente. No entanto, pode-se observar que, após 
10 minutos, a diferença na porcentagem de oxidação do As(III) 
foi menos expressiva, obtendo-se porcentagens de oxidação simi-
lares, com valores entre 93 e 98,7% para catalisador nas concen-
trações de 0,1 e 2,0 g L-1, respectivamente. A fotólise, por sua vez, 
demonstrou uma eficiência muito expressiva, oxidando aproxima-
damente 90% do As(III) em solução em 20 minutos de exposição, 
resultado muito próximo ao encontrado nos experimentos utili-
zando catalisador. A oxidação obtida pela fotólise nesse estudo é 
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muito superior à encontrada na literatura. Segundo Wang et al. 
(2016), a oxidação do As(III) a As(V) por fotólise foi lenta e fraca, 
com apenas 4.1% na concentração inicial de As(III)o: 200 μg L-1 
e lâmpada de baixa pressão UV 30 W. Garza-Arévalo et al. (2016) 
observaram uma oxidação insignificante pela fotólise concentra-
ção inicial As(III)o: 5 mg L-1, (25 W lâmpada halógena). Tian ET 
al. (2012) também não observaram uma mudança significativa na 
concentração de As(III) após 60 minutos pela fotólise concentra-
ção inicial de As(III)o: 2 mg L-1 AsO2

−, 300 W lâmpada halógena). 
Bissen et al. (2001) reportaram uma taxa de oxidação pela fotólise 
de apenas 40% do As(III) a As(V) em 25 minutos, quando utili-
zada uma concentração inicial de As(III) de 100 μg L-1, e 54% 
em 45 minutos com uma concentração inicial de As(III) de 1000 
μg L-1. Quando uma solução contendo As(III) é submetida à ra-
diação UV, espécies de As(V) vão sendo geradas e, dependendo 
da concentração, podem influenciar nesse processo de oxidação. 
Para avaliar se o aumento da concentração de As(V) em solução 
interfere no processo de oxidação do As(III), foram realizados 
experimentos de fotólise e fotocatálise em vários ciclos, em que, 
em cada ciclo, o As(V) gerado no ciclo anterior é acumulado no 
meio reacional e a concentração inicial de As(III) reestabelecida 
no início de cada ciclo. A Figura 5.10 apresenta os dados de foto-
-oxidação e fotólise para cada ciclo de reuso do catalisador.

No primeiro ciclo, a eficiência de oxidação do As(III) pela fo-
tólise foi de 89%, reduzindo para 81% no segundo ciclo. Já no 
terceiro ciclo, a queda de eficiência foi mais elevada, onde apenas 
53% do As(III) em solução foi oxidado e, no quarto ciclo, apenas 
29% foi alcançada. Comportamento semelhante foi observado nos 
processos por fotocatálise. A perda significativa de eficiência con-
forme os ciclos de fotólise e fotocátalise, possivelmente, se deve 
à geração de As(V). A presença de altas concentrações de As(V) 
na solução inibe a oxidação de As(III) para As(V). Esse fato pode 
ser explicado pelo equilíbrio da reação de oxidação do As(III) à 
As(V), em que o excesso de espécies de As(V) tende a deslocar 
o equilíbrio da reação no sentido inverso da reação. Entretanto, 



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

213

este efeito foi menos pronunciado na fotocatálise, este fato pode 
ser explicado pela adsorção de As(V) na superfície do catalisador, 
consequentemente reduzindo a sua concentração em solução e 
minimizando o efeito negativo na reação de oxidação do As(III). 
Por isso, em uma aplicação industrial, onde o efluente apresenta 
altas concentrações de As(III), a remoção do As(V) gerado no 
processo de oxidação pode ser realizada concomitantemente a sua 
formação, minimizando os seus efeitos negativos no processo.
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Figura 5.10. Foto-oxidação e Fotólise do As(III) de acordo com o reciclo 
do catalisador. [TiO2]= 0,1 g L-1, [As(III)0]=220 µg L-1 e pH 7. A - 

Solução de As(III) + catalisador; B - Ajuste da concentração de As(III) 
da Solução A + As(V) gerado + reutilização do catalisador; C - Ajuste 
da concentração de As(III) da Solução B + As(V) gerado (em A e B) 

+ reutilização do catalisador; D - Ajuste da concentração de As(III) da 
Solução C + As(V) gerado (em A, B e C) + reutilização do catalisador

Fonte: Autoria própria.
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A presença de ferro na água faz-se essencial para a remoção 
efetiva do As. A adição de FeCl3 após o processo de oxidação 
fornece o Fe(III) essencial para a formação de precipitado que 
pode ser separado da fase aquosa por filtração ou por decan-
tação natural. Além de fornecer excelente fator de precipitação 
e remoção do As presente, a adição de Fe(III) fornece uma se-
paração do catalisador de maneira simultânea, clarificando o 
sistema e fornecendo uma água límpida ao final do processo. A 
concentração de Fe(III) foi otimizada via análise de As total re-
sidual para cada respectiva concentração de Fe(III) adicionada. 
Foi testado de uma faixa de 0 a 20 mg L-1 de Fe(III). A Figura 
5.11 apresenta esses resultados. 
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Figura 5.11. Influência da concentração de Fe (III)  
na remoção de As em pH 7

Fonte: Autoria própria.

Analisando o gráfico, obtém-se que, para a curva de 2,0 g 
L-1 de catalisador, a adição de 1 mg L-1 de Fe(III) já foi suficien-
te para oferecer 9,8 μg L-1 de As total residual, o qual já atende 
ao limite máximo permitido pela legislação brasileira (10 μg 
L-1). Já para a mesma concentração de Fe(III) mas para a cur-
va de 0,1 g L-1 de catalisador, obteve-se um 71,1 μg L-1 de As 
total, o que ainda é mais de sete vezes o limite regulamentado 
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em lei. Apenas com a adição de 4 mg L-1 de Fe(III) resultou em 
9,6 μg L-1 de As residual total. 

4.2 Bário

Para a redução fotocatalítica do Ba, alguns parâmetros foram 
avaliados. Dentre estes estão: a presença de aditivos, concentração 
de aditivo, efeito do pH, influência da massa de catalisador, tempo 
de interação aditivo/catalisador, testes de adsorção e fotólise.

Considerando uma redução fotocatalítica, a presença de 
aditivos, no geral para compostos orgânicos, se faz necessária. 
Isso porque a presença destes altera a taxa da reação fotocata-
lítica. A Tabela 5.2 apresenta o efeito de alguns aditivos: ácido 
fórmico, isopropanol e do metanol, todos na concentração de 
500 mg L-1 sobre a remoção de bário e em pH 7,0. Sendo que 
dos aditivos avaliados, apenas o ácido fórmico apresentou efeito 
positivo na remoção de bário da solução após a fotocatálise.

Concentração 
de Ba(II), mg L-1

Aditivos
Sem 

aditivo
Ácido 

fórmico Isopropanol Metanol

Inicial 45 45 45 45
Final* 45 8 45 45

Tabela 5.2. Efeito de aditivos na redução de Ba(II)  
anatase 1,0 g L-1, pH 7, aditivo 500 mg L-1

*Após 240 minutos de fotocatálise.
Fonte: Autoria própria.

A remoção do Ba(II) por fotocatálise foi avaliada usando 
concentrações de ácido fórmico entre 0 e 10 g L-1 em pH 7.0. 
Nos resultados obtidos sem a presença de aditivo, não houve 
redução na concentração de Ba(II), confirmando os resultados 
anteriores. Porém, a presença de ácido fórmico, mesmo em bai-
xas concentrações (500 mg L-1), proporcionou uma remoção 
significativa de Ba(II) da solução. Aumentando em dez vezes a 
concentração do aditivo (500 mg L-1), não houve melhora sig-
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nificativa na remoção de Ba(II) comparado à concentração de 
500 mg L-1. Assim, os estudos posteriores foram realizados com 
adição de 500mg L-1 de ácido fórmico. 

O efeito do pH na remoção de Ba(II) em solução, no pro-
cesso fotocatalítico, é apresentado na Tabela 5.3. O pH do meio 
reacional foi variado na faixa de valores de 2,5 a 9,0, mantendo 
fixa a concentração de aditivo (500 mg L-1), a concentração 
inicial de Ba(II) (50 mg L-1) e o tempo de reação de 120 mi-
nutos. Nestas condições, foi possível observar que, em valores 
de pH inferiores a 5,5, a redução da concentração de Ba(II) em 
solução não foi significativa. Entretanto, em valores de pH su-
periores a 7,0, a remoção de Ba(II) foi significativamente maior.

Concentração 
de Ba(II), mg L-1

pH
2,5 4,0 5,5 7,0 9,0

Inicial 50 50 50 50 50
Final* 50 50 36 19 20

Tabela 5.3. Efeito do pH na remoção de Ba(II). 50 mg L-1 Ba(II), 500 
mg.L-1 de ácido fórmico, Anatase 1,0 g.L-

*Após 120 minutos de fotocatálise.
Fonte: Autoria própria.

Para avaliar o efeito da massa do catalisador na reação, ex-
perimentos foram realizados utilizando diferentes quantidades 
de catalisador na faixa de 0,05–1,5 g L-1 e pH 7 (Figura 12). 
Observa-se um aumento na atividade fotocatalítica quando a 
quantidade de catalisador aumentou de 0,05 para 0,1 g L-1. En-
tretanto, acima de 0,5 g L-1 não há uma melhora significativa na 
atividade fotocatalítica. 
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Figura 5.12. Influência da massa do catalisador  
na remoção de Ba(II). 500 mg L-1 de ácido fórmico, pH 7,0

Fonte: Autoria própria.

Além da anatase, a mistura das fases rutile e anatase também 
é muito utilizada por apresentar um aumento no desempenho 
fotocatalítico, sendo o P-25 (composto por 80% anatase e 20% 
rutile) o mais utilizado. Contudo, outros catalisadores também 
são estudados na remoção de poluentes por fotocatálise, como, 
por exemplo, o ZnO e o Nb2O5. 

Testes de adsorção na superfície dos diferentes catalisadores 
avaliados (anatase, P-25, ZnO e Nb2O5) foram realizados para 
comprovar a eficiência da fotocatálise. Os testes de adsorção 
realizados na ausência de radiação (Figura 5.13) indicaram que 
apenas o pentóxido de nióbio apresenta uma adsorção signi-
ficativa de Ba(II) (21% em 360 min). Assim, podemos dizer 
que o processo de adsorção não é significativamente eficiente 
na remoção do Ba.
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Figura 5.13. Teste de adsorção. 0,1 g L-1 de catalisador, 500 mg L-1 de 

ácido fórmico, pH 7,0
Fonte: Autoria própria.

Na Figura 5.12 também é possível observar que a fotólise 
apresentou uma baixa eficiência, sendo que a concentração de 
Ba(II) começou a diminuir significativamente somente após 360 
minutos, apresentando uma redução de 60% em 480 minutos. 

Com base nos resultados de adsorção, indicando que esse 
processo não é eficiente na remoção do Ba(II) da solução, ex-
perimentos foram direcionados para avaliar o efeito da interação 
aditivo/catalisador. Então,  testes foram realizados, mantendo o 
sistema em agitação, sem acionamento da lâmpada, por 1 e 2 ho-
ras, para interação do aditivo/catalisador, utilizando o catalisador 
anatase, nas condições otimizadas anteriormente (Figura 5.14). 
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Figura 5.14. Influência do tempo de interação aditivo/catalisador
Fonte: Autoria própria.

Observou-se que este período de agitação prévia (contato 
aditivo/catalisador) tem uma influência significativa na cinética 
da redução do Ba(II), comparando o processo realizado direta-
mente. Por outro lado, o comportamento com tempos de agitação 
prévia (1 ou 2 horas) não teve um resultado proporcional. Per-
cebeu-se um decaimento um pouco mais rápido na concentração 
de Ba com um maior tempo de contato (2 horas) catalisador/adi-
tivo, sem a incidência de radiação. O tempo de interação aditivo/
catalisador também foi avaliado para os demais catalisadores. Os 
resultados estão apresentados na Figura 5.15.

Observa-se que o P-25, anatase e o ZnO apresentam um 
comportamento semelhante, em que o tempo de interação adi-
tivo/catalisador mostrou ser muito significativo no processo fo-
tocatalítico. O Nb2O5 apresentou um comportamento diferen-
te, sendo o processo mais rápido inicialmente, porém, diminui 
gradativamente até atingir 60% de redução de bário em 420 
minutos. Este comportamento pode ser atribuído a sua forma 
predominantemente amorfa, com um band gap elevado (3,84 
eV), sendo estas características não adequadas, nestas condi-
ções, para processos fotocatalíticos. Por outro lado, os testes de 
adsorção realizados na ausência de radiação mostraram que o 
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Nb2O5 apresentou uma adsorção significativa de Ba(II) (21% 
em 360 minutos), provavelmente influenciando no comporta-
mento fotocatalítico observado anteriormente.
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Figura 5.15. Efeito do tempo de interação aditivo/catalisador
Fonte: Autoria própria.

4.3 Selênio

Muitos autores têm estudado a redução fotocatalítica do se-
lênio. A toxicidade dos compostos de Se está relacionada aos 
seus estados de oxidação. O Se (VI) tem uma maior mobilidade 
e estabilidade em direção à redução do que Se (IV) e, portanto, 
dificil de ser removido das águas residuais (Tan et al., 2003). 

Com base em pesquisas relatas na literatura, o pH mais in-
dicado para a redução do selenito à selenito é de 3,5 (Nguyen et 
al., 2005). A partir disto, testes foram realizados para a fotorre-
dução de Se IV utilizando rutile calcinado a 350 oC como cata-
lisador em pH 3,3 e 200 ppm de ácido fórmico. Os resultados 
indicaram uma alta taxa de redução de Se (Figura 5.16). Como 
pode ser observado, utilizando 1 g L-1 de catalisador com uma 
concentração inicial de 500 μg L-1 de Se (IV), obteve-se uma 
redução de 100% em apenas 5 minutos de reação.
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Figura 5.16. Efeito da concentração de rutile calcinado a 350 oC  
na redução do Se (IV) por fotocatálise

Fonte: Autoria própria.

Para encontrar uma condição ideal a fim de obter uma taxa 
de fotorredução de Se (VI), é necessário ajustar o pH e a quanti-
dade de ácido fórmico, isto devido a locais de superfície limitados 
como resultado da adsorção competitiva entre íons Se (VI) e áci-
do formico (Tan et al., 2003). Entretanto, mesmo considerando 
apenas estes testes preliminares, podemos considerar que a foto-
redução pode ser um processo simples e altamente eficiente. 

5. Aplicação – catalisador imobilizado

A imobilização do catalisador em um suporte oferece van-
tagens, como a facilidade de remoção do catalisador no final do 
processo, evitando, muitas vezes, etapas adicionais no processo 
de tratamento. De fato, muitas pesquisas têm sido realizadas nes-
ta direção, utilizando catalisadores imobilizados em diferentes 
suportes para aplicações distintas (Miranda-García et al., 2010; 
Thomas et al., 2016; Erjaveca et al., 2016; Liu et al., 2013).

Neste projeto, optou-se por utilizar o alginato de sódio, um 
biopolímero de fácil obtenção e que não possui toxicidade. Assim, 
os catalisadores ZnO, P-25 e Nb2O5 foram imobilizados em esfe-
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ras de alginato de cálcio e a eficiência destes em processos foto-
catalíticos avaliada. Além disso, esferas de alginato sem a adição 
de semicondutores foram preparadas, para avaliar a eficiência do 
alginato na remoção de Ba (II) pelo processo de adsorção.

A eficiência do ZnO imobilizado na remoção de Ba (II) no 
processo de fotocatálise e adsorção foi avaliada e os resultados 
utilizando as esferas contendo ZnO na concentração de 1 g L-1 
e em pH 7,0 estão dispostos na Figura 5.17. 

A fotocatálise apresentou uma taxa de remoção mais alta que 
a adsorção, alcançando uma remoção de 90% em 60 minutos. 
A imobilização de diferentes concentrações de ZnO também foi 
avaliada (Figura 5.18). Observa-se que não há uma diferença 
significativa na remoção de bário aumentando a concentração 
de catalisador nas esferas. 
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Figura 5.17. Fotólise, fotocatálise e adsorção
Fonte: Autoria própria.
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de cálcio sobre a remoção de Ba(II) por fotocatálise heterogênea

Fonte: Autoria própria.

A eficiência da imobilização dos catalisadores P-25 e Nb2O5 
na concentração de 1 g L-1 também foi investigada. Como pode 
ser observado na Figura 5.19, o melhor desempenho foi obtido 
pelas esferas ZnO/alginato, seguido pelo P-25 e pelo Nb2O5.
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Figura 5.19. Efeito de diferentes catalisadores imobilizados na remoção de 
Ba(II) por fotocatálise heterogênea

Fonte: Autoria própria.



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

224

A eficiência de remoção de Ba utilizando as esferas conten-
do catalisador no processo de fotocatálise foi verificada. Testes 
foram realizados utilizando soluções de Ba(II) preparadas em 
água ultrapura e soluções preparadas com água provenientes de 
diferentes fontes para avaliar a influência da matriz nesses pro-
cessos, os resultados estão apresentados na Figura 5.20. Como 
observado, a fotocatálise apresentou uma taxa de remoção ini-
cial elevada, após 40 minutos o processo apresentou uma efici-
ência de remoção de ~ 85%. O mesmo comportamento pode 
ser observado com as águas das diferentes matrizes. No entan-
to, o percentual de remoção de Ba(II) foi ligeiramente menor 
(~80%) para águas de abastecimento e de poço. 
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Figura 5.20. Comparação dos processos de fotocatálise (esferas ZnO/
alginato) em diferentes matrizes de água

Fonte: Autoria própria.

O efeito da força iônica e a presença de outros metais (As, 
Se e Pb) na solução aquosa também foram investigados (Figura 
5.21). Observa-se que houve uma queda significativa na ativi-
dade fotocatalítica apenas com o aumento da força iônica. A 
reutilização do catalisador também foi avaliada e os resultados 
dos ciclos de reuso estão apresentados na Tabela 5.4. Os resul-
tados indicam que há uma redução na eficácia catalítica a cada 
ciclo, assim, estudos visando à regeneração do catalisador e o 
aumento da eficiência nos ciclos de reuso devem ser realizados.
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Fonte: Autoria própria.

Ciclos % de remoção de Ba(II)
Primeiro 88
Segundo 80
Terceiro 66
Quarto 52

Tabela 5.4. Reuso das esferas de ZnO/alginato de  
cálcio e esferas de alginato de cálcio

Fonte: Autoria própria.

6. Fotocatálise – processo contínuo

Processo contínuo é um processo alimentado sem interrup-
ções, ou seja, em regime permanente. Muitos reatores têm sido 
desenvolvidos para aumentar a eficiência deste tipo de processo 
que é o mais utilizado. 

Existem diferentes tipos de reatores e materiais para aplicação 
em fotocatálise. O percurso óptico da radiação no interior do rea-
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tor governa a escolha de geometrias de fotorreatores, que ainda de-
termina a quantidade de radiação que é absorvida pela suspensão 
e, portanto, a eficiência do processo fotocatalítico em sistema con-
tínuo (Thiruvenkatachari et al., 2007). As geometrias usuais mais 
utilizadas para a fotocatálise podem ser observadas na Figura 5.22.
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Figura 5.22. Diferentes tipos de reatores fotocatalíticos: (a) reator anular, 
(b) reator tubular, (c) reator do tipo labirinto

Fonte: Adaptado de Silva (2007).
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A primeira geometria (Figura 5.22a) é a geometria anular, 
leito fixo, com fonte UV interna e centralizada e com catali-
sador imobilizado em filmes finos nas paredes do reator, per-
mitindo que a radiação incida através do catalisador e que sua 
ativação ocorra em um grande volume de leito. A segunda das 
geometrias (Figura 5.22b) é tubular, com leito fluidizado, com 
catalisador impregnado em tubos de vidro e fonte UV externa, 
o que permite verificar a viabilidade de aplicação do processo 
com o uso da radiação solar. A terceira (Figura 5.22c) é do tipo 
labirinto, composto por placas que formam canais por onde o 
efluente transcorrerá, a fonte UV é externa e o catalisador é 
imobilizado no fundo do reator, o que permite a passagem de 
radiação mais facilmente, visto que a suspensão do catalisador 
causa opacidade no meio reacional.

 
6.1 Sistema processo contínuo 

A Figura 5.23 apresenta o projeto de um sistema em fluxo 
contínuo para aplicação específica no processo de descontami-
nação de metais potencialmente tóxicos. O sistema é composto 
por estrutura metálica com possibilidade de variação no ângulo 
de incidência de radiação (inclinação de 5º até 45º), reatores de 
leito fluidizado com catalisadores imobilizados, bomba centrífu-
ga e tanques de alimentação e armazenamento da solução após 
o tratamento. 

Os equipamentos citados foram alocados em uma bancada 
projetada para atuar tanto em ambientes externos como inter-
nos e têm a possibilidade de operar com radiação solar ou arti-
ficial por meio de lâmpadas vapor de mercúrio. 
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Figura 5.23. Vista isométrica do aparato para  
fotocatálise em sistema contínuo

Fonte: Autoria própria.

6.2 Reator

O reator é do tipo coletor parabólico composto (CPC), pois 
apresenta uma excelente relação óptica para a luz incidente. 
Este se constitui de uma superfície refletora, a qual cobre uma 
tubulação transparente (fotorreator) em que acontecerão as re-
ações fotocatalíticas, obtendo, para compostos orgânicos, CO2 
e H2O, e reações redox nos metais, os quais serão reduzidos ou 
oxidados através da captura de elétrons fotoexcitados. 

Os espelhos do reator CPC são de alumínio anodizado, por-
que têm refletividade elevada na região do UV, em torno de 87% 
– 90%, e são altamente resistentes às condições ambientais. Os 
reatores (tubos) do fotoreator são de vidro borosilicato devido à 
sua alta transmissão no UV (90%), conforme Figura 5.24. 
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Figura 5.24. Representação esquemática do sistema de reatores proposto
Fonte: Autoria própria.

6.3 Resultados processo contínuo

Para a aplicação no processo contínuo, utilizou-se dois ti-
pos diferentes de catalisadores (TiO2 P25 e ZnO), baseados em 
resultados obtidos na otimização utilizando o reator batelada. 
A sequência da distribuição dos catalisadores nos reatores foi a 
seguinte: 5 reatores em série (Figura 5.24) recheados com: 1o 
reator – 7,04 g de P-25 (2 gL-1); 2 o reator – fotólise; 3 o reator – 
14 g ZnO (20 g L-1); 4 o reator – fotólise; 5 o reator – 7 g de TiO2 
P-25 (2 gL-1). Sendo a condição de operação: lâmpadas a vapor 
de mercúrio, com pressão média de 125 W, da marca Avant, 
base E27 com fluxo luminoso de 5800 lúmen, a concentração 
sa solução sintética utilizada foi de Ba (20 mg L-1), Pb (20 mg 
L-1), As (500 μg L-1) e Se (500 μg L-1). Resultados obtidos em 
diferentes vazões de operação, radiação solar e artificial, para o 
Ba e Pb são apresentados na Tabela 5.5.
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Contaminantes Pb Ba

Radiação Vazão,
L/min [mg L-1] %

Remoção [mg L-1] %
Remoção

UV

0,036 0,329 97 0,651 96,8
0,069 1,487 86,0 4,600 72,7
0,125 1,942 81,7 6,421 61,9
0,210 2,271 63,7 10,57 37,4
0,290 4,448 58,2 10,86 35,7

Solar
0,036 0,870 91,8 4,016 76,2
0,069 1,998 81,2 6,817 59,6

Tabela 5.5. Testes realizados no primeiro ângulo (5º) da planta, lâmpada 
UV (125W) e solar (9,5 mW/cm2)

Fonte: Autoria própria.

Os resultados indicam que, com o aumento da vazão, cor-
re um decréscimo na porcentagem de remoção dos elementos. 
Este comportamento já era esperado, tendo em vista que, quan-
to maior a vazão, menor é o tempo de residência da solução 
contendo os elementos no interior dos reatores (diminui o tem-
po de contato da solução com o catalisador/radiação). Contu-
do, mesmo para a menor vazão, com um tempo de residência 
de 18 minutos, ocorreu uma remoção de 97 e 91,8% aplicando 
a radiação artificial e solar, respectivamente. 

Ocorreu uma mudança na coloração das esferas de algina-
to de cálcio contendo o Catalisador TiO2 após o uso, conforme 
pode observar-se visualmente na Figura 5.25. Para entender este 
fenômeno de adsorção na superfície catalítica, realizou-se a aná-
lise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS). Veri-
ficou-se a presença de Ba e Pb na superfície da esfera contendo 
TiO2 (amostra de coloração escura). Isto possivelmente é devido 
ao processo de adsorção (anterior a reação fotocatalítica). 
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ZnOTiO2

Figura 5.25. Catalisadores após os testes experimentais em sistema contínuo
Fonte: Autoria própria.

A análise de MEV do TiO2 (Figura 5.26) indicou, para o 
catalisador ZnO (Fig. 27), uma estrutura morfológica seme-
lhante à do TiO2 P25, contudo a adsorção quantitativa superfi-
cial foi menor (para o Pb e Ba), o que pode explicar a diferença 
da coloração.

Utilizando apenas o catalisador imobilizado (ZnO 1 g L-1), 
testes foram realizados com o intuito de verificar a influência da 
vazão, ângulo dos reatores, tempo de operação e radiação (ar-
tificial e solar). Os reatores 3 e 5 foram preenchidos com uma 
quantidade definida de catalisador de aproximadamente 38 g.
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Os resultados referentes às condições estudadas na fotoca-
tálise em sistema contínuo na planta piloto, utilizando radiação 
solar e artificial, são apresentados nas Tabelas 5.5 e 5.6.
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Condição de Operação
[mg L-1]

Pb Ba
[mg L-1]

Vazão 
(L min-1)a

0,069 < 0,13 < 0,14
0,060 < 0,13 < 0,14
0,036 < 0,13 < 0,14
0,013 < 0,13 < 0,14

Inclinação
(ângulos do 

reator)

5º < 0,13 < 0,14
25º < 0,13 < 0,14
25b < 0,13 < 0,14

Tabela 5.5. Resultados obtidos na planta piloto – Radiação UV
Obs.: a Vazão realizada primeiro ângulo; b Amostra coletada após 6 horas de fluxo 

contínuo.
Fonte: Autoria própria.

Condição de Operação
[mg L-1]

Pb Ba
[mg L-1]

Vazãoa 
(L min-1)

0,069 < 0,13 < 0,14
0,060 < 0,13 < 0,14
0,036 < 0,13 < 0,14
0,013 < 0,13 < 0,14

Inclinação
(ângulos do 

reator)

5º1 ângulo < 0,13 < 0,14
15º < 0,13 < 0,14
25º < 0,13 < 0,14
35º < 0,13 < 0,14
45º < 0,13 < 0,14

Tabela 5.6. Resultados obtidos na planta piloto – Radiação Solar
Obs.: a Vazão realizada primeiro ângulo.

Fonte: Autoria própria.

Observou-se que ocorreu uma remoção efetiva de Ba e Pb, ou 
seja, a concentração determinada no final do processo para estes 
elementos atingiu valores abaixo do limite de detecção (LOD) da 
técnica utilizada para determinação, sendo esta a espectrometria de 
absorção atômica com atomização em chama (LOD (Ba) = 0,14 
mg L-1, LOD (Pb) = 0,13 mg L-1), em todas as vazões e inclina-
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ções, usando a radiação artificial. O mesmo comportamento foi 
verificado para a radiação solar, em todas as vazões e inclinações. 

Conclusões

No processo de fotocatálise heterogênea, ocorre a redução/
oxidação ou a total mineralização do contaminante, sendo este 
um fator importante, pois este método de descontaminação não 
é caracterizado apenas por uma transferência de fase contami-
nante, como ocorre em outros processos. Considerando os ele-
mentos estudados, todos obtiveram resultados satisfatórios para 
remoção utilizando a fotocatálise heterogênea, tanto em escala 
batelada quanto no processo contínuo. 

Ressaltando que os resultados em um aumento de escala do 
processo contínuo, para ambos os catalisadores, TiO2 e ZnO, as-
sim como a mistura dos mesmos, indicaram a eficiência do pro-
cesso. Contudo, observou-se que os parâmetros de operação são 
determinantes para total remoção do contaminante, ou seja, o 
tempo de residência da solução a ser tratada dentro do reator, as-
sim como a quantidade de catalisador. Por outro lado, o ângulo de 
incidência de radiação não teve influência nos resultados obtidos.
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CAPÍTULO 6

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 
DE NOVOS CATALISADORES 

DESTINADOS À REMOÇÃO DE 
MANGANÊS DE ÁGUAS PARA 

ABASTECIMENTO
Luiz Mario de Mattos Jorge, Maria Angélica S. D. Barros, Onélia Aparecida 
Andreo dos Santos, Walmir Ruis Salinas Júnior, Alejandra Vélez Denhez, 

Caroline Papaléo Siqueira, Carlos Hiroaki Missaki Kuwabara

Manganês é um dos metais mais abundantes na crosta terrestre 
e é encontrado em corpos hídricos tanto por ação natural quanto por 
consequência de ações antropogênicas, principalmente decorrentes 
da mineração (Zaw; Chiswell, 1999). Em quantidades pequenas, 
é essencial à saúde de homens e animais, porém, pode causar efei-
tos adversos se ingerido em demasiada quantidade. A Organização 
Mundial da Saúde estabelece um limite de concentração do metal 
em água para evitar problemas de saúde em 0,4 mg/L. Em con-
centrações menores, no entanto, já se observam diversos problemas 
operacionais em sistemas de bombeamento (Who, 2011).

No Brasil, a resolução do Conama de número 357/2005 
estabelece 0,1 mg/L como limite máximo para água potável. 
Entretanto, nesta concentração, já há alterações nas proprieda-
des organolépticas da água e o manganês pode gerar manchas 
em superfícies e em roupas, e tem se reportado que concentra-
ções tão baixas quanto 0,02 mg/l já são capazes de promover a 
incrustação de tubulações, causando perdas de carga, o que faz 
com que a remoção completa de manganês de água seja dese-
jada (Who, 2011). Estas incrustações podem ainda se despren-
der da tubulação na forma de um precipitado preto, impondo 
alterações químicas ou físicas, como mudança da vazão ou na 
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pressão, mudança no pH da água, concentração de oxigênio 
dissolvido e alcalinidade (Gerke; Little; Barry Maynard, 2016).

Para fins de abastecimento, a Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) possui vários poços tubulares de águas 
subterrâneas com teores de manganês impróprios ao consu-
mo humano (> 0,1 mg/L). Mesmo quando a concentração de 
manganês é inferior a 0,1 mg/L, esta água tem que ser trans-
portada desde o poço até os pontos de consumo e, se apresenta-
rem teores de manganês superiores a 0,02 mg/L, esta água tem 
que ser transportada desde o poço até os pontos de consumo e, 
se apresentarem teores de manganês superiores a 0,02 mg/L, 
proporcionam os problemas relacionados acima.

Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi o de-
senvolvimento de materiais inovadores capazes de remover o 
Mn(II) da água de forma eficiente e economicamente viável que 
possam ser utilizados pela Sanepar em poços tubulares de águas 
subterrâneas com altos teores de manganês. Para este fim, foi 
investigado o uso de carvão ativado e alumina, impregnados 
com óxido de manganês e aerogéis de óxido de alumínio e óxido 
de manganês (método sol-gel), cujos desempenhos foram com-
parados com a capacidade de remoção do carvão ativo in natura 
(CA) e do catalisador comercial Controll-MF-574.

1. Referencial teórico

De forma geral, os metais pesados necessitam de técnicas 
específicas para sua remoção. Na literatura, são encontrados 
alguns trabalhos que oferecem alternativas para a remoção de 
manganês por diversos métodos, como, por exemplo, precipita-
ção, coagulação, oxidação/filtração e filtração com membranas. 
Porém, estes métodos acarretam custos elevados de implementa-
ção/operação ou não são adequados para remoção de manganês 
a baixas concentrações (Fu; Wang, 2011; Patil; Chavan; Ouba-
garanadin, 2016)various methods for heavy metal removal from 
wastewater have been extensively studied. This paper reviews 
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the current methods that have been used to treat heavy metal 
wastewater and evaluates these techniques. These technologies 
include chemical precipitation, ion-exchange, adsorption, mem-
brane filtration, coagulation-flocculation, flotation and electro-
chemical methods. About 185 published studies (1988-2010. 
Além destes métodos, destaca-se também a adsorção, que tem 
como características ser um método econômico, com flexibili-
dade de projeto e operação, alta qualidade de efluentes tratados 
e possibilidade de regeneração dos adsorventes (Patil; Chavan; 
Oubagaranadin, 2016). Entretanto, essas vantagens somente 
são alcançadas a partir da escolha de um adsorvente apropriado.

No caso do manganês, o carvão ativado, um dos mais no-
tórios adsorventes, não apresenta boa capacidade de remoção 
(Okoniewska et al., 2007, 2008). Apesar de sua baixa eficiência, 
o carvão ativado pode ser aproveitado como suporte de materiais 
que possuam maior afinidade com o íon, devido à sua elevada 
área superficial e facilidade de modificação textural. O óxido de 
manganês, que possui reconhecida capacidade de remoção de 
manganês de soluções aquosas (Coughlin; Matsui, 1976; Hem, 
1978, 1981; Morgan, 2005), apresenta dificuldades operacio-
nais que são eliminadas utilizando o carvão como seu suporte, 
sendo assim, uma boa opção a combinação dos dois materiais. 
O óxido de manganês promove a remoção de Mn (II) da água 
por um mecanismo de duas etapas. Inicialmente o íon é remo-
vido da água por adsorção na superfície do catalisador (CAT) 
(equação 1) e em seguida ocorre a reação de oxidação catalítica 
do íon adsorvido com o oxigênio dissolvido na água (equação 
2), O2aq., (Hem, 1981):

(1)

(2)
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Outro método de síntese de adsorventes e catalisadores que 
merece destaque é o método da mistura química, também de-
nominado sol-gel, que é um método inovador no âmbito de tra-
tamento de águas de abastecimento e tem sua origem atribuí-
da a Ebelmen, um químico francês, em 1846 (Ebelmen, 1846). 
Apenas cerca de 100 anos mais tarde, após o fim da Segunda 
Guerra Mundial, é que o interesse nesse método intensificou-se. 
As aplicações para os materiais que podem ser obtidos são excep-
cionalmente vastas, das quais podemos citar isolantes térmicos e 
acústicos, aparatos óticos e elétricos, liberação controlada de dro-
gas, sensores químicos, biossensores, coberturas quimicamente 
estáveis e catalisadores (Dimitriev; Ivanova; Iordanova, 2008).

De modo geral, o método sol-gel consiste na formação ini-
cial de uma solução coloidal denominada sol, que deve passar 
por uma reação de hidrólise e condensação ou polimerização, 
dependendo do precursor. Essa reação normalmente é catalisada 
com o uso de um ácido ou uma base e serve para formar aglo-
merações de partículas nos líquidos (Brinker; Scherer, 1990). 

As partículas sólidas continuam crescendo até a formação 
de uma cadeia tridimensional. Após a formação da estrutura, 
é necessária a remoção do líquido presente, que pode ser feita 
por decantação ou com o auxílio de centrifugação. Uma vez 
removido o excesso de líquido, deve-se realizar a secagem do 
material. Esta etapa é controlada fortemente pela distribuição 
de porosidade do material. Quanto mais poroso, mais lento o 
processo deve ser. Se a secagem é realizada por evaporação, 
as forças capilares resultarão em encolhimento, o que resulta-
rá em colapso da rede gel formada e obtenção de um produto 
compacto denominado xerogel. Caso a secagem seja realizada 
em condições supercríticas, a estrutura mantém-se e um mate-
rial altamente poroso é obtido, denominado aerogel. Por último, 
deve ser realizado um tratamento térmico para melhorar as pro-
priedades mecânicas e estabilidade estrutural por sinterização 
(Brinker; Scherer, 1990).
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O processo apresenta diversas vantagens, como boa homoge-
neidade, alta dispersão metálica, custo relativamente baixo e bom 
controle da porosidade, características essenciais para aplicações 
catalíticas. A homogeneidade no material obtido garante uma re-
ação uniforme no material e a elevada porosidade é responsável 
por elevada área superficial, o que aumenta o número de sítios 
ativos para a reação (Dimitriev; Ivanova; Iordanova, 2008).

2. Materiais e métodos

2.1 Catalisadores impregnados em carvão ativo

Primeiramente, carvão ativado betuminoso in natura, prove-
niente de madeira de pinos, fornecido pela empresa Alphacarbo 
Industrial Ltda. situada em Guarapuava-PR, foi peneirado para 
obtenção do diâmetro médio desejado de 0,112 mm. Para este 
fim, foram utilizadas peneiras de 0,075 e 0,150 mm de abertu-
ra, agitadas e pesadas a cada meia hora até atingir estabilidade 
no peso de cada peneira. O carvão foi, então, lavado quatro ve-
zes com água deionizada para remoção de finos remanescentes, 
e seco em estufa por 48 h a 110 ºC.

A impregnação do carvão foi baseada no trabalho de Oko-
niewska et al. (2007, 2008). Para a impregnação, 2 g de car-
vão ativado foram pesados e colocados em um erlenmeyer, ao 
qual foi adicionada solução de permanganato de potássio com 
concentração igual a 50 g/L. Após a adição da solução, o erlen-
meyer foi fechado hermeticamente e acondicionado em banho 
termostático, à temperatura previamente definida (30 ou 40 
ºC), e iniciou-se a agitação. Após 24 h, a agitação foi desligada, 
retirando-se uma amostra da solução para verificação da quan-
tidade de permanganato de potássio reagido.Todas as amostras 
foram filtradas em funil de Büchner com auxílio de papel de fil-
tro. Nesta mesma etapa, foi feita a lavagem do carvão já impreg-
nado com água deionizada para remoção de permanganato de 
potássio remanescente. Em seguida, o papel de filtro contendo o 
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carvão impregnado foi colocado em um vidro de relógio e posto 
para secar em estufa a 110 ºC por 48 h.

Todas as amostras foram filtradas em funil de Büchner com 
auxílio de papel de filtro. Nesta mesma etapa foi feita a lavagem 
do carvão já impregnado com água deionizada para remoção de 
permanganato de potássio remanescente. Em seguida o papel 
de filtro contendo o carvão impregnado foi colocado em um 
vidro de relógio e posto para secar em estufa a 110 ºC por 48 h. 

Para avaliar as melhores condições de impregnação, foram 
exploradas as influências da temperatura do banho (30 ou 40 
ºC), do pH da solução de permanganato (5,7 a 13,5) e da razão 
volume de solução/massa de carvão (10, 12 e 14 ml/g). Para a 
impregnação ácida (prefixo A), foi adicionado HCl a 0,1 M até 
a solução alcançar o pH de 5,7. A impregnação básica (prefixo 
B) foi efetuada corrigindo o pH da solução até o valor de 13,5, 
mediante a adição de uma solução de NaOH a 0,1 M, enquan-
to, na impregnação neutra (prefixo N), não houve a adição de 
ácido nem de base. 

A Tabela 6.1 apresenta um resumo das condições utilizadas 
com a nomenclatura de cada amostra seguindo a seguinte or-
dem: modificação de pH; tempo de contato em horas; tempera-
tura em ºC; e razão solução/carvão em ml/g.

Amostra pH Temperatura (ºC) Volume de solução/
massa de carvão (ml/g)

A24-30-10 5,7 30 10
N24-30-10 8,5 30 10
B24-30-10 13,4 30 10
N24-40-10 8,5 40 10
N24-40-12 8,5 40 12
N24-40-14 8,5 40 14

Tabela 6.1. Condições utilizadas para impregnação do carvão
Fonte: Autoria própria.
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Os carvões assim impregnados foram avaliados a fim de de-
terminar as suas capacidades máximas de remoção de manga-
nês (II). Para tal fim, foi preparada uma solução de sulfato de 
manganês (II) com concentração igual a 8,45 g/L e alíquotas de 
25 ml foram colocadas em erlenmeyers de 50 ml. Amostras de 
1 g de cada carvão foram adicionadas em recipientes individu-
ais com a solução previamente separada. Os erlenmeyers foram 
colocados em banho termostático a 30 ºC com agitação hori-
zontal por 24 h. Após este tempo, a concentração da solução foi 
determinada mediante espectrofotometria de absorção atômica.

2.2 Catalisadores impregnados em alumina

Inicialmente, 50 g de α-alumina foram lavados três vezes 
com água deionizada, a fim de remover impurezas superficiais. 
Em seguida, foi adicionada a um balão volumétrico de 500 ml 
ao qual se adicionou 38 g de cloreto de manganês solubilizado 
em água deionizada. Este valor foi definido de modo a obter a 
mesma percentagem mássica de manganês (17%) apresentada 
pelo catalisador impregnado em carvão ativo que apresentou o 
melhor desempenho.

Essa solução foi rota-evaporada a 70 ºC até obtenção de 
uma massa pastosa. Em seguida, a alumina impregnada foi re-
movida do balão, transferida para uma placa de Petri e seca a 
60 ºC por 24 h. Durante as três primeiras horas, o material foi 
homogeneizado por três vezes para impedir a formação de cros-
ta rica em cloreto de manganês com interior pastoso e pobre 
em manganês. Após a secagem, o material formou um sólido 
rosado homogêneo, que foi moído e peneirado segundo o mes-
mo procedimento de peneiramento descrito para o carvão. Em 
seguida, o material foi calcinado a 500 ºC por 3 h para permitir 
a oxidação total do manganês e obter os grupos desejados na 
superfície do suporte (óxido de manganês).
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2.3 Catalisadores sol-gel

A metodologia para a síntese do adsorvente sol-gel é descri-
ta em detalhes por Santos (1999) e um fluxograma resumido 
encontra-se ilustrado na Figura 6.1. Inicialmente, o cloreto de 
manganês tetra hidratado foi pesado e diluído em 25 ml de eta-
nol absoluto. Esta solução foi transferida a um balão de três bo-
cas, o qual foi equipado com condensador, agitador mecânico e 
funil de gotejamento conforme. O balão foi colocado em banho 
termostático a 45 ºC e, após 15 minutos, o hexilenoglicol pre-
viamente pesado foi adicionado lentamente através do funil de 
gotejamento. Com a adição do hexilenoglicol, a temperatura do 
banho foi elevada e mantida entre 90 e 95 ºC por 30 minutos, 
concluindo a etapa 1.

MYm
ETAPA 1 ETAPA 2

Mistura de Soluções de
Complexos Metálicos

H2O

M(OR)

Solvente

Soluções de
Complexos
Metálicos

Ácido ou
Base

Solução altamente
viscosa

(HOR'OH)

ETAPA 6

Adsorvente Gel-Seco Coágulo
Solidificação

ETAPA 5 ETAPA 4 ETAPA 3

MXn

Figura 6.1. Esquema da metodologia de síntese do adsorvente sol-gel
Fonte: Autoria própria.

Em seguida, o funil de gotejamento foi removido e o in-
termediário organometálico, isopropóxido de alumínio, foi adi-
cionado aos poucos. Após 4 horas de agitação, obteve-se uma 
mistura de complexos metálicos (etapa 2). A hidrólise lenta foi 
obtida pela adição lenta de 200 ml de solução de etanol e água 
na proporção 3:1 pelo funil de gotejamento. Após adicionar 
toda a solução, manteve-se em agitação por 3 h. Em seguida, 
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a solução foi transferida para um balão de uma boca no qual 
descansou por 24 h.

Uma vez terminado o tempo de envelhecimento, a solução 
foi rota-evaporada para remoção dos solventes, etanol e água 
ainda presentes. Nesta etapa foram utilizadas temperaturas de 
40, 50 60 e 70 ºC por uma hora e 80 ºC por duas horas. 

A etapa seguinte consistiu em deixar o material descansar 
à temperatura ambiente por 3 h (etapa 4) e transferir para um 
cadinho para secagem em mufla. A temperatura foi elevada até 
100 ºC com rampa de aquecimento de 1 h. Manteve-se a tem-
peratura por 2 h, aqueceu-se até 170 ºC com rampa de aqueci-
mento de 2 h e manteve-se tal temperatura por mais 2 h. Assim 
que o material atingiu temperatura ambiente, ele foi armazena-
do para posteriormente dar continuidade ao processo.

A etapa de secagem a vácuo (etapa 5) foi desenvolvida em 
um balão próprio para alto vácuo no qual foi colocada a amos-
tra, chapa de aquecimento, condensador com nitrogênio líquido 
e bomba de alto vácuo não mostrada na figura. Após 8 h de se-
cagem à pressão reduzida, o balão contendo o material é remo-
vido do equipamento e deixado para esfriar em um dessecador 
por 12 h. Após esse tempo, o conteúdo do balão foi transferido 
para um cadinho e este foi levado a mufla para iniciar a etapa 
de calcinação, na qual se elevou a temperatura durante 6 h até o 
valor desejado (600 ou 800 ºC) e este foi mantido por mais 4 h.

Pelo método sol-gel, foram preparados oito materiais diferen-
tes. Primeiramente, foram preparadas três receitas com variação 
na carga e um quarto com adição de carvão ativado moído. Cada 
material obtido foi separado em duas amostras, uma das quais foi 
submetida à calcinação a 600 ºC e a outra a 800 ºC. 

A Tabela 6.2 apresenta um resumo das amostras obtidas, 
bem como a nomenclatura designada a cada uma. A nomencla-
tura SG identifica o material como produzido pela rota sol-gel. 
Os números 5, 10, 20 indicam a porcentagem de manganês no 
material e a presença ou não de carvão ativado (CA), e o último 
número, 600 ou 800, indica a temperatura de calcinação.
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Amostra
Porcentagem 

de Mn em 
massa

Porcentagem 
de carvão em 

massa

Temperatura 
de calcinação 

(ºC)
SG-5-600 5 – 600

SG-10-600 10 – 600
SG-20-600 20 – 600
SG-CA-600 10 5 600
SG-5-800 5 – 800

SG-10-800 10 – 800
SG-20-800 20 – 800
SG-CA-800 10 5 800

Tabela 6.2. Catalisadores obtidos pela rota sol-gel
Fonte: Autoria própria.

Para a seleção do material com a melhor capacidade de 
remoção, foi preparada uma solução de sulfato de manganês 
(30 mg Mn2+/L), da qual foram separadas oito alíquotas de 50 
ml e colocadas em erlenmeyers com agitação magnética. Em 
cada erlenmeyer era adicionado 0,2 g de adsorvente/catalisa-
dor e, a seguir, o conjunto era colocado em uma estufa a 30 
ºC. Após 1 h, 6 h e 24 h eram removidas alíquotas de 1 ml que 
foram diluídas em 10 ml de água e centrifugadas. As análises da 
concentração de manganês no sobrenadante foram realizadas 
em espectrofotômetro de absorção atômica Varian Spectra A 
50B e a quantidade removida foi obtida utilizando a equação 3.

(3)

Em que: 

q = massa de Mn2+ removido por massa de catalisador (mg Mn/g);
Co = concentração inicial de Mn2+ na solução (mg/L);
Ct = concentração de Mn2+ em um determinado tempo (mg/L);
V = volume da solução (L);
m = massa do catalisador/adsorvente (g).



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

251

2.4 Caracterização dos materiais

As amostras obtidas dos diferentes tratamentos foram ca-
racterizadas mediante adsorção e dessorção de N2, microscopia 
eletrônica de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) e 
ponto de carga zero (PCZ). Para maiores detalhes, consulte Sa-
linas (2016).

2.5 Ensaios cinéticos 

Os ensaios cinéticos foram realizados a fim de estudar o 
comportamento da cinética de remoção dos catalisadores/ad-
sorventes e servir de base para a determinação do tempo neces-
sário para ocorrer a saturação/desativação total do adsorvente/
catalisador e subsequente determinação das capacidades de re-
moção de Mn (II).

A princípio, foi preparada uma solução de sulfato de manga-
nês com concentração de Mn (II) igual a 30 mg/L. Um volume 
de 500 ml dessa solução foi separado e colocado em um erlen-
meyer sob agitação magnética. A seguir, foram adicionados 2 g 
do catalisador/adsorvente e acionado um cronômetro. Em in-
tervalos de tempo preestabelecidos, foram retiradas alíquotas de 
1 ml com auxílio de uma pipeta mecânica, as quais foram pos-
teriormente diluídas em 10 ml de água deionizada. Em seguida, 
as amostras diluídas foram filtradas e armazenadas para pos-
terior leitura da concentração por meio de espectrofotometria 
de absorção atômica. O mesmo procedimento foi utilizado para 
soluções com concentrações iniciais de 10 e 20 mg Mn2+/L.

Alíquotas de 500 ml de solução de sulfato de manganês com 
2 g de catalisador/adsorvente foram adicionadas a erlenmeyers 
e mantidas sob agitação magnética à temperatura ambiente. Em 
instantes de tempo predeterminados, amostras de 1 ml foram 
removidas por meio de pipeta automática. Cada alíquota foi di-
luída em 10 ml de água, filtrada e armazenada para análise da 
concentração de manganês, conforme descrito no item anterior. 
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As análises da concentração de manganês no sobrenadan-
te foram realizadas em espectrofotômetro de absorção atômica 
Varian Spectra A 50B e a quantidade removida foi calculada 
utilizando a Equação 1, apresentada anteriormente.

Assim que o catalisador/adsorvente entra em contado com 
a solução de sulfato de manganês, começa a ocorrer a reação 
e o teor de manganês no catalisador vai aumentando ao longo 
do tempo, concomitantemente com a desativação progressiva do 
catalisador, até que em um determinado tempo a massa do ca-
talisador não varia mais, o que caracteriza o final da remoção e 
a desativação total do catalisador, cuja concentração de manga-
nês no sólido é máxima e é denominada capacidade de remoção 
máxima do material (qmax). Caso utilize-se um adsorvente, essa 
concentração máxima é denominada concentração de equilíbrio. 

Adicionalmente, foram avaliadas as capacidades de remoção 
relativas (CRR) (equação 4), a fim de evidenciar o desempenho 
de todos os materiais frente à capacidade de remoção máxima 
do carvão ativo (qCA).

(4)

Em que:

CCR = capacidade de remoção relativa (adm.);
qCA = máxima capacidade remoção do carvão ativo (mgMn/g);
qmax = máxima capacidade de remoção do material (mg Mn/g).

Outro indicador de desempenho de um catalisador/adsor-
vente utilizado neste trabalho é a porcentagem de remoção (PR) 
apresentada na Equação 5.

(5)
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2.6 Ajuste dos modelos matemáticos

Foram testados modelos de pseudoprimeira ordem (La-
gergren, 1898) (Equação 6) e de pseudossegunda ordem (Ho; 
McKay, 1999) (Equação 7), de forma a avaliar a cinética de 
remoção de manganês. Ambos os modelos foram ajustados uti-
lizando regressão não linear no software Polymath versão 6.10.

(6)

(7)

Em que:

t = tempo (min); 
q = massa de Mn2+ por massa de catalisador (mg Mn2+/g); 
qmax = massa de Mn2+/ por massa de catalisador no final do processo 
de remoção (mg Mn2+//g); 
k1= constante do modelo de pseudoprimeira ordem (min-1);
k2= constante do modelo de pseudossegunda ordem (adim.).

3. Resultados e discussão

3.1 Adsorção e dessorção de N2

A análise por adsorção e dessorção de N2 fornece informa-
ções valiosas quanto à superfície do material estudado e sobre 
sua porosidade. Utilizando esta técnica, foram analisadas amos-
tras de carvão in natura, carvão impregnado, alumina in na-
tura, alumina impregnada, catalisador comercial MF-574 e as 
amostras de alumina aerogel. No caso do carvão impregnado, 
somente a amostra que apresentou o melhor resultado no teste 
em batelada (N24-40-10) foi caracterizada.
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A alumina, tanto in natura quanto impregnada, apresentou 
curvas de adsorção/dessorção de N2 bastante incomuns, não 
tendo sido classificadas. A alumina apresentou área superfi-
cial extremamente baixa (2 m2/g) e ausência de microporos, 
aumentando expressivamente após a impregnação: 6 m2/g e 
0,14 m2/g, respectivamente (Tabela 6.3). Provavelmente, este 
aumento de áreas após a impregnação deva-se aos cristais de 
óxidos de manganês depositados na superfície.

Material SBET 
(m2/g)

Smicro 
(m2/g)

% 
Smicro

Vporos 
(cm3/g)

Vmicro 
(cm3/g)

Rporos 
()

Alumina in 
natura 2 – – 0,00343 – 37,99

Alumina 
Impregnada 6 0,14 2,54 0,0063 – 30,52

Tabela 6.3. Dados da caracterização de alumina in natura e alumina 
impregnada por adsorção e dessorção de N2

Fonte: Autoria própria.

As isotermas obtidas para as amostras de carvões in natura e 
impregnado são classificadas como tipo I com histerese do tipo 
H4, segundo classificação da Iupac (Sing et al., 1985). A isoter-
ma de tipo I é característica de materiais microporosos com áreas 
externas relativamente baixas, indicando que a acessibilidade está 
ligada ao volume dos poros e não à área. A presença de histere-
se é normalmente associada à presença de mesoporos, nos quais 
ocorre condensação capilar. Logo, a histerese de tipo H4 sugere 
que os poros são estreitos e de tipo fenda (Sing et al., 1985).

Os dados apresentados na Tabela 6.4 revelam uma queda de 
cerca de 34% na área superficial específica do carvão em decor-
rência da impregnação. Nos trabalhos de Okoniewska e colabo-
radores (2007; 2008), foi observada queda de apenas 9% neste 
valor. Essa diferença pode estar relacionada ao fato de que, nos 
trabalhos citados, a impregnação ocorreu sem agitação, presen-
te neste trabalho, que favoreceu a reação do permanganato de 
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potássio com o carvão, facilitando a interação dos dois. Tam-
bém foi observada diminuição significativa da área de micropo-
ros e volume de poros e de microporos. Em todos os casos, foi 
observada queda de 34% nos valores após a impregnação.

Material SBET 
(m2/g)

Smicro 
(m2/g) % Smicro

Vporos 
(cm3/g)

Vmicro 
(cm3/g) Rporos ()

Carvão in natura 598 556 92,96 0,3367 0,2927 6,2
Carvão 

Impregnado 390 364 93,34 0,2199 0,1931 6,0

Tabela 6.4. Dados da caracterização de carvão in natura e carvão 
impregnado por adsorção e dessorção de N2

Fonte: Autoria própria.

A isoterma obtida para o catalisador comercial Controll MF-
574 é classificada como tipo II com histerese H3. Essa combina-
ção é típica de um aglomerado de partículas e os poros do tipo 
fenda. A análise dos dados revela baixa área superficial (27 m2/g) 
e ausência de microporos, conforme indicado na Tabela 6.5.

Material SBET 
(m2/g)

Smicro 
(m2/g) % Smicro

Vporos 
(cm3/g)

Vmicro 
(cm3/g) Rporos ()

Controll MF-574 27 – – 0,0473 – 35,15
Tabela 6.5. Dados da caracterização do catalisador  

MF-574 por adsorção e dessorção de N2

Fonte: Autoria própria.

Analisando-se os resultados obtidos para os catalisadores 
calcinados na mesma temperatura (Tabela 6.6), observa-se que 
os melhores resultados foram obtidos com teores de manganês 
de 5% (SG-5), seguidos por aqueles de 10% (SG-10), com va-
lores muito próximos daqueles obtidos com adição de carvão 
ativo (SG-CA) e menos favoráveis para teores elevados de man-
ganês (SG-20). Desta forma, os resultados sugerem que a carga 
de manganês interfere negativamente na formação estrutural do 
material. O catalisador sol-gel produzido com a adição de car-
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vão ativo não apresentou variação significativa das suas proprie-
dades texturais, quando comparadas com o catalisador sol-gel 
de composição mais próxima, SG-10, indicando que a adição 
de CA não exerce influência significativa sobre as propriedades 
texturais dos catalisadores sol-gel.

Material SBET 
(m2/g)

Smicro 
(m2/g) % Smicro

Vporos 
(cm3/g)

Vmicro 
(cm3/g)

Rporos 
()

SG-5-600 289 113 39,01 0,2647 0,0550 18,34
SG-10-600 260 123 47,41 0,2193 0,0606 16,86
SG-20-600 240 117 48,87 0,1973 0,0583 16,45
SG-CA-600 258 111 43,21 0,2168 0,0536 16,84
SG-5-800 198 86 43,33 0,1703 0,0420 17,20

SG-10-800 173 85 49,14 0,1497 0,0433 16,21
SG-20-800 153 73 47,43 0,1281 0,0378 16,70
SG-CA-800 171 84 48,91 0,1418 0,0420 16,56

Tabela 6.6. Dados da caracterização dos aerogéis  
por adsorção e dessorção de N2

Fonte: Autoria própria.

Os resultados de áreas específicas dos aerogéis, Tabela 6, 
ficaram próximos dos obtidos por Camacho et al. (2010). Os 
autores observaram diminuição da área específica decorrente 
da calcinação realizada após impregnação, com áreas especí-
ficas e significativamente inferiores àquelas obtidas por Santos 
(1999). Krämer et al. (2006) também observaram que tempera-
turas menores conduzem a aerogéis com maior área superficial, 
o que está de acordo com os dados obtidos.  

Dentre os catalisadores caracterizados, apenas o carvão in 
natura e impregnado apresentaram elevadas porcentagens de mi-
croporos: 92,96 e 93,34%, respectivamente, e, consequentemen-
te, as maiores áreas específicas: 598 e 390 m2/g, respectivamente. 
Os catalisadores sol-gel (Tabela 6.6) apresentaram áreas super-
ficiais entre 153 e 289 m2/g, significativamente mais baixos que 
os valores do carvão impregnado e com microporosidades varian-
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do de 39,01 a 49,14%. Já o catalisador comercial Controll MF-
574, apresentou área cerca de dez vezes menor que os demais 
(27 m2/g) (Tabela 6.5), e a alumina apresentou a menor área (2 
m2/g) dentre todos os materiais caracterizados (Tabela 6.3).

3.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

Primeiramente, foram analisadas amostras do carvão ati-
vado e do carvão ativado impregnado (Figura 6.2). É possível 
perceber que, originalmente, o carvão ativo apresenta uma su-
perfície bastante porosa e, após a impregnação, a superfície do 
carvão foi recoberta por partículas relativamente grandes de 
óxido de manganês, com formato similar ao reportado por Han 
et al. (2006)characterization, and sorption properties for Cu(II, 
apresentando uma dispersão uniforme, sem cobrir a totalidade 
da superfície do carvão.

Figura 6.2. MEV comparativo entre carvão in natura (esq.)  
e carvão impregnado (dir.)

Fonte: Autoria própria.

A microscopia da alumina (Figura 6.3) indica que esta pos-
sui estrutura lamelar na formação de suas partículas e, após a 
impregnação e calcinação, houve uma aparente fusão entre as 
partículas. Entretanto, não é perceptível a formação dos cristais 
de óxido de manganês como no caso do carvão.
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Figura 6.3. MEV alumina in natura (esq.)  
e alumina impregnada calcinada (dir.)

Fonte: Autoria própria.

O catalisador comercial MF-574 (Figura 6.4) não apresenta 
poros visíveis, como no caso do carvão, porém acredita-se que 
as regiões mais claras em sua superfície sejam cristais de óxido 
de manganês.

Na Figura 6.5, são apresentadas as micrografias dos catali-
sadores obtidos pela rota sol-gel. Nas quatro amostras, obser-
vam-se superfícies irregulares com a presença de cristais de óxi-
do de manganês com dispersão aproximadamente homogênea 
em determinados clusters.

Figura 6.4. MEV catalisador comercial MF-574
Fonte: Autoria própria.
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Figura 6.5. MEV das amostras de catalisador SG-5-600 (I), SG-10-600 
(II), SG-CA-600 (III) E SG-CA-800 (IV) com aproximação de 200 x

Fonte: Autoria própria.

3.3 Difração de raios-x (DRX)

O carvão ativado apresenta comportamento amorfo com um 
pico em 2θ = 26,54 característico de carbono em conformação 
hexagonal. No carvão impregnado, este pico quase desaparece 
(ICDD, 2000). O resultado do carvão impregnado sugere que o 
tratamento com permanganato de potássio fez com que a amos-
tra se tornasse ainda mais amorfa e que os cristais de óxido de 
manganês estão presentes sem arranjo cristalino, uma vez que 
a microscopia eletrônica de varredura mostrou a existência de 
cristais do óxido com tamanho que permite a sua observação 
quando caracterizados por difração de raios-X. Os resultados 
observados concordam com os apresentados por Han et al. 
(2006)characterization, and sorption properties for Cu(II, em 
que a impregnação com permanganato de potássio também ge-
rou óxidos de manganês amorfos.

Ambos os difratogramas da alumina in natura e alumina im-
pregnada apresentaram picos característicos de óxido de alumí-
nio com configuração romboédrica 2θ = 25,53; 35,11; 37,71; 
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46,13; 52,49; 57,44; 59,67; 61,24; 66,45 e 68,14. O espectro 
da alumina impregnada, além do óxido de alumínio, também 
possui cristais de óxido de manganês Mn2O3 na configuração 
ortorrômbica com picos característicos em 2θ = 23,11; 32,88; 
38,15; 45,10; 49,26; 55,01; 64,02 e 65,74. Também foram en-
contrados picos característicos de MnO2 na configuração cúbi-
ca em 2θ = 45,10; 59,67 e 65,74 (ICDD, 2000).

O difratograma do catalisador comercial MF-574 indicou a 
presença de óxido de silício (SiO2) com 2θ = 28,276; 33,10 e 
37,58 e óxido de manganês (MnO2) com 2θ = 18,00; 28,76; 
49,60 e 65,25 na conformação tetragonal, e óxido de alumí-
nio (Al2O3) na conformação cúbica com 2θ = 37,58 e 49,59 
(ICDD, 2000). Óxido de alumínio e de silicone são grupos ca-
racterísticos de zeólitas e a presença de óxido de manganês con-
firma informações da empresa fornecedora.

A análise dos difratogramas dos catalisadores sol-gel calci-
nadas a 600 ºC indica a presença de óxido de alumínio (Al2O3) 
na conformação cúbica, e dióxido de manganês (MnO2) tam-
bém na conformação cúbica (ICDD, 2000). Resultados idên-
ticos forma obtidos para os catalisadores sol-gel e calcinados a 
800 ºC. Os resultados obtidos com os difratogramas para os ca-
talisadores sol-gel calcinados foram os mesmos, ou seja: óxido 
de alumínio (Al2O3) na conformação cúbica, e dióxido de man-
ganês (MnO2) também na conformação cúbica (ICDD, 2000).

A análise por difração de raios-X permitiu a constatação da 
formação de cristais de óxido de manganês em todos os materiais 
analisados, com exceção do carvão impregnado que apresentou 
comportamento amorfo. No caso da alumina impregnada, o óxi-
do de manganês identificado foi Mn2O3 e para o catalisador co-
mercial e os catalisadores sol-gel foi identificado MnO2.

Maiores detalhes a respeito dos difratogramas podem ser 
encontrados em Salinas (2016). 
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3.4 Ponto de carga zero (PCZ)

A determinação do PCZ foi realizada no carvão antes e depois 
da impregnação. Após a impregnação, houve elevação do PCZ 
do carvão de 7,5 para 9,3 (Tabela 6.7), fato que provavelmente 
se deve à reação do permanganato de potássio com sítios ácidos 
superficiais (Okoniewska et al., 2007). Esta mudança significa 
que, após a impregnação, o carvão apresenta carga positiva su-
perficial em soluções de pH menor, o que facilita a aproximação 
de ânions, porém dificulta a aproximação de cátions. No caso da 
alumina, a diferença não foi tão significativa, passando de 6,6 
para 7,2 após impregnação, pois não foi necessária a reação com 
os grupos superficiais, apenas a formação dos grupos óxidos. O 
catalisador comercial MF-574 apresentou PCZ neutro mesmo 
que o catalisador obtido pela rota sol-gel, SG-10-600.

A remoção de manganês é fortemente influenciada pelo pH 
da solução, como mostrado em diversos trabalhos. O carvão 
após a impregnação apresentou PCZ igual a 9,3 (Tabela 6.7) 
o que significa que, em soluções de pH neutro, a superfície 
do carvão impregnado apresenta carga positiva, dificultando a 
aproximação do manganês. Entretanto, a solução de sulfato de 
manganês possui pH em torno de 5,5 e, logo após a adição do 
carvão ativado, o pH da solução sobe imediatamente para 9, o 
que é extremamente favorável para a remoção do manganês.

Material PCZ
Carvão in natura 7,5

Carvão Impregnado: N24-40-14 9,3
Alumina 6,6

Alumina Impregnada 7,2
MF-574 7,2

SG-10-600 7,0
Tabela 6.7. Relação dos PCZs obtidos

Fonte: Autoria própria.
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3.5 Avaliação de desempenho do carvão ativo in natura 
e impregnado

Com o intuito de avaliar as melhores condições de síntese do car-
vão impregnado, inicialmente foram efetuados testes de impregna-
ção do carvão ativado em duas temperaturas (30 e 40 oC), três PHs 
(A-ácido, B-básico e N-neutro) e três proporções entre o volume da 
solução de KMnO4 a 50g/L e a massa de carvão ativo (10, 12 e 14 
ml/g), conforme indicado na Tabela 6.8. Os resultados de porcenta-
gem de remoção de Mn(II) indicam que a redução do pH da solução 
de KMnO4 (prefixo A) não foi benéfica, uma vez que comparado 
com a impregnação nas mesmas condições sem modificação no pH 
(prefixo N), esta última apresentou resultado aproximadamente três 
vezes melhor. A alteração do pH com adição de NaOH aumentou a 
quantidade de manganês no carvão (146,24 mg/g), porém não hou-
ve alteração significativa na capacidade de remoção, pelo contrário, 
houve ligeira queda em relação ao PH neutro, contrariando a suges-
tão de impregnação em pH básico que foi sugerida nos trabalhos 
de Okoniewska e colaboradores (Okoniewska et al., 2007, 2008). 
Destaca-se que a acidificação provavelmente acarretou em competi-
ção de íons H+ e Mn7+ pelos sítios básicos do carvão, prejudicando 
a reação do permanganato com os mesmos.

Amostra Porcentagem de remoção
Carvão Ativado 15,0 %

A24-30-10 18,6 %
N24-30-10 46,3 %
B24-30-10 45,4 %
N24-40-10 46,5 %
N24-40-12 51,6 %
N24-40-14 53,4 %

Tabela 6.8. Quantidade de manganês impregnado  
e porcentagem de manganês removido por amostra

Em que: pH do meio: A-ácido, B-básico, N-neutro; tempo de impregnação: 24 h; 
temperatura de impregnação: 30 e 40oC; razão solução-carvão ativo: 10, 12 e 14 ml/g.

Fonte: Autoria própria.
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Analisando-se os resultados da Tabela 6.8, constata-se que 
o carvão ativo in natura apresentou o pior desempenho (15%) 
dentre os catalisadores, enquanto o melhor foi o N24-40-14 
com 53,4% de remoção, cujas condições de síntese foram ado-
tadas neste trabalho. Este resultado também serviu de base para 
a escolha da carga de manganês (17%) desejada na impregna-
ção da alumina e na síntese dos catalisadores sol-gel. 

3.6 Avaliação de desempenho dos catalisadores sol-gel

A rota sol-gel foi utilizada para produção de quatro catalisa-
dores diferentes e estes foram calcinados a 600 ou 800 ºC cada 
um, totalizando oito catalisadores, conforme resumido na Tabe-
la 6.2. Os resultados dos testes realizados com os catalisadores 
sol-gel com soluções de sulfato de manganês com concentra-
ção de Mn (II) igual a 30 mg/L encontram-se apresentados na 
Figura 6.6, na qual estão presentes os pontos experimentais e 
linha de tendência tracejadas.
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Figura 6.6. Resultado do teste em batelada com catalisador sol-gel
Fonte: Autoria própria.

Os catalisadores SG-20-800 e SG-20-600 apresentaram 
as menores porcentagens de remoção, sendo estes aqueles que 
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continham maior carga de manganês, enquanto os catalisadores 
SG-5-600 e SG-10-600 e SG-CA-800 apresentaram os me-
lhores resultados. Estes três catalisadores apresentaram prati-
camente as mesmas porcentagens de remoção ao final de 24 
horas, sugerindo que a adição de carvão ativo não exerce influ-
ência significativa. Desta forma, escolheu-se o catalisador SG-
10-600 para o prosseguimento da pesquisa. 

Durante a pesquisa bibliográfica não foram encontrados 
trabalhos que utilizassem materiais sintetizados pela rota sol-gel 
para remoção de manganês (II) de água, porém Krämer et al. 
(2006) estudaram a síntese por rota sol-gel de óxido binário de 
cobre e manganês como catalisador para oxidação de CO, men-
cionando que em suportes de alumina o nitrato de manganês 
forma MnO2 em temperatura menor que 700 K e que em 900 K 
há a formação de Mn2O3, o que sugere a formação de MnO2 nos 
catalisadores sol-gel, quando calcinados a 600ºC.

3.7 Avaliação cinética e de remoção de Mn2+

Embora o carvão ativado não apresente grande capacidade 
de remoção de Mn (II), sua elevada área superficial de 598 m2/g 
fez dele um ótimo suporte para óxido de manganês. Na Figura 
6.7, pode-se avaliar o comportamento cinético da remoção de 
Mn (II) com diferentes concentrações iniciais de manganês na 
solução: 10, 20 e 30 mg Mn2+.l-1, bem como a boa qualidade 
de ajuste dos modelos de pseudoprimeira ordem (linha ponti-
lhada) e pseudossegunda ordem (linha contínua). Nesta figura, 
também se pode constatar que o tempo de desativação do catali-
sador impregnado em minutos (td), identificado pelas setas ver-
ticais, é diretamente proporcional à concentração inicial (Co): 
td = Co, evidenciando que quanto maior a concentração inicial, 
maior o tempo de desativação do catalisdor.
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Figura 6.7. Cinética de remoção de Mn (II) por carvão impregnado com 
ajuste dos modelos de pseudoprimeira ordem e pseudossegunda ordem

Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 6.9, são apresentados os parâmetros obtidos com 
o ajuste dos modelos cinéticos. Pode-se constatar que os valores 
de R2 obtidos para 10 e 30 mg/L foram melhores para o modelo 
de pseudossegunda ordem, enquanto que, no caso de 20 mg/L, 
não houve diferença significativa.

Concentração 
da solução

Pseudoprimeira ordem Pseudossegunda ordem
k1 qmáx R2 k2 qmáx R2

10 mg/L 0,436 2,178 0,981 0,336 2,289 0,991
20 mg/L 0,278 4,589 0,987 0,098 4,867 0,990
30 mg/L 0,176 6,828 0,958 0,038 7,367 0,982

Tabela 6.9. Parâmetros obtidos no ajuste dos modelos de pseudoprimeira 
ordem e pseudossegunda ordem para carvão impregnado

Fonte: Autoria própria.

As curvas cinéticas para o carvão impregnado (Figura 6.7) 
mostram clara influência da concentração inicial no tempo neces-
sário para atingir a desativação (retas verticais tracejadas), com 
tempos de desativação (td) iguais a 10, 20 e 30 minutos para 
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concentrações iniciais de 10, 20 e 30 mg/L, respectivamente, evi-
denciando que tanto a capacidade de remoção como o tempo de 
desativação aumentam com o aumento da concentração inicial de 
manganês. A influência da concentração também foi observada 
no trabalho de Okoniewska et al. (2007) e de Ates (2014).

No trabalho de Vijayaraghavan, Winnie e Balasubramanian 
(2011)with optimum sorption occurring at pH 6 for both Mn(II 
e de Taffarel e Rubio (2009)activation and physical characte-
rization of a Chilean zeolite (Ch-zeolite, a remoção de Mn(II) 
por adsorção foi estudada e também foi observado o melhor 
ajuste da cinética com o modelo de pseudossegunda ordem, no 
entanto, neste trabalho, tanto o de primeira como o de segunda-
-pseudo ordens parecem adequados, conforme comportamento 
ilustrado na Figura 6.7. 

Os modelos utilizados, equações 4 e 5, foram originalmente 
propostos para descrever fenômenos de adsorção, no entanto, 
por similaridade com processos com desativação catalítica, fo-
ram utilizados neste trabalho. Pode-se constatar, pela análise da 
Figura 6.12, que ambos os modelos preveem satisfatoriamente 
as capacidades máximas de remoção (qmax), as quais são propor-
cionais e crescem com o aumento da concentração inicial.

Na Tabela 6.10, são apresentados os parâmetros obtidos com 
o ajuste dos modelos. Os dados apresentados indicam que nenhum 
dos modelos ajustados apresentou compatibilidade com os dados.

Concentração 
da solução

Pseudoprimeira ordem Pseudossegunda ordem
k1 qmáx R2 k2 qmáx R2

30 mg/L 0,3382 3,4208 0,8267 0,1452 3,6630 0,9207

Tabela 6.10. Parâmetros obtidos no ajuste dos modelos de pseudoprimeira 
ordem e pseudossegunda ordem para alumina impregnada

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 6.11 apresenta uma relação dos catalisadores testa-
dos e as respectivas capacidades de remoção máxima (qmax) e em 
relação ao carvão ativo (CR%) para cada material, determinadas 
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experimentalmente com uma solução de sulfato de manganês com 
concentração inicial de 30 mg/L. Destaca-se que o carvão im-
pregnado apresentou a maior capacidade de remoção (7 mg/g), 
e o industrial, Controll MF-574, a menor de todas (0,88 mg/g), 
sendo que a capacidade de remoção relativa deste foi de apenas 
60% da capacidade máxima de remoção do carvão ativo (1,47 
mg/g), enquanto a CRR do carvão impregnado foi de 476%. 

Material qmax (mg/g) CRR (adm.)
Carvão Ativado (CA) 1,47 100%
Carvão Impregnado 7,00 476%

Alumina Impregnada 4,12 280%
Controll MF-574 0,88 60%

SG-5-600 3,44 234%
SG-10-600 3,36 229%
SG-20-600 2,17 148%
SG-CA-600 2,92 199%
SG-5-800 2,52 171%

SG-10-800 2,62 178%
SG-20-800 1,97 134%
SG-CA-800 3,40 231%

Tabela 6.11. Capacidade de remoção máxima (qmax) e relativa (CRR)
Fonte: Autoria própria.

Observa-se, ainda na Tabela 6.11, que o aumento da tem-
peratura de calcinação exerce influência favorável sobre qmax 
dos catalisadores sol-gel com carvão ativo, sendo de 2,92 
mg/g para o catalisador calcinado a 600 ºC (SG-CA-600) e de 
3,40 mg/g quando calcinado a 800 ºC (SG-CA-800), corres-
pondendo a um incremento de 16,4% na capacidade máxima 
de remoção, enquanto para os catalisadores sol-gel sem adição 
de CA o aumento da temperatura provocou diminuição da ca-
pacidade máxima de remoção, independentemente do teor de 
manganês do catalisador.
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Conclusões

Dentre os materiais estudados, o carvão impregnado apre-
sentou a maior capacidade de remoção de Mn2+ (7 mg/g) e o 
industrial, Controll MF-574, a menor de todas (0,88 mg/g), 
sendo a sua capacidade de remoção apenas 60% da capacidade 
máxima de remoção do carvão ativo in natura (1,47 mg/g), en-
quanto a capacidade de remoção do carvão impregnado foi de 
476% superior à do carvão ativo.

A alumina impregnada apresentou capacidade de remoção 
de 4,12 mg/g um pouco acima dos catalisadores sol-gel, cujas 
capacidades de remoção apresentaram valores intermediários, 
entre 1,97 e 3,44 mg/g.

A adição de carvão ativo não melhorou significativamente o 
desempenho dos catalisadores sol-gel e o aumento da tempera-
tura de calcinação de 600 para 800 oC foi desfavorável.

As melhores condições de impregnação do carvão ativo foram 
de 24 h de reação, a 40 ºC, sem modificação do pH original da so-
lução e com razão volume de solução/massa de carvão igual a 14.

As melhores condições de síntese de catalisadores sol-gel fo-
ram com 10% de massa de manganês e calcinação a 600 ºC. O 
tempo de desativação do catalisador de carvão ativo impregnado 
é diretamente proporcional à concentração inicial de manganês, 
aumentando com a elevação da concentração de Mn2+ na solução.

Ambos os modelos matemáticos de pseudoprimeira e pseu-
dossegunda ordens representaram, adequadamente, o compor-
tamento de remoção catalítica de Mn2+.
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CAPÍTULO 7

PROJETO E ANÁLISE DE UM  
REATOR DE LEITO FIXO  

PARA REMOÇÃO DE MANGANÊS  
DA ÁGUA DE POÇOS TUBULARES

Luiz Mario de Matos Jorge, Maria Angélica S. D. Barros, Paulo Roberto 
Paraíso, Alejandra Vélez Denhez, Walmir Ruis Salinas Júnior, Christian 

Mendes de Oliveira, Felipe Algazal Morelli

A captação de águas subterrâneas para o abastecimento pú-
blico no estado do Paraná compõe cerca de 21% do volume total 
produzido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sane-
par, 2015). Um dos problemas encontrados na utilização destas 
águas é a presença de manganês e ferro na sua composição, que 
mesmo que apresentem teores dentro do padrão de potabilida-
de, podem gerar incrustações na rede de distribuição, causando 
problemas de coloração e odores inconvenientes na água, bem 
como deterioração das tubulações e diminuição na capacidade 
da rede (Bagwell et al., 2001), o que também pode conduzir a 
perdas de energia no bombeamento.

Alguns métodos já estudados para remoção de manganês 
apresentam altos custos, e outros não conseguem proporcionar 
os padrões de qualidade requeridos, ou demoram muito tem-
po em alcançá-los (Kohl; Medlar, 2006). Frequentemente, o 
manganês solúvel (Mn2+) é oxidado a suas formas insolúveis 
(Mn3+ e Mn4+) mediante o uso de agentes desinfetantes oxi-
dantes, seguido pela correção do pH. Estes tratamentos têm 
como produtos, óxidos e oxi-hidróxidos, que são depositados 
nas tubulações onde ocorrem reações secundárias, favorecendo 
a formação de limo e a geração de incrustações (Bagwell et al., 
2001; Gerke et al., 2016).
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Uma alternativa promissora para a remoção de manganês 
é o uso de superfícies adsorventes modificadas (Okoniewska et 
al., 2007; Taffarel; Rubio, 2010). Quando o adsorvente é sub-
metido a tratamento com permanganato de potássio, o KMnO4 
é reduzido a óxido de manganês, fixando-se na superfície do 
adsorvente, incrementando a capacidade de remoção de Mn2+ 
em relação ao adsorvente sem modificar.

Nosso grupo de pesquisa têm estudado diversos materiais 
para a remoção de manganês, tais como catalisadores sol-gel, 
alumina impregnada com óxidos de manganês e carvão impreg-
nado sob diferentes condições. No entanto, o último material 
(sob condições específicas de impregnação) foi o material que 
apresentou a maior capacidade de remoção dentre diversos ma-
teriais explorados por Salinas (2016) e detalhado no capítulo 
Desenvolvimento e Avaliação de Novos Catalisadores Destina-
dos à Remoção de Mn(II) de Águas para Abastecimento, que é 
parte integrante deste livro.

Neste contexto, a implementação de um reator de leito fixo 
utilizando como catalisador o carvão ativado impregnado com 
óxido de manganês aponta para a possibilidade de remover, em 
uma única etapa, o manganês dissolvido mediante um reator 
de leito fixo de baixo custo. Esta nova tecnologia poderia ser 
implantada nos poços tubulares da Sanepar, evitando-se a uti-
lização de outros produtos químicos, como o orto-polifosfato, 
utilizado atualmente, o qual proporciona um aumento do teor 
de fosfatos na água, além de representar uma fonte de risco para 
os operários das plantas de tratamento de água.

1. Referencial teórico

Dentre os diversos adsorventes que podem também atuar 
como suporte, o carvão ativado granular (CAG) merece destaque 
pela elevada área superficial (Okoniewska et al., 2007; 2008). 
Pelo seu caráter redutivo, quando o CAG é tratado com KMnO4, 
o Mn7+ do permanganato é reduzido para sua forma insolúvel na 



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

273

forma de MnO2, ficando suportado no carvão e incrementando 
a sua capacidade de remoção. Salinas (2016) estudou diferen-
tes condições de impregnação do CAG utilizando KMnO4 como 
precursor. As maiores capacidades de remoção do Mn(II) foram 
obtidas pelo carvão ativado granular impregnado (Mn-CAG) a 
40 ºC, pH neutro e uma relação volume de solução/massa de 
carvão de 14 ml/g, sendo a concentração de manganês no Mn-
-CAG de 211,6 mg/g. Todo o carvão impregnado utilizado neste 
trabalho foi sintetizado segundo a metodologia estabelecida por 
Salinas (2016) para a maior capacidade de remoção.

Não basta ter um bom catalisador para a remoção de Mn(II), 
é necessário definir qual o tipo de reator e qual a massa de ca-
talisador que permitirá a remoção de Mn(II) presente em um 
determinado poço, durante um tempo de operação razoável, 
pois o catalisador empregado manifesta desativação ao longo 
do tempo. Para tal, torna-se necessário desenvolver um modelo 
adequado, validá-lo a partir de dados experimentais, a fim de 
utilizá-lo para o projeto de uma unidade específica para remoção 
de Mn(II) de um determinado poço.

O desenvolvimento de um modelo que descreva a dinâmica 
do processo de remoção de manganês requer o entendimento 
das características intrínsecas da reação. Porém, uma vez deter-
minado que a transferência de massa externa à partícula corres-
ponde à etapa limitante do processo de oxidação autocatalítica 
com desativação ao longo do tempo (Denhez, 2017), pode-se 
adaptar um modelo heterogêneo clássico de adsorção, que con-
sidera que a velocidade de remoção do componente de interesse 
é dada por uma força motriz linear (Glueckauf, 1955).

Processos puramente adsortivos apresentam muita simila-
ridade com processos catalíticos com desativação, pois ambos 
tendem a concentrações limites ao final dos processos de re-
moção: uma concentração de saturação, no caso do primeiro, 
e uma concentração de máxima, correspondendo à desativação 
total, no caso do segundo.
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A representação matemática de processos puramente adsorti-
vos geralmente é efetuada a partir de modelos heterogêneos uni-
dimensionais com ou sem dispersão axial, cuja forma mais abran-
gente é representada pelas equações 1 e 2, que são obtidas a partir 
de balanços de massa na fase fluida e sólida, respectivamente.

(1)

(2)

Sendo:

av = área especifica do adsorvente (m2/m3);
C = concentração do soluto na fase fluida (kg/m3);
C* = concentração de saturação na fase fluida (kg/m3);
Dz = coeficiente de dispersão axial (m2/s);
Kf = coeficiente de transferência de massa (s-1);
q = concentração do soluto na fase solida (kg/kg);
t = tempo (s);
u = velocidade superficial do fluido (m/s);
e = porosidade do leito;
rs densidade do adsorvente (kg/m3).

Neste modelo, a relação entre a taxa de adsorção (dq/dt) e 
a força motriz da transferência de massa (C* - C) é linear, mo-
tivo pelo qual este modelo comumente é chamado de modelo de 
força motriz linear (LDF) (Suzuki, 1990).

Enquanto para processos de separação sem reação química, 
com os adsortivos, a força motriz é C* - C, para processos de 
remoção de Mn(II) com desativação catalítica propomos que a 
força motriz passe a ser a diferença de concentração do man-
ganês na fase sólida, em um dado instante, e a concentração 
máxima de manganês, “de saturação”, nesta fase, alcançada ao 
final da desativação do catalisador, que é similar à concentração 
de saturação dos processos adsortivos.
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Logo, propôs-se, neste trabalho, novos modelos, cuja base 
são as equações 3 e 4, para representar o processo de remoção 
de Mn(II) em reator de leito fixo com desativação catalítica, ad-
mitindo como hipóteses principais, e diferenciadoras do modelo 
LDF, dispersão axial desprezível e como força motriz, ao invés 
de (C* - C).

(3)

(4)

Sendo:

CA = concentração de Mn2+ na fase fluida (mol/m3);
qAsat

 = concentração máxima de Mn2+ na fase sólida (mol/kg);
Kr = coeficiente de transferência de massa (s-1);
qA = concentração do soluto na fase solida (mol/kg).

As equações 3 e 4 são os pilares de quatro novos modelos a 
serem testados:

modelo 1: Kr constante; 
modelo 2: Kr= kCA ;
modelo 3: Kr = (α + βqA)CA ;
modelo 4: Kr = (α + βqA)CA

2.

O melhor dentre estes modelos será validado frente a dados 
experimentais obtidos em um reator integral de leito fixo em es-
cala de bancada e utilizado para o projeto de uma unidade para 
remoção de Mn(II) de um poço tubular CSB-10 da Sanepar, 
localizado na cidade de Cianorte no Paraná.
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2. Materiais e métodos 

2.1 Aparato experimental

Para os ensaios de remoção de manganês em reator de leito 
fixo, foi montado um módulo experimental composto basica-
mente por um reator, um recipiente para o armazenamento da 
solução de sulfato de manganês e uma bomba peristáltica para 
regular a vazão, conforme a Figura 7.1a. O reator é constituí-
do por um tubo de PVC de 1,905 cm de diâmetro e 80 cm de 
comprimento, com sete pontos de coleta, com espaçamento de 
10 cm, acoplados a mangueiras de silicone com presilhas nas 
extremidades, conforme ilustrado na Figura 7.1b.

A solução de sulfato de manganês utilizada nos ensaios era 
armazenada em um tanque de PVC com capacidade de 20 l, de 
onde era bombeada para a parte inferior do reator, por meio de 
uma bomba peristáltica Gilson Miniplus® 3r.

2.2 Metodologia experimental

Inicialmente, uma camada de esferas de vidro era colocada a 
altura de 40 cm da base do reator. Acima destas, uma malha de 
aço inox era fixada para separar a primeira seção de inertes da 
segunda seção ativa preenchida com 55 g de Mn-CAG com uma 
carga metálica de 103 g/kg (1,875 mol/kg), correspondendo a 
30 cm de leito catalítico, seção ativa, com três pontos de amos-
tragem nesta seção, espaçados entre si por 10 cm. Acima do 
leito catalítico, foi fixada outra malha de aço inox, e o espaço 
restante do reator, correspondendo à terceira seção inerte, foi 
preenchido novamente com esferas de vidro até o topo.
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Reservatório

Mn2+ 0,3

0,2

0,1

Figura 7.1. (a) Módulo utilizado nos ensaios em coluna. (b) Pontos de 
amostragem em detalhe. (c) Esquema simplificado do módulo

Fonte: Autoria própria.

Após o preenchimento do leito, fixava-se a vazão da solução 
em 0,23 cm3/s (14 ml/min) e iniciava-se a contagem do tempo 
assim que a solução aparecesse no primeiro ponto de amostra-
gem da seção ativa.

As amostras da solução eram coletadas em intervalos de 
tempo determinados nos três pontos da seção catalítica a par-
tir dos pontos de coleta dispostos lateralmente na coluna. Fo-
ram coletados aproximadamente 10 ml de solução por amos-
tragem até a concentração de Mn2+ permanecer constante na 
saída da coluna, denotando desativação completa do leito ca-
talítico. A concentração de Mn2+ das amostras foi determina-
da mediante espectrômetro de absorção atômica Varian, modelo 
SpectrAA 50B

Os ensaios foram efetuados com duas solução de sulfa-
to de manganês a 0,546 mol/m3 (30 mg/L) e 0,182 mol/m3 
(10 mg/L). No decorrer de todo o experimento, o pH de cada 
amostra coletada era avaliado em um pH-metro Quimis®. Em 
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todos os casos, a temperatura da solução de trabalho manteve-
-se em 20 °C com uma variação não maior do que 3 °C.

2.3 Modelagem matemática

Os quatro modelos matemáticos utilizados neste trabalho 
foram desenvolvidos a partir de balanços molares nas fases só-
lida e fluída de um elemento diferencial do leito catalítico, con-
siderando como principais pressupostos: porosidade e proprie-
dades físicas constantes, escoamento empistonado e dispersão 
axial desprezível.

(3)

(4)

Modelo 1: Equações 3 e 4 com Kr constante
 Número de parâmetros ajustados: 2 (Kr e qAsat

)
(5)

Modelo 2: Equações 3 e 4 com Kr = kCA

 Número de parâmetros ajustados: 2 (k e qAsat
)

(6)

Modelo 3: Equações 3 e 4 com Kr = (α+βqA)CA 
Número de parâmetros ajustados: 3 (α,  e qAsat

)
(7)

Modelo 4: Equações 3 e 4 com Kr = (α+βqA)CA
2

 Número de parâmetros ajustados: 3 (α,  e qAsat
)

(8)

Para a solução dos modelos, as condições iniciais (C.I.) e de 
contorno (C.C.) são apresentadas abaixo.

C.I. 1: 0, CA = 0 (9)

C.I. 2: 0, qA = qA0 (10)

C.C. : 0, CA = CA0 (11)
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Sendo  a concentração de manganês no carvão, obtida após 
a impregnação (1,875 mol/kg), e  a concentração de Mn(II) da 
solução alimentada no reator: 0,182 mol/m3 ou 0,546 mol/m3.

2.4 Solução numérica e ajuste do modelo

Todas as derivadas axiais dos modelos foram discretizadas 
utilizando-se diferenças finitas para trás e o domínio foi subdi-
vidido em n elementos de volume (I), desde z=0 até z=L, como 
mostrado na Figura 7.2.

z = L

i = n

i = 2

i = 1

z = 0

i = n - 1

...

Figura 7.2. Discretização do domínio do problema
Fonte: Autoria própria.

No elemento  foi adicionado um ponto fictício ● na entrada 
da coluna de forma a aplicar a C.C. (em z = 0, CA =CA0 ), resul-
tando no sistema de equações 12 a 14.

Para o ponto i = 1: 

(12)
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Para os pontos 2< i < n:

(13)

E para o ponto final i = n:

(14)

Os parâmetros conhecidos, utilizados na solução do mode-
lo, são apresentados na Tabela 7.1, tendo sido determinados, 
experimentalmente, a densidade do sólido e a velocidade su-
perficial, enquanto que a porosidade foi estimada teoricamente, 
assumindo uma mistura binária entre partículas esféricas e ci-
lindros (Zou; Yu, 1996).

Parâmetro Unidades Valor

ρs kg/m3 487,5
ε - 0,45
u m/h 2,947

Tabela 7.1. Parâmetros conhecidos
Fonte: Autoria própria.

Os parâmetros desconhecidos dos modelos propostos fo-
ram obtidos pelo método de ajuste não linear por mínimos qua-
drados, com o uso da função nlinfit do software Matlab®.

Mediante o método de mínimos quadrados e a partir de um 
valor inicial, são gerados diferentes valores para os parâmetros 
a serem ajustados, até encontrar aqueles para os quais a soma 
das diferenças elevadas ao quadrado entre cada ponto obtido 
pela simulação e o seu correspondente dado experimental mais 
próximo seja mínima.
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O procedimento de ajuste foi realizado como segue:

• os parâmetros a serem ajustados foram definidos como sendo variá-
veis da função (i.e, K(1), K(2)...);

• foram fixados os parâmetros conhecidos do modelo;

• a coordenada espacial foi discretizada em 100 elementos, e a coor-
denada temporal em 1000 elementos;

• o sistema de equações diferenciais foi discretizado para o ponto ini-
cial, os pontos intermediários e o ponto final;

• o sistema de equações foi resolvido com as condições iniciais e de 
contorno, utilizando-se a função ode15s;

• por meio da função nlinfit, foram determinados os valores dos pa-
râmetros para os quais foi minimizado o valor da soma das diferenças 
ao quadrado das concentrações experimentais, e dos valores das con-
centrações obtidas com a solução do sistema de equações diferenciais. 
Isto foi feito para as alturas de leito de 0,1, 0,2 e 0,3 m em diferentes 
instantes de tempo. Assim, a função objetivo é então o vetor de con-
centrações resultante da solução do sistema de equações diferenciais 
para as alturas de leito de 0,1, 0,2 e 0,3 m.

Uma vez calculados os valores dos parâmetros, cada modelo 
foi resolvido numericamente no Matlab® com a função ode15s. 
Para cada um, foram calculados os coeficientes de determina-
ção (R2) e os critérios de Akaike (AIC), sendo que o modelo 
que fornecesse um maior R2 e um menor AIC seria aquele que 
melhor representa o comportamento dos dados experimentais.

2.5 Projeto de um reator em escala plena

Para projetar uma unidade de remoção de Mn2+ de um poço 
tubular da Sanepar, localizado em Cianorte, adotou-se a se-
guinte estratégia:

1º) Admitiu-se que a velocidade superficial na unidade pro-
jetada é igual à utilizada em escala piloto (u = 2,947 m/h).
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2º) Calculou-se a área da seção transversal do reator, neces-
sária para obter-se a velocidade superficial estipulada:

(15)

Sendo:

A = área da seção transversal do reator (m²);
u = velocidade superficial (m/h);

 = vazão do poço (m³/h).

3º) Com o valor de  determinado, calculou-se o diâmetro 
do poço:

(16)

Sendo:

D = diâmetro do poço (m).

4º) Atribuiu-se um valor do comprimento do reator que as-
segure a operação ininterrupta por pelo menos 6 anos, estimado 
mediante a simulação do modelo de Jorge-Denhez em vários 
comprimentos, com a concentração de Mn2+ do poço tubular 
CSB-10 de Cianorte (CA0 = 0,036 mg/L).

5º) Definidos o comprimento e o diâmetro do reator, calcu-
la-se a massa de catalisador a partir da equação 17.

W = ρs.A.L (17)
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Sendo:

W = massa de catalisador;
L = comprimento do reator.

3. Resultados e discussão

3.1 Comportamento do pH

A partir de medidas de pH ao longo do leito catalítico do 
reator de leito fixo em escala de bancada (Figura 7.1), recheado 
com o catalisador Mn-CAG, constatou-se que o pH da solução 
de Mn2+ aumenta ao longo da coluna, de z = 10 a 30 cm, inde-
pendentemente do instante de tempo analisado (Figura 7.3). O 
valor do pH da solução alimentada ao reator com concentração 
de 0,546 mol/m3 (30 mg/L) era próximo a 6,0, no entanto, ao 
entrar em contato com o leito catalítico, o pH sobe para valores 
próximos a 10 já nos primeiros dez centímetros, tendendo ao 
valor do pH da solução alimentada conforme o tempo passa.

Acredita-se que o aumento no valor do pH ao longo do re-
ator seja devido ao fato de os óxidos metálicos que ficam na su-
perfície do Mn-CAG terem a tendência de hidrolisarem, sendo 
este o comportamento geral dos óxidos metálicos quando são 
colocados em soluções aquosas (Stumm; Morgan, 1996). Desta 
forma, quando a superfície do Mn-CAG entra em contato com a 
solução diluída, a superfície do óxido metálico hidratado libera 
grupos hidroxila, aumentando o valor do pH da solução.

Nas figuras 7.4a e 7.4b, pode-se observar como o pH, CA e 
a % remoção se comportaram ao longo de um ensaio no reator 
de leito fixo em escala de bancada. 
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Figura 7.3. Variação do pH ao longo do tempo em três posições axiais
Fonte: Autoria própria.

Até um valor de pH de aproximadamente 9,7, o processo 
manteve-se com porcentagens de remoção de 100% (Figura 
7.4b) com um efluente totalmente livre de manganês, consta-
tando-se uma rápida diminuição do pH e da porcentagem de 
remoção no período de tempo de até aproximadamente 10 h, 
sugerindo uma maior disponibilidade dos sítios ativos (Morgan; 
Stumm, 1964), até um valor de pH quase constante, ao redor 
de 7, e indicando a desativação total do leito catalítico de Mn-
-CAG a partir das 10 horas iniciais de operação.

Segundo Hem (1963), para valores de pH baixos (pH<4), 
o manganês é altamente solúvel e não se apresenta em nenhuma 
das fases sólidas (Mn2O, Mn2O3, Mn3O4 e Mn(OH)2). Entre valo-
res de pH de 4 a 8,5 aproximadamente, sob condições oxidantes, 
este encontra-se na forma insolúvel MnO2 e na forma solúvel para 
condições redutoras. Já para valores de pH acima de 8,5, o man-
ganês apresenta-se na forma de vários óxidos insolúveis. Conse-
quentemente, considerando os valores de pH observados ao longo 
do tempo com duas concentrações iniciais diferentes (Figura 7.4), 
se analisarmos exclusivamente o efeito do pH, poderíamos con-
cluir que, no início da operação, o manganês estaria precipitando 
sobre a superfície do Mn-CAG na forma na de óxido.
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Figura 7.4. (a)Variação da concentração e do pH e  

(b) porcentagem de remoção de Mn2+

Fonte: Autoria própria.

Ainda assim, devido às propriedades anfóteras dos óxidos me-
tálicos, a superfície do material pode sofrer protonação ou des-
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protonação em função das variações do pH, o que faz com que o 
processo de adsorção e auto-oxidação seja também muito depen-
dente do pH (Coughlin; Matsui, 1976; Morgan; Stumm, 1964).

De fato, segundo diversos autores (Griffin, 1960; Hem, 
1978; Knocke; Occiano; Hungate, 1991; Morgan; Stumm, 
1964), em valores de pH inferiores a 8, não é observada a oxi-
dação do manganês sem o uso de agentes oxidantes externos 
devido a uma maior estabilidade do íon bivalente.

Desta forma, o comportamento do pH (Figuras 7.4a) e da por-
centagem de remoção (Figura 7.4b), ao longo do tempo, sugerem 
que, ao longo do processo de remoção de manganês no reator, o 
mecanismo de remoção varia, podendo acontecer oxidação, auto-
-oxidação do Mn2+ e adsorção do íon na superfície do Mn-CAG.

No entanto, segundo Davies e Morgan (1989), se os sítios 
ativos da superfície não estiverem em excesso, é difícil determi-
nar se a reação está sendo acelerada pela superfície do Mn-CAG 
proporcionada originalmente ou pelos produtos do manganês 
oxidado, os quais podem ser de natureza diversa, devido à gran-
de quantidade de estados de oxidação possíveis do manganês. 
Portanto, saber qual mecanismo está determinando a velocidade 
de remoção de manganês e até que ponto do processo, requere-
ria estudos mais aprofundados.

3.2 Discriminação e validação dos modelos

Conforme se pode observar na Figura 7.5, o modelo 1 
(Kr constante) não representou adequadamente o comportamen-
to observado experimentalmente, justificando o seu baixo coefi-
ciente de correlação (R2 = 0,49) (Tabela 7.2), sugerindo que o 
coeficiente de transferência de massa varia ao longo do tempo e, 
portanto, em função da concentração. Desta forma, testou-se o 
modelo 2 (Kr = kCA) que se ajustou melhor aos dados experimen-
tais (R2 = 0,987), com valores próximos aos valores de R2 apre-
sentados pelo ajuste do modelos 3 (R2=0,995) e 4 (R2=0,983), 
no entanto, o modelo 4 também não representou satisfatoriamen-
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te o comportamento dos dados experimentais (Figura 7.5b), ao 
contrário do modelo 3 que, além de apresentar o maior valor de 
R2, também se ajustou muito bem aos dados experimentais.
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Figura 7.5. Dados experimentais obtidos na coluna para o ensaio com CA0 
= 0,546 mol/m3 em comprimentos de leito de 10, 20 e 30 cm, e simulação 

dos modelos propostos: (a) modelo 1 e 2 (b) modelo 3 e 4
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Fonte: Autoria própria.

A fim de certificar-se de qual é o melhor modelo, utilizou-se 
o critério de informação de Akaike (AIC), cujos valores encon-
tram-se na Tabela 7.2, ficando evidente que o modelo 3 é o que 
melhor representa o comportamento experimental, pois apre-
sentou um menor valor do AIC, e será doravante denominado 
por modelo de Jorge-Denhez.

Modelo R2 AIC

modelo 1: Kr constante 0,490 -241,8

modelo 2: Kr= kCA 0,987 -376,5

modelo 3: Kr = (a + βqA)CA 0,995 -385,7

modelo 4: Kr = (a + βqA)CA
2 0,983 -366,7

Tabela 7.2. Critérios de informação de Akaike e coeficientes de 
determinação para os modelos propostos para descrever a remoção de 

manganês em coluna
Fonte: Autoria própria.

Os resultados do ajuste dos parâmetros dos quatro modelos 
para a concentração inicial de manganês CA0 = 0,546 mol/m3 
encontram-se ilustrados na Tabela 7.3.

Parâmetro 
ajustado Unidades Modelo 

1
Modelo 

2
Modelo 

3
Modelo 

4
Kr h-1 0,0575 - - -

qAsat
mol/kg 2,434 2,361 2,395 2,369

K m3/molh - 0,403 - -

α

Modelo 3: 
m3/molh

Modelo 4: 
m6/mol2h

- - 2,331 13,878

β
Modelo 3:

kgm3/mol2h
Modelo 4:

kgm6/mol2h
- - -0,924 -5.712

Tabela 7.3. Parâmetros ajustados com = 0,546 mol/m3
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Fonte: Autoria própria.
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Fonte: Autoria própria.

Uma vez selecionado o modelo 3, doravante denominado 
modelo Jorge-Denhez, simulou-se o comportamento dinâmico 
do reator de leito fixo em escala de bancada até 100 horas de 
operação. Os resultados ilustrados na Figura 7.7 revelam que, 
até seis horas de operação, a concentração de Mn2+ na saída do 
reator (z = 30 cm) é praticamente nula, aumentando paulatina-
mente até que todo o leito catalítico encontra-se desativado, o 
que ocorre com aproximadamente 100 horas de operação.
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Fonte: Autoria própria.

É interessante observar que, apesar de o processo de re-
moção de manganês no reator de leito fixo ser limitado pela 
transferência de massa fora da partícula, como comprovado por 
Denhez (2017), sabe-se que neste sistema ocorre uma reação 
química, sugerindo a existência de um comportamento cinético 
aparente com desativação. Perseguindo esta perspectiva, substi-
tuiu-se na equação 4, resultando na equação 18 abaixo.

(18)

A equação 18 sugere um comportamento cinético aparente 
de primeira ordem e pode ser reescrita na forma da equação 19.

.

(19)



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

291

Em que k representa um coeficiente de desativação catalítica 
do carvão impregnado descrito na equação 20.

k = (α+βqA)(qAsat 
– qA) (20)

Logo, o modelo de Jorge-Denhez pode ser reescrito sob 
uma perspectiva cinética na forma das equações 19, 20 e 21.

(21)

É ilustrado, na Figura 7.8, o comportamento de k em fun-
ção da concentração de manganês no carvão impregnado (qA). 
Constata-se que, à medida que a reação avança e a concentra-
ção de manganês no sólido aumenta, o catalizador vai perdendo 
a sua atividade catalítica e a velocidade de remoção de manga-
nês diminui até a sua desativação total.
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Figura 7.8. Coeficiente de desativação catalítica (k) em função da 
concentração no sólido

Fonte: Autoria própria.
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Não basta selecionar o melhor modelo, deve-se validá-lo em 
uma condição diferente daquela em que foi ajustado para que 
este possa ser utilizado no projeto e análise de uma unidade de 
remoção de Mn2+ de um poço tubular de águas subterrâneas 
na cidade de Cianorte. O modelo de Jorge-Denhez foi ajustado 
com uma solução de Mn2+ com uma concentração 0,546 mol/
m3 (30 mg/L), e a simulação deste modelo para uma concen-
tração de 0,182 mol/m3 (10 mg/L) revela que o modelo repre-
sentou, adequadamente, o comportamento experimental e está 
devidamente validado, podendo ser utilizado para fins de pro-
jeto e análise de um reator de leito fixo para remoção de Mn2+ 

de Cianorte.
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Figura 7.9. Validação do modelo com = 0,182 mol/m3

Fonte: Autoria própria.

3.3 Projeto de um reator em plena escala

O poço CSB-10 da Companhia de Saneamento de Paraná 
(Sanepar), localizado na cidade de Cianorte, apresenta concen-
trações de ferro e manganês (Tabela 7.4) que, muito embora 
estejam dentro dos valores máximos permitidos pela legislação 
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brasileira, podem acarretar problemas de bombeamento, princi-
palmente devido à deposição de óxido de manganês nas paredes 
das tubulações de distribuição.

Parâmetro Unidade padrão Resultado Valor máximo 
permitido 

Manganês mg/L 0,036 0,1
Ferro mg/L 0,012 0,3

Tabela 7.4. Concentrações de ferro e manganês encontradas no poço CSB-
10 da Sanepar na cidade de Cianorte

Fonte: Autoria própria.

Conforme descrito na metodologia, calculou-se o diâmetro 
do reator como sendo de 3 m para operar com a vazão do poço 
(25 m3/h) com uma velocidade superficial de 2,947 m/h. Após 
diversas simulações do modelo Jorge-Denhez, devidamente va-
lidado, concluiu-se que um comprimento de reator de 1 m seria 
suficiente para garantir a remoção total de Mn2+ da corrente de 
água efluente do reator por aproximadamente seis anos e meio, 
conforme se pode observar na simulação representada pela Fi-
gura 7.10, para z = 1 m, cujas características operacionais e de 
projeto encontram-se listadas na Tabela 7.5.

Parâmetro Unidades Valor

Comprimento m 1,0
Diâmetro m 3,3

Massa de Mn-CAG kg 3.446
Vazão m3/h 25

Concentração inicial de Mn2+ mg/L 0,036
Concentração final de Mn2+ mg/L 0,0

Temperatura ºC 23
Tabela 7.5. Características de uma unidade de remoção de manganês 
projetada para as condições do poço CSB-10 da cidade de Cianorte

Fonte: Autoria própria.
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 em uma coluna de 1 m de comprimento
Fonte: Autoria própria.

Considerações finais

Apesar de o modelo de Jorge-Denhes ter sido ajustado e 
validado em concentrações superiores (10 e 30 mg/L) àquelas 
encontradas no poço tubular de Cianorte (0,036 mg/L), o es-
tudo realizado por Denhez (2017) em um reator de leito fixo, 
recheado com Mn-CAG, nas mesmas condições operacionais 
apresentadas neste trabalho, revela que a concentração inicial 
(CA0) não exerce influência significativa sobre a cinética de re-
moção de Mn2+ em reator de leito fixo, convalidando a metodo-
logia adotada no projeto.

O modelo Jorge-Denhez foi desenvolvido para remoção de 
manganês como único componente, desconsiderando a compe-
tição de outros íons presentes na água subterrânea pelos sítios 
ativos do Mn-CAG. Deste modo, notadamente, os íons ferro 
presentes na água do poço CSB-10 (Tabela 7.5), podem com-
petir com o manganês, logo, são necessários estudos posteriores 
em escala de bancada a fim de conhecer a dinâmica da remoção 
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de manganês em sistemas multicomponentes para conseguir 
uma melhor aproximação ao comportamento do reator na colu-
na em condições reais da água do poço. 

Paralelamente, seria muito interessante implantar este pro-
jeto no poço tubular de Cianorte para averiguar o comporta-
mento da unidade em condições reais.

Destaca-se que, como a etapa limitante da transferência 
de massa no leito catalítico composto por Mn-CAG ocorre no 
meio fluído fora da partícula (Denhez, 2017), acredita-se que o 
modelo de Jorge-Denhez possa ser utilizado para o projeto de 
unidades de remoção de Mn2+ para outros poços tubulares da 
Sanepar com elevados teores de Mn2+.

A fim de mitigar os impactos ambientais da substituição do 
leiro catalítico saturado de manganês ao final dos 6,5 anos de 
operação do reator, seria muito interessante desenvolver estu-
dos de regeneração do leito catalítico, inicialmente em escala de 
bancada, para, posteriormente, ser implantado em escala plena. 
Outra alternativa que merece estudos posteriores seria queimar 
o catalisador saturado, cujo constituinte principal é o carvão, 
recolher as cinzas composta principalmente por óxido de man-
ganês e converter todo o manganês em matéria-prima para a 
síntese de novos catalisadores Mn-CAG.

O carvão ativado impregnado com MnOx proporcionou um 
pH elevado à solução que entrou em contato com ele, o que, se-
gundo a literatura, favorece a cinética de remoção de manganês. 
Contudo, na reação de oxidação do metal, são liberados prótons 
que fazem com que o pH da solução diminua. Consequentemen-
te, o pH variou ao longo do experimento, o que pode ter contri-
buído para que diversos mecanismos de remoção ocorressem.

O coeficiente global de transferência de massa não é cons-
tante e varia em função da concentração de manganês no sólido 
e da concentração do metal no fluido.

A reação de remoção do manganês da solução ocorre se-
gundo um mecanismo de pseudoprimeira ordem.
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Usando o modelo de Jorge-Denhez validado, foi projetada 
uma unidade de remoção de manganês para um poço da Sa-
nepar, encontrando-se que, com uma concentração inicial de 
manganês de 6,55x10-4 mol/m3 (0,036 mg/L), o reator de lei-
to fixo poderia operar mantendo a concentração do metal no 
efluente igual a zero durante aproximadamente 6,5 anos na va-
zão do poço (25 m3/h), para uma altura de leito de 1 m e um 
diâmetro de 3,3 m.

O modelo de Jorge-Denhez representou adequadamente a 
dinâmica de remoção de manganês e pode ser utilizado para fins 
de simulação, projeto e análise de unidades de remoção de Mn2+ 
de poços tubulares de águas subterrâneas.
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CAPÍTULO 8

AVALIAÇÃO DE HIDRÓXIDO  
DUPLO LAMELAR MAGNÉTICO 

COMO ADSORVENTE NA REMOÇÃO 
DE SELÊNIO

Alesandro Bail, Renata Mello Giona, Luciane Effting, Kléber Gomes Ramirez

A contaminação da água tem sido um assunto exaustiva-
mente discutido pela comunidade científica mundial, pois está 
diretamente relacionada à saúde, ao abastecimento público e à 
degradação do mais importante recurso natural que possuímos.

Neste capítulo, serão abordados os hidróxidos duplos lame-
lares magnéticos, preparados, caracterizados e avaliados pelo 
Grupo de Pesquisa Química de Interface, Catálise e Energias 
Renováveis, UTFPR, Campus Medianeira, em parceria com o 
Laboratório de Química de Materiais e Tecnologias Sustentá-
veis – Laqmats – UTFPR, Campus Apucarana, bem como com 
o auxílio de parceiros em outras instituições.

O objetivo geral é avaliar a possibilidade de utilizar esse tipo 
de material em um sistema filtrante de leito fixo para o tratamen-
to de água de poços tubulares, inicialmente em escala de banca-
da e, posteriormente, em escala piloto. Os objetivos específicos 
são preparar os materiais utilizando técnicas de síntese química, 
caracterizá-los por diversas técnicas analíticas e avaliá-los na re-
moção de contaminantes de água, tal como o arsênio, em ex-
perimentos de batelada e em coluna de leito fixo, vislumbrando 
a migração da escala de bancada para a escala piloto, além de 
estudar os principais fatores cinéticos e de equilíbrio envolvidos.

Espera-se que os resultados obtidos possam contribuir com 
os processos de tratamento de água já empregados pela Sanepar 
ou, ainda, possam ser o início de uma nova tecnologia, nascida 
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no laboratório e desenvolvida futuramente in loco para benefi-
ciar a população consumidora.

1. Referencial teórico

Dentre os tipos de contaminação da água, aquele por agen-
tes químicos possui papel de destaque. Muitas vezes, a conta-
minação química se estabelece de forma fantasma, sem causar 
modificações visíveis na água e, dependendo da concentração, 
os contaminantes não são facilmente detectados até mesmo sob 
a óptica das mais avançadas técnicas analíticas disponíveis. 

A água bruta tem, de maneira geral, apresentado um im-
portante aumento na concentração de espécies químicas conta-
minantes, devido, principalmente, a fatores como crescimento 
desordenado das cidades ocupando áreas de manancial, uso 
desmedido de agrotóxicos e pesticidas em áreas agrícolas e des-
pejos industriais tóxicos, (Kim et al., 2013). Além dos fatores 
de ordem antropogênica, muitas espécies químicas são natural-
mente conduzidas pelo ambiente devido ao intemperismo das 
rochas (Jiang et al., 2012). O arsênio figura entre um dos prin-
cipais contaminantes de água e, além de sua ocorrência apresen-
tar uma componente geográfica, é despejado no meio ambiente 
a partir de pesticidas e resíduos da indústria mineradora, por 
exemplo. A toxicidade do arsênio depende da sua forma quími-
ca, sendo as principais espécies encontradas no meio ambiente 
os oxiácidos de As(III) e As(V), porém, todos eles são altamente 
tóxicos quando inalados, ingeridos ou absorvidos (Yogarajah; 
Tsai, 2015). As doenças ligadas ao envenenamento crônico por 
arsênio incluem desde lesões de pele até diabetes, insuficiência 
renal e câncer, podendo levar à morte (Wang et al., 2010). 

Dessa forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
a Resolução Conama nº 357 recomendam que a concentração 
máxima de arsênio em água potável seja de 10 μg/L. 

De acordo com os dados da Sanepar, há, no estado do Para-
ná, poços tubulares permanentemente fechados devido à presen-
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ça de arsênio. A concentração de arsênio nesses poços, muitas 
vezes, não é superior ao limite estabelecido pelas agências regula-
tórias, contudo, devido ao risco de exposição contínua e ao longo 
prazo, há necessidade de remoção do arsênio de forma integral. 

Inúmeros métodos têm sido investigados para a remoção 
de poluentes iônicos, tais como processos de adsorção, troca 
iônica, processos por filtração em membrana, precipitação, co-
agulação, floculação e oxidação (Terechova, 2014). 

Apesar da disponibilidade desses métodos, os processos de 
adsorção aparecem como uma alternativa versátil, uma vez que 
os materiais adsorventes podem ser quimicamente ajustados de 
acordo com as características da molécula ou íon que deve ser 
removido (adsorvato), o que aumenta a seletividade e a eficiên-
cia do processo de tratamento (Ji et al., 2015).

Uma grande diversidade de materiais pode apresentar algu-
ma característica necessária a um adsorvente no estado sólido, 
incluindo capacidade de adsorção, seletividade, robustez e re-
generabilidade. Entretanto, em geral, muitos deles impõem di-
ficuldades para a separação nas etapas de recuperação quando 
utilizados na forma finamente particulada, principalmente em 
processos contínuos. Além disso, o tamanho de partícula dos 
adsorventes pode gerar dificuldades no processo de tratamento, 
pois, se por um lado, é interessante que o adsorvente apresente 
elevada área superficial, o que contribui para a remoção do ad-
sorvato, se o tamanho de partícula for demasiadamente peque-
no, pode ocorrer comprometimento do processo de filtração, 
como, por exemplo, devido ao entupimento dos poros do meio 
filtrante (Schiller; Schmidt, 2015).

Uma estratégia que vem ganhando espaço para superar essa 
limitação experimental, em nível de pesquisa, é o preparo do 
material adsorvente diretamente sobre partículas magnéticas, 
pois, pela aplicação de um campo magnético, é possível direcio-
ná-las ou retê-las no meio de reação, o que pode ser usado de 
forma estratégica nas etapas de separação, regeneração e reuso 
do adsorvente (Mehta et al., 2015). 
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Certamente, o material magnético mais estudado para esse 
fim tem sido a magnetita, que é um dos minerais responsáveis 
pelo magnetismo naturalmente encontrado em rochas ígneas. 
A magnetita possui um arranjo cúbico do tipo espinélio com 
fórmula Fe3O4 (Figura 8.1), em que os íons óxido dão origem a 
vacâncias tetraédricas, ocupadas por íons Fe(III), e octaédricas, 
ocupadas igualitariamente por íons Fe(II) e Fe(III). É devido 
à existência desses dois arranjos geométricos, em que os spins 
eletrônicos são antiparalelos, que a magnetita apresenta pro-
priedades ferrimagnéticas, ou seja, é suscetível à magnetização 
duradoura após a aplicação de um campo magnético. Como um 
ferrimagneto, a magnetita apresenta características comuns a 
essa classe, tais como magnetização espontânea, temperatura 
de Curie, histerese e remanência (Coey, 2009). 

Sítio tetraédrico
(Fe3+)

Oxigênio

Sítio octaédrico
(Fe3+ e Fe2+)

a
a

c

Figura 8.1. Representação esquemática da estrutura cristalina da 
magnetita

Fonte: Adaptado de Teixeira et al., 2012.

Apesar de a magnetita possuir carga superficial devido ao 
processo de protonação e desprotonação de grupos hidroxila 
(-OH), possibilitando a sua interação com espécies iônicas a 
partir de processos de sorção, a instabilidade dos íons Fe(II) 
é uma limitação importante e deve ser superada, uma vez que 
pode comprometer a estabilidade de todo o material. A mag-
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netita é espontaneamente submetida ao processo de oxidação 
dos íons ferrosos, Fe(II), a íons férricos, Fe(III), quando ex-
posta, por exemplo, ao oxigênio molecular do ar, resultando na 
formação de maghemita (γ-Fe2O3), um alótropo metaestável 
da hematita (α-Fe2O3). Embora a maghemita também seja um 
ferrimagneto, possui menor susceptibilidade magnética que a 
magnetita e mais baixa temperatura de Curie – temperatura na 
qual um ferrimagneto passa a comporta-se como um paramag-
neto, passando a perder sua capacidade de permanecer magne-
tizado após o campo magnético externo ser removido (Cornell; 
Schwertmann, 2004).

Devido às suas excelentes propriedades magnéticas e obten-
ção a partir de rotas sintéticas relativamente simples, a magneti-
ta tem sido utilizada em associação com outros compostos para 
criar um grande número de materiais magnéticos, tal como no 
caso das estruturas do tipo core-shell, nas quais o núcleo mag-
nético pode ser recoberto por uma grande variedade de com-
postos (Chaudhuri; Paria, 2012).

Uma das estruturas tipo core-shell mais investigadas é aque-
la cujo recobrimento é feito por meio de síntese de sílica meso-
porosa. Os materiais baseados em sílica têm sido investigados 
para esse fim, devido à sua estabilidade, suas propriedades tex-
turais e por poderem ser facialmente modificados para atuarem 
em diferentes tipos de reações (Alothman, 2012), incluindo ad-
sorção de íons e catálise heterogênea (Addy et al., 2012; Bail et 
al., 2013; Dorigon et al., 2017). 

Outra classe de materiais com grande potencial de aplica-
bilidade em processos de adsorção é formada pelos hidróxidos 
duplos lamelares (HDLs). Os HDLs consistem de lamelas de 
hidróxidos duplos de metais carregadas positivamente, empilha-
das ao longo da direção basal e separadas por ânions hidratados 
intercalados (Halma et al., 2006). Sua estrutura pode ser com-
preendida como derivada do mineral brucita – Mg(OH)2 – em 
que os íons magnésio são coordenados octaedricamente a gru-
pos hidroxila (Figura 8.2). Esses octaedros estão ligados entre 
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si através das arestas, obtendo-se lamelas “bidimensionais”, que 
são ligadas umas às outras por meio de forças fracas de van der 
Waals. Quando um cátion trivalente substitui um cátion divalen-
te, as lamelas passam a apresentar carga residual positiva, a qual 
é neutralizada pela intercalação de ânions hidratados (Crepaldi; 
Valim, 1998; Geraud et al., 2006).

H H H H H

H H

(b)

(M2+)

(M3+)

(Ânions hidratados)

(OH)

(a)

H H H

=

Figura 8.2. (a) Estrutura cristalina do hidróxido duplo lamelar e (b) 
representação esquemática de uma camada simples 

Fonte: Forano, 2004.

Quando tratados termicamente, os HDLs formam uma fase 
mista óxido-hidróxido que, ao entrar em contato com uma so-
lução aquosa, sofre regeneração da fase hidróxido, capturando 
os íons em solução para reestabelecer a neutralidade da estru-
tura lamelar (Song et al., 2013). Esse “efeito memória” é inte-
ressante para a remoção de uma grande quantidade de ânions 
contaminantes de águas, superficiais e subterrâneas, tais como 
fluoreto, sulfato, arsenato, arsenito, selenato, selenito, cromato, 
fosfato, entre outros. Além da adsorção oriunda do processo de 
intercalação, os HDLs podem atuar como adsorventes devido à 
sua superfície, o que ocorre, por exemplo, de forma semelhante 
na sílica, pois ambos os materiais possuem grupos hidroxila co-
brindo toda a sua superfície. Entretanto, uma notável diferença 
é que, enquanto a sílica sofre o processo de protonação/despro-
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tonação em pH 2-3, para os HDLs, isso geralmente ocorre em 
uma faixa de pH muito mais elevada, tal como pH 6-8, deno-
tando uma acidez/basicidade de Brönsted mais branda, o que 
deve resultar em diferenças importantes quando submetido ao 
processo de adsorção. 

Como foi exposto anteriormente, os HDLs sintéticos são 
modelos baseados em sistemas naturais, tais como a brucita. 
Desta forma, o estudo desta classe de compostos permite, inclu-
sive, considerar a possibilidade de aplicação de argilominerais 
na forma natural, o que poderia ser menos custoso e ambiental-
mente superior à proposta discutida aqui. 

Independentemente do tipo de adsorvente utilizado, o estudo ci-
nético e termodinâmico da adsorção é indispensável para a compre-
ensão dos mecanismos envolvidos e para a etapa de escalonamento.

Devido ao processo de adsorção ser considerado uma ope-
ração de transferência de massa, é necessário saber qual é o li-
mite da adsorção, podendo essa quantidade ser calculada com a 
ajuda das isotermas de adsorção. As isotermas correlacionam a 
quantidade de adsorvato com a concentração em equilíbrio em 
solução, isto é, mostram a capacidade de adsorção de um adsor-
vente, avaliando quantitativamente o processo (Rashed, 2013). 
Os modelos matemáticos mais frequentemente utilizados para 
descrever tais processos são os de Langmuir e Freundlich, sendo 
que outros, tais como Sips, Radke-Prausnitz e Temkin muitas ve-
zes ajustam-se de forma mais adequada aos dados experimentais 
(Radke; Prausnitz, 1972; Turiel et al., 2003; Dada et al., 2012).

A isoterma de Langmuir é a mais comumente utilizada para 
descrever arranjos em monocamada e assume que não há inte-
ração entre as moléculas adsorvidas. Esse modelo é representa-
do pela equação 1.

𝑞𝑞𝑒𝑒 =
𝑞𝑞𝑚𝑚𝐾𝐾𝐿𝐿𝐶𝐶𝑒𝑒

(1 + 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐶𝐶𝑒𝑒) 
\s

  (1)
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Em que:

qe = quantidade de adsorvato adsorvido por grama de adsorvente no 
equilíbrio (mg g-1);
Ce = concentração de adsorvato no equilíbrio (mg L-1);
qm = capacidade máxima de cobertura por monocamada (mg g-1);
KL = constante de equilíbrio da isoterma de Langmuir (L mg-1).

A isoterma de Freundlich é frequentemente utilizada para 
descrever a adsorção em superfícies heterogêneas e assume que 
não há saturação dos sítios. A equação 2 representa esse modelo.

𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝐹𝐹𝐶𝐶𝑒𝑒
1/𝑛𝑛  \s (2)

Em que:

KF = constante da isoterma de Freundlich (mg g-1);
Ce = concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L-1);
n = fator de intensidade de adsorção;
qe = quantidade de arsênio adsorvido por grama de adsorvente no 
equilíbrio (mg g-1).

A isoterma de Temkin leva em conta, explicitamente, as in-
terações adsorvato-adsorvente e, a valores intermediários de 
concentração, assume que o calor de adsorção de todas as mo-
léculas na camada deveria decrescer linearmente, resultando em 
uma distribuição uniforme de energia de ligação (equação 3).

\s
(3)
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Em que:

AT = constante de ligação de Temkin (L mg-1);
bT = constante da isoterma de Temkin;
R = constante universal dos gases (8,314 J K-1 mol-1);
T = temperatura (kelvin, K);
Ce = concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L-1).

A isoterma de Radke-Prausnitz (RP) é um híbrido de três 
parâmetros, baseada nas isotermas de Langmuir e Freundlich. 
Os parâmetros ajustáveis são KRP, qRP e nRP (equação 4).

𝑞𝑞𝑒𝑒 =
𝑞𝑞𝑚𝑚𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛

𝑞𝑞𝑚𝑚+(𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛−1)
 
\s

(4)

Em que:

KRP é a constante de equilíbrio (L mg-1);
qm é a capacidade máxima de adsorção (mg g-1);
n é o fator exponencial relacionado ao tipo de cobertura superficial. 

Em elevada concentração, essa isoterma torna-se equivalen-
te à isoterma de Freundlich e, para n = 0, torna-se equivalente 
à isoterma de Langmuir.

A isoterma de Sips também é baseada nas isotermas de Lag-
muir e Freundlich e mantém fortes semelhanças com o modelo 
de RP, exceto por modificações no parâmetro n e no arranjo da 
equação. A equação 5 representa esse modelo.

𝑞𝑞𝑒𝑒 =
𝑞𝑞𝑚𝑚(𝐾𝐾𝐶𝐶𝑒𝑒)𝑛𝑛

1 + (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑒𝑒)𝑛𝑛  
\s

(5)

Os parâmetros cinéticos da reação de adsorção são cruciais 
para o escalonamento do processo, pois possibilitam economia 
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de energia e contribuem para viabilizar o processo industrial em 
relação às condições operacionais. Os modelos cinéticos nor-
malmente avaliados são os de pseudoprimeira e pseudossegun-
da ordens, utilizando equações bem estabelecidas, por exemplo, 
por Lagergren e Ho, respectivamente (Qiu et al., 2009). Outros 
modelos podem ser considerados, tais como o modelo da di-
fusão intrapartícula e Elovich para sólidos porosos e com dis-
tribuição heterogênea dos sítios de adsorção, respectivamente 
(Wu et al., 2009; Radnia et al., 2011). Os modelos de pseudo-
primeira ordem e de pseudossegunda ordem podem ser rela-
cionados com a quantidade de adsorvato adsorvido e descritos 
pelas equações 6 e 7, respectivamente.

\s (6)

𝑞𝑞𝑡𝑡 =
𝑘𝑘𝑠𝑠𝑞𝑞𝑚𝑚2𝑡𝑡

1 + (𝑘𝑘𝑠𝑠𝑞𝑞𝑚𝑚𝑡𝑡)
 
\s

(7)

Em que:

qt = quantidade de adsorvato adsorvido no tempo t (mg g-1);
qm = quantidade máxima de adsorvato adsorvido (mg g-1);
t = tempo da reação (min);
kf = constante de velocidade de pseudoprimeira ordem (min-1);
ks = constante de pseudossegunda ordem (Lmol-1min-1).

Ambos os modelos cinéticos podem ser considerados na 
forma linear e, desta forma, costumam ser utilizados para a ob-
tenção dos parâmetros cinéticos da reação. As formas lineares e 
os parâmetros cinéticos serão apresentados apropriadamente na 
seção dos resultados e discussão.

A avaliação dos materiais adsorventes em condições de flu-
xo contínuo é uma exigência prática, haja vista a necessidade de 
tratamento de água subterrânea captada através de poço tubu-
lar. Dessa forma, a vazão é constante e carece de um sistema de 
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adsorção que atue com o menor tempo de contato possível para 
a remoção do poluente e possibilite o uso de etapas simplifica-
das. Uma forma de atender a essa demanda é utilizando colunas 
empacotadas com o adsorvente conectadas diretamente à linha 
de produção de água.

Nesse tipo de processo, o leito empacotado com o sólido ad-
sorvente recebe um fluxo ascendente ou descendente da solução 
contendo o adsorvato e tem seu leito dividido em três zonas: (I) 
zona de leito não utilizado (do inglês length unused bed, LUB), 
(II) zona de transferência de massa (ZTM), onde de fato ocorre 
a adsorção, e (III) zona de equilíbrio (ZEQ), na qual é aplicado 
o modelo de isoterma para obtenção dos principais parâmetros 
experimentais (Thomas e Crittenden, 1998).

O modelo de Thomas é muito utilizado para avaliar o de-
sempenho de colunas de adsorção e seu design simplificado ig-
nora a resistência à transferência de massa intrapartícula e a 
resistência externa, significando que a velocidade de adsorção é 
controlada pela reação de superfície entre o adsorvato e os sítios 
do adsorvente. A equação 8 descreve o modelo.

𝐶𝐶
𝐶𝐶0

=
1

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝐾𝐾𝑇𝑇𝑄𝑄 (𝑞𝑞𝑞𝑞 − 𝐶𝐶0𝑉𝑉  )�
 

\s
(8)

Em que:

C = concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L-1);
C0 = concentração inicial do adsorvato (mg L-1);
KT = constante de velocidade de Thomas (ml min-1 mg-1);
Q = vazão da solução (ml min-1);
M = massa total de adsorvente (g);
q = capacidade máxima de adsorção (mg g-1);
V = volume de trespasse (ml).
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Esses modelos e outros foram utilizados para o tratamento 
dos dados obtidos na adsorção de arsênio em batelada e em 
coluna utilizando o hidróxido duplo lamelar magnético de mag-
nésio alumínio 2:1 com carbonato intercalado, preparado e ca-
racterizado pelos grupos de pesquisa envolvidos neste trabalho.

2. HDLs como adsorventes

2.1 Preparo e caracterização de HDLs

No âmbito do saneamento ambiental, mais especificamente 
no tratamento de água, o preparo de materiais lamelares, tais 
como os HDLs, e de magnetita, deve seguir rotas experimentais 
simples, diretas e de baixo custo. Um método bastante difun-
dido na literatura para o preparo de ambos os materiais é o 
da coprecipitação (Dresco et al., 1999; Wypych et al., 2005). 
Esse método permite o emprego de insumos de baixo custo e é 
facilmente controlado por um medidor de pH, agitação vigoro-
sa e operações unitárias triviais, tais como filtração, secagem e 
moagem. É possível, ainda, após o devido estudo, propor rotas 
alternativas em que as matérias-primas sejam substituídas par-
cial ou integralmente por insumo de baixo custo ou resíduos in-
dustriais contendo as espécies químicas de interesse. O conjun-
to de informações necessárias para caracterizar minimamente 
os materiais preparados pode ser obtido com o uso de técnicas 
analíticas convencionais.

A espectroscopia vibracional no infravermelho é uma ferra-
menta de fácil acesso, utilizada para monitorar os modos vibra-
cionais dos íons intercalados na estrutura dos HDLs, tal como 
pode ser observado na Figura 8.4.
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Figura 8.4. Espectro de FTIR para o Mag-HDL-Mg/Al contendo o íon CO3
2-

Fonte: Autoria própria.

O espectro de infravermelho do HDL magnético é capaz de 
mostrar os principais modos de vibração associados a grupos fun-
cionais ou íons esperados para um material, tais como as bandas 
de absorção na região de 3500 cm−1, referentes ao estiramento 
vibracional dos grupos OH pertencentes às hidroxilas estruturais 
e às moléculas de água intercaladas. As bandas na região de 570–
670 cm−1 são referentes aos estiramentos vibracionais dos grupos 
OH das unidades octaédricas de MgO6 e AlO6, respectivamente. 
A banda na região de 1700–1610 cm−1 é normalmente atribuída 
ao modo de deformação angular da molécula do H2O adsorvida 
superficialmente. Esse conjunto de bandas é suficiente para a ca-
racterização de um HDL (Halajnia et al., 2013). Entretanto, para 
a caracterização do íon intercalado, é necessário considerar outra 
banda de absorção, aquela que, nesse caso, aparece na região de 
1380 cm-1 e indica a presença de íons carbonato (CO3

2-) na re-
gião interlamelar (Benício et al., 2015).

A difratometria de raios-X de pó é uma ferramenta pode-
rosa, a qual pode ser utilizada para a confirmação da obtenção 
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da estrutura do HDL, bem como para monitorar a formação da 
estrutura tipo core-shell por comparação. A Figura 8.5 mostra 
difratogramas obtidos para o HDL-Mg/Al e para o HDL-Mg/
Al magnético. Em (a) são mostrados picos de difração mais in-
tensos da magnetita, os quais, embora sejam relativamente pou-
co intensos em relação aos picos das amostras contendo HDL, 
são suficientes para caracterizar a formação do óxido de ferro 
magnético. O difratograma (b) mostra os principais picos de 
difração do HDL-Mg/Al 2:1 não magnético contendo o íon 
carbonato intercalado. O pico de difração na região de 12,0 ° 
(2θ) é referente ao plano de difração basal 003 da estrutura do 
HDL e corresponde à distância de 7,61 Å, devido à presença do 
íon carbonato intercalado (Cavani et al., 1991). O difratograma 
(c) mostra o perfil de difração do HDL magnético e pode-se 
perceber a relativa perda da cristalinidade, sendo que o perfil 
resultante é uma mistura de picos referentes ao HDL-Mg/Al 
e a magnetita. Contudo, o plano de difração 003 permanece, 
indicando que a estrutura do material estabiliza o íon carbonato 
intercalado mesmo que a sua síntese tenha sido realizada na 
presença de partículas de magnetita.
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Figura 8.5. Difratogramas de raios-X de pó da (a) magnetita, (b) HDL-
Mg/Al não magnético e (c) HDL-Mg/Al magnético

Fonte: Autoria própria.
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A análise termogravimétrica (ATG) é utilizada para a obtenção 
de informações relativas à estabilidade térmica de um material. No 
caso do HDL magnético, para uma comparação com a estabilida-
de do HDL não magnético, além de servir para conhecimento da 
composição relativa do material produzido, ou seja, qual o per-
centual em massa do sólido é efetivamente formado por HDL. 
A Figura 8.6 mostra as curvas termogravimétricas dos materiais.
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Figura 8.6. Curvas termogravimétricas para (a) HDL-Mg/Al não 
magnético e (b) HDL-Mg/Al magnético

Fonte: Autoria própria.

Nesse caso apresentado, o perfil de perda de massa de am-
bos os sólidos foi semelhante, como perda de água adsorvida 
e intercalada até, aproximadamente, 200 ºC e modificação es-
trutural devido à decomposição térmica até, aproximadamen-
te, 450 ºC, refletindo a semelhança na estabilidade dos dois 
materiais. Por outro lado, o HDL não magnético (Figura 8.6a) 
apresentou perda de massa 4% maior que o HDL magnético 
(Figura 8.6b), podendo ser um resultado da composição más-
sica relativa do HDL produzido. Dessa forma, o HDL mag-
nético deve possuir a seguinte formação relativa: aproximada-
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mente, 4% de magnetita e 96% de hidróxidos duplos lamelares 
de magnésio e alumínio.

Outra importante característica desses materiais é o que se 
refere à sua porosidade e à sua área superficial, o que pode ser 
obtido através da análise de fisiossorção de nitrogênio. Em ter-
mos de sua aplicação como adsorvente, é necessário conhecer 
e controlar sua área superficial e o tamanho dos poros, pois 
esses estão diretamente associados à capacidade de adsorção do 
material e ao tipo de sítios presentes. A Figura 8.7 apresenta o 
perfil de fisiossorção de nitrogênio para o HDL magnético. 
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Fonte: Autoria própria.

O perfil da isoterma de adsorção de N2 obtida pelo método 
BET indicou área superficial de 112 m2/g, de acordo com o 
relatado na literatura (Vulic et al., 2012) e o detalhe da Figura 
8.7 mostra a distribuição heterogênea do tamanho dos poros 
(5-45 nm), indicando um material mesoporoso, confirmado 
pelo formato da isoterma (tipo IV) contendo histerese do tipo 
H3. A histerese apareceu em condições elevadas de pressão 
relativa (P/P0 > 0,8). Esse comportamento é devido ao fato 
de o material apresentar distribuição de poros heterogênea e 
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uma parcela significativa dos poros ter apresentado tamanho 
na faixa de 30 a 40 nm.

Em termos de interação com íons de arsênio em solução 
aquosa, a informação da carga superficial do sólido é fundamen-
tal para a compreensão do estabelecimento do equilíbrio entre 
as fases líquida-sólida, bem como a dependência da capacidade 
de adsorção com o pH do meio. O pH do ponto de carga zero 
(pHPCZ), situação correspondente ao pH em que a superfície das 
partículas é eletricamente neutra, pode ser monitorado em um 
meio contendo força iônica controlada. A Figura 8.8 apresenta 
tal informação para o HDL magnético.
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Figura 8.8. pH do ponto de carga zero (pHPCZ) do HDL magnético
Fonte: Autoria própria.

O pHPCZ para o Mag-HDL-Mg/Al foi 8,02. Abaixo desse 
pH, a superfície do material começa a possuir carga positiva 
(DpH > 0) e, acima do pHPCZ, carga negativa (DpH < 0). As 
cargas positivas surgem da protonação dos grupos hidroxila 
presentes na superfície do HDL, sendo maior a concentração 
das cargas quanto maior for a concentração dos íons H+. Por 
sua vez, as cargas negativas surgem devido à desprotonação dos 
grupos hidroxila da superfície. Espera-se que para a adsorção 
de ânions, como é o caso das espécies iônicas de As(V) em so-
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lução aquosa, o pH de adsorção ideal é aquele que proporciona 
a maior concentração de cargas positivas. Obviamente, para um 
adsorvente como a natureza dos HDLs, há um limite de pH 
importante, uma vez que a estrutura dos HDL não possui es-
tabilidade quando a concentração de íons H+ é muito elevada 
(Bravo-Suárez et al., 2004).

2.2 Avaliação de desempenho do HDL

Algumas técnicas analíticas podem ser utilizadas para moni-
torar a concentração de arsênio em solução aquosa. As mais uti-
lizadas são a espectrometria de absorção atômica com geração 
de hidretos e a espectrometria de emissão atômica com plas-
ma acoplado. Entretanto, outras técnicas podem ser utilizadas, 
tal como a espectroscopia eletrônica no UV-Vis. O método da 
formação do heteropoliácido de arsênio e molibdênio, conhe-
cido como azul de arsenomolibdênio, para a determinação do 
arsênio(V) pode ser uma opção interessante e de baixo custo. A 
faixa de trabalho, apesar de restrita (0,05 a 3,00 ppm), permite 
elevada linearidade, resultado da reprodutibilidade do método.

a) Estudo cinético de adsorção
Visando ao escalonamento do sistema que comporta o uso de 

HDL magnético, a adsorção do arsênio deve ser avaliada do pon-
to de vista cinético, a princípio, a partir de experimentos de bate-
lada. Com um experimento em que se determina a quantidade de 
arsênio adsorvida de acordo com o tempo de contato, é possível 
avaliar o tipo de cinética da reação de adsorção. Esse experimen-
to pode ser realizado em três ou mais temperaturas diferentes, 
permitindo estudar a dependência da velocidade da reação com 
a temperatura. As Figuras 8.9 a 8.11 apresentam os resultados 
obtidos para o HDL magnético e os detalhes mostram a forma 
linear do modelo cinético proposto por Ho e McKay (1999).
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Figura 8.9. Cinética de adsorção e modelos de pseudoprimeira e 
pseudossegunda ordens para 15 °C

Obs.: Condições experimentais: massa de adsorvente = 30 mg; 5,00 ml de solução de 
As(V) 50 ppm; pH = 6,6; agitação orbital de 180 rpm.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8.10. Cinética de adsorção e modelos de pseudoprimeira e 
pseudossegunda ordens para 30 °C

Obs.: Condições experimentais: massa de adsorvente = 30 mg; 5,00 m de solução de 
As(V) 50 ppm; pH = 6,6; agitação orbital de 180 rpm.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8.11. Cinética de adsorção e modelos de pseudoprimeira e 
pseudossegunda ordens para 45 °C

Obs.: Condições experimentais: massa de adsorvente = 30 mg; 5,00 ml de solução de 
As(V) 50 ppm; pH = 6,6; agitação orbital de 180 rpm.

Fonte: Autoria própria.

As Figuras 8.9 a 8.11 mostram que os dados experimentais 
podem ser ajustados ao modelo cinético de pseudossegunda or-
dem e com a aplicação do modelo cinético proposto por Ho 
linearizado, é possível extrair os valores dos principais parâme-
tros envolvidos no processo de adsorção (Tabela 8.1).

Pseudoprimeira 
ordem

Pseudossegunda
Ordem

Temperatura
(°C)

Forma não 
lineara

Forma 
não 

linearb
Forma linearc

R2 R2 k2
(g/mg min)

qe
(mg/g) R2
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Pseudoprimeira 
ordem

Pseudossegunda
Ordem

15 0,935 0,964 0,116 9,52 0,999

30 0,716 0,828 0,374 9,39 0,999

45 0,790 0,923 0,820 7,38 0,999

Tabela 8.1. Parâmetros cinéticos obtidos com o uso dos modelos teóricos
Sendo: k = constante de velocidade; qe = quantidade adsorvida no equilíbrio (mg/g). a 
qt = qe(1-(e-k1t), b qt = qek2t/(1+k2qet), 

c t/q = (1/k2qe
2)+t/qe. Condições experimentais: 

massa de adsorvente = 30 mg; 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; agitação orbital 
de 180 rpm; pH = 6,6.
Fonte: Autoria própria.

Esse resultado é esperado para esse tipo de material inorgâ-
nico e comportamento semelhante já foi descrito na literatura 
(Türk et al., 2009; Guo et al., 2012). Utilizando a forma linear 
do modelo de Ho, é possível calcular os valores das constantes de 
velocidade (k2) de acordo com a temperatura em que a adsorção 
ocorre. Como esperado, os valores de k guardam uma relação 
direta com a temperatura, sendo que se observa seu aumento de 
acordo com o aumento da temperatura, devido à maior dispo-
nibilidade de energia cinética e, consequentemente, aumento na 
frequência de contato entre as unidades iônicas e os sítios de ad-
sorção do adsorvente. Como pode ser visto, os valores de quan-
tidade adsorvida no equilíbrio (qe) podem apresentar pequena 
variação e, desta forma, são melhores discutidos no âmbito do 
tratamento do equilíbrio, em termos do parâmetro qm.

Os HDLs podem atuar como adsorventes de íons a partir de 
processos físicos, ou seja, através da fisiossorção das espécies de 
arsênio. Embora os HDLs sejam amplamente conhecidos pela 
sua capacidade de trocar ânions existentes na região interlame-
lar, quando o íon intercalado é o carbonato, a estabilidade é 
muito elevada e dificilmente outro íon pode ser inserido naquela 
região através de troca iônica (Forano, 2004). Assim, uma vez 
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que o adsorvente preparado neste trabalho contém o íon carbo-
nato intercalado, era esperado que a adsorção das espécies de 
arsênio ocorresse na superfície do HDL-Mg/Al magnético.

Uma forma de monitorar se a interação é através de forças 
fracas de van der Waals (fisiossorção), por interação eletrostá-
tica (intercalação) ou, até mesmo, pela formação de novas liga-
ções químicas (quimiossorção), pode-se utilizar a equação de 
Arrhenius (equação 9).

𝑙𝑙𝑛𝑛𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙 −
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑇𝑇

  

\s

(9)

Em que:

k = constante de velocidade da reação;
A = parâmetro de Arrhenius;
Ea = energia de ativação da reação (kJ mol-1);
R = constante universal dos gases (8,314 JK-1mol-1);
T = temperatura absoluta (kelvin, K).

A energia de ativação (Ea) da reação está relacionada à incli-
nação da reta formada quando se plotam os valores de lnk em 
função de 1/T. A energia de ativação do processo de adsorção 
encontrada (49,8 kJ/mol, R2=0,9861) a partir do tratamento 
cinético está próxima do considerado comum pela literatura para 
fisiossorção em sistemas líquido-sólido, o que deve ocorrer até 
40 ou 80 kJ/mol, dependendo do sistema (Şölener et al., 2008). 

Esse valor de Ea não é suficientemente elevado para ser con-
siderado como indicativo de troca iônica no interior das lamelas 
e, muito menos, como formação de ligação covalente, mas pode 
ser justificado pela natureza textural do adsorvente. Como foi 
discutido anteriormente, na etapa de caracterização do adsor-
vente, o HDL magnético apresentou distribuição heterogênea 
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dos poros (5-45 nm), com tamanho médio de, aproximada-
mente, 23 nm. A dificuldade de acesso das espécies iônicas de 
arsênio à superfície dos mesoporos deve contribuir significa-
tivamente para a energia de ativação relativamente elevada da 
reação. Essa abordagem será discutida mais adequadamente em 
termos de equilíbrio químico na próxima seção.

b) Estudo do equilíbrio de adsorção
De acordo com a literatura, as espécies de arsênio(V) são 

predominantemente iônicas em uma larga faixa de pH e depen-
dem da concentração relativa de íon H3O

+ e OH- (Kovačević 
et al., 2013). No pH da água potável (normalmente na faixa 
6,5-8,5), as espécies de arsenato dominantes são H2AsO4

- e 
HAsO4

2-, sendo seus pKa iguais a 2,3 e 7,0, respectivamente. 
Abaixo de pH 2,3, a espécie totalmente protonada H3AsO4 é a 
mais estável, enquanto que acima de pH 11,5, a espécie mais 
estável é a forma totalmente desprotonada, AsO4

3-. Sendo as-
sim, neste trabalho, as espécies consideradas foram H2AsO4

- e 
HAsO4

2-, mono e bivalente, respectivamente.
O estudo do equilíbrio de adsorção permite a obtenção de 

informações relevantes para as etapas posteriores, tais como re-
generação do adsorvente e uso em coluna de leito fixo. A cons-
tante de equilíbrio (K), a capacidade máxima de adsorção (qm), 
bem como os parâmetros termodinâmicos energia livre padrão 
de adsorção (ΔG°

ads), entalpia padrão de adsorção (ΔH°
ads) e en-

tropia padrão de adsorção (DS°
ads) podem ser obtidos a partir da 

modelagem matemática aplicada aos resultados experimentais.
Os valores de qm e K podem ser obtidos a partir de experi-

mentos em que se varie a massa do adsorvente em três diferen-
tes temperaturas, mantendo-se o contato entre as fases até o 
estabelecimento do equilíbrio. As Figuras 8.12 a 8.14 mostram 
a aplicação das isotermas de Langmuir, Sips, Radke-Prausnitz e 
Temkin para cada experimento realizado, no sentido de verificar 
a qual modelo os dados experimentais melhor se ajustam.
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Figura 8.12. Isoterma de adsorção para 15 °C e tratamento  
dos dados com modelos teóricos

Obs.: Condições experimentais: 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; pH = 6,6; 
agitação orbital de 180 rpm; tempo = 60 min.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8.13. Isoterma de adsorção para 30 °C e tratamento  
dos dados com modelos teóricos

Obs.: Condições experimentais: 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; pH = 6,6; 
agitação orbital de 180 rpm; tempo = 60 min

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8.14. Isoterma de adsorção para 45 °C e tratamento  
dos dados com modelos teóricos

Obs.: Condições experimentais: 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; pH = 6,6; 
agitação orbital de 180 rpm; tempo = 60 min.

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 8.2 apresenta as informações referentes aos dois 
modelos que melhor ajustaram os dados experimentais.

Modelo não  
linear Parâmetro

Temperatura

15°C
(288 K)

30°C
(303 K)

45°C
(318 K)

Sips

K (L mg-1) 1,10 0,530 0,461

qm (mg g-1) 14,2 17,7 24,0

n 1,73 1,5 1,55

R2 0,978 0,931 0,974

Radke-
Prausnitz

KRP (L mg-1) 7,71 6,13 5,38

qm (mg g-1) 14,2 17,6 23,7

N 1,73 1,38 1,62

R2 0,978 0,949 0,971

Tabela 8.2. Parâmetros de equilíbrio obtidos com o  
uso de modelos de isotermas

Obs.: Condições experimentais: 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; pH = 6,6; 
agitação orbital de 180 rpm; tempo = 60 min.

Fonte: Autoria própria.
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Através dos valores do parâmetro de correlação linear (R2), 
percebe-se que a isoterma na forma não linear que melhor se 
ajustou aos dados experimentais foi a de Radke-Prausnitz (RP), 
que é um modelo derivado das isotermas de Langmuir e Freun-
dlich, aplicado ao estudo de equilíbrios que se estabelecem em 
uma ampla faixa de concentração. A inserção do parâmetro “n” 
melhora o ajuste dos dados, corrigindo a dependência entre a 
capacidade de adsorção e a concentração no equilíbrio. O mo-
delo de Sips, semelhante ao modelo RP, também se ajustou sa-
tisfatoriamente aos dados experimentais, entretanto, os valores 
das constantes de equilíbrio não apresentaram a proporcionali-
dade esperada.

A partir da relação entre a constante de equilíbrio (Tabela 
8.2) e a energia livre de Gibbs (equação 10), é possível, ainda, 
avaliar a espontaneidade do processo de adsorção nas três tem-
peraturas estudadas.

G°=-RTlnK (10)

Em que:

R = constante universal dos gases (8,314 J K-1 mol-1);
T = temperatura (K).

Além disso, a partir do conjunto de informações obtidas com 
o modelo RP e utilizando a equação de van’t Hoff (equação 11), 
é possível calcular os parâmetros termodinâmicos H°ads e S°ads por 
meio da linha reta formada entre lnK e 1/T (Figura 8.15).

(11)
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Figura 8.15. Parâmetros termodinâmicos utilizando a equação de vaǹ t Hoff
Fonte: Autoria própria.

Os dados obtidos a partir da equação de vant’t Hoff são 
apresentados na Tabela 8.3.

Temperatura 
(K)

G°
ads

(kJ mol-1)
H°

ads
(kJ mol-1)

S°
ads

(J K-1 mol-1) R2

288 -4,89
-9,23 -15,2 0,969303 -4,57

318 -4,45
Tabela 8.3. Dados termodinâmicos do equilíbrio  

de adsorção de arsênio no Mag-HDL-Mg/Al
Fonte: Autoria própria.

Correlacionando as informações das tabelas 8.2 e 8.3, é 
possível perceber que, para o modelo RP, o valor de qm au-
menta conforme aumenta a temperatura (Tabela 8.2), sendo 
que a capacidade estimada do adsorvente Mag-HDL-Mg/Al 
é qm=14,2 mg de As/g de adsorvente a 15 ºC, enquanto que 
a 45 ºC tem-se qm=23,7 mg/g. Por outro lado, o valor da 
constante de equilíbrio (K) diminui de 7,71 para 5,38 L mg-1, 
respectivamente, nessa faixa de temperatura. Como pode ser 
visualizado na Tabela 8.3, o processo de adsorção é termo-
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dinamicamente espontâneo (ΔG° < 0), sendo dirigido ental-
picamente por toda a faixa de temperatura estudada, já que 
o processo se apresentou de natureza exotérmica (ΔH° < 0) 
com variação de entropia ligeiramente negativa. De acordo 
com o Princípio de Le Chatelier, o aumento da temperatura 
de um sistema exotérmico em equilíbrio causa perturbações 
favorecendo a reação inversa, o que é refletido no valor de K 
cada vez menor (Tabela 8.2).

Entretanto, o valor de qm aumenta surpreendentemente. 
Esse resultado pode estar associado à maior disponibilidade 
de espécies iônicas de arsênio sobre a superfície do adsorvente 
devido à maior difusão pelos mesoporos do HDL, proporcio-
nada pelo aumento da temperatura. Em um material forma-
do por pequenos poros, como é o caso do Mag-HDL-Mg/
Al mesoporoso, a difusão é o único mecanismo de transporte 
existente (Tanaka et al., 2013) e, segundo Qiu et al. (2009), 
depende das seguintes etapas: (a) difusão da molécula/íon do 
seio da solução para a região de interface com o adsorven-
te (difusão externa); (b) difusão da molécula/íon pelo líqui-
do que preenche os poros ou ao longo das paredes dos poros 
(difusão interna ou intrapartícula); (c) adsorção e dessorção 
entre o adsorvato e os sítios ativos (ação das massas).

A literatura discute amplamente a influência da porosida-
de e temperatura na difusão das espécies químicas. A Figura 
8.16 é um diagrama esquemático que relaciona a difusão pelos 
poros, sua dependência com a temperatura e a resposta do 
equilíbrio exotérmico em termos de constante de equilíbrio, 
observados neste trabalho.
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Figura 8.16. Representação esquemática da difusão pelos poros 
dependendo da temperatura

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Figura 8.16a, a 15 °C a difusão dos íons de 
As pelos poros é dificultada e a quantidade de íons disponíveis 
é baixa. Entretanto, o equilíbrio encontra-se mais deslocado no 
sentido direto da adsorção, uma vez que o processo é exotérmi-
co. Conforme a temperatura é aumentada (Figura 8.16b-c), a 
difusão pelos poros do HDL é facilitada e a disponibilidade de 
íons naquela região aumenta, o que é indicado pela quantidade 
adsorvida (qm). Entretanto, o equilíbrio exotérmico é desfavo-
recido, resultando em decréscimo do valor da constante. Além 
disso, o Mag-HDL-Mg/Al possui distribuição heterogênea do 
tamanho dos poros (5-45 nm), logo, o acesso dos íons no am-
biente dos poros menores deve ser mais limitado que nos po-
ros maiores, sendo que a temperatura exerce um papel ainda 
mais importante sobre a questão da difusão. Essa dificuldade de 
acesso aos poros, principalmente aos menores, deve ser a res-
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ponsável pela energia de ativação, relativamente elevada, encon-
trada para o processo de adsorção (ver discussão da equação 9).

No sentido de avaliar a energia livre de adsorção (E), os da-
dos experimentais obtidos pela variação da massa do adsorven-
te podem ser tratados pela isoterma de Dubinin-Radushkevich 
(DR), a qual é geralmente aplicada para expressar o mecanismo 
de adsorção considerando a distribuição gaussiana da energia 
sobre uma superfície heterogênea (Monárrez-Cordero et al., 
2015). As Figuras 8.17 e 8.18 mostram os dados experimentais 
das reações de adsorção com variação de massa de adsorvente 
ajustados de acordo com o modelo DR.
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45°C (R2=0,978)
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Figura 8.17. Ajustes dos dados experimentais conforme o modelo de 
Dubinin-Radushkevich não linearizado

Fonte: Autoria própria.
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Figura 8.18. Ajustes dos dados experimentais conforme o modelo de 
Dubinin-Radushkevich linearizado

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 8.4 apresenta os parâmetros calculados a partir das 
regressões lineares da Figura 8.18.

Parâmetro
Temperatura (ºC)

15 30 45

Kads (kJ2 mol-2) x10-7 1,92 3,11 3,55

qm (mg g-1) 13,9 15,9 18,9

R2 0,978 0,978 0,982

E (kJ mol-1) 1,61 1,27 1,19

Emédio (kJ mol-1) 1,36

Tabela 8.4. Dados obtidos pelo tratamento das isotermas de adsorção em 
três temperaturas diferentes pelo modelo D-R na forma linear

Obs.: Condições experimentais: 5,00 ml de solução de As(V) 50 ppm; pH = 6,6; 
agitação orbital de 180 rpm; tempo = 60 min.

Fonte: Autoria própria.

De acordo com a Tabela 8.4, o valor médio referente à ener-
gia livre de adsorção é 1,36 kJ mol-1, sugerindo um processo de 
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fisiossorção, como esperado para esse tipo de sistema químico. 
A literatura considera valores de E até 8 kJ mol-1 como indicati-
vos de processo de adsorção. Esse resultado reitera a importante 
participação da resistência à difusão pelos poros, confirmando 
que a energia de ativação relativamente elevada (49,8 kJ mol-1) 
é devido à natureza dos poros dos HDL magnético.

Outro aspecto que mostra importante resultado é a depen-
dência do processo de adsorção com relação ao pH do meio. 
Foram feitos experimentos de adsorção em três diferentes pH 
e os resultados confrontados com aqueles apresentados quando 
se determinou o ponto de carga zero do material (Figura 8.8). 
A Figura 8.19 mostra os dados experimentais em pHs, 5, 8 e 
9,5 e o ajuste com a isoterma de R-P, e a Tabela 8.5 mostra as 
informações obtidas a partir da Figura 8.19.
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Figura 8.19. Isotermas de adsorção de íons de As nos pH 5,0, 8,0 e 9,5. 
Ajuste pelo modelo de Radke-Prausnitz

Condições experimentais: agitação orbital 180 rpm; 30 mg de adsorvente; 
temperatura = 30 ºC; tempo = 60 minutos.

Fonte: Autoria própria.
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Parâmetro
pH da reação

5,0 8,0 9,5

KL (L mg-1) 5,87 4,94 4,01

qm (mg g-1) 23,6 17,7 14,2

R2 0,956 0,919 0,937

Tabela 8.5. Parâmetros termodinâmicos obtidos no estudo da dependência 
do equilíbrio com o pH da solução

Obs.: Condições experimentais: agitação orbital 180 rpm; 30 mg de adsorvente; 
temperatura = 30 ºC; tempo = 60 minutos.

Fonte: Autoria própria.

Os valores de qm aumentando com a diminuição do pH indicam 
que o Mag-HDL-Mg/Al deve atuar com maior eficácia na remoção 
de As em água com pH ácido. Esse comportamento está de acordo 
com os resultados mostrados na Figura 8,19, na qual é possível per-
ceber que abaixo de pH 8,0 (pHPCZ) a superfície do HDL apresenta 
maior concentração de carga positiva, o que aumenta sua capacida-
de de adsorver os íons de As. Ao mesmo tempo, o íon predominante 
nessa faixa de pH é o H2AsO4

-, o qual possui maior mobilidade 
que o HAsO4

2-, presente em maior concentração em pH acima de 
7,0 e dotado de menor mobilidade e capacidade de difusão devido 
ao efeito estabilizador e mais pronunciado da solvatação. Por outro 
lado, os valores da constante de equilíbrio decrescem aproximada-
mente duas unidades, de 5,87 (pH 5,0) para 4,01 (pH 9,5). Esse 
resultado deve estar associado ao fato de a espécie predominante 
HAsO4

2- encontrar a superfície do adsorvente carregada negativa-
mente em pH 9,5, o que não favorece a adsorção se comparado à 
disponibilidade de carga positiva na superfície em pH 5.

2.3 Influência de espécies iônicas e reciclagem do material

O desempenho do adsorvente deve ser avaliado na presença 
de outros íons para que se verifique sua influência sobre a ad-
sorção. Um íon monovalente e de pequeno raio, tal como o íon 
fluoreto (F-), pode fornecer informações importantes sobre uma 
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possível competição entre íons pelos sítios de adsorção do ma-
terial. O íon fluoreto possui elevada densidade de carga e eleva-
da mobilidade em meio aquoso, sendo um provável competidor 
com as espécies iônicas de As. Os estudos de reciclagem foram 
conduzidos concomitantemente, avaliando-se a possibilidade 
de reutilização do adsorvente utilizado através de lavagem com 
água ou com solução aquosa de hidróxido de sódio.

Primeiramente, a interferência do íon fluoreto no processo 
de adsorção foi avaliada em três concentrações diferentes e os 
resultados são apresentados na Figura 8.20.
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Figura 8.20. Interferência do íon fluoreto na capacidade de adsorção e 
eficiência de remoção

Obs.: A linha pontilhada horizontal refere-se ao valor de qm referencial obtido em 
pH=5 na ausência do íon fluoreto, de acordo com a Figura 8.21. Condições de 

reação: 100 mg de adsorvente; 60 minutos de contato; 180 rpm; pH 5,15; temperatura 
15 ºC, concentração de As(V)=48 mg/L.

Fonte: Autoria própria.

Nota-se que a presença do íon fluoreto, em concentrações de 
1,2, 12 e 120 mg/L, correspondendo às razões molares (mol F:mol 
As) 0,1, 1,0 e 10, respectivamente, não interfere na capacidade de 
adsorção de As pelo HDL magnético, pois nas três situações o qm 
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foi praticamente constante (média de 2,5 mg/g). Da mesma forma, 
a remoção de As na presença do íon fluoreto foi tão eficiente quan-
to na ausência de fluoreto, sendo que a linha pontilhada horizontal 
na Figura 8.20 indica o valor médio de qm encontrado quando se 
realizou o experimento nas mesmas condições, ou seja, como 100 
mg de adsorvente, mas na ausência do íon fluoreto. Então, mesmo 
que em pH ~5 a espécie de arsênio predominante seja a H2AsO4

-, 
monovalente, a competição com o íon monovalente fluoreto não é 
significativa, pelo menos nessas condições experimentais em que a 
relação mássica adsorvente: arsênio foi aproximadamente 100, ou 
seja, elevada disponibilidade de sítios de adsorção. 

O HDL magnético foi então submetido aos testes de rege-
neração em que se avaliou a melhor forma de reutilizar o adsor-
vente e seu desempenho frente a novos ciclos de adsorção na 
presença do íon fluoreto. Em todos os experimentos, a relação 
mássica adsorvente: arsênio foi aproximadamente 100. Os re-
sultados obtidos podem ser vistos na Figura 8.21.
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Fonte: Autoria própria.
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Como pode ser visto, o primeiro ciclo alcançou 75% de efi-
ciência na remoção do arsênio. Esse valor foi inferior ao obtido 
em testes semelhantes (Figuras 8.12 a 8.14), pois a relação más-
sica adsorvente: arsênio foi de apenas 100, enquanto em outros 
testes a relação mássica foi de, aproximadamente, 400. Ou seja, 
com menor quantidade de adsorvente disponível, a eficiência 
diminuiu. Mesmo assim, percebe-se que, no segundo ciclo, a 
forma de lavagem do adsorvente não apresentou diferenças sig-
nificativas, pois os valores de qm e eficiência são equivalentes. Já 
no terceiro ciclo, a fração do sólido que foi tratada com solução 
aquosa de NaOH 0,1 M a 60 ºC apresentou melhor desempe-
nho, sendo que a eficiência e o qm foram aproximadamente o 
dobro em relação à fração do HDL lavado com água. Esse efeito 
do processo de regeneração era esperado, uma vez que o ma-
terial HDL magnético apresentou maior capacidade de adsor-
ção em pH ácido e baixas temperaturas. Logo, para o processo 
inverso, seria necessário aumentar a temperatura (o processo 
direto é exotérmico) e tornar o meio básico para favorecer ter-
modinamicamente a dinâmica de dessorção.

2.4 Experimentos em coluna de leito fixo

Outra importante avaliação para um adsorvente visando ao 
uso em tratamento de água em grandes volumes é aquela reali-
zada sob fluxo contínuo, neste caso, em coluna de leito fixo. Sob 
fluxo de solução aquosa de As descendente, foi possível coletar 
algumas informações. A Figura 8.22 apresenta a curva de tres-
passe (ou curva de breakthrough) para 50, 100 e 200 mg de ad-
sorvente e concentração inicial igual a 15,0 mg L-1 de As em pH 
5,4, e estão indicados o volume de trespasse (VT) e o volume de 
saturação (VS) em relação à abscissa. São apresentados também 
os resultados para um dos modelos avaliados (Figura 8.22). Os 
dados experimentais foram satisfatoriamente ajustados a ambos 
os modelos, contudo, selecionou-se o modelo de Thomas por 
tratar-se do modelo mais amplamente utilizado (equação 8). Os 
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resultados para o modelo de Yoon-Nelson não são mostrados, 
mas foram semelhantes aos obtidos para o modelo de Thomas. 
Os valores de correlação linear são apresentados no corpo do 
gráfico. Como pode ser visto, para a massa de 200 mg, referente 
à curva de trespasse melhor estabelecida para o modelo de Tho-
mas, obteve-se VT = 30,6 ml e VS = 243,2 ml. Considerando va-
zão média de 1,80 ml/min, o tempo de trespasse (TT) e o tempo 
de saturação (TS) foram 17,1 e 135,6 minutos, respectivamente.
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Figura 8.22. Curva de trespasse para 50, 100 e 200 mg de Mag-HDL-Mg/
Al com solução de As e isoterma de Thomas

Obs.: Legenda: (▲) 50 mg; (■) 100 mg; (●) 200 mg.
Fonte: Autoria própria.

A quantidade de As retida no leito de HDL magnético foi 
obtida por balanço de massa na coluna usando os dados de tres-
passe e saturação do modelo de Thomas, sendo possível de-
monstrar que a área da curva (1-C/C0) é proporcional à quanti-
dade de As retida. Desta forma, a quantidade retida é dada pela 
equação 12:

𝑄𝑄𝑇𝑇𝑆𝑆 =
𝐶𝐶0𝑉𝑉

1000𝑚𝑚
� �1 −

𝐶𝐶
𝐶𝐶0
�𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡

0
 (12)

Em que:

QTs = quantidade de As adsorvida no tempo TS (mg g-1);



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

336

m = massa de adsorvente (g);
V = vazão média da solução contendo As (ml min-1);
C = concentração de As no tempo TS (mg L-1);
C0 = concentração inicial de As (mg L-1);
t = tempo de saturação, TS, (min).

Os resultados obtidos com o uso da equação 12 para os dois 
modelos estudados são apresentados na Tabela 8.6.

M
(g)

L
(cm)

V
(ml 

min-1)

Tt
(min) C/C0

QTs
(mg g-1)

0,200 1,65 1,80 17,6 0,05 1,75

Tabela 8.6. Dados gerados pelo tratamento das curvas de trespasse com o 
modelo de Thomas para diferentes massas de adsorvente (ou altura do leito)

Fonte: Autoria própria.

Em que:

m = massa de adsorvente (g);
L = comprimento (altura) do leito (cm);
V = vazão média da solução (ml min-1);
TS = tempo de saturação (min);
C = concentração da solução em equilíbrio (mg L-1);
C0 = concentração inicial da solução (mg L-1);
QTs = quantidade de As adsorvida no tempo TS (mg g-1).

Pode ser observado que QTs é bastante inferior ao resultado 
de capacidade máxima de adsorção obtido nos experimentos em 
batelada (Tabela 8.2). Naquela ocasião, a capacidade máxima 
chegou a, aproximadamente, 23 mg de As/g de adsorvente. Isso 
pode ser explicado pelo pequeno tempo de residência dos íons 
de As(V) no leito de adsorvente em coluna quando comparado 
com o tempo de contato utilizado em condições de equilíbrio 
nos testes em batelada. 



Tecnologias potenciais para o saneamento:  
remoção de metais de águas de abastecimento público (vol. 2)

337

A partir da altura de leito, pode-se calcular o comprimento de 
leito não utilizado (LUB) e o comprimento da secção em equilí-
brio (LES). A coluna de 200 mg apresentou altura (L) estimada 
de 1,65 cm, quantidade de As adsorvido no tempo de trespasse 
(QTt) igual a 1,75 mg g-1 e vazão média de 1,80 mL min-1. A 
fração de coluna utilizada (qt) foi obtida a partir da equação 13.

𝜃𝜃𝑡𝑡 =
�𝑙𝑙1 + �𝑙𝑙2

2� ��

𝑇𝑇𝑠𝑠
 
\s

  (13)

Em que:

A1 e A2 são as áreas sombreadas acima da curva da Figura 8.22 (mL) e 
Ts é o tempo de saturação (min).

Nessas condições, obteve-se qt = 0,626 e utilizou-se para 
o cálculo do comprimento de leito não utilizado (LUB) e com-
primento da secção em equilíbrio (LES). Esses cálculos foram 
efetuados a partir das equações 14 e 15.

LUB = L (1 - qt) = 0,617 cm (14)
LES = L – LUB = 1,033 cm (15)

Com o valor de LES, é possível estimar o comprimento L da 
coluna necessário para um determinado tempo de trespasse (Tt) 
a partir da relação de proporcionalidade dada na equação 16,

𝐿𝐿𝐸𝐸𝑆𝑆𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠

𝐿𝐿𝐸𝐸𝑆𝑆𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙
=

𝑇𝑇𝑡𝑡𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠

𝑇𝑇𝑡𝑡𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴𝐸𝐸𝑙𝑙
 
\s

(16)

Em que:

LESDes e LESAtual são o comprimento da secção em equilíbrio desejado 
e atual, respectivamente;
 Tt

Des e Tt
Atual são o tempo de trespasse desejado e atual, respectivamente.
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Sendo assim, para 24 h (1440 min) de uso contínuo da co-
luna, por exemplo, mantendo as demais condições experimen-
tais e considerando tempo de trespasse atual (Tt

Atual) de 17,1 
min, a estimativa de LES (LESDes) seria 86,9 cm, sendo que 
a extensão total da coluna seria de aproximadamente 140 cm, 
uma vez que LES/L ~ 0,62. Entretanto, aumentando a altura 
do leito, o comprimento da coluna poderia ser significativamen-
te diminuído para atender exigências técnicas de aplicação ou, 
até mesmo, produzida no formato espiral, facilitando sua apli-
cação em ambientes com limitações de espaço físico. 

O desempenho do adsorvente Mag-HDL-Mg/Al em coluna 
foi avaliado quanto à variação da concentração inicial de As(V). 
A Figura 8.23 mostra as curvas de trespasse para concentração 
inicial de 5 e 10 mg L-1.
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Figura 8.23. Curva de trespasse para 50 mg de Mag-HDL-Mg/Al com 
soluções de As a 5 e 10 mg L-1

Obs.: Legenda: (■) Solução de As 10 mg L-1; (●) Solução de As 5 mg L-1.
Fonte: Autoria própria.

Como esperado, a concentração de As mais elevada (curva 
superior) leva à saturação mais prematura do HDL magnético 
contido na coluna, sendo que o volume de saturação (VT) varia 
de, aproximadamente, 80 mL (C0 = 10 mgL-1) para, aproxima-
damente, 150 mL (C0 = 5 mgL-1).

O uso de HDL não calcinado como adsorvente tal como 
neste trabalho não é muito comum, sendo que a literatura apre-
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senta resultados para o uso de HDLs tratados termicamente, 
ou seja, o material resultante do colapso parcial da estrutura do 
hidróxido duplo lamelar, o qual deve abrigar novos íons no seu 
espaço interlamelar. 

Um estudo minucioso sobre a adsorção de arsênio em HDL-
-Mg/Al contendo carbonato tratado termicamente a 500 ºC du-
rante 4 horas foi realizado por Dadwhal et al. (2009). Após a 
obtenção dos parâmetros termodinâmicos e cinéticos a partir de 
experimentos de batelada, eles realizaram testes em coluna de 
leito fixo em que os parâmetros concentração inicial de arsênio, 
pH, tamanho de partícula do adsorvente e vazão foram avalia-
dos no sentido de propor as melhores condições de operação do 
material. Apesar dos bons resultados obtidos, o HDL utilizado 
foi submetido ao tratamento térmico e, por isso, sua capacidade 
de adsorção, e até sua seletividade, podem ser muito aumen-
tadas. Contudo, o procedimento operacional para promover a 
regeneração do material adsorvente através de aquecimento a 
elevadas temperaturas é um inconveniente importante. 

Nhat Ha et al. (2016) realizaram estudos sobre a adsorção 
de arsênio em HDL-Mg/Al revestidos por um polímero forma-
do por alginato/álcool polivinílico. As estruturas do tipo beads, 
quando avaliadas em experimentos de coluna, apresentaram 
capacidade de adsorção (qm) semelhantes às apresentadas pelo 
nosso grupo, aproximadamente 20 mg de As / g de adsorvente 
em condições semelhantes. Quando estudadas em coluna de lei-
to fixo, com 2 cm de diâmetro e 40 cm de comprimento de leito, 
o tempo de saturação (TS) foi de 38-42 horas. Nossos resul-
tados mostraram que, realizando a extrapolação linear a partir 
da equação 16, para altura do leito igual a 140 cm, o tempo de 
saturação seria de 24 h. O resultado é inferior ao encontrado na 
literatura, porém trata-se de um adsorvente com características 
consideravelmente diferentes. Esse resultado serve como parâ-
metro comparativo dos resultados obtidos.
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2.5 Regeneração do adsorvente em coluna

Os resultados de regeneração em coluna, ao contrário dos 
obtidos em batelada, indicaram que o adsorvente perde, apro-
ximadamente, 50% da sua capacidade de adsorção de arsênio, 
pois experimentos de coluna realizados com o sólido lavado 
com solução de hidróxido de sódio e enxaguado com água apre-
sentara C/C0 igual a 0,45 logo após os primeiros minutos, não 
sendo possível determinar o ponto de trespasse, o qual é consi-
derado a C/C0 igual a 0,05. 

Esses resultados indicaram limitações para a reciclagem do 
adsorvente no próprio leito de adsorção e o motivo principal 
deve ser a baixa intensidade de contato entre a solução regene-
rante e o adsorvente empacotado na coluna.

3. Aplicabilidade dos HDLs magnéticos

3.1 Materiais magnéticos

Os estudos sobre as possíveis aplicações de materiais mag-
néticos têm permeado diversas áreas, tendo sido muito repor-
tados no âmbito do saneamento ambiental, principalmente no 
que se refere à remoção de espécies tóxicas da água e efluentes 
aquosos. Na maioria dos casos, os estudos em escala de labora-
tório avaliam o uso de partículas magnéticas em procedimentos 
experimentais de batelada, o que, infelizmente, já caracteriza 
uma limitação dependendo da dimensão do processo de trata-
mento a que se destina. No caso das águas subterrâneas, o pro-
cesso de batelada parece ainda mais incoerente, pois, além da 
alta vazão natural do poço tubular, o próprio fluxo de água su-
gere um processo em linha, de forma contínua ou, pelo menos, 
semicontínua. Na prática, a água de um poço tubular poderia 
ser submetida ao contato com o material adsorvente contido em 
colunas de adsorção, em um caminho único ou em associação 
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com várias colunas em paralelo, de forma semelhante à já uti-
lizada na indústria, por exemplo, mesmo que para outros fins. 

Mesmo assim, possuir um material de natureza magnética 
como suporte do material adsorvente, tal como nas estruturas 
tipo core-shell, pode trazer vantagens às etapas subsequentes 
ao processo de remoção dos íons da água. Toda coluna de ad-
sorção apresenta um tempo de vida útil, sendo que os sítios de 
adsorção disponíveis vão se extinguindo em função do tempo 
de contato com os contaminantes. Desta forma, a vantagem do 
magnetismo estaria associada à etapa de regeneração, facilitan-
do as etapas de lavagem e recuperação, uma vez que o material 
poderia ser atraído por magnetos, dispensando ou minimizando 
o uso de centrifugação ou decantação. Entretanto, uma desvan-
tagem desses materiais magnéticos baseado em ferro é a sua 
instabilidade em ambientes oxidantes. Isso poderia ser superado 
com o uso de óxidos magnéticos de cobalto, os quais costumam 
apresentar maior resistência à oxidação por oxigênio molecular. 

Em termos de preparo, as partículas magnéticas necessitam 
de atmosfera inerte associada ao método da coprecipitação em 
meio básico. Um conjunto formado por um reator de vidro com 
capacidade de 10 litros, dotado de encamisamento para controle 
da temperatura por um banho termostático e agitação mecâni-
ca com atmosfera inerte, proporcionada pelo uso de nitrogênio 
grau industrial (N2 > 99,5%), é suficiente para a produção de 
magnetita em escala aproximadamente dez vezes superior àque-
la que foi descrita neste trabalho. Essas projeções estão sendo 
consideradas sem qualquer otimização do sistema.

As matérias-primas para o preparo da magnetita podem ser 
obtidas de fontes de baixo custo, tais como reagentes de grau in-
dustrial ou resíduos industriais contendo ferro, desde que sub-
metidos a processos de remoção de possíveis contaminantes. 
Um exemplo seria o uso de ácido clorídrico gerado no processo 
de decapagem da indústria de tratamento de superfície. Esse 
tipo de resíduo contém íons ferro em concentração entre 10 e 
15 mg L-1, sendo que uma parcela importante é de íons Fe(II), 
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os quais podem ser oxidados, controladamente, por peróxido 
de hidrogênio até o estabelecimento da proporção Fe(II):Fe(III) 
adequada ao método da coprecipitação e, pelo uso de hidróxi-
do de cálcio, o qual pode ser produzido pela reação entre cal 
virgem e água, precipitar na forma de óxido magnético em pH 
na faixa 12-13. As etapas seguintes seriam as convencionais de 
lavagem e secagem.

Dessa forma, não há um limitante econômico claro para o 
uso de magnetita. Considerando as alternativas vislumbradas 
anteriormente, é possível incentivar o estudo do material core-
-shell e avaliá-lo em regime de escalonamento. 

3.2 Hidróxidos duplos lamelares

Os hidróxidos duplos lamelares são estudados, principal-
mente, pela sua capacidade de troca iônica, o que ocorre pela 
substituição dos íons da região interlamelar por íons em solução. 
Esse efeito pode ser muito pronunciado quando esse material é 
submetido a tratamento térmico adequado. Porém, em muitos 
casos, a troca iônica é indesejada, pois, apesar de resultar na 
remoção do contaminante alvo, obrigatoriamente libera outros 
íons em solução, o que nem sempre é considerado um caminho 
viável. Além disso, os procedimentos técnicos para promover 
as mudanças estruturais termicamente surgem como drásticas 
limitações, uma vez que a temperatura utilizada é da ordem de 
400 a 450 ºC e isso exigiria a remoção de todo o material de 
uma coluna de adsorção, por exemplo, para sua regeneração. 

Desta forma, neste trabalho, os HDLs foram avaliados como 
adsorventes de íons de arsênio(V) pelo uso da sua superfície, ou 
seja, não como trocadores de íons interlamelares. A proposta 
em questão é a avaliação da capacidade de adsorção de íons de 
arsênio(V) nos sítios de adsorção formados pelos grupos hidro-
xila da superfície das lamelas do HDL, os quais podem ter sua 
carga modulada de acordo com o pH da solução. Reatividade 
similar é encontrada na superfície dos diversos tipos de sílica, 
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por exemplo, contudo, no caso da sílica, diferenças importantes 
estão associadas à acidez superficial mais pronunciada. O mate-
rial avaliado neste trabalho não deve atuar como trocador iônico 
interlamelar pelo fato de ter sido sintetizado na presença de íons 
carbonato, os quais possuem elevada estabilidade quando inter-
calados, ocasionando o bloqueio da atividade trocadora de íons, 
forçando a atividade dos sítios externos para interagirem com as 
mais diversas espécies iônicas. 

A superfície externa dos HDLs, repleta de grupos hidroxila 
ligados aos metais formadores da sua estrutura, apresenta car-
ga devido ao processo de protonação/desprotonação e, conse-
quentemente, pode estabilizar espécies iônicas. Uma limitação 
importante é que a superfície externa dos HDLs não apresenta 
seletividade elevada, pois não há grupos químicos capazes de 
atuar nesse sentido. O que se espera é que os íons interajam 
com a superfície do HDL dependendo da sua densidade de car-
ga. Esse entendimento não sugere que um HDL convencional 
possa ser seletivo para um determinado tipo de íon na presença 
de outro de mesma carga. Entretanto, essa pode ser considera-
da uma limitação parcial, pois, dependendo da concentração e 
tipos de íons, é possível obter alguma seletividade baseada nas 
diferentes densidades de carga dos íons, o que, por sua vez, é 
dependente do seu raio e de sua carga formal. Considerando es-
sas limitações, os HDLs, nas suas mais diferentes configurações 
obtidas pela variação do par iônico (neste trabalho utilizou-se 
o par Mg2+/Al3+), podem ser avaliados na remoção de íons tó-
xicos da água. A escolha do HDL Mg/Al foi baseada no fato 
desses dois metais serem muito abundantes na crosta terrestre 
e formarem um grande número de argilominerais naturais, de 
composição química estrutural semelhante aos HDL proposto. 
Essas formas naturais poderiam ser avaliadas futuramente em 
substituição aos HDLs sintéticos.

Contudo, à luz dos resultados apresentados, seria interes-
sante investir em nova etapa para o preparo dos HDLs, visando 
ao aumento da seletividade para a remoção de determinados 
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íons da água: funcionalização química. A seletividade dos HDLs 
seria significativamente aumentada se sua superfície fosse mo-
dificada a partir da funcionalização com moléculas orgânicas 
contendo grupos funcionais que mimetizam o ambiente quí-
mico do ácido desoxirribonucleico (DNA), formado por bases 
nitrogenadas simples. O material híbrido orgânico-inorgânico 
formado seria detentor das propriedades químicas ímpares, mo-
duladas durante o processo de preparo. 

3.3 Custos gerais

Por tratar-se de um procedimento de síntese química ain-
da em escala laboratorial, é um pouco arriscado classificar os 
custos envolvidos. Logicamente, de maneira aproximada, quan-
do se aumenta a escala de produção de um material, seu cus-
to unitário tende a diminuir. O preparo dos HDLs magnéticos 
demanda alguma estrutura de produção devido à exigência de 
reação em meio inerte de nitrogênio. Porém, nosso grupo de 
pesquisa já possui um protótipo do que seria um reator adequa-
do para esse tipo de síntese. O insumo mais preocupante é o 
composto de ferro (II), o qual foi importado para ser utilizado 
em laboratório. Entretanto, seria possível aproveitar fontes al-
ternativas para a produção de ferro (II), tais como limalha de 
ferro, escória de aço e decapante residual. Todos são resíduos 
de grande geração na indústria nacional e paranaense, ricas em 
ferro e de baixo custo. 

Possivelmente, os HDLs não magnéticos possuem custos 
ainda menores, pois necessitam de nitratos ou cloretos de mag-
nésio e alumínio. Nada impede que sejam sulfatos, por exemplo, 
tal como o sulfato de alumínio utilizado como coagulante para 
tratamento de água. 

De forma geral, as matérias-primas utilizadas são insu-
mos de baixo custo, produzidos em grande escala pela indús-
tria nacional.
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O preparo dos materiais para uma fase de testes em escala 
piloto poderia ficar, a princípio, a cargo do próprio Laqmats 
(UTFPR), desde que fosse possível instalar um protótipo de 
preparo de materiais supervisionado e coordenado pelo próprio 
grupo de pesquisa nas dependências da UTFPR.

Caso seja possível avançar no sentido de modificar a super-
fície do material para aumentar seletividade, os custos sofre-
riam aumento devido à inserção de um reagente mais específico, 
contudo, isso acabaria suscitando a pesquisa pela substituição 
desse insumo por outro de fonte natural, ou seja, não ocorreria 
a inviabilização econômica compulsória. 

Conclusões

Os HDLs têm mostrado potencialidade para o uso como 
adsorventes de íons em solução. O uso de HDL carbonato pode 
resolver o indesejado efeito da troca iônica, direcionando o ma-
terial a utilizar apenas a superfície para promover a adsorção de 
íons de solução. Nessas condições, o controle do pH da solução 
é fundamental para um resultado mais eficaz, sendo que o pH 
na faixa de 5 a 7 parece ser o mais adequado, pois não prejudica 
a estrutura do material e permite que sua carga superficial seja 
positiva, o que melhora a interação com as espécies negativa-
mente carregadas de arsênio. 

Os ensaios em batelada permitiram a coleta de informações 
de ordem cinética e termodinâmica, importantes para a com-
preensão dos mecanismos envolvidos no processo de adsorção 
e para o escalonamento do sistema. A reação é do tipo fisios-
sorção, com energia de adsorção de 1,36 kJ/mol, exotérmica, 
espontânea na faixa de temperatura estudada e, em batelada, a 
capacidade de adsorção ficou acima dos 20 mg de As/g de ma-
terial. A cinética de adsorção segue mecanismo de pseudosse-
gunda ordem e sofre influência dos poros do material, apresen-
tando pequena resistência à transferência de massa pelos poros. 
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Por sua vez, os testes em coluna de leito fixo possibilitaram 
a investigação do comportamento do material adsorvente frente 
ao fluxo contínuo de solução contendo arsênio, o que serve para 
prever seu comportamento em uma escala piloto para simular 
sua aplicação direta em poços tubulares. Os resultados puderam 
ser ajustados ao modelo de Thomas. 

Os custos envolvidos são ajustáveis, pois, para todas as eta-
pas de preparo do material, é possível contar com alternativas 
de baixo custo, tal como o uso de matéria-prima residual ou 
insumos de grau técnico. 

Vale lembrar ainda que os HDLs são representantes sintéti-
cos de uma classe natural de sólidos chamada de argilominerais, 
os quais podem ser explorados para uso como adsorvente.
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CAPÍTULO 9

COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS 
APRESENTADOS

Ronald Gervasoni, Naiana Orth Schultz, Caroline Arruda de Melo

1. Os projetos

Os projetos estudados e vistos nos capítulos anteriores têm 
o objetivo de analisar e avaliar os métodos inovadores de remo-
ção de metais de águas subterrâneas e águas de poços tubulares 
para abastecimento urbano. Esses visam o conhecimento apro-
fundado de novas formas de tratamento capazes de substituir as 
convencionais, pelo fato de estas já não apresentarem tanta efe-
tividade quando aplicadas às atuais necessidades da sociedade.

Mesmo tendo objetivos similares, os métodos estudados apre-
sentaram distintas vantagens e desvantagens. Isso ocorre, pois, 
apesar de haver a utilização de técnicas parecidas entre alguns pro-
jetos, eles são efetuados com diferentes materiais, em diferentes 
quantidades, com durações distintas para cada um dos procedi-
mentos e, às vezes, com objetivos de remoção de diferentes metais.

1.1 Objetivos gerais dos projetos

Cada um dos projetos teve um objetivo específico, sendo 
estes citados, de forma geral, a seguir. Na linha de adsorven-
tes naturais para remoção de contaminantes, encontram-se: o 
projeto de estudos de rotas para remoção de contaminantes de 
águas de poços tubulares e o projeto de utilização de adsorven-
tes derivados de subprodutos agrícolas para remoção de conta-
minantes, também, de águas de poços tubulares. 

Vale lembrar que o primeiro visa, primordialmente, à remoção 
dos metais selênio, chumbo, bário e arsênio, já o segundo visa à 
redução de íons de ferro e manganês. Na linha de materiais poli-



Programa Paranaense de Pesquisa em Saneamento Ambiental

354

méricos baseados em tecnologia de impressão química, o objetivo 
é a remoção de contaminantes inorgânicos, mais especificamente, 
o manganês, em poços tubulares para abastecimento de água. 

No uso de catalisadores como adsorventes de metais na água, 
o objetivo é a remoção de manganês de águas de poços tubulares. 
Na linha de filtração descendente, o objetivo é remoção de ferro 
e manganês e, para que fosse executado o estudo, foi utilizada 
água de um poço tubular. E, por fim, na linha de avaliação de 
hidróxido duplo lamelar magnético como adsorvente, o objetivo é 
a remoção de arsênio também de águas de poços tubulares.

1.2 Objetivos específicos e parâmetros dos projetos

Pelo fato de os projetos visarem à remoção de metais por 
métodos similares, todos eles apresentaram parâmetros de ava-
liação de remoção em comum, sendo os principais: a análise 
de temperaturas favoráveis ao procedimento; a análise de pH 
favorável; e, também, a análise da influência do tempo utilizado 
no processo de remoção.

Alguns dos objetivos que todos os projetos, ou a maioria 
deles, tiveram em comum foram: caracterização e estudo do 
material utilizado, para que houvesse completo entendimento 
do processo; análise do modelo cinético de adsorção mais ade-
quado, entre pseudoprimeira ordem, pseudossegunda ordem, 
Elovich e difusão intrapartícula, etapa que pode possibilitar a 
investigação da natureza e das etapas limitantes do processo. 

Vale ressaltar que, para a maioria dos projetos, o modelo 
de pseudossegunda ordem foi o que apresentou melhor ajuste 
aos dados obtidos experimentalmente; construção de isoter-
mas de adsorção (Langmuir e Freundlich), a qual pode dar 
informações que possibilitam saber qual o limite de adsorção; 
criação de curva de ruptura ou trespasse, que pode revelar in-
formações sobre a capacidade adsortiva do material, pelo fato 
de possibilitar cálculos dos principais parâmetros envolvidos 
na adsorção; análise de concentrações permitidas pela legis-
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lação, possibilitando comparação entre concentração obtida e 
concentração aceitada para água potável.

Além destes parâmetros analisados, também seria impor-
tante, em uma possível continuidade dos projetos, que fossem 
analisados, detalhadamente, o tempo de vida dos materiais, a 
possibilidade de obtê-los no ambiente e a relação custo-bene-
fício ao se compararem materiais parecidos e distintas técnicas 
envolvidas em um só projeto, pois estas são informações essen-
ciais para tomada de decisão sobre a viabilidade de se adotar o 
método ou não.

Na Tabela 9.1, podem ser observados quais foram os projetos 
que tiveram como objetivo a análise dos parâmetros citados ante-
riormente, assim como a utilização das técnicas de análise citadas.

 

Temperatura pH Tempo Legislação

Biossorção x x x X

Fotocatálise x x x X

Impressão 
química x x x X

Adsorventes 
sintéticos x x x -

Zeólitas e carvão 
ativado x x x X

Materiais 
impregnados x x x -

Adsorventes 
naturais x x x X
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Cinética 
de 

adsorção

Isoterma 
de 

adsorção

Curva 
de 

ruptura

Caracterização 
de material

Biossorção - x x x

Fotocatálise - - - x

Impressão 
química X x x x

Adsorventes 
sintéticos X x x x

Zeólitas e 
carvão ativado

- - - x

Materiais 
impregnados

X x x x

Adsorventes 
naturais

X - - x

Tabela 9.1. Técnicas e parâmetros adotados pelos projeto do PPPSA
Fonte: Autoria própria.

Na Tabela 9.1, as células marcadas com x representam a 
adoção do parâmetro ou objetivo da respectiva linha, pelo pro-
jeto da respectiva coluna.

O projeto Estudo de Rotas para Remoção de Contaminantes 
(selênio, chumbo, bário e arsênio) da água de poços tubulares, 
coordenado pela professora Giane Lenzi, foi referido na tabe-
la como “Biossorção” e “Fotocatálise”. No projeto Desenvol-
vimento e aplicação de materias poliméricos baseados em tec-
nologia de impressão química para remoção de contaminantes 
inorgânicos em águas, coordenado pelo professor César Tarley, 
foi referido como “Impressão química”.

O trabalho Avaliação de um sistema adsorvente de leito fixo 
magnético contendo sílica mesoporosa magnética recoberta com 
surfactantes iônicos na remoção seletiva de poluentes em água 
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de poços tubulares, coordenado pelo professor Alesandro Bail, 
foi referido como “Adsorventes sintéticos”.

Já o projeto Tratamento de água por filtração descendente 
visando a remoção de ferro e manganês: proposta de instalação 
piloto na ETA de Castro, PR, coordenado pela professora Jea-
nette de Souza, foi referido como “Zeólitas e carvão ativado”.

O estudo Desenvolvimento de uma unidade de remoção de 
Mn(II) de poços tubulares utilizando tecnologias inovadoras, co-
ordenado pelo professor Luiz Mario Jorge, foi referido como 
“Materiais impregnados”. Por fim, o projeto Utilização de ad-
sorventes naturais para a redução dos íons de ferro e manganês 
presentes nas águas de abastecimento obtidas de fontes subter-
râneas no Estado do Paraná, coordenado pelo professor Nelson 
Consolin Filho, foi referido como “Adsorventes naturais”.

2. Resultados em relação à adsorção

Uma boa forma de avaliar a eficiência de remoção dos pro-
jetos e que possibilitaria comparações, seria fazer a análise das 
isotermas de adsorção criadas, pois, a partir disto, pode-se fazer 
conclusões sobre a capacidade máxima adsortiva e sobre a ca-
pacidade de retenção quantitativa. Porém, não foram todos os 
autores que tiveram como objetivo a criação de isotermas. Sendo 
assim, o que será primordialmente analisado será a capacidade 
de remoção de metais de cada um dos métodos, independente-
mente se essa capacidade foi obtida a partir de isotermas ou não.

No projeto desenvolvido na Universidade Estadual de Lon-
drina, coordenado pelo professor César Tarley, objetiva-se a 
remoção de manganês por meio de IIPs (Ion Imprinted Poly-
mers) e de NIPs (Non Imprinted Polymers), os quais atuam 
por adsorção. A partir da construção de isotermas de adsor-
ção, foram obtidas as capacidades máximas de remoção do íon 
Mn2+. Utilizando-se o copolímero IIP, a máxima capacidade 
de remoção foi de 17,6 mg de Mn2+/g de IIP, e utilizando-se o 
NIP, a máxima foi de 7,72 mg de Mn2+/g de NIP.
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No projeto desenvolvido na UTFPR de Campo Mourão, co-
ordenado pelo professor Nelson Consolin Filho, foram avaliadas 
as eficiências de remoção de ferro e manganês a partir de palha 
de milho (PM), palha de trigo (PT), palha de soja (PS), casca 
de soja (CS) e também desses mesmos modificados com EDTA, 
sendo chamados de PME, PTE, PSE e CSE, respectivamente. 

As porcentagens de remoção de manganês são: 16% com a 
PM, 18% com a PT, 13% com a PS, 6% com a CS, 7% com a 
PME, 31% com a PTE, 60% com a PSE e 88% com a CSE. Já 
as porcentagens de remoção de ferro são: 43% com a PM, 48% 
com a PT, 65% com a PS, 78% com a CS, 77% com a PME, 
85% com a PTE, 93% com a PSE e 96% com a CSE. Ou seja, o 
material mais efetivo na remoção desses dois metais foi a casca 
de soja modificada. Vale lembrar que esses valores foram obti-
dos por meio de cinéticas de adsorção.

No projeto desenvolvido na Universidade Estadual de Ma-
ringá, coordenado pelo professor Luiz Mario Jorge, foram feitas 
avaliações das eficiências de remoção de manganês, por meio de 
ensaios cinéticos para alguns materiais. A seguir, podem ser vis-
tas as capacidades máximas de remoção de cada um deles: com 
o carvão ativado obteve-se uma capacidade máxima de 1,47 
mg/g; para o carvão impregnado, 7,00 mg/g; para a alumina 
impregnada, 4,12 mg/g; e para o catalisador comercial Controll 
MF-574, 0,88 mg/g. 

Também foram feitos os testes para algumas amostras ob-
tidas pela rota sol-gel, sendo elas: SG-5-600, com capacida-
de máxima de remoção de 3,44 mg/g; SG-10-600, com ca-
pacidade de 3,36 mg/g; SG-20-600, com capacidade de 2,17 
mg/g; SG-CA-600, com capacidade de 2,92 mg/g; SG-5-800, 
com capacidade de 2,52 mg/g; SG-10-800, com capacidade de 
2,62 mg/g; SG-20-800, com capacidade de 2,97 mg/g; e SG-
-CA-800, com capacidade de 3,40 mg/g. 

No projeto desenvolvido na Unicentro, coordenado pela 
professora Jeanette de Souza, o objetivo foi a avaliação da pre-
sença de carvão ativado e de zeólita em filtros de tratamento de 
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água, objetivando-se a remoção dos metais ferro e manganês. A 
partir do projeto piloto, obteve-se uma eficiência média de re-
moção de 88,19% de ferro e 93,94% de manganês com zeólita. 
Já em escala de bancada, a remoção média por carvão ativado 
foi de 99% de ferro e 100% de manganês. 

No projeto desenvolvido na UTFPR de Ponta Grossa, co-
ordenado pela professora Giane Lenzi, o objetivo foi o estudo 
da remoção de contaminantes, como selênio, chumbo, bário e 
arsênio, por meio de biossorção e fotocatálise.

A capacidade máxima de biossorção obtida a partir do ba-
gaço de malte para remoção de Pb(II), nas condições definidas 
como mais adequadas para os testes, foi de 29,1 mg/g, em teste 
de batelada. Para remoção de selênio (IV), arsênio (III) e arsê-
nio (V), utilizando o mesmo material, não foram obtidos valores 
significativos de remoção. Por fim, ainda por biossorção do ba-
gaço de malte, os resultados obtidos para remoção de bário (II) 
foram de 20, 25 e 24% para valores de pH de 5, 7 e 9, respec-
tivamente, porém, foi esclarecido que há a possibilidade de que 
em outro pH ocorra uma remoção mais significativa.

Para uma concentração de 220 μg/L de arsênio (III), a 
partir da fotocatálise, as novas concentrações obtidas nas mais 
adequadas condições foram: 12,2 μg/L para rutile calcinado, 
19,6 μg/L para comercial calcinada, 24,1 μg/L para anatase 
calcinada e 26,8 μg/L para comercial. Para a remoção do bário 
(II), sem uso de aditivo, obteve-se uma eficiência de 21% ao 
utilizar-se a fotocatálise com pentóxido de nióbio como cata-
lisador. A fotocatálise utilizando rutile calcinado a 350 ºC teve 
uma eficiência de 100% para remoção de selênio (IV). Para se 
avaliar a remoção de chumbo por fotocatálise, foram feitos 14 
experimentos, sendo o 14º composto por três experimentos em 
sequência, mas utilizando a mesma solução, tendo como cata-
lisador o óxido de zinco. Esses três foram fundamentais para 
análise da efetividade de remoção. O primeiro (S2) teve uma 
concentração média inicial de 7,205 mg/L, após 30 minutos 
mediu-se uma concentração de 1,910 mg/L e em 60 minutos 
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mediu-se uma concentração nula. O segundo (S3) teve concen-
tração média inicial de 6,7215 mg/L, após 60 minutos atingiu 
uma concentração de 0,522 mg/L e em 90 minutos mediu-se 
concentração nula. Por fim, o terceiro (S4) teve uma concentra-
ção inicial de 6,894 mg/L, após 60 minutos uma concentração 
de 0,213 mg/L e em 90 minutos uma concentração nula.

Nesse projeto também foram feitas aplicações de três catali-
sadores imobilizados em esferas de alginato de cálcio, sendo eles 
o ZnO, P-25 e Nb2O5. Nas condições utilizadas, ao avaliar-se 
a remoção por fotocatálise de bário utilizando ZnO imobilizado, 
obteve-se uma eficiência de remoção de 90% em 60 minutos, 
sendo esse o catalisador que, ao ser imobilizado, obteve o melhor 
resultado, seguido pelo P-25 e então pelo Nb2O5. Também foi 
avaliada a eficiência de remoção de bário por adsorção, utilizan-
do as esferas de alginato, sem catalisador. Nessa avaliação, no-
tou-se que a fotocatálise apresentou uma eficiência de remoção 
mais elevada durante os primeiros 40 minutos de experimento, 
mas, posteriormente, a adsorção apresentou uma eficiência igual 
à da fotocatálise, sendo de aproximadamente 85%. Esse resul-
tado foi obtido quando a água utilizada era ultrapura, porém, 
quando se utilizou a água de poço como matriz, a eficiência de 
remoção para os dois processos foi de aproximadamente 80%.

Resultados para eficiência de remoção por fotólise também fo-
ram obtidos. Para remoção de arsênio (III), houve uma eficiência 
de 88,5%, comparada a 93,2% de remoção por fotocatálise. Para 
remoção de bário (II), foi necessário um tempo mínimo de 360 
minutos para que apresentasse eficiência significativa, porém, o 
valor de 60% de remoção só foi alcançado em 480 minutos. 

No projeto desenvolvido na UTFPR de Medianeira, coor-
denado pelo professor Alesandro Bail, seriam analisadas as efi-
ciências de remoção de arsênio, bário e selênio utilizando sílica 
mesoporosa magnética recoberta pelo surfactante brometo de 
cetiltrimetilamônio (Mag-Sil-CTAB) e hidróxido duplo lamelar 
de magnésio e alumínio magnético (Mag-HDL-Mg/Al).
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Ao serem realizados os testes preliminares, pode-se concluir 
que o Mag-Sil-CTAB não apresentou resultados satisfatórios no 
processo de remoção, fazendo com que esse não fosse avaliado 
posteriormente. Já para o Mag-HDL-Mg/Al, obtiveram-se bons 
resultados para remoção de arsênio e resultados insatisfatórios 
para selênio e bário. Sendo assim, foi dada continuidade na 
análise da remoção de arsênio por meio de Mag-HDL-Mg/Al. 
No experimento em batelada, obteve-se uma remoção máxima 
de, aproximadamente, 23 mg de arsênio/g de adsorvente.

A partir dos valores para eficiência de remoção de cada um 
dos métodos, pode-se notar que, em alguns dos projetos, não 
foram obtidos bons resultados para todas as circunstâncias. Ao 
ser feita uma análise crítica desse e de outros fatores, conclui-se 
que seria interessante, em uma possível próxima chamada, que 
as equipes dos projetos interagissem durante a execução, e não 
apenas na fase final, em que os estudos são apresentados. Isso 
poderia fazer com que os projetos se desenvolvessem de forma 
mais clara e com resultados mais concretos e determinantes.

É importante ressaltar, também, que os valores vistos acima 
não devem ser comparados em questão de números, pois cada 
projeto obteve os valores para diferentes pH, diferentes tem-
peraturas e diferentes concentrações iniciais, além de também 
terem sido obtidos valores por meio de outros experimentos, 
fora os citados acima, em cada um dos projetos. Sendo assim, a 
comparação de efetividade dos métodos só pode ser feita quan-
do analisados os projetos por inteiro, desde o que foi estudado 
até as conclusões obtidas por quem os executou.

3. Considerações sobre possíveis aplicações dos métodos

Dentre os métodos vistos e estudados nos capítulos anterio-
res, há possibilidade de que todos sejam aplicados em estações 
de tratamento de água, pois cada um apresentou pontos posi-
tivos distintos a serem destacados. Entretanto, alguns projetos 
precisam ser ainda mais aprofundados, de forma a garantir uma 
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eficiência máxima, ou precisam de outras tecnologias e amplo 
conhecimento dentro das empresas para que sejam aplicáveis. 
Sendo assim, dentre eles, alguns poderiam ser aplicados e utili-
zados em curto prazo, outros em médio e outros em longo prazo.

O método desenvolvido pelo professor Luiz Mario Jorge, o 
qual teve por objetivo a remoção de manganês por adsorção por 
carvão, alumina e sol-gel, tem potencial para aplicação em curto 
prazo em companhias de saneamento, assim como o projeto de 
utilização de zeólitas como material adsorvente no processo de 
filtração, desenvolvido pela professora Jeanette de Souza. Isso 
pode ser considerado pelo fato de esses dois necessitarem de 
equipamentos e tecnologias que, em geral, já estão presentes 
nas empresas e companhias de saneamento, além de terem con-
seguido suficientes conclusões a partir de seus experimentos, 
que comprovaram sua eficiência.

Os projetos desenvolvidos pelos professores Alesandro Bail 
e César Tarley têm, ainda, algumas restrições por se tratarem de 
assuntos complexos e que talvez precisem ter um estudo mais 
aprofundado. Um estudo que pode ser importante é o desen-
volvimento de sensores para avaliação da qualidade do produto 
obtido, como para as nanopartículas e para os produtos resul-
tantes do processo de impressão química. Esses dois projetos 
também podem ser citados como exemplo de métodos em que 
seria fundamental, para aplicação, que fosse bem definido o 
tempo de vida (reutilização) de cada um dos materiais. 

Os projetos desenvolvidos pelo professor Nelson Consolin 
Filho e pela professora Giane Lenzi também não têm grandes 
possibilidades de serem aplicados em curto prazo. Para o caso 
do método de utilização de adsorventes naturais, isso se dá pelo 
fato de, em geral, as empresas de saneamento não terem, hoje 
em dia, condições de obter produtos naturais, assim como de 
fazer análises sobre eles e ter conhecimento sobre métodos ade-
quados de armazená-los, quando o objetivo é a posterior utiliza-
ção no tratamento de água. Isso faria com que fosse necessária 
a avaliação da necessidade de contratação de outra empresa, ou 
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cooperativa, que fosse responsável por ofertar o material direta-
mente para o seu uso no processo de tratamento, talvez para as 
diversas empresas de saneamento que tivessem essa demanda.

Já para o estudo da professora Giane, o impasse para a apli-
cação do método em curto prazo é a utilização de tecnologias 
como fotocatálise, a qual também não é, em geral, disponível 
nas empresas de saneamento hoje em dia, até mesmo pelo fato 
de o processo de tratamento durante o período noturno não 
ser possível senão com lâmpadas UV, que podem encarecer o 
sistema. Outro fator que impossibilitaria que esse método fosse 
aplicado em curto prazo é a falta de reatores de vidro ou algum 
material pelo qual seja possível a passagem de luz, os quais, em 
dimensões reais, poderiam custar muito, mas que são necessá-
rios para que a fotocatálise ocorra.

Tudo isso mostra que também seria fundamental, para uma 
possível continuidade dos estudos, que fosse dado maior enfoque 
para as questões de custo de implementação, operação e manu-
tenção dos sistemas que suportem tais métodos, pois esse é um 
fator de grande relevância para a maioria das grandes empresas.
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