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RESUMO

Uma preocupação das indústrias de alimentos atualmente, diz respeito à geração de 
resíduos provenientes do processamento das matérias-primas. Estudos têm sido 
realizados no sentido de encontrar um destino adequado para os resíduos gerados 
pelas indústrias, de modo que as agressões ao meio ambiente sejam cada vez mais 
reduzidas. Neste contexto, a utilização de quitina, substância encontrada nos 
exoesqueletos de insetos, carapaças de crustáceos e parede celular de fungos, para a 
produção de quitosana vem sendo estudada há vários anos.  O objetivo do presente 
trabalho consistiu no estudo do processo de obtenção da quitosana a partir de 
resíduos de camarão e sua aplicação como adsorvente do corante alimentício FD&C 
Vermelho n° 40, através da construção das isotermas de equilíbrio, cinética de 
adsorção, determinação dos parâmetros termodinâmicos, verificação da natureza e 
dos mecanismos do processo de adsorção. As análises de erro demonstraram que o 
modelo de isoterma de Langmuir foi mais apropriado para descrever os dados 
experimentais, sendo que a máxima adsorção na monocamada observada quando o 
pH de equilíbrio foi de 6,6, temperatura 35°C, tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm, 
e grau de desacetilação 84±3% foi de 529 mg g-1. Valores negativos da entalpia          
(-112,7 kJ mol-1), entropia (-0,338 kJ mol-1 K-1) e Energia livre de Gibbs (-15,6 a 1,0 kJ 
mol-1) demonstraram que o processo de adsorção é exotérmico, espontâneo, 
favorável, e que a desordem do sistema diminui durante o processo de adsorção. O 
modelo cinético de Elovich e modelo de pseudo-segunda ordem foram os mais 
adequados para descrever as cinéticas de adsorção, sendo que a difusão no interior 
da partícula, na maioria dos casos, é o mecanismo que controla o processo de 
adsorção. Em condições ácidas (pH = 5,7) mais de 90% da capacidade de adsorção 
foi atingida em menos de 20 min. Nestas condições foi observado que a natureza do 
processo de adsorção é química, devido às interações entre os grupamentos aminas 
protonados da quitosana e o grupo sulfonado do corante. Estes resultados 
demonstraram que a quitosana é um promissor adsorvente de corantes alimentícios, 
em especial o corante alimentício FD&C Vermelho n° 40.

Palavras-chave: Adsorção, biopolímero, corante alimentício, quitina, quitosana  
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ABSTRACT

A current foods industries concern says respect at wastes generation of the raw 
materials processing. Studies are being accomplished in the sense of finding an 
appropriate destiny for the industrial wastes, for the environments aggressions 
reduction. Therefore, the use of chitin, substance found in the exoskeletons of insects, 
shells of crustaceans, and fungal cell walls, for chitosan production has been studied at 
various years.  The aim of the present work was the study of production process of 
chitosan from shrimp wastes and your application in the adsorption of food dye FD&C 
Red n° 40, through the techniques of equilibrium isotherm and adsorption kinetic, 
determination of the thermodynamic parameters, verification of the nature and 
mechanisms of the adsorption process. Error analysis demonstrated that the Langmuir 
isotherm model was most appropriate for describing the experimental data, and the 
maximum monolayer adsorption value has been found to be 529 mg g-1, at pH 6.6, 
temperature 35°C, particle size range 0.10±0.02 mm, and deacetylation degree 
84±3%. Negative enthalpy (-112.7 kJ mol-1), entropy (-0.338 kJ mol-1 K-1) and Gibbs 
free energy (-15.6 to 1.0 kJ mol-1) values demonstrated that the adsorption process is 
exothermic, spontaneous, favorable, and that randomness of the system decreases 
during the adsorption process. The Elovich and pseudo-second order kinetics models 
were most appropriate to describe the adsorption kinetics, and the intraparticle 
diffusion, in most of the cases, was adsorption mechanism that control the process. In 
acid conditions (pH = 5.7) more than 90% of the adsorption capacity were reached in 
less than 20 min. In these conditions was observed that the chemical adsorption 
process nature, due the interactions between the chitosan protonated amino group and 
the dye sulphonic group. These results demonstrated that the chitosan is a promising 
adsorbent of food dyes, especially the food dye FD&C Red n° 40.

Key-words: Adsorption, biopolymer, chitin, chitosan, food dye  
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

A indústria de alimentos caracteriza-se por gerar quantidades consideráveis de 

resíduos em seus processos, e a inadequada disposição pode provocar danos à

saúde humana e ao meio ambiente. Para isso, estudos têm sido realizados no sentido 

de encontrar um destino adequado para os resíduos gerados pelas indústrias, de 

modo que as agressões ao meio ambiente sejam cada vez mais reduzidas, e 

agregando valor aos mesmos.

No caso dos resíduos líquidos, as indústrias de alimentos caracterizam-se por 

gerar efluentes ricos em matéria orgânica provenientes do processamento, o que 

eleva a concentração de sólidos totais, demanda química de oxigênio (DQO), sólidos 

suspensos e nutrientes (NO & MEYERS, 1989). A recuperação dos sólidos suspensos 

por coagulação e sedimentação figura como alternativa no reaproveitamento de 

resíduos (BOUGH, 1976; BOUGH & LANDES, 1976; SUN & PAYNE, 1996). Em outros 

processos, aditivos alimentares são usados buscando melhorar os aspectos sensoriais 

dos seus produtos. Dentre estes aditivos estão os corantes alimentícios. Alguns 

corantes alimentícios podem causar reações alérgicas como asma, bronquite, rinite, 

náusea, broncoespasmos, urticária, eczema e dor de cabeça. Além disso, a presença 

desses corantes nos efluentes industriais, em especial aqueles que possuem a azo-

estrutura em sua molécula, pode provocar problemas estéticos, limitação na 

capacidade de re-oxigenação da água, devido ao corte da passagem da luz solar que 

em troca reduz as atividades fotossintética do sistema aquático, originando toxidades 

crônicas e agudas (CRINI & BADOT, 2008; ARAMI et al., 2006; KADIRVELU et al., 

2005).

A Adsorção é um dos processos mais utilizados no tratamento de efluentes 

contaminados com corantes. Nos processos convencionais de adsorção é utilizado 

carvão ativado como adsorvente, devido a sua alta capacidade de adsorção (MANE et 

al., 2007). Porém o seu alto custo e limitada capacidade de regeneração tem levado

as pesquisas a buscarem adsorventes de materiais alternativos, serragem de madeira

(GARG et al., 2003), cinzas de casca de arroz (MANE et al., 2007), penas de aves

(MITTAL et al. 2007), bentonite (TURABIK, 2008) e turfa (SUN & YANG, 2003).
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Os resíduos sólidos produzidos pelas indústrias de alimentos são constituídos 

de materiais sem valor comercial ou que são desperdiçados durante o processamento, 

como cascas, bagaços, peles, vísceras, pedaços de alimentos. Estes resíduos 

possuem potencial de contaminação direta ou em decorrência da sua degradação sem 

o devido controle, formando gases fétidos que provocam desconforto aos seres 

humanos e ácidos orgânicos denominados chorume, que possui elevada Demanda 

Química de Oxigênio (DQO) que podem vir a contaminar águas superficiais, além de 

atrair vetores de doenças.

O reaproveitamento de resíduos sólidos industriais tem também despertado 

grande interesse, já que tanto a legislação vigente quanto à fiscalização relacionada à 

disposição final destes resíduos tornam-se cada vez mais rigorosas e atuantes. O 

emprego de resíduos industriais no tratamento de efluentes líquidos, principalmente 

como materiais adsorventes alternativos, é muitas vezes vantajoso, pois além de 

remover contaminantes de efluentes, reduz o impacto ambiental causado pela

disposição do próprio resíduo.

Os resíduos gerados do processamento do pescado, em especial do camarão, 

siri, caranguejo e krill, são compostos em sua maioria por carapaças e cascas, que 

apresentam em sua estrutura grande quantidade de quitina. Este panorama sugere 

que estes resíduos sejam usados como matéria-prima para a obtenção de quitina, e 

posterior conversão em quitosana.

A quitina é um co-polímero natural encontrado nas carapaças e exoesqueletos 

de crustáceos, cutículas de muitos invertebrados, parede celular de fungos e algumas 

algas (RAVI KUMAR, 2000). O processo de isolamento da quitina de carapaças de 

crustáceos consiste nas etapas de desmineralização com soluções ácidas diluídas, 

desproteinização através de tratamento alcalino moderado ou enzimático e 

desodorização através de lavagem com hipoclorito de sódio (WESKA et al., 2007).

A Quitina pode ser convertida em quitosana por meio enzimático ou 

desacetilação alcalina, sendo este o método mais utilizado. Durante o curso da 

desacetilação, partes do N-acetil do polímero são quebradas para a formação das 

unidades de D-glucosamina, que contêm grupamentos de aminas livres, aos quais são 

atribuídas suas propriedades mais interessantes e que apresentam potencial para a 

adsorção de corantes (ANNADURAI et al., 2007; SAKKAYAWONG et al., 2007; UZUN

& GÜZEL, 2005; WONG et al., 2004), íons metálicos (FRANCO et al., 2004; GAMAGE

& SHARIDI, 2007; NGAH et al., 2006) e proteínas (CASAL et al., 2006; WIBOWO et 

al., 2007; XU et al., 2001).
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A quitosana é obtida pela desacetilação alcalina da quitina, que é uma N–

acetilglucosamina, e as variações nos métodos de preparação da quitosana resultam 

em diferenças no seu grau de desacetilação, na distribuição dos grupamentos acetil, 

na viscosidade e na sua massa molecular, ou grau de polimerização. Estas variações 

influenciam na solubilidade, atividade antimicrobiana e outras propriedades.

Reconhecida por muitas propriedades específicas como bio-adaptação, 

formação de membrana, porosidade, viscosidade, formação de gel, floculação, e 

complexação com metais e corantes, têm sido amplamente aplicadas em várias áreas, 

tais como: engenharia, química, medicina, agricultura e alimentos (AHMAD et al., 

2006; RAVI KUMAR, 2000).

Atualmente, duas empresas brasileiras de pequeno porte (a Phytomare, 

localizada em Santa Catarina e a Polymar, localizada no Ceará) produzem quitosana 

de grau alimentício com o apoio de centros de pesquisas vinculados às respectivas 

Universidades Federais. Isso demonstra a necessidade de desenvolvimento 

tecnológico da área.

Estudos vêm sendo desenvolvidos desde 1989 no Laboratório de Operações 

Unitárias/EQA/FURG, para o aproveitamento desses resíduos, como é o caso da 

quitina e da quitosana obtida a partir de resíduos de camarão e de siri. Torna-se, 

assim, importante o avanço destes estudos para a melhoria das condições 

tecnológicas na obtenção destes produtos e para posteriores aplicações dos mesmos.

Apesar do custo da quitosana ser relativamente alto em relação a outros 

adsorventes, o fato da matéria-prima ser encontrada em grandes quantidades na 

natureza e gerada como um sub-produto sem grande valor comercial da indústria 

pesqueira, ter um processo de produção prático, e o lodo gerado no tratamento de 

efluentes serem biodegradável e com possibilidade de reaproveitamento como ração 

animal, são fatores consideráveis no custo de aplicação para o tratamento de 

efluentes (CRINI & BADOT, 2008; RAVI KUMAR, 2000).

1.1 Justificativas

As indústrias de alimentos caracterizam-se por gerar em seus processos 

grandes quantidades de efluentes, principalmente durante a limpeza e higienização 

dos processos. Esses efluentes carregam consigo resíduos que apresentam potencial 

de contaminação dos corpos receptores, entre eles os corantes alimentícios. A 
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adsorção figura como um processo alternativo e atraente para o tratamento dos 

efluentes que contenham corantes alimentícios.

Desta forma, para a correta compreensão e dimensionamento de unidades de 

tratamento de efluentes por processo de adsorção, estudos devem ser realizados a 

partir da determinação das cinéticas e isotermas de adsorção, dos parâmetros 

termodinâmicos, e dos mecanismos e natureza dos processos de adsorção.

Devido a sua localização geográfica, a cidade de Rio Grande é considerada um 

pólo pesqueiro, sendo que dois dos importantes e significativos produtos são o 

camarão e o siri, sendo que, da sua industrialização, são geradas grandes 

quantidades de resíduos. Estes resíduos podem ser utilizados para a produção de 

farinha de pescado, porém seus altos teores de quitina reduzem a qualidade 

nutricional do produto.

O laboratório de Operações Unitárias da Universidade Federal do Rio Grande 

vem, desde 1989, elaborando estudos em vista do aproveitamento dos resíduos 

gerados pela industrialização do camarão, siri e caranguejo para a produção de quitina 

e quitosana. Nos últimos anos, estudos estão sendo realizados para a utilização da 

quitina e da quitosana no tratamento de efluentes do processo de obtenção da quitina 

e efluentes contaminados com metais pesados e derivados do petróleo.

Apesar de inúmeros estudos terem sido realizados com a utilização de quitina 

e, principalmente, quitosana como adsorvente de corantes, quase que a totalidade se 

referem a corantes derivados da indústria têxtil. Além disso, na maioria dos casos, a 

quitina/quitosana utilizada é adquirida de empresas produtoras, com as características 

determinadas pelo fabricante. Desta forma, a união das etapas de produção e 

aplicação permite que pesquisas sejam realizadas levando em consideração questões 

ligadas às variáveis do processo, como o grau de desacetilação, o qual poucos 

estudos se referem.

1.2 Objetivo

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo do presente trabalho é estudar o processo de produção de quitina e 

quitosana a partir de resíduos de camarão, e sua utilização no tratamento de efluentes 

com diferentes características, buscando evidenciar as suas capacidades de adsorção 

do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 (CI 16.035).
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1.2.2 Objetivos Específicos

a) Obter quitina em escala piloto, a partir de resíduos de camarão;

b) Produzir quitosana com diferentes graus de desacetilação;

c) Construir as isotermas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 

40 com quitosana, em diferentes condições de pH, grau de desacetilação, 

tamanho de partícula e temperatura;

d) Verificar o ajuste dos modelos de isotermas de adsorção descritos na literatura 

aos dados experimentais; Determinar os parâmetros termodinâmicos de 

adsorção;

e) Construir as cinéticas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 

40 com quitosana, em diferentes condições de dosagem de adsorvente, pH, 

grau de desacetilação e tamanho de partícula;

f) Verificar o ajuste dos modelos cinéticos de adsorção descritos na literatura aos 

dados experimentais;

g) Determinar os mecanismos físicos e a natureza da adsorção.

1.3 Histórico da linha de pesquisa na Furg

Em 1989 iniciaram-se as mobilizações na Furg a favor do início de uma longa 

caminhada de estudos sobre produção de quitosana e de seus derivados, a partir de 

resíduos de camarão, assim como também, suas aplicações.

Até o ano de 1992 o Profº. Walter Ruiz coordenou os projetos de obtenção de 

quitina e quitosana na Furg, auxiliado por bolsistas de iniciação científica. Neste 

mesmo ano foram encaminhados projetos para estudo da quitosana no tratamento de 

águas e efluentes, estudos estes que contaram com a participação dos professores 

Omar Gonzalez e Sérgio Przybylski.

No ano de 1996 o Profº. Luiz Antonio Pinto assumiu a pesquisa com quitosana, 

este estudo contava com o apoio do Pólo Pesqueiro, do Departamento de Química da 

Furg e de bolsistas (CNPq/FAPERGS/FURG).

Em 1999 iniciou-se uma nova fase do projeto, pois passou-se a estudar a 

otimização do processo de produção de quitosana em escala de bancada e em 

seguida em escala piloto, com isso vários trabalhos foram publicados, tanto em 

eventos técnicos científicos regionais como nacionais.
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No ano de 2000, a pesquisa seguiu em diferentes frentes, no Laboratório de 

Operações Unitárias. Uma linha continuou com os estudos de otimização do processo 

estudado em bancada, sendo ampliado para escala piloto. Uma segunda linha iniciou 

o estudo de secagem da quitosana obtida, e outra linha estudou as aplicações da 

quitosana e da quitina, visando especificamente o tratamento de efluentes e 

clarificação de óleos, com o uso da quitosana e/ou quitina como agente floculante e 

adsorvente.

Em 2003 iniciaram-se, no Laboratório de Operações Unitárias/DQ, pesquisas 

com resíduos de siri. Em 2004 iniciaram-se estudos buscando avaliar a 

despolimerização química da quitosana, e a influência das condições de secagem 

sobre a sua massa molecular em comparação a quitosana normal. Em 2005 foi 

otimizado o processo de obtenção de quitosana a partir de casca de siri. No seguinte 

ano as pesquisa foram direcionadas para a obtenção de quitosana com características 

específicas para a produção de biofilmes, e sua aplicação em alimentos a fim de 

aumentar a vida útil de prateleira. Atualmente, as pesquisas com quitina e quitosana, 

continuam sendo realizadas como sua aplicação como adsorvente de íons metálicos e 

de corantes da indústria alimentícia.
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Aspectos gerais sobre as fontes de quitina

Atualmente, os crustáceos são os maiores produtores de quitina disponível 

para o processo industrial, sendo que o conteúdo de quitina varia entre 2 a 12% (base 

úmida) do total da massa de seu corpo. As melhores fontes de quitina são oriundas do 

camarão, caranguejo, lagosta, krill (29,9 milhões de toneladas/ano), ostras (1,4 

milhões toneladas/ano) e lulas (0,7 milhões toneladas/ano) (SYNOWIECKI & AL-

KHATEEB, 2003).

Os conteúdos de quitina, proteína, minerais e carotenóides variam 

amplamente, dependendo das condições de descasque durante o processamento, 

como também da espécie, a parte do organismo, estado de nutrição e fase do ciclo 

reprodutivo (SHAIDI & SYNOWIECKI, 1991; SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2003), 

como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1: Composição proximal (base seca) de carapaças de crustáceos

Fonte de Quitina
Proteína

(%)
Quitina

(%)
Cinzas

(%)
Lipídios

(%)
Caranguejo Collinects sapidus 25,1 13,5 58,6 2,1

Chinoecetes opilio 29,2 26,6 40,6 1,3
Camarão Pandalus borealis 41,9 17,0 34,2 5,2

Crangon crangon 40,6 17,8 27,5 9,9
Penaeus monodon 40,7 30,4 23,0 1,3

Lagosta Procamborus clarkii 29,8 13,2 46,6 5,6
Krill Euphasia superba 41,0 24,0 23,0 11,6
Camarão de água doce 41,6 23,0 29,4 1,4
Fonte: SHAIDI & SYNOWIECKI, 1991; SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2000; 

SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2003.

2.1.1 Produção de camarão

A produção mundial de camarão cultivado foi de 2,36 milhões de toneladas em 

2005, comparada a uma produção de 2,07 milhões de toneladas em 2004. Por outro 

lado, a produção de camarão por captura evoluiu de 3,1 milhões de toneladas em 
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2000 para 3,6 milhões em 2006, o que representa um crescimento médio de 3,83% ao 

ano. Contudo, entre 2003 e 2004, o crescimento foi de 2,0% ao ano, o que indica uma 

tendência à saturação dos recursos naturais. Por outro lado, o crescimento da 

produção de camarão cultivado foi, no período de 2000 a 2005, de 14,66% ao ano. 

Assim, a produção por captura ainda representa a maior parcela (63,56% do volume 

bruto em 2004) (BNDES, 2006). Segundo Rocha (2007), as expectativas para o ano 

de 2008 eram que a produção mundial de camarão cultivado atingisse o patamar de 

3,75 milhões de toneladas, superando a produção por captura que será de 3,5 milhões 

de toneladas.

Segundo a FAO (2007), citado por Rocha (2007), o Brasil , em 2005, ocupou 

no ranking mundial a oitava posição em relação à produção e a segunda em 

produtividade, obtendo uma produção de 65 mil toneladas, e uma produtividade de 

4,33 kg ha-1 ano-1, sendo esta menor apenas a da Tailândia. Cerca de 90% da 

produção nacional de camarões é proveniente das fazendas localizadas no Nordeste, 

nas margens dos estuários e lagoas, rios e lagoas costeiras. O estado do Rio Grande 

do Norte lidera a produção de camarão, seguido pelo Ceará e Bahia.

Durante o processamento do camarão, através da etapa de descasque, são 

geradas grandes quantidades de resíduos sólidos. Estes resíduos são, de forma geral,

clandestinamente enterrado ou jogado no mar ou em rios, causando problemas 

ambientais, principalmente em países grandes produtores de camarão onde não há 

rigor na fiscalização ambiental, a disposição final desde resíduos tem se tornado um 

grande desafio. Tendo em vista que cabeça e casca do camarão correspondem a 

aproximadamente 40% de seu peso total, e a quantidade de matéria seca seja de 25 a 

30%, a qual é, na maioria, composta por quitina (GILDBERG E STENBERG, 2001), 

tem havido grande interesse em seu reaproveitamento, buscando alternativa à sua 

disposição final, com vistas ao desenvolvimento de produtos de valor agregado.

2.2 Quitina

A quitina, denominação usual para o polímero -(1-4)2-acetamido-2-deoxi-D-

glicose (N-acetilglicosamina), foi demonstrada pelo professor francês Henri Braconnot, 

em 1811, recebendo então a denominação inicial de fungina. Odier, em 1823, passou-

a a chamar de quitina ao observar sua presença em exoesqueletos de insetos. O 

termo quitina é derivado do grego, da palavra Chiton, significando um revestimento 

protetor para invertebrados (SHAHIDI et al., 1999).
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Este polímero consiste de uma cadeia linear de (14) ligadas a unidades de 2-

acetoamido-2-deoxi-β-D-glucopiranose, ou seja, é amino-polissacarídeo catiônico 

linear, essencialmente composto de resíduos de N-acetil-D-glicosamina unidos por 

ligações β-(14), possuindo assim estrutura semelhante à fibra vegetal denominada 

celulose. A diferença estrutural entre as duas fibras se deve aos grupos hidroxila 

localizados na posição 2, que na quitina foram substituídos por grupos acetamino, 

como pode ser verificado na Figura 1 (RINAUDO, 2006; RUDRAPATNAM, et al., 2003; 

TOILAIMATE et al., 2000).

Figura 1: Estrutura molecular da Quitina

Fonte: HARISH PRASHANTH e THARANATHAN, 2007

O conteúdo de quitina em crustáceos normalmente varia de 2% a 12% (base 

úmida) da massa de corpo inteiro. Os conteúdos de quitina, proteína, minerais e 

carotenóides dependem amplamente das condições de descasque durante 

processamento, como também da espécie, a parte do organismo, estado de nutrição e 

fase do ciclo reprodutivo. Quanto maior a idade, mais calcificado o exoesqueleto se 

torna, e menor é o conteúdo de quitina. A fração mineral do exoesqueleto é constituída 

principalmente de fosfato e carbonato de cálcio. O conteúdo de Na, K, Mg e Sr não 

ultrapassa 1% e Mn, Fe, Cu, Zn e Ba estão presentes em quantidade de traços 

(SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2003).

Por se tratar de um produto natural e de origem taxonômica variada, a quitina 

possui variações de sua composição nas matérias-primas e raramente é encontrada 

em sua forma pura, necessitando de processos tecnológicos para a sua extração. A

exemplo, temos as formas polimórficas denominadas α-, β-, e γ-quitina. As polimorfas 

da quitina sugerem diferentes arranjos no estado sólido, decorrente das diferentes 

disposições do polímero na estrutura cristalina. A α-quitina corresponde a um 

empacotamento denso com disposição anti-paralela, enquanto a β-quitina sugere uma 

disposição paralela das cadeias poliméricas, o que dificulta as ligações de hidrogênio 

inter- e intra-cadeias, e resulta em um empacotamento menos denso e estruturas mais 
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flexíveis (CAMPANA-FILHO et al., 2007). A α-quitina é a forma mais comum, enquanto 

a β-quitina mostra-se mais reativa e possui maior afinidade com solventes 

(TOILAIMATE et al., 2000).

Segundo Prashanth e Tharanathan (2007), a quitina é a segunda fibra mais 

abundante na natureza, depois da celulose, sendo que a produção industrial de quitina 

a partir de carapaças de crustáceos é de 39 mil toneladas por ano (CAMPANA-FILHO

et al., 2007). 

2.2.1 Processo de produção da quitina

Os métodos utilizados para o isolamento e purificação da quitina deveriam 

assegurar a remoção efetiva e se possível a utilização de outros componentes da 

carapaça, como por exemplo, a proteína que é removida. Assim, vários procedimentos 

foram adaptados para a recuperação da quitina. Além disso, a utilidade de diferentes 

recursos de quitina depende da disponibilidade, simplicidade para processar, conteúdo 

de quitina, e conveniência para geração de outros produtos de valor agregado 

(SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2003). 

Normalmente o isolamento da quitina a partir de resíduos de crustáceos 

consiste na desmineralização, desproteinização, e desodorização, conforme 

observado no diagrama do processo de produção, apresentado na Figura 2.

Figura 2: Etapas do processo de extração da quitina
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A desmineralização consiste na etapa de remoção dos compostos 

carbonatados presentes nas estruturas de proteção dos crustáceos. Diferentes 

substâncias ácidas, como HCl, HNO3, H2SO3, HCOOH e H3CCOOH, podem ser 

utilizadas na etapa de desmineralização, sob diversas condições de temperatura e 

tempo (CAMPANA-FILHO et al., 2007). Entretanto, a desmineralização normalmente 

pode ser alcançada em extração com ácido clorídrico diluído (1 a 8%) a temperatura 

ambiente de 1 a 3 horas (NO & MEYERS, 1989a), sem que ocorra a despolimerização 

e por consequência degradação das propriedades ligadas ao caráter macromolecular 

da quitina. O uso de ácido fórmico e ácido clorídrico em concentrações de 22% e 

27,6%, respectivamente, também foram investigados, apresentando resultados 

satisfatórios (NO & MEYERS, 1989b). Na Tabela 2 são apresentados alguns 

processos utilizados na desmineralização da quitina.

A desmineralização por ácido acético e ácido sulfúrico também foi investigado 

(NO & MEYERS, 1997). Um tempo muito prolongado de reação, até 24 horas, resulta 

em um mínimo conteúdo mineral, entretanto causa a degradação da quitina 

(SYNOWIECKI & AL-KHATEEB, 2003).

As proteínas podem ser eliminadas por tratamento com soluções aquosas de 

diferentes bases, como NaOH, Na2CO3, NaHCO3, KOH, K2CO3, Ca(OH)2, mas o 

emprego de NaOH (0,01 a 0,1 kg L-1) e de temperaturas relativamente elevadas (65 a 

100ºC) é a prática mais comum. Entretanto, as condições reacionais devem ser 

brandas para evitar, ou minimizar, a ocorrência de hidrólise dos grupos acetamida 

presentes na quitina e também sua despolimerização (CAMPANA-FILHO et al., 2007).

Tabela 2: Concentrações utilizadas para a desmineralização da quitina

Matéria-prima Ácido
Concentração

(g L-1)

Tempo

(h)

Temperatura

(°C)
Referência

Camarão HCl 25 2 Ambiente Soares et a. (2003)

Camarão HCl 80 2 Ambiente Silva & Silva (2004)

Camarão HCl 40 12 17 – 18°C Gildberg & Stenberg (2001)

Camarão rosa HCl 68 6 Ambiente Chang & Tasai (1997)

Caranguejo HCl 100 2 25 Gamage & Shahidi (2007)

Lula HCl 22 2 Ambiente Tolaimate et al. (2003)

Chang et al. (1997) utilizaram uma solução 0,04 kg L-1 de NaOH, numa relação 

de 12,5 litros de solução por quilograma de resíduo, à 75°C por 6 horas, para a 

desproteinização da quitina proveniente de resíduos de camarão. A concentração final 
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de proteína utilizando este tratamento foi de 5,2%. Estes valores foram inferiores aos 

observados de uma amostra comercial, que continha 7,1% de proteína.

No & Meyers (1989) utilizaram uma solução de NaOH (0,035 kg L-1), numa 

relação de 10 litros de solução por quilograma de resíduo de lagosta, por 2 horas à 

65°C. Os resultados observados demonstraram uma redução dos valores da proteína 

para 6,9%, demonstrando a eficiência do processo. 

Uma ótima desproteinização pode ser alcançada através da digestão com 

solução de hidróxido de potássio (SHAHIDI & SYNOWIECKI, 1999; SYNOWIECK et 

al., 1981). Quase todas as proteínas contidas nas carapaças de camarões e 

caranguejos são removidas com a utilização de KOH (0,01 ou 0,02 kg L-1), numa 

relação de 20 litros de solução por quilograma de matéria prima, à 90ºC.

Gildberg & Stenberg (2001) verificaram que cerca de 3 kg de resíduo protéico 

são gerados para cada quilograma de quitosana produzida. Porém, a digestão alcalina 

pode reduzir o valor biológico das proteínas devido à formação de lisinoalanina (tóxica) 

e outros derivados de aminoácidos além de causar despolimerização e desacetilação 

parcial da quitina (HAYES et al., 2008). Desta forma, uma alternativa para o processo 

de desproteinização é o uso de enzimas, como a alcalase, que possibilita o 

reaproveitamento do material gerado na desproteinização. Em estudos conduzidos por 

Synowiecki & Al-Khateeb (2000) a proteína gerada pela hidrólise enzimática 

apresentou um bom índice de aminoácidos essenciais (46%) e uma boa relação de 

eficiência protéica, sendo que o residual de proteína na quitina foi de 4,45% e 2,44% 

no processo tradicional, que emprega soluções alcalinas de NaOH. Além da 

possibilidade de utilização das proteínas geradas no processo de extração da quitina, 

o uso de enzimas possibilita o isolamento e aproveitamento de subprodutos de alto 

valor agregado, como a astaxantina (Gildberg & Stenberg, 2001).

A remoção dos pigmentos, quando presentes, pode ser realizada por extração 

com solventes, sendo que etanol e acetona são os mais empregados, ou por 

branqueamento, com KMnO4, NaOCl ou H2O2. O aproveitamento de astaxantina 

pigmento mais abundante nos exoesqueletos de crustáceos, na indústria alimentícia é 

possível se a extração por solvente for adotada (CAMPANA-FILHO et al., 2007).

2.3 Quitosana

A quitosana, -(1-4)-D-glucosamina, é a forma parcialmente desacetilada da 

quitina, -(1-4)-N-acetil-D-glucosamina. Quimicamente, a quitosana é um polímero de 
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alta massa molecular, sendo uma poliamina na qual os grupos amino estão 

disponíveis para reações químicas (preparação de derivados) e formação de sais com 

ácidos. Os grupos hidroxila C-6 (primário) e C-3 (secundário) também podem ser 

utilizados na preparação de derivados. A única diferença presente entre a quitosana e 

a quitina é a substituição do grupo acetamino na posição 2 (TANGPASUTHADOL et 

al., 2003). A estrutura química da quitosana pode ser observada na Figura 3.

Figura 3: Estrutura química da quitosana

Fonte: PRASHANTH & THARANATHAN, 2007

Segundo Ravi Kumar (2000) ainda não se tem uma definição precisa com 

respeito ao grau de desacetilação entre a quitina e a quitosana. De acordo com o grau 

médio de acetilação (GA), parâmetro empregado para caracterizar o conteúdo médio 

de unidades N-acetil-D-glicosamina de quitina e quitosana, podem-se obter diversas 

quitosanas variando-se, assim, suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, 

pKa e viscosidade.

Quando o grau de desacetilação da quitina alcança valores de 

aproximadamente 50% (dependendo da origem do polímero), a mesma fica solúvel em 

meio aquoso ácido e é chamada de quitosana. A solubilização acontece devido à 

protonação do –NH2 funcional no C-2 da repetida unidade de D-glicosamina, devido à 

conversão para um polieletrólito em meio ácido, como pode ser observado na Figura 

4. Quitosana é o único polímero pseudonatural catiônico e assim, este tem diversas 

finalidades de aplicações devido a este seu caráter sem igual (RINAUDO, 2006).

Figura 4: Reação de neutralização da quitina/quitosana

Fonte: RAVI KUMAR et al., 2000

A quitina pode ser convertida em quitosana por meios enzimáticos ou por 

desacetilação alcalina, sendo este último método o mais utilizado (WESKA et al., 
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2007). Durante o curso da desacetilação, parte das ligações N-acetil do polímero são 

rompidas com a formação de unidades de D-glicosamina que contém um grupo 

amínico livre, aumentando a solubilidade do polímero em meios aquosos

(PRASHANTH & THARANATHAN, 2007).

As variações nos métodos de preparação da quitosana resultam em diferenças 

no seu grau de desacetilação, na distribuição dos grupamentos acetil, na viscosidade 

e na sua massa molecular, ou grau de polimerização (BERGER et al., 2005; CHEN &

HWA, 1996). Estas variações influenciam na solubilidade, atividade antimicrobiana e 

outras propriedades, sendo que a quitosana comercial possui, geralmente, grau de 

desacetilação variando de 70 a 95%, com uma massa molecular na faixa de 50 a 2000 

kDa (REGE et al., 2003).

A quitosana possui diversas aplicações na agricultura, medicina, meio 

ambiente, alimentos. Especialmente na medicina e na indústria de alimentos, a 

aplicação deste polissacarídeo é limitada pela sua elevada massa molecular, 

resultando em baixa solubilidade em meio aquoso (ILYINA et al., 2000). Podem ser 

citados como exemplos de aplicações em alimentos, a utilização da quitosana como 

agente clarificante e inibidor do escurecimento enzimático em sucos de maçã e pêra e 

em batatas, como antioxidante em salsichas e filme antimicrobiano para cobrir frutos e 

vegetais (DEVLIEGHERE et al., 2004). 

2.3.1 Processo de produção da quitosana

Segundo Knorr (1991), a quitosana é, normalmente, preparada pela N-

desacetilação da quitina, através de tratamento com soluções de hidróxido de sódio ou 

hidróxido de potássio. Isto é realizado por diferentes combinações de temperatura (80

a 140ºC), por até 10h e usando soluções com concentrações variando entre 0,3 a 0,6 

kg L-1. Dentre os fatores que controlam a velocidade da desacetilação, a distribuição 

das unidades desacetiladas ao longo da cadeia e a massa molecular podem ser 

citados a concentração alcalina, relação entre quantidade de solução e a quantidade 

de quitina, tempo e temperatura como os mais importantes. Estas propriedades 

refletem na utilidade da quitosana para inúmeras aplicações, especialmente na 

indústria farmacêutica. 

Segundo Bough (1976), é possível obter-se um produto solúvel em solução 

ácida após 27 h de reação com concentrações 0,35 kg L-1 de NaOH, à 100°C. 

Observa-se que com concentrações de 0,5 kg L-1 de NaOH à 100°C na primeira hora é 
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possível obter uma desacetilação de 68%. Após a segunda hora de tratamento o grau 

de desacetilação alcançado foi de 78%, o que demonstra que a maior desacetilação 

ocorre na primeira hora e que tratamento alcalino por longos períodos de tempo não 

são eficazes. 

A presença de oxigênio durante a desacetilação provoca a degradação do 

polímero, reduzindo a massa molecular. Tais modificações podem ser limitadas 

através do processamento da quitina sob nitrogênio (BOUGH & LANDES, 1978). 

Buscando reduzir os efeitos do tratamento alcalino sobre a despolimerização 

Muzzarelli et al. (1998) demonstraram que incubando a quitina a 4ºC em uma solução 

de 0,5 kg L-1 de NaOH por 24 h, seguido por sua separação, e mistura novamente com 

solução 0,1 kg L-1 de NaOH, e aquecimento à 230ºC e súbita descompressão do 

polissacarídeo em solução pode ser eficaz.

Weska et al. (2007), otimizaram o processo de desacetilação da quitosana 

visando avaliar a massa molecular do polímero. A concentração de NaOH utilizada foi 

de 42,5 kg L-1 e uma relação de 68 litros de solução por quilograma de quitina, 

variando-se a temperatura em 120, 125 e 130ºC, e o tempo de reação em 90, 120 e 

150 minutos. O aumento da temperatura provocou uma maior degradação do 

polímero, representada pela redução da massa molecular. O comportamento cinético 

demonstrou que até os 120 min o peso molecular aumentou, passando a diminuir a 

partir deste. A melhor condição foi obtida foi aos 90 min de tratamento à 130°C, onde a 

massa molecular foi de 150 kDa.

O processo termoquímico apresentado, apesar de eficiente e amplamente 

utilizado apresenta desvantagens como a maioria de processos químicos muito 

severos: é relativamente inseguro, não é facilmente controlável, e conduz a uma 

ampla gama de produtos heterogêneos (CHANG et al., 1997). Uma alternativa para a 

desacetilação alcalina da quitina é: a produção da quitosana ocorrer naturalmente 

através da adição de micélios de fungos, ou através de processo enzimático com 

auxílio da enzima quitina desacetilase. A presença de atividade desta enzima 

verificada em vários fungos e espécies de insetos (ARAKI e ITO, 1975; MARTINOU et 

al., 1993; TSIGOS e BOURIOTIS, 1995; TSIGOS et al., 2000).
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2.4 Generalidades e consequência da contaminação da água com 

corantes

A aceitação do produto alimentício pelo consumidor está diretamente 

relacionada à sua cor. Esta característica sensorial, embora subjetiva, é fundamental 

na indução da sensação global resultante de outras características como o aroma, o 

sabor e a textura dos alimentos. Desta forma, as indústrias do setor alimentício tem se 

preocupado com a aplicação de corantes para a obtenção de produtos que agradem 

os consumidores (CONSTANT et al., 2002).

Corantes alimentícios são aditivos definidos como toda substância que confere, 

intensifica ou restaura a cor de um alimento. Segundo o Item 1.2 da Portaria SVS/MS 

540/97 (BRASIL, 1997) aditivo é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 

alimentos com o objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas 

ou sensoriais (durante sua fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação) sem o 

propósito de nutrir. Quando agregado pode resultar que o próprio aditivo ou seus 

derivados convertam-se em componentes de tal alimento. Essa definição não inclui os 

contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para 

manter ou melhorar suas propriedades nutricionais.

Existem três categorias de corantes permitidas pela legislação para uso em 

alimentos, os corantes naturais, o corante caramelo e os corantes artificiais. Segundo 

o artigo 10 do Decreto nº 55.871, de 26 de março de 1965 (BRASIL, 1967), considera-

se corante natural, o pigmento ou corante inócuo extraído de substância vegetal ou 

animal. O corante caramelo é o produto obtido a partir de açúcares pelo aquecimento 

a temperatura superior ao seu ponto de fusão e posterior tratamento indicado pela 

tecnologia. Já o corante artificial é a substância obtida por processo de síntese (com 

composição química definida).

Embora não serem perigosos, particularmente os corantes que apresentam 

azo-estrutura, podem ser reduzidos em aminas aromáticas pela microflora intestinal, 

que são consideradas carcinogênicas. Além disso, estes corantes têm sido reportados 

como causadores de hiperatividade em crianças, urticária, asma, púrpura e eczemas 

(McCANN et al., 2007; MOUTINHO et al., 2007; MacCARA, 1982).

O corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 (C.I. 16035) é um corante artificial 

da classe dos azo-corantes, cujo a estrutura apresenta um sal dissódico (E)-6-hidroxi-

5-((2-metoxi-5-metil-4-sulfonatofenil) diazenil)  naftaleno-2-sulfonato,  
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(C18H14N2O8S2Na2, massa molecular de 496.4 g mol-1), como pode ser observado na 

Figura 6, e é extensamente utilizado em alimentos como doces, chiclete, geléias, 

pudins, sucos, embutidos e condimentos, drogas e cosméticos.

A incorreta disposição no meio ambiente de efluentes que contenham corantes 

dissolvidos conduz frequentemente às seguintes consequências: problemas estéticos 

devido à presença dos corantes, mesmo em pequenas concentrações; redução da 

capacidade de re-oxigenação da água, alterando as concentrações de oxigênio 

dissolvido no meio; redução de penetração de luz solar que em troca perturba as 

atividades fotossintetizadoras no sistema aquático; ocorrência de toxicidade crônica e 

aguda, além de alguns desses (principalmente azo corantes) alterar a eficiência de 

sistemas de tratamento de efluentes (CRINI & BADOT, 2008; ARAMI et al., 2006; 

KADIRVELU et al., 2005).

Figura 5: Estrutura química do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40

Processos biológicos e físico-químicos como a eletro-coagulação, ozonização, 

fotocatálise, filtração com membranas, lodo ativado e filtros de pedra tem sido 

empregados para o tratamento de águas contaminadas com corantes (MANE et al., 

2007). A adsorção aparece como uma atrativa alternativa de tratamento, 

especialmente quando o adsorvente é barato e possui grande disponibilidade. Carvão 

ativado é amplamente utilizado para esse fim por causa de sua alta capacidade de 

adsorção, porém o seu uso é limitado devido ao seu alto custo inicial e de regeneração 

(MANE et al., 2007). Consequentemente, muitas pesquisas tem estudado a 

possibilidade do uso de materiais de baixo custo para a remoção de corante, como 

serragem de madeira (GARG et al., 2003), cinzas de casca de arroz (MANE et al., 



18

2007), penas de aves (MITTAL et al. 2007), bentonite (TURABIK, 2008) e turfa (SUN &

YANG, 2003).

2.5 Adsorção

A adsorção ocorre porque os átomos de qualquer superfície não possuem as 

forças de atração perpendiculares sobre o seu plano balanceada, portanto, possuem 

certo grau de insaturação. Desta forma, as forças de atração devem ser balanceadas, 

fazendo com que as moléculas presentes na fase fluida sejam adsorvidas na fase 

sólida (CIOLA, 1981). 

A adsorção é um fenômeno espontâneo, e ocorre devido à diminuição da 

energia livre superficial e da desordem do sistema, isto é, as moléculas adsorvidas 

perdem graus de liberdade e, portanto, há uma diminuição de entropia (ARDIZZONE 

et al., 1993). O processo de adsorção é, muitas vezes, reversível, de modo que a 

modificação da temperatura e/ou pressão, pode provocar a fácil remoção do soluto 

adsorvido no sólido (CRINI & BADOT, 2008).

Além das condições de processo, o fenômeno de adsorção também dependem 

das condições experimentais como pH, dosagem de adsorvente, concentração de 

material solúvel, tamanho da partícula do adsorvente, temperatura e estrutura química 

do corante e do adsorvente (CESTARI et al., 2007; SANGHI & BHATTACHARYA, 

2002).

As maiores vantagens dos processos de adsorção para o tratamento de 

efluentes contaminados por corantes estão em seu baixo investimento inicial, 

simplicidade de projeto e operação, não-toxicidade e eficiência superior aos processos 

convencionais (NOROOZI et al., 2007). Entretanto, por ser considerado um fenômeno 

complexo, para o correto dimensionamento e compreensão de um sistema de 

adsorção estudos devem ser realizados a fim de determinar os parâmetros de 

capacidade, velocidade, natureza e mecanismos da adsorção (KAVITHA & 

NAMASIVAYAM, 2008). Desta forma, inúmeros modelos, uns baseados nos 

fenômenos físicos de adsorção e outros puramente empíricos e planejados para 

ajustar-se aos dados experimentais, tem sido utilizados para correlatar os dados das 

isotermas de equilíbrio de adsorção e das cinéticas de adsorção, buscando 

explicações mais detalhadas sobre o processo adsortivo (SKODRAS et al., 2008; 

LAZARIDIS et al., 2003; MESHKO et al., 2001).
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2.5.1 Natureza da adsorção

Dependendo da força de adsorção, isto é, da força das ligações que ocorrem 

entre as moléculas que estão sendo adsorvidas e o adsorvente, pode-se diferenciar 

dois tipos principais de adsorção: adsorção física e adsorção química.

A adsorção física ocorre quando forças intermoleculares de atração das 

moléculas na fase fluida e da superfície sólida são maiores que as forças atrativas 

entre as moléculas do próprio fluido. As moléculas do fluido aderem à superfície do 

adsorvente sólido e fica estabelecido um equilíbrio entre o fluido adsorvido e a fase 

fluida restante, envolvendo fenômeno de atração por forças de Van der Waals (FOUST 

et al., 1982; CIOLA, 1981). Na adsorção física nenhuma ligação é quebrada ou feita, e 

a natureza química do adsorbato é, portanto, inalterada. O aumento da temperatura 

produz uma diminuição notável na quantidade adsorvida (FOUST et al., 1982).

Já na adsorção química, aquela na qual formam-se ligações químicas entre o 

adsorvente e o adsorbato, a adsorção envolve o rearranjo dos elétrons do fluido que 

interage com o sólido e a consequente formação da ligação química. O adsorbato 

sofre uma mudança química e é geralmente dissociado em fragmentos independentes, 

formando radicais e átomos ligados ao adsorvente (CIOLA, 1981). Em muitos casos a 

adsorção é irreversível e é difícil de separar o adsorbato do adsorvente (FOUST et al.,

1982). Segundo CRINI & BADOT (2008) a entalpia de adsorção para os processos 

que envolvem quimissorção estão na ordem de -40 a -800 kJ mol-1, enquanto que para 

a adsorção física estes valores são na grandeza de unidades.

2.5.2 Isotermas de adsorção

As isotermas de equilíbrio descrevem quanto de massa pode ser adsorvido por 

determinado adsorvente e constituem parâmetros críticos na otimização de sistemas 

de adsorção. Então, a correlação de dados de equilíbrio através de equações teóricas 

ou empíricas é essencial para o projeto prático e operação dos sistemas de adsorção. 

Para aperfeiçoar o projeto de um sistema de adsorção é importante estabelecer a 

correlação mais apropriada para as curvas de equilíbrio (WONG et al., 2004). A forma 

de uma curva de isoterma não só provê informação sobre a afinidade entre as

moléculas, mas também reflete o possível modo de interação entre as moléculas. O 

modo mais comum de obter uma isoterma de adsorção é determinar a concentração 

da solução antes e depois da adsorção, em várias concentrações de adsorvente, 
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buscando encontrar a quantidade correta de adsorvente necessário para a remoção 

do material solúvel (ANNADURAI et al., 2007).

O modelo de isoterma de Langmuir assume que um adsorvente possui sítios 

específicos, homogêneos e energeticamente idênticos de adsorção. Dessa forma, 

quando uma molécula atinge determinado sítio nenhuma adsorção adicional pode 

ocorrer naquele local. Tendo o adsorvente uma capacidade finita de adsorver 

determinada substância, a saturação da monocamada (com Ce→∞) pode ser 

representada pela Equação 1 (WONG et al., 2004):

=   1 +  (1)

onde qm é a máxima capacidade de adsorção na monocamada (mol g-1), kL é a 

constante de Langmuir (L mol-1), e qe e Ce são a capacidade de adsorção (mol g-1) e a 

concentrações de equilíbrio (mol L-1), respectivamente.

Outra característica essencial do modelo de isoterma de Langmuir pode ser 

expressa pelo fator de separação ou fator de equilíbrio (RL) de acordo com Equação 2.

= 11 +  (2)

Valores de RL>1 indicam que o processo é desfavorável, RL=1 indicam uma 

isoterma linear, 0<RL<1 indicam que o processo é favorável e RL=0 indica que o 

processo é irreversível (ANNADURAI et al., 2008).

A isoterma de Freundlich é utilizada para sistema heterogêneo, onde a 

heterogeneidade é caracterizado pelo fator 1/n (Equação 3) (WONG et al., 2004; 

ANNADURAI et al., 2007):

=   (3)

onde kF é a constante de Freundlich (L g-1) e nf o fator de heterogeneidade.

O modelo Redlich-Peterson (Equação 4) combina elementos do modelo de 

Langmuir e da equação de Freundlich, e o mecanismo de adsorção é um híbrido e não 

segue adsorção de monocamada ideal (MANE et al., 2007; WONG et al., 2004):

=  
1 +  (4)

onde kR e aR são as constantes de Redlich-Peterson, (L g-1 e (g mol-1) (L mol-1)1/, 

respectivamente) e β é o coeficiente de heterogeneidade, que varia entre 0 e 1.
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O modelo de isoterma de Temkin assume que o calor de adsorção de todas as 

moléculas diminui linearmente com o aumento em cobertura da superfície do 

adsorvente, e a adsorção é caracterizada por uma distribuição de energia uniforme, 

até um valor máximo (HAMEED et al., 2008b, MANE et al., 2007). A curva do modelo 

de Temkin pode ser descrita como Equação 5:

=  ln(  ) (5)

onde kT é a constante de equilíbrio (L mol-1) correspondente a máxima energia de 

ligação, b é relatado ao calor de adsorção, R é a constante universal dos gases (8,314 

J K−1 mol−1) e T é a temperatura (K). 

O modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) considera que o 

tamanho da molécula absorbato é comparável ao tamanho do microporos do 

adsorvente, e que a relação de equilíbrio de adsorção para uma determinada 

combinação de adsorbato-adsorvente pode ser expressada independentemente de 

temperatura, usando o potencial de adsorção (ε) (Equação 6) (DEMIRAL et al., 2008, 

MANE et al., 2007).

=  ln 1 + 1
(6)

O modelo de D-R assume uma distribuição Gaussiana para a característica da 

curva e o modelo pode ser descrito de acordo com a Equação 7:

= exp(−  ) (7)

onde qs é a constante de D-R (mol g-1) e B é correlatada à energia livre de adsorção E 

(kJ mol-1) por molécula de adsorbato no momento da transferência da fase líquida para 

a superfície do sólido, que pode ser descrito calculado usando a Equação 8 (MANE et 

al., 2007).

= 1(2 ) , (8)

2.5.3 Termodinâmica de Adsorção

A termodinâmica de adsorção é determinada usando os coeficientes de 

equilíbrio termodinâmicos, obtidos a diferentes temperaturas e concentrações, com o 

objetivo de verificar possíveis mecanismos de adsorção. As características de 

adsorção de um material podem ser expressas em parâmetros termodinâmicos como 
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a energia livre de Gibbs (ΔG), entalpia de adsorção (ΔH) e entropia de adsorção (ΔS). 

Estes valores indicam se o processo é espontâneo e endotérmico ou exotérmico e 

oferece informações sobre a heterogeneidade do adsorvente (SAKKAYAWONG et al., 

2005; CRINI & BADOT, 2008). De acordo com a termodinâmica, ΔG pode ser 

calculado através de Equação 9:

∆ = −  (9)

onde kD é a constante de equilíbrio termodinâmico (L g-1), que pode ser obtida 

plotando qe/Ce versus qe e extrapolando qe para zero (NIWAS et al., 2000).

De acordo com a termodinâmica, a Energia Livre de Gibbs corresponde a 

diferença entre a entalpia de adsorção (ΔH) e a entropia de adsorção (ΔS), a uma 

temperatura constante. Desta maneira, aplicando este conceito à Equação 9, os 

parâmetros termodinâmicos ΔH e ΔS podem ser determinados através do gráfico de 

Van’t Hoff’s, ajustando os dados à Equação 10 e obtendo-se um coeficiente angular 

ΔH/RT e uma intercepção ΔS/R (CHIOU & LI, 2003; ANJOS et al., 2002):

ln = − ∆ + ∆
(10)

onde R é a constante universal dos gases (8,314 J mol−1 K−1) e T é a temperatura (K).

2.5.4 Cinética de adsorção

Para a seleção do material adsorvente não só é necessária a informação da 

quantidade de material que pode ser adsorvida, que é obtida através das isotermas de 

adsorção, mas também a velocidade em que as reações acontecem (CRINI & BADOT, 

2008). As cinéticas de adsorção são de fundamental importância para o projeto e 

otimização dos processos de adsorção. A partir dela é possível obter dados relativos à 

velocidade de adsorção e a eficiência dos processos (ANNADURAI et al., 2008). Desta 

forma, o desenvolvimento de novos modelos de utilidade prática, em termos 

matemáticos simples para o propósito de projeto de sistemas de adsorção, tem 

direcionado pesquisas a utilizarem expressões empíricas que concordem com os 

dados experimentais (HO & McKAY, 2000). Estes modelos devem não só apresentar 

um bom ajuste aos dados experimentais, mas também oferecer perspectivas sobre os 

mecanismos de adsorção (LAZARIDIZ et al., 2003). Dentre estes, são verificados 

como os mais utilizados pela literatura os modelos cinéticos de pseudo-primeira e 

pseudo-segunda ordem e o modelo de Elovich.
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O modelo cinético de pseudo-primeira ordem foi desenvolvido para 

correlacionar os dados experimentais cinéticos, quando a adsorção ocorre devido a 

uma força motriz gerada a partir de uma diferença de concentração. Esta forma só é 

exata quando o processo de adsorção for controlado pelo coeficiente de transferência 

de massa externo. Aproximações também podem ser obtidas se a difusão no filme 

externo ou a difusão de poro controlar o processo. A principal vantagem deste modelo 

é a simplicidade matemática (SKODRAS et al., 2008; ANNADURAI et al., 2007; UZUN 

& GÜZEL, 2004). A taxa de adsorção pode ser determinada a partir da Equação 11:

= ( − ) (11)

onde k1 é o coeficiente cinético de pseudo-primeira ordem (min-1) e qt é a densidade 

de adsorção (mg g-1) e q1 é o valor teórico para a capacidade de adsorção no 

equilíbrio (mg g-1) obtido através do modelo de pseudo-primeira ordem.

Ao passo que o modelo de pseudo-primeira ordem envolve apenas o processo 

de difusão devido a um gradiente de concentração, o modelo cinético de pseudo-

segunda ordem envolve também o mecanismo de difusão interna, levando em 

consideração o fato da adsorção ocorrer por natureza química (SKODRAS et al., 2008; 

CHIOU & LI , 2002). A taxa de adsorção pode ser descrita pela Equação 12:

= ( − ) (12)

onde k2 é o coeficiente cinético de pseudo-segunda ordem (g (mg-1 min-1) e q2 é o valor 

teórico para a capacidade de adsorção no equilíbrio (mg g-1) obtido através do modelo 

de pseudo-segunda ordem. 

Na reação, envolvendo quimissorção de gases, na superfície sólida sem 

dessorção de produtos, a velocidade decresce com o tempo, devido ao aumento da 

cobertura da superfície. Um dos modelos mais usados para descrever a quimissorção 

ativada é a equação de Elovich, que pode ser expressa pela Equação 13 (SKODRAS 

et al., 2008; TSENG et al., 2003; SAG & AKTAY, 2002).

= exp(−b q ) (13)

A constante a(mg g-1 min-1) é considerada a velocidade inicial devido a
dt

dq


com qt=0 e b indica a extensão da cobertura da superfície de energia de ativação para 

quimissorção (g mg-1). 



24

2.5.5 Mecanismos de adsorção

Os mecanismos de adsorção envolvem, normalmente, três etapas principais: (i) 

A convecção das moléculas em solução até a camada limite; (ii) a difusão das 

moléculas pela camada limite até atingirem a superfície do adsorvente e (iii) a difusão 

da superfície do adsorvente para o seu interior (CRINI & BADOT, 2008; SERPEN et 

al., 2007; KANNAN & SUNDARAN, 2001). A concentração de material solúvel e 

agitação podem afetar o primeiro passo de adsorção. O segundo passo é dependente 

tanto da natureza das moléculas do material solúvel, como das estruturas aniônicas e 

catiônicas. O terceiro passo normalmente é considerado como a taxa que determina 

fase no processo de adsorção, e é afetado principalmente pelas propriedades físico-

químicas do adsorvente e do material solúvel (SERPEN et al., 2007; SANGHI &

BHATTACHARYA, 2002; DZUL EROSA et al., 2001).

Para investigar os mecanismos de adsorção de corantes em adsorventes, e a 

taxa potencial que controla o processo, como o transporte de massa e processo de 

reação química, modelos cinéticos são utilizados para descrever os dados 

experimentais. Baseado na suposição que a adsorção envolve muitos processos, 

como transferência de externa massa entre as superfícies externas das partículas do 

adsorvente e a fase fluida, os mecanismos de transporte no interior da partícula 

(difusão de poro, difusão superficial) e adsorção, foram desenvolvidos vários modelos 

com graus de complexidade variados (SKODRAS et al., 2008; NOROOZI et al., 2007).

A convecção externa é modelada usando um modelo simplificado, descrito por 

McKay et al. (1986) e reportado por Dzul Erosa et al. (2001). Neste caso, o modelo 

assume que para tempos curtos de adsorção as etapas de difusão não afetam a 

velocidade de adsorção. O modelo pode ser descrito pela Equação 14:

qq = CC − C 1 − exp −k AV t (14)

onde  qt/qe é a relação entre a densidade de adsorção e a capacidade de adsorção e 

pode ser interpretada como a taxa de saturação do adsorvente, kf é o coeficiente de 

convecção externa (m s-1), A/V a área volumétrica da partícula (m-1).

Crank (1975) reportado por Serpen et al., (2007) apresentou modelos 

baseados na lei de Fick para a difusão na camada limite entre o adsorvente e a 

solução (Equação 15) e para a difusão no interior da partícula (Equação 16):
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qq = 6 Dπ R
, t , (15)

qq = 1 − exp ln 6π − D  π
R  t (16)

onde Df e Dp são a difusividade externa e interna (m2 s-1) e Rp é o raio médio da 

partícula do adsorvente (m). 

2.6 Utilização de quitina/quitosana no tratamento de efluentes

O uso de quitosana para a purificação de água potável é aprovado pela 

Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (United States Environmental 

Agency) a uma quantidade máxima de 10 mg L-1 (KNORR, 1984). Seus derivados, 

como a N-carboximetilquitosana tem sua eficiência para a remoção de cádmio em 

água potável apresentada por trabalhos descritos por Muzzarelli et al. (1989).

Annadurai et al. (2008) avaliaram a adsorção do corante reativo Preto Remazol 

n° 13 pela quitosana, sendo que as condições inicias da concentração de corante 

foram de 100 à 300 mg L-1,  pH de 6,7 à 9,0 e tamanho de partícula de 0,177 à 1,651 

mm. Os resultados observados na cinética de adsorção demonstraram que a difusão 

no interior da partícula foi o mecanismo predominante na adsorção. A entalpia de 

adsorção foi calculada a partir das isotermas, sendo que a energia de adsorção foi de 

0,212 kJ mol-1 e as máximas capacidade de adsorção variaram entre 91,47 à 130,0 mg 

g-1.

Anjos et al. (2002) avaliaram a interação do corante Índigo Carmim com 

quitosana, através da construção das isotermas de adsorção numa faixa de 35 a 50°C. 

Os resultados demonstraram uma redução na capacidade de adsorção com o 

aumento da temperatura, sendo que a máxima capacidade de adsorção observada foi 

de 1,28 mol g-1. Os valores dos parâmetros termodinâmicos demonstraram que o 

processo foi exotérmico, favorável e que a desordem do sistema diminui com a 

adsorção, pelo fato dos valores de ΔH, ΔG e ΔS serem negativos.

Chiou & Li (2002 e 2003) utilizaram quitosana com ligação cruzada com 

epicloroidrina para a adsorção do corante vermelho reativo n° 189 em diferentes 

concentrações iniciais (4320 a 7286 mg L-1). Foi verificado o efeito do tamanho de 

partículas (2,3 a 38 mm), temperatura (30 a 50 °C) e pH (1 a 6) sob a remoção do 
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corante. A maior adsorção foi de 1936 mg g-1 a 30 °C, pH 3 e tamanho de partícula 

menor. A energia de adsorção foi de 43,0 kJ mol-1.

Prado et al. (2004) estudaram a adsorção do corante Índigo Carmim por quitina 

e quitosana. A máxima capacidade de adsorção passou de 1,24x10-5 para 1,54x10-4

mol g-1 com o uso de quitosana. Os valores dos parâmetros termodinâmicos de 

adsorção indicaram que o processo de adsorção com quitosana é espontâneo e 

favorável, enquanto que com a quitina não.

Uzun & Güzel (2004) avaliaram o efeito da concentração inicial de corante, 

temperatura e velocidade de mistura na adsorção dos corantes Laranja n° 2, Violeta 

Cristal, Azul Reativo n° 5 e um adsorbato ideal, o p-nitrofenol, por quitosana e, apenas 

dos dois primeiros com o uso de carboximetil-quitosana. Os resultados demonstraram 

que os corantes Laranja n° 2, Cristal Violeta e o p-nitrofenol apresentaram melhores 

reduções em baixas temperaturas, ao contrario do Azul Reativo n° 5. A modificação 

da quitosana não foi satisfatória para a remoção dos corantes, visto que a mesma não 

aumentou significativamente as remoções em todos os corantes.

Wong et al. (2004) avaliaram o comportamento de diferentes isotermas de 

adsorção sobre a adsorção de cinco diferentes corantes pela quitosana. A 

concentração de quitosana utilizada foi de 2g L-1. Baseado nos resultados obtidos pela 

isoterma de Langmuir, o qual apresentou melhor ajuste, a máxima capacidade de 

adsorção foi de 645,1; 922,9; 973,33; 693,2 e 728,2 mg g-1 de quitosana para os 

corantes Verde Ácido n° 25, Laranja Ácido n° 10, Laranja Ácido n° 12, Vermelho Ácido 

n° 18 e Vermelho Ácido n° 73, respectivamente.

Sakkayawong et al. (2005) avaliaram a remoção do corante Vermelho Reativo 

n°141 com quitina parcialmente desacetilada (grau de desacetilação de 48%) e 

quitosana (grau de desacetilação  de 90%). Os resultados observados demonstraram 

que a temperatura influenciou positivamante a máxima capacidade de adsorção do 

corante, que para 60°C foi de 155,93 mg g-1. A entalpia de adsorção foi de 18,20 kJ 

mol-1.

Wong et al. (2008) avaliaram o efeito do grau de desacetilação, tamanho de 

partícula e temperatura sobre a adsorção de cinco diferentes corantes pela quitosana. 

Os resultados observados indicaram que a redução do tamanho de partícula e o 

aumento da temperatura influenciaram positivamente a máxima capacidade de 

adsorção. Ainda, este estudo demonstrou que a redução da cristalinidade do material 

devido ao aumento do grau de desacetilação de 53% para 95% provocou um 
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decréscimo na capacidade de adsorção. Porém, quando comparados com os 

resultados obtidos com a utilização de quitina, estes foram superiores.

O uso da quitosana como agente floculante no tratamento de efluentes que 

contenham material orgânico tem sido amplamente estudado. Estes trabalhos tem sido 

realizados em efluentes oriundos de cervejarias (BOUGH et al.,1975), indústrias de 

pescado (WIBOWO et al., 2007), processamento de óleo de palma (AHMAD et at., 

2005; AHMAD et at., 2006) e laticínios (Chi & Cheng, 2006; Casal et al., 2006).

Além da aplicação na recuperação de subprodutos, diversos trabalhos vêm 

procurando aplicar a quitosana e seus derivados na remoção de metais pesados de 

águas residuárias devido a sua alta capacidade de adsorção (JEUNIAUX, 1986).
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

O desenvolvimento do trabalho está estruturado em três artigos elaborados a 

partir dos resultados obtidos e apresentados a seguir. Estes artigos são os seguintes:

1) Isotermas e termodinâmica de adsorção do corante alimentício FD&C

vermelho n° 40 pela quitosana. 

Encaminhado em 15/01/2009 à Brazillian Journal of Chemical Engineering 

(ANEXO 2).

2) Adsorção do corante alimentício FD&C vermelho n° 40: análises das 

isotermas. 

Encaminhado em 28/10/2008 à Journal of Food Engineering, aceito em 

22/03/2009 (ANEXO 3 - doi:10.1016/j.jfoodeng.2009.03.017).

3) Cinéticas, mecanismo e natureza da adsorção do corante alimentício FD&C 

vermelho n° 40 pela quitosana. 

A ser enviado.
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ARTIGO 1: ISOTERMAS DE ADSORÇÃO E TERMODINÂMICA 

DE ADSORÇÃO DO CORANTE ALIMENTÍCIO FD&C VERMELHO 

N° 40 PELA QUITOSANA

RESUMO

A quitosana é um polímero natural empregado na adsorção de corantes. Neste 
trabalho foi investigado o ajuste de diferentes modelos de isotermas aos dados 
experimentais de adsorção e determinados os parâmetros termodinâmicos da 
interação entre o corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 com a quitosana em 
soluções aquosas. Os experimentos foram realizados pelo método de batelada, de 
288 a 338 K. Os dados de adsorção foram ajustados a cinco modelos de isotermas de 
adsorção: Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, Temkin, e Dubinin-Radushkevich, a 
fim de determinar qual melhor se ajustava aos dados experimentais. Análise de erro 
demonstrou que o modelo de isoterma de Langmuir foi mais apropriado para 
descrever os dados experimentais, e a máxima adsorção na monocamada foi de 
3065,8 μmol g-1, a 308 K. Valores negativos da entalpia (-112,7 kJ mol-1), entropia       
(-0,338 kJ mol-1 K-1) e Energia livre de Gibbs (-15,6 a 1,0 kJ mol-1) demonstraram que o 
processo de adsorção é exotérmico, espontâneo, favorável, e que a desordem do 
sistema diminui durante o processo de adsorção.

Palavras-chave: Adsorção de corante, quitosana, modelos de isotermas 

ABSTRACT

Chitosan is a natural polymer that has been thoroughly employed in dye adsorption. In 
this work, adsorption and thermodynamics data on the interaction of FD&C Red n° 40 
food dye with quitosana in aqueous solutions were investigated. Studies were carried 
out by the batch method, from 288 to 338 K. Adsorption data were adjusted to five 
isotherm models: Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, Temkin, and Dubinin-
Radushkevich, in order to determine which presented better adjustment to the 
experimental data. Error analysis demonstrated that the Langmuir isotherm model was 
most appropriate for describing the experimental data, and that maximum monolayer 
adsorption was 3065.8 μmol g-1, at 308 K. Negative enthalpy (-112.7 kJ mol-1), entropy 
(-0.338 kJ mol-1 K-1) and Gibbs free energy (-15.6 to 1.0 kJ mol-1) values demonstrated 
that the adsorption process is exothermic, spontaneous, favorable, and that 
randomness of the system decreases during the adsorption process. 

Key-words: Dye adsorption; quitosana; isotherms models.
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1 INTRODUÇÃO

A quitosana, forma desacetilada da quitina, é um polímero natural composto de 

glucosamina, resíduos de unidades ligadas por β,1-4 de glicosidios. A quitina 

normalmente é obtida de resíduos de indústrias de processamento de pescado, 

principalmente caranguejo, camarão, siri e krill (RAVI KUMAR, 2000). O processo de 

isolamento da quitina requer tratamentos químicos para eliminação de materiais 

inorgânicos, proteínas, lipídios, e pigmentos. A quitina pode ser convertida em 

quitosana por meios de desacetilação enzimática ou alcalina, sendo a segunda a mais 

utilizada (WESKA et al., 2007).  

A quitosana tem muitas aplicações na agricultura, medicina, meio-ambiente e

alimentos. Recentemente, estudos observaram um alto potencial de adsorção de 

corantes pela quitosana (ANNADURAI et al., 2008; SAKKAYAWONG et al., 2007; 

UZUN & GÜZEL, 2005; WONG et al., 2004), íons de metálicos (GAMAGE & SHAHIDI, 

2007,; NGAH et al., 2006; FRANCO al de et., 2004; CHU, 2002) e proteínas 

(WIBOWO et al., 2007; CASAL et al., 2006).  

A incorreta disposição no meio ambiente de efluentes que contenham corantes 

dissolvidos conduz frequentemente às seguintes consequências: problemas estéticos 

devido à presença dos corantes, mesmo em pequenas concentrações; redução da 

capacidade de re-oxigenação da água, alterando as concentrações de oxigênio 

dissolvido no meio; redução de penetração de luz solar que por sua vez perturba as 

atividades fotossintetizadoras no sistema aquático; ocorrência de toxicidade crônica e 

aguda, além de alguns desses (principalmente azo corantes) alterarem a eficiência de 

sistemas de tratamento de efluentes (CRINI & BADOT, 2008; ARAMI et al., 2006; 

KADIRVELU et al., 2005). O corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 (C.I. 16035) é 

um corante artificial da classe dos azos-corantes, cuja estrutura apresenta um sal 

dissódico (E)-6-hidroxi-5-((2-metoxi-5-metil-4-sulfonatofenil) diazenil)  naftaleno-2-

sulfonato, (C18H14N2O8S2Na2, massa molecular de 496.4 g mol-1), e é extensamente 

usado para a produção alimentos, drogas e cosméticos.

O processo de adsorção é um tratamento atraente e alternativo para remoção 

de corantes, especialmente se o adsorvente for de baixo custo e prontamente 

disponível. Então, muitas investigações estudaram a viabilidade de empregar 

substâncias de baixo custo para a remoção de vários corantes, como serragem de 

madeira (GARG et al., 2003), cinzas de casca de arroz (MANE et al., 2007), penas de 

aves (MITTAL et al. 2007), bentonite (TURABIK, 2008), e turfa (SUN & YANG, 2003).
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As isotermas de adsorção são de fundamental importância para a otimização 

de um sistema de adsorção. Além disso, a forma de uma curva isoterma não só 

fornece informação sobre a afinidade de adsorção das moléculas de corante, mas 

também reflete dados termodinâmicos, que permitem a obtenção de informação 

pertinente quanto a espontaneidade dos processos de adsorção e estabilidade das 

interações de adsorvente-adsorbato (ANNADURAI et al., 2008; CRINI & BADOT, 

2008).

Neste trabalho, as isotermas de adsorção foram usadas para verificar a 

afinidade entre quitosana e o corante alimentício FD&C Vermelho n° 40. Cinco 

modelos de isotermas de adsorção foram usados e análise de erro foi realizada para 

verificar precisão e ajuste dos modelos aos dados experimentais. Parâmetros da

termodinâmica de adsorção, como energia livre Gibbs, entalpia e entropia de 

adsorção, também foram determinados, devido à sua importância como parâmetros 

requeridos para o projeto de qualquer sistema de adsorção em escala industrial.

2 MATERIAL E MÉTODOS   

2.1 Materiais  

O corante comercial (FD&C vermelho n° 40) com grau alimentício, fornecido 

por um fabricante nacional e com pureza mínima 85%. Todos os outros reagentes 

usados foram de grau analítico e as soluções foram preparadas com água destilada.

A matéria-prima usada para produção de quitina foi resíduos de camarão, 

obtido de indústrias de pescado da cidade de Rio Grande-RS, Brasil. A quitina foi 

obtida em escala de bancada, pelas seguintes etapas: desmineralização que consiste 

em reduzir as cinzas da matéria-prima; desproteinização onde há uma redução do 

nitrogênio protéico dos resíduos de camarão e desodorização, para a redução do odor 

característico de camarão (WESKA et al., 2007).

A desacetilação foi realizada em um reator de pequena escala, com 

aquecimento e agitação (50 rpm), onde 30 g de quitina (base seca) foi adicionada a 2L 

de solução de hidróxido de sódio (0,425 kg L-1). A temperatura de reação foi de 130°C 

e a desacetilação foi realizada por 100 min. A quitosana foi purificada de acordo com o 

método descrito por Weska et al. (2007) (ANEXO 1), seca em um secador de bandeja 

até umidade comercial (7,0 a 10,0 %, em base úmida), de acordo com Batista et al. 
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(2007). A quitosana foi triturada com um moinho de facas (Wiley Mill, modelo nº 03, 

Filadélfia, USA) e peneirada até o tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm.

O grau de desacetilação da quitosana foi determinado pelo método da titulação 

potenciométrica, descrita por Broussignac, reportado por Tolaimate et al. (2000). A 

massa molecular da quitosana foi determinada pela viscosidade intrínseca, de acordo 

com o método descrito por Roberts e Domszy (1982), e sendo estes experimentos 

realizados em triplicata, obtendo-se graus de desacetilação de 84±3% e massa 

molecular de 170±10 kDa.

2.2 Metodologia dos experimentos de equilíbrio

Os experimentos foram realizados a diferentes temperaturas (288 a 338 K) 

para determinar os parâmetros termodinâmicos. As isotermas de equilíbrio foram 

determinadas usando experimentos em batelada. O material adsorvente (0,05 g) foi 

adicionado a 100 mL de água destilada. O pH da solução de quitosana foi ajustado 

para 6,0 com 10 mL de solução tampão fosfato dissódico/ácido cítrico 0,1 N, sendo 

medidos o pH de equilíbrio após o processo de adsorção (pHmetro Marte, modelo

MB10, Brazil). Após, diferentes volumes (2 a 40 mL) de solução de corante contendo 

2g L-1 foi adicionado e completado a 200 mL com água destilada. As soluções foram 

passadas para um frasco com capacidade para 500 mL e agitadas a 100 rpm usando 

um agitador tipo Wagner (FANEM, modelo 315 SE, São Paulo, Brasil) termostatizado. 

Os experimentos foram realizados em duplicata.

Amostras foram analisadas a cada oito horas. O equilíbrio foi julgado como 

obtido, quando a concentração do corante na solução não apresentasse diferença por 

três medidas consecutivas. A quitosana e o material adsorvido foram removidos do 

líquido através de uma filtração com papel filtro Watman n° 40, que não apresentou 

interação com o corante em solução, e a concentração do corante foi determinada por 

espectrofotometria (QUIMIS, modelo Q108 DRM, São Paulo, Brasil) à 500 nm. A 

capacidade de adsorção (qe) foi determinada de acordo com a Equação 1:

q = C − Cm ∗ V (1)
onde, Ci é a concentração inicial de corante na fase líquida (mg L-1), Ce é a 

concentração de equilíbrio de corante de fase líquida (mg L-1), m é a massa de 

adsorvente (g) e V é o volume de solução (L).
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2.3 Modelos de isotermas de adsorção

O equilíbrio de adsorção é uma propriedade fundamental nos estudos de 

adsorção, considerando o fato de que inúmeros estudos têm sido realizados para 

determinar a quantidade de espécie de adsorbato que é adsorvida em determinadas 

condições. Para otimizar o projeto de um sistema de adsorção para a remoção de 

material de soluções aquosas, é importante estabelecer a mais apropriada correlação 

da curva de equilíbrio (CRINI & BADOT, 2008; WONG et al., 2004). Os modelos de 

isotermas de adsorção são descrito de muitas formas matemáticas, algumas das quais 

estão baseado em um modelo físico simplificado de adsorção e dessorção, enquanto 

outros são puramente empíricos e planejados para correlacionar os dados 

experimentais. Os modelos de isotermas utilizados neste trabalho foram Langmuir, 

Freundlich, Redlich-Petterson, Temkin e Dubinin-Radushkevich, verificando qual 

apresentava melhor ajuste.

O modelo de Langmuir assume que a adsorção ocorra em locais específicos e 

sítios homogêneos do adsorvente, e uma vez que a molécula de corante ocupe um 

sítio, nenhuma adsorção adicional pode acontecer naquele local. A curva do modelo 

de isoterma de Langmuir pode ser descrita pela Equação 2:

= 1 + (2)

onde qm é a máxima capacidade de adsorção na monocamada (mol g-1), kL é a 

constante de Langmuir (L mol-1), e qe e Ce são a capacidade de adsorção (mol g-1) e as

concentrações de equilíbrio (mol L-1), respectivamente. Plotando Ce/qe versus Ce

(Equação 2) resulta num coeficiente angular 1/qm e uma intercepção 1/kL qm.

O modelo de isoterma de Freundlich é usado para um sistema de energia de 

superfície heterogênea e para descrever uma adsorção de multicamada com interação 

entre as moléculas do adsorvente. A curva do modelo de isoterma de Freundlich pode 

ser descrita pela Equação 3.

ln = ln + 1 ln (3)

As constantes associadas com o modelo de Freundlich são a constante de 

Freundlich (kF) e a intensidade de adsorção (1/nf). Além disso, o expoente (1/nf) 

fornece uma indicação se o processo de adsorção é favorável. Plotando ln qe versus ln 

Ce (Equação 3) resulta em um coeficiente angular 1/n e uma intercepção ln kF.



34

O modelo de isotermas de Redlich-Peterson (R-P) é usado para representar os 

dados de equilíbrio de adsorção em uma larga faixa de concentração, e pode ser 

aplicado em sistemas homogêneos ou heterogêneos devido a sua versatilidade. Este 

pode ser descrito pela Equação 4:

ln  − 1 = ln( ) + ln( ) (4)

onde kR e aR são constantes de R-P (L g-1 e (g mol-1) (L mol-1)1/, respectivamente) e β 

é o expoente que varia entre 1 e 0 (Mane et al., 2007; Wong et al. 2004). 

Plotando o lado direito da Equação 4 contra ln Ce não é possível obter as 

constantes do modelo de R-P pela existência de três parâmetros. Então, para a 

maximização dos coeficientes de determinação foi adotado um procedimento para a 

resolução da Equação 4, minimizando a distância entre dados experimentais e as 

predições teóricas do modelo, usando a função Add-in do Microsoft Excel (Microsoft, 

USA).

O modelo de isoterma de Temkin assume que o calor de adsorção de todas as 

moléculas diminui linearmente com o aumento em cobertura da superfície do 

adsorvente, e a adsorção é caracterizada por uma distribuição de energia uniforme, 

até um valor máximo. A curva do modelo de Temkin pode ser descrita como na 

Equação 5:

=  ln( ) +  ln( ) (5)

onde kT é a constante de equilíbrio (L mol-1) correspondente a máxima energia de 

ligação, b é relatado ao calor de adsorção, R é a constante universal dos gases (8,314 

J K−1 mol−1) e T é a temperatura (K). Plotando qe versus ln(Ce) (Equação 5) resulta em 

um coeficiente angular RT/b e uma intercepção (RT ln kT)/b.

O modelo de isoterma de Dubinin-Radushkevich (D-R) considera que o 

tamanho da molécula absorbato é comparável ao tamanho do microporos do 

adsorvente, e que a relação de equilíbrio de adsorção para uma determinada 

combinação de adsorbato-adsorvente pode ser expressa independentemente da 

temperatura, usando o potencial de adsorção (ε) (Equação 6).

=  ln 1 + 1
(6)

O modelo de D-R assume uma distribuição Gaussiana para a característica da 

curva e o modelo pode ser descrito de acordo com a Equação 7:
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ln = ln −  (7)

onde qs é a constante de D-R (mol g-1) e B da a energia livre de adsorção E (kJ mol-1) 

por molécula de adsorbato no momento da transferência da fase líquida para a 

superfície do sólido, que pode ser calculada usando a Equação 8 (MANE et al., 2007).

= 1(2 ) , (8)

Os valores de qs e B podem ser determinados através da linearização do 

modelo de D-R. Plotando ln qe versus ε2, usando a Equação 8, resulta em um 

coeficiente angular B e uma intercepção ln(qs).

2.4 Analise de Erro

É observado na literatura que determinação do melhor modelo de isoterma é 

realizada apenas pela análise do coeficiente de determinação (R2). Embora eficiente, 

este indicador é limitado a resolver modelos de isotérmas que apresentam formas 

lineares (WONG et al., 2004). Então, neste trabalho foram empregadas três funções 

diferentes de erro para descobrir o modelo de isoterma mais satisfatório para 

representar os dados experimentais.

A Soma do Quadrado dos Erros (SQE) (Equação 9) é a função de erro mais 

comumente utilizada. Porém, este erro tem a desvantagem de prover parâmetros de 

isotermas que apresentam melhor ajuste à porção final da curva. Isto é devido à 

magnitude dos erros, que causa um aumento nos erros ao quadrado com os aumentos 

de concentração de adsorbato. A Soma Absoluta dos Erros (SAE) (Equação 10) 

também provê ajustes melhores para concentrações mais altas. Isto acontece porque 

o aumento da faixa de concentração provoca aumento do erro. O Erro Relativo Médio 

(E%) (Equação 11) tenta minimizar a distribuição de fracionária do erro para a faixa 

inteira de concentração. Estas análises de erro foram aplicadas por Mane et al. (2007) 

e Wong et al. (2004) para verificar qual modelo de isoterma apresentou melhor ajuste 

a adsorção de corantes por cinzas de casca de arroz e quitosana.

, − , (9)
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, − , (10)

100 , − ,
, (11)

onde qe,calc é o valor calculado, qe,obs é o valor observado e n é o número de pontos.

2.5 Termodinâmica de Adsorção

A termodinâmica de adsorção foi determinada usando os coeficientes de 

equilíbrio termodinâmicos, obtidos a diferentes temperaturas e concentrações, com o 

objetivo de verificar possíveis mecanismos de adsorção (CRINI & BADOT, 2008). As 

características de adsorção de um material podem ser expressadas em parâmetros 

termodinâmicos como ΔG (Energia Livre de Gibbs), que pode ser calculado através de 

Equação 12.

∆ = − ln   (12)

onde kD é a constante de equilíbrio termodinâmico (L g-1), que pode ser obtida 

plotando qe/Ce versus qe e extrapolando qe para zero (NIWAS et al., 2000).

De acordo com a termodinâmica, a Energia Livre de Gibbs corresponde à

diferença entre a entalpia de adsorção (ΔH) e a entropia de adsorção (ΔS), a uma 

temperatura constante. Desta maneira, aplicando este conceito a Equação 12, os 

parâmetros termodinâmicos ΔH e ΔS podem ser determinados através do gráfico de 

Van’t Hoff’s, ajustando os dados a equação Equação 13 e obtendo-se um coeficiente 

angular ΔH/RT e uma intercepção ΔS/R.

ln = − ∆ + ∆
(13)

onde R é a constante universal dos gases (8,314 J mol−1 K−1) e T é a temperatura (K).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Dados de equilíbrio

A Figura 1 apresenta o efeito da temperatura (288 a 338 K) sobre a adsorção 

do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana.

Figura 1: Isotermas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 

pela quitosana

+ T=288 K; ■ T=298 K; ▲ T=308 K; ● T=318 K; ○ T=328 K; □ T=338 K

Na Figura 1 é possível observar que as curvas de isotermas a 288 K e 298 K 

apresentaram forma retangular, e a partir de 308 K apresentam forma logarítmica; isto 

causa aumento de capacidade de adsorção a concentrações de equilíbrio altas. A 308 

K, a capacidade de adsorção foi superior a 8x10-4 mg mol-1. Com aumento de 

temperatura de 298 K para 308 K, a interação entre solvente e superfície sólida 

provavelmente reduziu, expondo um maior número de sítios de adsorção. Além disso, 

temperaturas elevadas causaram um aumento em volume livre, fato que também 

favorece a adsorção. A partir de 308 K, a capacidade de adsorção começou a diminuir; 

porém, em altas temperaturas, a interação física entre o corante e a quitosana diminui, 

o que é devido à redução da interação física devido a diminuição das pontes de 

hidrogênio e das forças de van der Walls. Isto indica que adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana é controlado por um processo 

exotérmico. Efeito semelhante a este foi observado para a adsorção dos corantes 
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Índigo Carmine pela quitosana (ANJOS et al., 2002) e Vermelho do Congo por esferas 

de quitosana hidratadas (CHATTERJEE et al., 2002).

3.2 Isotermas de adsorção

Os parâmetros dos modelos de isotermas de Langmuir (Equação 2), Freundlich 

(Equação 3), R-P (Equação 4), Temkin (Equação 5) e D-R (Equação 7) foram 

determinados pela forma linearizada dos modelos de isotermas, e os valores com os 

respectivos coeficientes de correlação estão apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros das isotermas para remoção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana

288 K 298 K 308 K 318 K 328 K 338 K

Isoterma de Langmuir

kLx10-4 (L mol-1) 148,04 19,61 0,98 0,41 0,29 0,17

qmx106 (mol g-1) 471,6 751,2 1065,8 1061,4 800,8 508,5

R2 0,974 0,971 0,987 0,995 0,983 0,971

Isotermas de Freundlich

kFx102 ((mol g-1) (mol L-1)-1/n 0,07 0,28 9,40 4,18 4,28 5,49

nf 21,6 6,4 1,8 1,9 1,7 1,4

R2 0,887 0,904 0,930 0,967 0,985 0,952

Isotermas de R-P

kR (L mol-1) 183,8 192,3 11,1 4,3 2,5 0,7

aRx10-4 (L mol-1)1/β 36,664 14,195 1,060 0,378 0,335 0,105

Β 0,994 0,931 1,000 0,991 0,998 1000

R2 0,975 0,990 0,986 0,995 0,980 0,960

Isoterma de Temkin

kT (L mol-1) 1,29x1011 1,27x107 1,05x105 3,58x104 3,41 x104 1,88x104

bx10-6 (J g mol-2) 86,8 26,5 11,2 10,8 16,9 28,0

R2 0,903 0,959 0,975 0,997 0,957 0,982

Isoterma de D-R

qsx103 (mol g-1) 0,55 1,30 4,10 4,56 3,67 2,88

E (kJ mol-1) 35,46 19,64 11,54 10,54 10,33 9,58

R2 0,919 0,939 0,965 0,978 0,985 0,961

Na Tabela 1 é mostrado que os maiores valores do coeficiente de 

determinação (R2) são, em uma ordem crescente, dos modelos de isotermas de 

Langmuir > R-P > Temkin > D-R > Freudlich.
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A Tabela 1 apresenta que os valores de qm e qs dos modelos de Langmuir e D-

R aumentam até 308 K, e diminuem após esta temperatura. Entretanto, o parâmetro 

“b” do modelo de isoterma de Temkin apresenta um comportamento ao contrário do 

observado para qm e qs. Nesta faixa de temperatura, a interação entre o corante e a 

quitosana provavelmente seja maior devido à existência de um número maior de sítios 

de adsorção expostos. Porém, a altas temperaturas, as interações físicas entre FD&C 

Vermelho n° 40 e a quitosana reduzem devido à diminuição das pontes de hidrogênio 

e forças de Van der Walls. Efeito semelhante foi observado para a adsorção de 

Vermelho do Congo por esferas de quitosana hidratadas (CHATTERJEE et al., 2002).

Chatterjee et al. (2002) observaram que a máxima capacidade de adsorção na 

monocamada (qm) do corante Vermelho do Congo por quitosana foi de 1,34x10-4 mol 

g-1 à 293 e 303 K. Acima de 303 K, os valores reduziram para 1,15x10-4 mol g-1. Na 

faixa de 308 a 323 K, a máxima capacidade de adsorção na monocamada do corante 

Índigo Carmine pela quitosana reduziu linearmente de 1,28x10-5 a 0,85x10-5 mol g-1

(ANJOS et al., 2002). Porém, Annadurai et al. (2008) observaram que a máxima 

capacidade de adsorção na monocamada do corante Remazol Preto n° 13 pela

quitosana aumentou de 9,2x105 para 13,1x105 mol g-1 quando a temperatura passou 

de 303 a 333 K. Isto demonstra que a máxima capacidade de adsorção na 

monocamada pode variar em relação a temperatura devido a muitos fatores, como 

estrutura das substância química dos corante e do adsorvente, tamanho de molécula 

do adsorbato e a origem do adsorvente.

O parâmetro de kL do modelo de isoterma de Langmuir (Tabela 1) que 

corresponde ao inverso da concentração na fase sólida quando a capacidade de 

adsorção é 0,5 qm, em relação a temperatura, sugere que saturação da monocamada 

(qm) sejam alcançados com valores de concentrações de equilíbrio mais altas (Ce). Os 

valores da intensidade de adsorção (nf) do modelo de Freundlich demonstram que a 

adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n°40 pela quitosana é mais favorável 

a baixas temperaturas (ANNADURAI et al., 2008; MANE et al., 2007).

Na Tabela 1, os valores próximos de 1 do expoente β do modelo de isoterma 

de R-P demonstram que este modelo pode ser simplificado ao modelo de Langmuir. 

Valores semelhantes do expoente β do modelo de R-P foram observados por Hameed 

et al. (2008a) e Mane et al. (2007).

Os valores da energia livre de adsorção (E) do modelo de isoterma de D-R 

(Tabela 1) diminuíram de 35,46 a 9,58 kJ mol-1 com um aumento de temperatura de 

288 a 338 K. Estes valores sugerem que adsorção acontece por troca iônica 
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(DEMIRAL et al., 2008; ÜNLÜ & ERSOZ, 2006,; KILISLIOGLU & BILGIN, 2003). Mane 

et al. (2007) observaram que os valores da energia livre de adsorção do corante Verde 

Brilhante por cinzas de casca de arroz diminuíram de 19,31 a 2,1 kJ mol-1, com um 

aumento de temperatura de 288 a 318 K. Os valores da energia livre de adsorção do 

corante Vermelho Neural por cascas de amendoim indicaram que a adsorção física 

exerceu um papel significante no processo de adsorção (RUNPING et al., 2008).

Na Tabela 2 são apresentados os valores da análise de erro dos modelos de 

isotermas para a adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho nº 40.

Tabela 2: Valores de três diferentes análises de erros dos modelos de isotermas 

T(K) Erro Langmuir Freundlich R-P Temkin D-R

288

SQEx109 0,47 2,00 0,48 3,80 1,42

SAEx104 0,70 1,45 0,68 2,10 1,18

E(%) 0,94 2,01 0,92 2,95 1,63
298

SQEx109 22,15 64,11 22,87 26,83 40,79

SAEx104 5,37 10,59 5,08 6,98 8,48

E(%) 4,99 9,19 4,83 5,33 7,18

308

SQEx109 13,24 185,19 16,02 25,56 36,39

SAEx104 4,80 10,86 4,43 6,58 7,31

E(%) 4,72 7,60 4,44 6,77 7,29

318

SQEx109 2,59 16,22 2,59 1,51 11,00

SAEx104 1,63 4,41 1,63 1,29 3,59

E(%) 2,70 7,13 2,70 1,62 5,76
328

SQEx109 3,38 2,84 3,51 7,87 2,67

SAEx104 1,99 1,87 2,00 3,01 1,86

E(%) 4,47 3,14 4,40 6,74 3,52

338

SQEx109 1,69 2,62 1,73 0,98 2,16

SAEx104 1,49 1,92 1,50 1,08 1,74

E(%) 8,52 10,69 8,45 5,68 9,57

A Análise da Tabela 2 demonstra que os modelos de Langmuir, R-P e Temkin 

apresentam menores erros em quase todos os casos, e que os modelos de Freundlich
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e D-R não possuíram grande suficiência e precisão. Neste caso, o modelo de isoterma 

de Langmuir pode ser mais útil para descrever o processo de adsorção de FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana, devido ao fato dos parâmetros do modelo de R-P não 

poderem ser determinados através da linearização por apresentarem três parâmetros 

desconhecidos (WONG et al., 2004), e que o modelo de Temkin não oferece 

informação sobre capacidade de adsorção de máximo. Mane et al. (2007) também 

observou através da análises de erro, um melhor ajuste do modelo de isoterma de 

Langmuir para a adsorção do corante Verde Brilhante por cinzas de casca de arroz, 

numa faixa de temperaturas de 288 a 318 K.

A Figura 2 apresenta o ajuste dos dados experimentais a forma linearizada do 

modelo de isoterma de Langmuir (Equação 2).

Figura 2: Forma linearizada do modelo de Langmuir para a adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

+ T=288 K; ■ T=298 K; ▲ T=308 K; ● T=318 K; ○ T=328 K; □ T=338 K

3.3 Termodinâmica de adsorção

A Figura 3 apresenta o Gráfico de Van’t Hoff’s, de onde os valores de ΔH e ΔS 

(Equação 13) foram obtidos e são apresentados na Tabela 3.
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Figura 3: Gráfico de Van’t Hoff  para a adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana

Tabela 3: Parâmetros termodinâmicos da adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana

T (K) kD (g L-1) ΔG (kJ mol-1) ΔH (kJ mol-1) ΔS (kJ mol-1 K-1)

288 680,6 -15,6 -112,7 -0,338
298 190,6 -13,0 -112,7 -0,338
308 10,9 -6,1 -112,7 -0,338
318 3,9 -3,6 -112,7 -0,338
328 2,6 -2,7 -112,7 -0,338
338 0,7 1,0 -112,7 -0,338

A regressão do gráfico de Van't Hoff''s demonstrado na Figura 3 foi 

considerada satisfatória para determinação dos parâmetros termodinâmicos por 

apresentar valores do coeficiente de determinação superiores a 0,95. As 

considerações termodinâmicas informam que o valor de ΔG é um critério fundamental 

para a determinação das características do processo de adsorção. Os valores 

negativos observados de ΔG (-15,6 a 1,0 kJ mol-1) indicam que a adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 abaixo de 338 K é um processo favorável e 

espontâneo. Porém, um maior valor negativo ΔG indica que uma maior força motriz de 

adsorção atua sobre o processo, e o aumento destes valores com o aumento de 

temperatura indica que existe uma maior dificuldade de adsorção. Efeito semelhante a 

este foi observado por UZUN & GÜZEL (2004). O valor negativo de ΔH (-112,7  kJ

mol-1) confirma a natureza exotérmica do processo de adsorção. De acordo com CRINI 
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& BADOT (2008), a entalpia de adsorção avaliada em uma faixa de -40 a -800 kJ mol-1

é caracterizada por adsorção química. O valor negativo observado para ΔS (-0,338 kJ 

mol-1 K-1) indica uma diminuição da desordem na interface sólido-líquido durante a 

adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana. Os valores 

negativos de ΔH e ΔS sugerem que entalpia contribui muito mais que entropia sobre 

os valores negativos de ΔG. Parâmetros termodinâmicos semelhantes foram obtidos 

para adsorção do corante Reativo n° 141 (SAKKAYAWONG et al., 2005), Reativo n° 

189 Vermelho (CHIOU & LI , 2003) e Índigo Carmin (ANJOS et al., 2002) pela 

quitosana.

4 CONCLUSÃO

O presente trabalho demonstrou que a quitosana é um adsorvente efetivo para 

a remoção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40. Estudos foram realizados de 

288 a 338 K. A máxima capacidade de adsorção foi observada a 308 K, 

correspondendo a 1065,8 mol g-1. Foram estudados cinco modelos de isotermas, 

sendo que o modelo de isoterma de Langmuir demonstrou ser o mais apropriado para 

representar os dados experimentais de equilíbrio das isotermas de adsorção, através 

dos valores calculados do coeficiente de determinação e da análise de erro realizada. 

Parâmetros termodinâmicos indicaram que o processo de adsorção de FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana foi espontâneo, favorável, de natureza exotérmica, e a 

desordem do sistema diminuiu durante o processo de adsorção.
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ARTIGO 2: ADSORÇÃO DO CORANTE ALIMENTÍCIO FD&C 

VERMELHO n° 40: ANÁLISES DAS ISOTERMAS

RESUMO

A adsorção do corante azobenzeno FD&C Vermelho n° 40 (C.I. 16035) em solução 
aquosa por quitosana foi estudada através das isotermas de adsorção. Os efeitos do 
pH (5,7, 6,6 e 7,5), tamanho de partícula (0,10±0,02, 0,18±0,02 e 0,26±0,02 mm), grau 
de desacetilação (42±5, 64±3 e 84±3%) e temperatura (25, 35 e 45°C) foram 
investigados. Os modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich e Redlich-Peterson 
(R-P) foram aplicados para descrever as curvas experimentais das isotermas de 
equilíbrio. Os valores do coeficiente de determinação (R2>0,95) e do erro relativo 
médio (E%<0,10) demonstraram que os modelos de Langmuir e de R-P apresentaram
melhor ajustes aos dados experimentais. A máxima capacidade de adsorção na 
monocamada foi de 529 mg g-1, que foi alcançado no pH de equilíbrio de 6,6, a 
temperatura de 35°C, o tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm, e o grau de 
desacetilação de 84±3%.

Palavras-chaves: Quitosana; modelos de isotermas; corante alimentício; quitina.

ABSTRACT

The adsorption of azobenzene FD&C Red n° 40 (C.I. 16035) from aqueous solutions 
by chitosan was studied through adsorption isotherms. The effects of pH (5.7, 6.6 and 
7.5), particle size (0.10±0.02, 0.18±0.02 and 0.26±0.02 mm), deacetylation degree 
(42±5, 64±3 and 84±3%) and temperature (25, 35 and 45°C) were investigated. 
Langmuir, Freundlich and Redlich - Peterson (R-P) adsorption models were applied in 
order to describe the experimental isotherms and isotherm constants. Coefficients of 
determination (R2 > 0.95) and mean relative error (E% < 0.10) values showed that 
Langmuir and R-P models presented better fit with the experimental data. The 
maximum monolayer adsorption value has been found to be 529 mg g-1, at pH 6.6, 
temperature 35°C, particle size 0.10±0.02 mm, and deacetylation degree 84±3%.

Key-words: Chitosan; isotherms models; food dye; chitin.
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1 INTRODUÇÃO

Muitas indústrias, especialmente as de alimentos e têxteis, usam 

frequentemente corantes e pigmentos para colorir os seus produtos. Embora não 

muito perigosos, particularmente os corantes que apresentam azo-estrutura, podem 

ser reduzidos em aminas aromáticas pela microflora intestinal, que são consideradas 

carcinogênicas. Além disso, estes corantes têm sido reportados como causadores de 

hiperatividade em crianças, urticária, asma, púrpura e eczemas (McCANN et al., 2007; 

MOUTINHO et al., 2007; MacCARA, 1982). O corante azobenzeno FD&C Vermelho n° 

40 (C18H14N2O8S2Na2, massa molecular de 496,4g mol-1) é utilizado pelas indústrias 

alimentícias para colorir doces, gomas de mascar, geléias, pudins, sucos, 

refrigerantes.

A disposição ambiental de efluentes sem o devido tratamento conduz 

frequentemente as seguintes consequências: coloração dos corpos d’água, causando 

problemas estéticos, limitação na capacidade de re-oxigenação da água, devido ao 

corte da passagem da luz solar que em troca reduz as atividades fotossintética do 

sistema aquático, originando toxidades crônicas e agudas, assim como alguns 

corantes (particularmente os azo corantes) que são resistentes a digestão anaeróbica 

(CRINI & BADOT, 2008; ARAMI et al., 2006; KADIRVELU et al., 2005). Processos 

biológicos e físico-químicos como a eletro-coagulação, ozonização, fotocatálise, 

filtração com membranas, lodo ativado e filtros de areia tem sido empregados para o 

tratamento de águas contaminadas com corantes (MANE et al., 2007). A adsorção 

aparece como uma alternativa de tratamento, especialmente quando o adsorvente é 

de baixo custo e possui grande disponibilidade. Carvão ativado é amplamente utilizado 

para esse fim por causa de sua alta capacidade de adsorção, porém o seu uso é 

limitado devido ao seu alto custo inicial e de regeneração (MANE et al., 2007). 

Consequentemente, muitas pesquisas têm estudado a possibilidade do uso de 

materiais de baixo custo para a remoção de corante, como serragem de madeira 

(GARG et al., 2003), cinzas de casca de arroz (MANE et al., 2007), penas de aves

(MITTAL et al. 2007), bentonite (TURABIK, 2008) e turfa (SUN and YANG, 2003)

A quitina é um polissacarídeo linear encontrado naturalmente nos 

exoesqueletos de insetos, conchas de crustáceos, e paredes celulares de fungos 

(RAVI KUMAR, 2000). A quitina pode ser convertida em quitosana por meio de uma 

desacetilação enzimática ou alcalina, sendo o segundo o método mais utilizado 

(WESKA et al., 2007). Os resíduos de casca de camarão são abundantes nas 
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indústrias processadoras de pescado. Desta forma, estes resíduos são baratos e 

satisfatórios para a produção de quitosana. Durante o curso da desacetilação, parte 

das ligações de N-acetil do polímero são quebradas, com a formação de unidades de 

D-glicosamina, que contém um amino grupo livre. Os grupos funcionais amino e 

hidroxil apresentam potencial de adsorção de corantes (ANNADURAI et al., 2007; 

SAKKAYAWONG et al., 2007; UZUN & GÜZEL, 2005,; WONG et al., 2004), íons 

metálicos (FRANCO et al., 2004; GAMAGE & SHARIDI, 2007,; NGAH et al., 2006) e 

proteínas (CASAL et al., 2006; Xu et al., 2001; WIBOWO et al., 2007).

Apesar do custo da quitosana ser relativamente alto em relação a outros 

adsorventes, o fato da matéria-prima ser encontrada em grandes quantidades na 

natureza e gerada como um sub-produto, sem grande valor comercial na indústria 

pesqueira, ter um processo de produção prático, e o lodo gerado no tratamento de 

efluentes serem biodegradável e com possibilidade de reaproveitamento como ração 

animal, são fatores consideráveis no custo de aplicação para o tratamento de 

efluentes (CRINI & BADOT, 2008; RAVI KUMAR, 2000). Neste sentido, Chi & Cheng

(2006) demonstraram viabilidade econômica na aplicação de quitosana para o 

tratamento de efluentes de uma planta de processamento de leite. 

As isotermas de equilíbrio de adsorção são de fundamental importância para à

otimização do projeto dos sistemas de adsorção de corantes. Além disso, a forma de 

uma isoterma não só prevê informações da afinidade das moléculas de corante pelo 

adsorvente, como também referencia o possível modo de adsorção das moléculas de 

corante (TURABIK, 2008; ANNADURAI et al., 2007; MANE et al. 2007; WONG et al., 

2004).

O objetivo do presente trabalho foi explorar a possibilidade de utilizar quitina 

parcialmente desacetilada e quitosana para a remoção por adsorção do corante 

alimentício FD&C vermelho n° 40 de solução aquosa através da técnica de isoterma 

de adsorção. Os efeitos de fatores como pH, tamanho de partícula (D), grau de 

desacetilação (GA) e temperatura (T) foram investigados. Os dados de equilíbrio foram 

ajustados às equações de isotermas de Freundlich, Langmuir e Redlich-Peterson (R-

P), para determinar o modelo de isoterma de melhor ajuste.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Material

O corante comercial (FD&C vermelho n° 40) era de grau alimentício e foi 

fornecido por um fabricante brasileiro com pureza mínima 85%. Todos os outros 

reagentes usados foram de grau analítico e as soluções foram preparadas com água 

destilada.

2.2 Produção de quitosana

A matéria-prima usada para a produção de quitina foi resíduo de camarão 

obtido de indústrias pesqueiras locais. A quitina foi obtida em escala piloto, através 

das etapas de desmineralização, com uma solução de 25 mL L-1 de ácido clorídrico 

(2,5 L de solução por quilograma de matéria-prima), por duas horas; etapa de 

desproteinização, com uma solução de 50 g L-1 de hidróxido de sódio (3,0 L de 

solução por quilograma de matéria-prima), por duas horas; e etapa de desodorização, 

com uma solução de 3,6 mL L-1 de hipoclorito de sódio (5,0 L de solução por 

quilograma de matéria-prima), por três horas, realizadas em um tanque agitado e a 

temperatura ambiente, de acordo com a metodologia descrita por Weska et al. (2007)

(ANEXO 1).

A desacetilação foi realizada em um reator, em pequena escala, com 

aquecimento e agitação (50 rpm), onde 30 g de quitina (base seca) foi adicionado a 2

L de solução de hidróxido de sódio (0,425 kg L-1). A temperatura de reação foi de 

130°C e a desacetilação foi realizada em tempos de 5, 25 e 100 minutos. Quitosana 

obtida em 100 minutos de reação de desacetilação foi purificada de acordo com o 

método de Weska et al. (2007). Todas as amostras de quitosana obtidas foram secas 

em um secador de bandeja até umidade comercial (7,0 a 10,0 %, em base úmida), de 

acordo com Batista et al. (2007). As amostras de quitosana foram trituradas com um

moinho de facas (Wiley Mill, modelo nº 03, Filadélfia, USA) e peneiradas até o 

tamanho de partícula variando de 0,10±0,02, 0,18±0,02 e 0,26±0,02 mm. O grau de 

desacetilação da quitosana foi determinado a partir do método da titulação 

potenciométrica, descrita por Broussignac, reportado por Tolaimate et al. (2000), 

sendo estas determinações realizadas em triplicata, e obtendo-se graus de 
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desacetilação de 42±5, 64±3 e 84±3% para tempos de desacetilação de 5, 25 e 100 

min.

2.3 Metodologia dos experimentos de equilíbrio

As isotermas de equilíbrio de adsorção foram determinadas usando ensaios em 

batelada, a diferentes condições de temperatura (15, 25 e 35°C). Assim, 0,05 g (base 

seca) de material adsorvente foram adicionado a 100 mL de água destilada. O pH da 

solução de quitosana foi ajustado para 5,0 a 7,0 por 10 mL de solução tampão fosfato 

dissódico/ácido cítrico 0,1 N, sendo medidos o pH de equilíbrio após o processo de 

adsorção. Após isso, diferentes volumes (2 a 40 mL) de solução de corante contendo 

2 g L-1 foi adicionado e completado a 200 mL com água destilada. As soluções foram 

agitadas a 100 rpm usando um agitador tipo Wagner (FANEM, modelo 315 SE, São 

Paulo, Brasil) termostatizado. Os experimentos foram realizados em duplicada.

As amostras foram analisadas a cada oito horas. O equilíbrio foi obtido quando 

a concentração do corante na solução não apresentasse diferença por três medidas 

consecutivas. A quitosana e o material adsorvido foram removidos do líquido através 

de uma filtração com papel filtro Watman n° 40, que não apresentou interação com o 

corante em solução, e a concentração do corante foi determinada por 

espectrofotometria (QUIMIS, modelo Q108 DRM, São Paulo, Brasil) à 500 nm. A 

capacidade de adsorção (qe) foi determinada de acordo com a Equação 1, onde qe é 

dependente da massa de quitosana adicionada (m).

= − ∗ (1)

onde, Ci é a concentração inicial de corante na fase líquida (mg L-1), Ce é a 

concentração de equilíbrio de corante de fase líquida (mg L-1), m é a massa de 

adsorvente (g) e V é o volume de solução (L).

2.4 Análises das isotermas

As isotermas de adsorção são descritas por muitas formas matemáticas, 

algumas das quais estão baseado em um modelo físico simplificado de adsorção e 

dessorção, enquanto outros são puramente empíricos e planejados para correlacionar

os dados experimentais. Várias equações de modelos isotermas, como Langmuir 
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(Equação 2), Freundlich (Equação 3) e Redlich-Peterson (Equação 4), são usadas

para descrever as características de equilíbrio de adsorção. Estes modelos são 

mostrados na Tabela 1.

Tabela 1: Modelos de isotermas usados para descrever os dados de adsorção

Modelo
Equação

N°

Langmuir =   1 +  (2)

Freundlich =   (3)

Redlich - Peterson =  
1 +  

(4)

O modelo de isoterma de Langmuir assume que a adsorção ocorra em locais 

específicos e sítios homogêneos do adsorvente e, uma vez que a molécula de corante 

ocupe um sítio, nenhuma adsorção adicional pode acontecer naquele local. Outra 

característica essencial do modelo de isoterma de Langmuir pode ser expressa pelo 

fator de separação ou fator de equilíbrio (RL) de acordo com Equação 5.

= 11 +  (5)

O modelo de isoterma de Freundlich é usado para um sistema de energia de 

superfície heterogênea e para descrever uma adsorção de multicamada com interação 

entre as moléculas do adsorvente (ANNADURAI et al., 2007; MITTAL et al., 2007;

NAMASIVAYAM & KAVITHA, 2002). O modelo de isoterma de Redlich-Peterson é 

usado para representar equilíbrio de adsorção de uma faixa ampla de concentração, e 

pode ser aplicado em sistemas homogêneos ou heterogêneos devido a sua 

versatilidade.   

Os valores de parâmetros de modelos foram calculados através de método de 

ajuste não-linear através dos softwares Statistica 6.0 (Statsoft, USA) e Microsoft Excell 

(Microsoft, USA), e os dados experimentais foram comparados com valores calculados 

pelos modelos considerando o erro relativo médio (E%) e o coeficiente de 

determinação (R2), para analisar o ajuste para cada modelo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Figuras 1 a 4 são apresentados os valores das capacidade de adsorção 

(qe) (Equação 1) em função dos valores da concentração de equilíbrio (Ce).

A Figura 1 apresenta os dados de equilíbrio de adsorção do corante alimentício 

FD&C Vermelho n° 40 para diferentes condições de pH de equilíbrio do sistemas, a

25°C, tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm e grau de desacetilação de 84±3%. 

Figura 1: Efeito do pH de equilíbrio do sistema sobre as isotermas de adsorção

do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

● pH = 5,7; ■ pH = 6,6 e ▲ pH=7,5

Durante o processo de adsorção o pH inicial do sistema é alterado para o pH 

de equilíbrio pois em condições ácidas os átomos de hidrogênio (H+) na solução 

podem protonar os grupos amino da quitosana (SAKKAYAWONG et al., 2005; Wu et 

al., 2001). A Figura 1 demonstra que a capacidade de adsorção aumenta 

significativamente ao diminuir o valor do pH de 7,4 para 6,6 e 5,7. Em soluções 

aquosas o corante é dissolvido e convertido em íons aniônicos composto por 

grupamento sulfonado (- SO3-). O aumento da capacidade de adsorção em condições 

ácidas ocorreu devido à protonação dos grupamentos aminas da quitosana e sua 

interação eletrostática com os grupos sulfonados do corante. Efeitos semelhantes a 

estes foram observados e confirmados para a adsorção de Remazol Preto n° 13 
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(ANNADURAI et al., 2007), Reativo Vermelho n° 141 (SAKKAYAWONG et al., 2007) 

por quitosana, Reativo Vernelho n° 189 por esferas de quitosana com ligação cruzada 

(CHIOU & LI  et al., 2003) e Vermelho do Congo por esferas hidratadas de quitosana 

(CHATTERJEE et al., 2007). Em condições ácidas a forma das curvas das isotermas 

aparenta ser retangular, pois com baixas concentrações de equilíbrio de corante Ce, a 

capacidade de adsorção qe da quitosana é quase igual a observada com altos valores 

de Ce, o que favorece reduções da concentração de corante na fase líquida com altas 

capacidades de adsorção. Porém, este fenômeno não acontece sob condições de pH 

neutro. CHIOU & LI (2003) também observaram formas retangulares das curvas de 

isotermas de adsorção de Reativo Vermelho n° 189 pela quitosana em condições 

ácidas.

A Figura 2 apresenta o efeito do tamanho de partícula do adsorvente sobre a 

adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 para partículas de três 

diferentes tamanhos nas seguintes condições: pH de equilíbrio de 6,6, temperatura a 

25°C e grau de desacetilação de 84±3%.

Figura 2: Efeito do tamanho de partícula sobre as isotermas de adsorção do 

corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

● d = 0,10±0,02 mm; ■ d = 0,18±0,02 mm e ▲ d = 0,26±0,02 mm

Na Figura 2 pode ser observado que a capacidade de adsorção aumenta 

consideravelmente quando o tamanho de partícula decresce. A redução de partícula 

provoca um aumento no número de sítios de adsorção disponíveis na superfície do 
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adsorvente devido a sua maior área superficial. Isso faz com que mais corante seja 

adsorvido na superfície do adsorvente, aumentando a capacidade de adsorção. 

Segundo Annadurai et al. (2008) quando existe uma relação linear entre a capacidade 

de adsorção e a área superficial, o corante não é capaz de penetrar para o interior do 

adsorvente. Este fato não foi observado neste trabalho, demonstrando que a adsorção 

não ocorre somente na superfície, e sim existe adsorção no interior do adsorvente. 

Resultados similares foram observados por Guibal et al. (2003) para a adsorção do 

corante Ácido Verde n° 25 por quitosana e por Chiou & Li  (2002) para a adsorção do 

corante vermelho reativo n° 189 por quitosana com ligação cruzada

A Figura 3 mostra o efeito da quantidade de grupamentos amina presentes no 

polímero de quitosana sobre a capacidade de adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 para três diferentes graus de desacetilação (42±5%, 64±3% e 84±3%), 

nas seguintes condições: pH de equilíbrio de 6,6, temperatura a 25°C e tamanho de 

partícula de 0,10±0,02 mm.

Figura 3: Efeito do grau de desacetilação sobre as isotermas de adsorção do 

corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

● GD = 84±3%; ■ GD = 64±3% e ▲ GD = 42±5%

O valor de capacidade de adsorção aumentou significativamente com o 

aumento de grau de desacetilação (Figura 3). O aumento do grau de desacetilação 

promoveu um aumento na proporção relativa de grupos amina que puderam ser 

protonados, favorecendo adsorção do corante; porém, a variação na capacidade de 
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adsorção não foi proporcional ao aumento do grau de desacetilação. Um aumento 

semelhante na capacidade de adsorção foi observado por Sakkayawong et al. (2005).

A Figura 4 apresenta o efeito de temperatura na adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n°40 pela quitosana, a três diferentes temperaturas (15, 

25 e 35°C) nas seguintes condições: pH de equilíbrio de 6,6, tamanho de partícula de 

0,10±0,02 mm e grau de desacetilação de 84±3%.

Figura 4: Efeito da temperatura sobre as isotermas de adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

● T = 15°C; ■ T = 25°C e ▲ T = 35°C

As formas retangulares das isotermas de adsorção observadas à 15°C e 25°C, 

e as forma logarítmica das isotermas de adsorção à 35°C são demonstradas na Figura 

4. Com o aumento de temperatura de 15 para 35 °C, a interação entre solvente e 

superfície sólida provavelmente seja reduzida, expondo um maior número sítios de 

adsorção. Além disso, temperaturas elevadas causaram um aumento no volume livre 

da solução, fato que também favoreceu adsorção do corante. Entretanto, o aumento 

de temperatura causou uma redução na capacidade de adsorção em baixas 

concentrações de equilíbrio (Ce < 100 mg L-1), o que é devido a redução da interação 

física devido a diminuição das pontes de hidrogênio e das forças de van der Walls. 

Assim, o aumento de temperatura causou uma diminuição da capacidade de adsorção 

a baixas concentrações de equilíbrio e aumentou a altas concentrações de equilíbrio, 

como observado por Anjos et al. (2002) para adsorção do corante Índigo Carmin com 
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quitosana e por Chatterjee et al. (2007) para adsorção de corante Vermelho do Congo 

por esferas hidratadas de quitosana. Isso indica que a adsorção do corante alimentício 

FD&C Vermelho n° 40 por quitosana é controlado por um processo de exotérmico.  

3.1 Análise dos modelos de isotermas de adsorção

Os parâmetros dos modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich e Redlich-

Peterson, e seus respectivos valores de coeficiente de determinaçãoo (R2) e de erro 

relativo médio (E%) que foram avaliados são apresentados na Tabela 2.

Os valores do coeficiente de determinação (R2> 0,95) e do erro relativo médio 

(E% <10%) foram calculados e apresentados na Tabela 2 demonstram que os 

modelos de isoterma de Langmuir e Redlich-Peterson apresentaram ajustes

satisfatórios aos dados experimentais. Porém, a mesma qualidade de ajuste não foi 

verificada com o modelo de isoterma de Freundlich. O modelo de Langmuir pode ser 

mais útil para descrever o processo de adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana, devido ao fato que o modelo de isoterma de Redlich-

Peterson apresenta três parâmetros e não poder ser determinados através de método 

de linearização (WONG et al., 2004).

A Tabela 2 demonstra que a máxima adsorção na monocamada (qm) do 

corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 obtida pela quitosana foi de 529,0 mg g-1, 

observado nas seguintes condições: pH de equilíbrio de 6,6, tamanho de partícula de 

0,10±0,02 mm, grau de desacetilação de 84±3% e temperatura de 35°C.

A capacidade de adsorção é influenciada por vários fatores, como a estrutura 

química do corante e do adsorvente, tamanho de molécula e origem de adsorvente. 

Wu et al. (2000) comparou as capacidades de adsorção de corante Vermelho Reativo 

n° 222 pela quitosana produzida a partir de resíduos de caranguejo, lagosta e camarão 

e as capacidades de adsorção da monocamada foram de 293, 398 e 494 mg g-1, 

respectivamente. Wong et al. (2004) analisou a adsorção de diferente corantes, Verde 

Ácido n° 25, Laranja Ácido n° 10, Laranja Ácido n° 12, Vermelho Ácido n° 18, 

Vermelho Ácido n° 73 pela quitosana, e capacidades de adsorção da monocamada 

foram de 645,1, 922,9, 973,3, 693,2, 728,2 mg g-1, respectivamente. Neste estudo, a 

adsorção aconteceu preferencialmente através de interação iônica entre o grupo 

sulfonato do corante e o grupo amina da quitosana, e o número de grupos de 

sulfonatos e tamanho de molécula da corante está entre os fatores que limitam a 

capacidade de adsorção.
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Tabela 2: Constantes dos modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich e Redlich-Peterson para a adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 por quitosana, a diferentes condições de pH, tamanho de partícula, grau de desacetilação e 

temperatura

Efeito

Langmuir Freundlich Redlich-Peterson

kL

(mg L-1)

qm

(mg g-1)
RL R2 E

(%)

kF

((mg g-1)(L mg-1)n )
nf R2 E

(%)

kR

(L mg-1)

aR

((g mg-1)(L mg-1)1/b)
β R2 E

(%)

pH        (GD=84±3%; Temp=25°C; d=0,10±0,02mm)

5,7 0,829 326,3 0,01 0,97 4,2 185,1 8,32 0,86 9,4 356,6 1,306 0,961 0,98 2,5

6,6 0,395 372,9 0,01 0,97 5,0 175,5 6,38 0,90 9,2 254,1 0,943 0,931 0,98 2,8

7,5 0,006 168,2 0,41 0,98 5,4 3,7 1,64 0,97 10,1 1,0 0,01 0,908 0,98 5,4

Tamanho de partícula (mm)     (GD=84±3%; Temp=25°C; pH=6,6)

0,10±0,02 mm 0,395 372,9 0,01 0,95 5,0 175,5 6,38 0,93 3,0 254,1 0,943 0,931 0,98 4,0

0,18±0,02 mm 0,083 371,0 0,06 0,96 9,0 106,3 4,17 0,80 19,2 20,6 0,052 1,000 0,92 8,1

0,26±0,02 mm 0,090 246,0 0,04 0,98 2,2 92,4 5,59 0,89 5,4 25,4 0,126 0,962 0,99 1,5

Grau de desacetilação (%)    (Temp=25°C; d=0,10±0,02mm; pH=6,6)

42±5 % 0,186 266,4 0,02 0,99 4,7 97,5 4,91 0,82 26,1 47,5 0,178 1,000 0,992 4,3

64±3 % 0,124 338,0 0,04 0,99 5,3 99,8 4,10 0,91 15,5 42,2 0,138 0,979 0,98 5,1

84±3 % 0,395 372,9 0,01 0,95 5,0 175,5 6,38 0,93 3,0 254,1 0,943 0,931 0,99 4,0

Temperatura (°C)         (GD=84%±3; d=0,10±0,02mm ; pH=6,6)

15 °C 2,982 234,1 <0,01 0,97 0,9 187,5 21,50 0,88 2,0 931,8 4,249 0,986 0,97 0,8

25 °C 0,395 372,9 0,01 0,95 5,0 175,5 6,38 0,93 3,0 254,1 0,943 0,931 0,99 4,0

35 °C 0,020 529,0 0,21 0,99 4,7 44,3 2,27 0,95 9,3 11,5 0,023 1,000 0,98 4,3
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A adsorção do corante Vermelho do Congo por carvão ativado 

(NAMASIVAYAM & KAVITHA, 2002), casca de banana, casca de laranja 

(ANNADURAI et al., 2002), e esferas hidratadas de quitosana (CHATTERJEE et al., 

2007) foram determinadas como sendo 5,1, 18,2, 14,0 e 93,7 mg g-1, respectivamente. 

Isto demonstra que diferentes tipos de adsorvente possuem diferentes capacidades de 

adsorção, e quando comparado estes dados da literatura, com os obtidos neste 

trabalho fica demonstrada a boa capacidade de adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana, principalmente quando trabalhamos em condições de 

pH a baixo de 6,7, o qual representa o ponto no qual a quitosana tem seus 

grupamentos aminas protonados (CRINI & BADOR, 2008; GUIBAL et al., 2003).

O parâmetro de kL do modelo de isoterma de Langmuir, que corresponde ao 

inverso da concentração de fase líquida à qual capacidade de adsorção é 0,5qm, em 

relação a aumento de pH, tamanho de partícula e temperatura e a diminuição de grau 

de desacetilação, sugere que saturação da monocamada (qm) sejam alcançados com 

mais altos valores de concentrações de equilíbrio (Ce). Este fato não é desejável, pois 

resulta em uma quantidade maior de corante presente na solução final. Foi observado 

comportamento semelhante do parâmetro kL para o pH, tamanho de partícula e 

temperatura por Annadurai et al. (2008) para a adsorção de Remazol Preto n° 13 pela 

quitosana. Porém, Mane et al. (2007) observaram efeito oposto em relação a 

temperatura para a adsorção do corante Verde Brilhante por cinzas de casca de 

arroz, fatos que podem ser explicados pelas diferentes formas de interação entre o 

corante e o adsorvente.

Valores dos coeficientes de separação (RL), intensidade de adsorção (nf) e β, 

dos modelos de isotermas de Langmuir, Freundlich e o Redlich-Peterson, 

respectivamente, demonstram que a redução de pH, tamanho de partícula e 

temperatura, e o aumento de grau de desacetilação, são favoráveis à adsorção do 

corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana.

4 CONCLUSÃO  

  

Estudos das curvas de isotermas de adsorção foram realizados para a 

adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana, em diferentes 

condições de pH, temperatura, tamanho de partícula e grau de desacetilação. A 

redução do pH de 7,5 a 6,6 resultou em um aumento de mais de 80% na capacidade 

de adsorção.  A diminuição do tamanho de partícula e o aumento de grau de 
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desacetilação também contribuíram para o aumento da capacidade de adsorção. A 

temperatura causou uma mudança na forma da isoterma de adsorção, sendo que com 

concentrações de equilíbrio inferiores a 100 mg L-1 as maiores capacidades de 

adsorção foram obtidas à 25°C e com concentrações de equilíbrio superiores a esta, 

os melhores resultados foram obtidos a 35°C. Os valores do coeficiente de 

determinação (R2> 0,95) e do erro relativo médio (E% <10%) demonstraram que os 

modelos de isotermas de Langmuir e Redlich-Peterson apresentam melhores ajustes 

aos dados experimentais do que o modelo de Freundlich. A máxima capacidade de 

adsorção na monocamada (qm) foi de 529,0 mg g-1, observada á 35°C, tamanho de 

partícula de 0,10±0,02 mm, pH de equilíbrio de 6,6 e grau de desacetilação de 84±3%.
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ARTIGO 3: CINÉTICA, MECANISMO E NATUREZA DA 

ADSORÇÃO DO CORANTE ALIMENTÍCIO FD&C VERMELHO N° 

40 PELA QUITOSANA

RESUMO

A compreensão do comportamento cinético, dos mecanismos e da natureza dos 
processos de adsorção de corantes sob diferentes condições é de extrema 
importância na concepção de um sistema de tratamento de efluentes através da 
adsorção. Neste trabalho estes comportamentos foram investigados para a adsorção 
do azo-corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana sob diferentes 
condições de pH, quantidade de quitosana, grau de desacetilação e tamanho de 
partícula. Foi verificado que os modelos de pseudo-segunda ordem e Elovich são os 
mais adequados para representar a cinética de adsorção. A adsorção foi controlada, 
na maioria dos casos, pelo mecanismo difusivo interno, sendo que os valores 
observados para este coeficiente variaram entre 0,84x10-12 a 3,71 x10-13 m2 min-1. 
Através da determinação espectrométrica na região do infravermelho foi possível 
confirmar a natureza química do processo de adsorção.

Palavras-chave: Corante alimentício, Fenômenos de adsorção, Modelos cinéticos

ABSTRACT

The understanding of kinetic, mechanisms and nature behavior of the dyes adsorption 
processes under different conditions is of extreme importance in the treatment effluents 
system through the adsorption. In this work these behaviors were investigated for the 
azo-dye FD&C Red n° 40 adsorption by the quitosana under different conditions of pH, 
amount of quitosana, deacetylation degree and particle size. It was verified that the 
models of pseudo-second order and Elovich are the most appropriate to represent the 
adsorption kinetics. The adsorption was controlled, in most of the cases, for the 
intraparticle diffusion, and the values observed for these coefficient varied among
0.84x10-12 to 3.71x10-13 m2 min-1. Through of infrared spectrometry was possible to 
confirm the chemical nature of the adsorption process.

Key-words: Adsorption phenomenon, Food dye, kinetics models.

1 INTRODUÇÃO

Os corantes alimentícios são substâncias utilizadas para conferir, intensificar 

ou restaurar os aspectos sensoriais relacionados a cor em alimentos. O corante 
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azobenzeno FD&C Vermelho n° 40 (C18H14N2O8S2Na2, massa molecular de 496,4g

mol-1) é utilizado nas indústrias alimentícias, farmacêuticas e de cosméticos.

Durante as etapas de processamento, limpeza e higienização quantidades 

destes corantes são carregados pelos demais efluentes, gerados pelas unidades 

processadoras. Embora não muito perigosos, particularmente os corantes que 

apresentam azo-estrutura, podem ser reduzidos em aminas aromáticas pela microflora 

intestinal, que são consideradas carcinogênicas. Além disso, estes corantes têm sido 

reportados como causadores de hiperatividade em crianças, urticária, asma, púrpura e 

eczemas (McCANN et al., 2007; MOUTINHO et al., 2007; MacCARA, 1982).

No meio ambiente, a presença de corantes em águas residuárias pode 

provocar problemas estéticos devido à alteração da cor redução, da capacidade de re-

oxigenação da água, redução de penetração de luz solar, ocorrência de toxicidade 

crônica e aguda, além de alguns desses (principalmente azo corantes) alterar a 

eficiência de sistemas de tratamento de efluentes (CRINI & BADOT, 2008; ARAMI et 

al., 2006; KADIRVELU et al., 2005).

A adsorção vem sendo estudada como uma alternativa de tratamento de 

efluentes contaminados com corantes, devido as vantagens apresentadas com relação 

aos demais tratamentos, como seu baixo investimento inicial, simplicidade de projeto e 

operação, não-toxicidade e eficiência superior aos processos convencionais (MANE et 

al., 2007; NOROOZI et al., 2007). Consequentemente, muitas pesquisas tem estudado 

a possibilidade do uso de materiais de baixo custo para a remoção de corante, como 

serragem (GARG et al., 2003), cinzas de casca de arroz (MANE et al., 2007), penas 

de aves (MITTAL et al. 2007), bentonite (TURABIK, 2008) e turfa (SUN & YANG, 

2003).

A quitosana (Figura 1a), forma desacetilada da quitina, é um polímero natural 

composto de glicosamina, resíduos de unidades ligadas por β,1-4 de glicosídios. A 

quitina normalmente é obtida de resíduos de indústrias de processamento de pescado, 

principalmente caranguejo, camarão, siri e krill (RAVI KUMAR, 2000). A quitosana tem 

muitas aplicações em agricultura, medicina, ambiente e alimentos. Recentemente, 

estudos observaram um alto potencial da quitosana na adsorção de corantes 

(ANNADURAI et al., 2008; SAKKAYAWONG et al., 2007; UZUN & GÜZEL, 2005; 

WONG et al., 2004).

Inúmeros estudos têm sido realizados a fim de elucidar os mecanismos de 

transferência de massa e a natureza dos processos de adsorção de corantes. Para 

estas investigações modelos cinéticos são utilizados para descrever os dados 
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experimentais. Baseado na suposição que a adsorção envolve muitos processos, 

como transferência externa de massa entre as superfícies externas das partículas do 

adsorvente e a fase fluida, os mecanismos de transporte no interior da partícula 

(difusão de poro, difusão de superficial) e adsorção química ou física, vários modelos 

foram desenvolvidos com graus de complexidade variados (SKODRAS et al., 2008; 

NOROOZI et al., 2007).

Neste trabalho foram determinados os efeitos da quantidade de quitosana, pH, 

grau de desacetilação e tamanho de partícula sobre a cinética de adsorção. Os dados 

experimentais foram ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-

segunda ordem e a equação de Elovich, verificando-se o ajuste e comparando os 

valores teóricos da capacidade de adsorção com os valores obtidos pelas isotermas 

experimentais de adsorção. A determinação dos mecanismos de adsorção foi 

realizada através do ajuste de modelos baseados nos fenômenos de transferência de 

massa. A natureza do processo de adsorção foi verificada através da técnica de 

espectroscopia na região do infravermelho com transformação de Fourier.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Material

O corante comercial (FD&C vermelho n° 40) com grau alimentício foi fornecido 

por um fabricante brasileiro, com pureza mínima 85% (Figura 1b). Todos os outros 

reagentes usados foram de grau analítico e as soluções foram preparadas com água 

destilada.

(a) (b)

Figura 1: Estruturas químicas (a) Monômero de quitosana (b) Corante alimentício 

FD&C Vermelho n° 40
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2.2 Produção de quitosana

A matéria-prima usada para a obtenção de quitina foi resíduo de camarão 

obtido de indústrias pesqueiras locais. A quitina foi obtida, pelas etapas de 

desmineralização, desproteinização desmineralização, de acordo com a metodologia 

descrita por WESKA et al., 2007 (ANEXO 1).

A desacetilação foi realizada em um reator com 3,5L de capacidade, com 

aquecimento e agitação (50 rpm), onde 30 g de quitina (base seca) foram adicionados

a 2 L de solução de hidróxido de sódio (0,425 kg L-1). A temperatura de reação foi de 

130°C e a desacetilação foi realizada em tempos de 5, 25 e 100 minutos. A quitosana 

obtida em 100 min de reação de desacetilação foi purificada de acordo com o 

procedimento descrito por Weska et al. (2007). Todas as amostras de quitosana 

obtidas foram secas em um secador de bandeja até umidade comercial (7,0 a 10,0 %, 

em base úmida), de acordo com Batista et al. (2007). As amostras de quitosanas 

foram trituradas em um moinho de facas (Wiley Mill, modelo nº 03, Filadélfia, USA) e 

peneiradas até o tamanho de partícula (D) de 0,10±0,02, 0,18±0,02 e 0,26±0.02 mm. 

O grau de desacetilação (GD) da quitosana foi determinado a partir dos

métodos da titulação potenciométrica, descritas por Broussignac, reportado por 

Tolaimate et al. (2000), sendo esta determinação realizada em triplicata, e obtendo-se 

valores do grau de desacetilação (GD) de 42±5, 64±3 e 84±3% para os tempos de 

desacetilação de 5, 25 e 100 min.

2.3 Isotermas de equilíbrio

Para a construção das isotermas de equilíbrio 0,05 g (base seca) de material 

adsorvente foi adicionado a 100 mL de água destilada. O pH da solução de quitosana 

foi ajustado com 10 mL de solução tampão fosfato dissódico/ácido cítrico 0,1 N (pH 

igual a 5,0; 6,0 e 7,0). A solução foi agitada por 30 min para que o pH alcançasse o 

equilíbrio, sendo este medido antes e após o processo de adsorção através de um 

pHmetro (Marte, MB10, Brasil). Após isso, diferentes volumes (2 a 40 mL) de solução 

de corante contendo 2 g L-1 foram adicionados e completados a 200 mL com água 

destilada. As soluções foram passadas para um frasco com capacidade para 500 mL e 

agitadas a 100 rpm usando um agitador tipo Wagner (FANEM, modelo 315 SE, São 

Paulo, Brasil) termostatizado (25°C). Os experimentos foram realizados em duplicata. 

As amostras foram analisadas a cada oito horas. O equilíbrio foi julgado como obtido 
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quando a concentração do corante na solução não apresentasse diferença por três 

medidas consecutivas. A quitosana e o material adsorvido foram removidos do líquido 

através de uma filtração com papel filtro Watman n° 40 (que não apresentou interação 

com o corante em solução) e a concentração do corante foi determinada por 

espectrofotometria (QUIMIS, modelo Q108 DRM, São Paulo,Brasil) à 500 nm. A 

capacidade de adsorção (qe) foi determinada de acordo com a Equação 1:

q = C − Cm ∗ V (1)

onde qe é a capacidade de adsorção no equilíbrio (mg g-1), C0 e Ce são as 

concentrações inicial e de equilíbrio na fase líquida (mg L-1), m é  a massa do 

adsorvente (g) e V é o volume da solução (L). 

As isotermas foram construídas para diferentes condições de pH de equilíbrio 

(5,7, 6,6 e 7,4), diferentes grau de desacetilação (42±5, 64±3 e 84±3%) e diferentes

tamanho de partícula (0,10±0,02, 0,18±0,02 e 0,26±0.02 mm).

2.4 Cinética em batelada

As amostras de quitosana (250 a 500 mg) foram diluídas em aproximadamente 

0,8 L de água destilada e tiveram seu pH corrigido para as condições de estudo 

através da adição de 50 mL de tampão fosfato dissódico/ácido cítrico 0,1 N (pH igual a 

5,0; 6,0 e 7,0). As soluções foram agitada por 30 min para que o pH alcançasse o

equilíbrio, sendo este medidos antes e após o processo de adsorção (Marte, MB10, 

Brasil). 50 mL de uma solução contendo 2 g L-1 de corante foi adicionado a cada 

solução de quitosana, sendo completado à 1 L com água destilada, para que a 

concentração inicial de corante fosse de aproximadamente 100 mg L-1 em todas as 

soluções (ANNADURAI et al., 2008).

Os experimentos foram realizados em um aparato de jar test (Miller, JP101, 

Brasil), sob agitação constante de 100 rpm e temperatura ambiente (25±3°C). 

Alíquotas foram retiradas em intervalos de tempos pré-estabelecidos, sendo 

determinada a concentração do corante por espectrofotometria (QUIMIS, modelo 

Q108 DRM, São Paulo, Brasil) à 500 nm. Neste estudo foi verificado o efeito da 

concentração de corante (250, 375 e 500 mg), pH de equilíbrio (5,7, 6,6 e 7,4), grau de 

desacetilação (42±5, 64±3 e 84±3%) e tamanho de partícula (0,10±0,02, 0,18±0,02 e 

0,26±0.02 mm) em relação a cinética de adsorção.
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2.5 Modelos

Para otimização do sistema de adsorção é importante estabelecer a mais 

apropriada correlação da curva de equilíbrio e a cinética de adsorção. Desta forma, 

inúmeros modelos, empíricos ou baseados nos fenômenos de adsorção e dessorção, 

têm sido utilizados para correlatar os dados experimentais (CRINI & BADOT, 2008; 

WONG et al., 2004).

2.5.1 Isotermas de adsorção

Para o ajuste dos dados experimentais das isotermas de adsorção (gráficos de  

qe em função de Ce) foi utilizado o modelo de isoterma de Langmuir, o qual apresentou 

melhores resultados em trabalhos anteriores (ARTIGOS 1 e 2), não só pelos valores 

do coeficiente de determinação (R2), como também por ser linearizado de forma 

simplificada, e seus parâmetros serem relacionados aos fenômenos de adsorção e 

dessorção, nas mesmas condições de estudo apresentados a cinética de adsorção. O 

modelo de Langmuir está apresentado na Equação 2:

q = k  q  C1 + k  C (2)

onde qm é a máxima capacidade de adsorção na monocamada (mg g-1) e kL é a 

constante de Langmuir (L mg-1).

Os parâmetros do modelo de isoterma de Langmuir (Equação 2) foram 

determinados a partir de regressão não linear utilizando o software Statistica 6.0 

(Statsoft, USA). A concentração de equilíbrio foi obtida igualandon-se a Equação 1 ao 

modelo de Langmuir (Equação 2) e rearranjando conforme a Equação 3:

C = −h + h + 4C k⁄
2 (3)

onde h corresponde à:

h = 1k − C + q m
(4)

O valor da concentração de equilíbrio calculado pela Equação 3 foi utilizado 

para calcular o valor da capacidade de adsorção através do modelo de Langmuir 

(Equação 2).
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2.5.2 Cinética de adsorção

Os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem 

assumem que a adsorção é uma reação pseudo-química, e a taxa de adsorção pode 

ser determinada, respectivamente, pelas equações de pseudo-primeira (Equações 5) e 

pseudo-segunda ordem (Equações 6) (SKODRAS et al., 2008):

q = q (1 − exp (k t)) (5)

q = t(1 k  q⁄ ) + (t q⁄ ) (6)

onde k1 e k2 são os coeficientes cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda 

ordem (min-1 e g (mg-1 min-1) e qt é a densidade de adsorção, que corresponde à 

quantidade de adsorbato adsorvido por unidade de massa de adsorvente no instante 

“t”, e pode ser calculado pela Equação 1, substituindo a concentração de equilíbrio 

(Ce) pela concentração no tempo “t” (Ct), q1 e q2 são os valores teóricos para a 

capacidade de adsorção (mg g-1) obtidos através dos modelos de pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem, respectivamente. 

Quando os processos de adsorção envolvem quimissorção em superfície 

sólida, e a velocidade de adsorção decresce com o tempo devido à cobertura da 

camada superficial, o modelo de Elovich é um dos mais usados. O modelo cinético de 

Elovich é descrito de acordo com a Equação 7:

q = 1a ln(1 + a b t) (7)

onde a é considerada a velocidade inicial devido a
dt

dq
 com qt=0 (mg g-1 min-1) e b é 

a constante de dessorção do modelo de Elovich (g mg-1) (SKODRAS et al., 2008; 

TSENG et al., 2003; SAĞ e AKTAY, 2002).

Os coeficientes das equações cinéticas foram determinados por regressão não 

linear, utilizando o software Statistica 6.0 (Statsoft, USA.), sendo verificado a sua 

adequacidade e acuracidade através dos valores dos coeficientes de correlação (R2) e 

erro relativo médio (E) (Equação 7):

E = 100n
q , − q ,q (8)
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Sendo, qt,exp e qt,obs os valores da capacidade de adsorção no tempo “t” experimental e 

obtida pelo modelo cinético.

2.5.3 Mecanismos de adsorção

Os mecanismos de adsorção envolvem, normalmente, três etapas principais: (i) 

A convecção das moléculas em solução até a camada limite; (ii) a difusão externa das 

moléculas pela camada limite até atingirem a superfície do adsorvente e (iii) a difusão

interna da superfície do adsorvente para o seu interior. A concentração da fase líquida 

e a agitação podem afetar a primeira e a segunda etapa da adsorção. A natureza 

físico-químicas do adsorbato e do adsorvente podem afetar a segunda e a terceira 

etapa do processo de adsorção, sendo que estas na maioria dos casos são as 

limitantes da velocidade de adsorção (SERPEN et al., 2007; SANGHI & 

BHATTACHARYA, 2002; DZUL EROSA et al., 2001).

A convecção externa é modelada usando um modelo simplificado, descrito por 

McKay et al. (1986) e reportado por Dzul Erosa et al. (2001). Neste caso, o modelo 

assume que para tempos curtos de adsorção as etapas de difusão não afetam a 

velocidade de adsorção. O modelo pode ser descrito pela Equação 9:

qq = CC − C 1 − exp −k AV t (9)

onde  qt/qe é a relação entre a densidade de adsorção e a capacidade de adsorção e 

pode ser interpretada como a taxa de saturação do adsorvente, kf é o coeficiente de 

convecção externa (m min-1), A/V a área volumétrica da partícula (m-1).

Crank (1975) reportado por Serpen et al., (2007) apresentou modelos 

baseados na lei de Fick para a difusão na camada limite entre o adsorvente e a 

solução (Equação 10) e para a difusão no interior da partícula (Equação 11):

qq = 6 Dπ R
, t , (10)

qq = 1 − exp ln 6π − D  π
R  t (11)

onde Df e Dp são a difusividade externa e interna (m2 s-1) e Rp é o raio médio da 

partícula do adsorvente (m). 
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Os valores de kf, Df e Dp foram determinados pelo ajuste das Equações 9 a 11

aos dados experimentais através de um processo interativo realizado da seguinte 

forma: Os valores dos erros relativos de cada modelo para cada ponto foram 

comparados entre si; o modelo que apresentou o menor valor de erro relativo foi 

considerado aquele que controlava o processo durante o intervalo de tempo; o valor 

da média dos erros relativos considerados foram minimizados utilizando a ferramenta 

Solver do Microsoft Excell (Microsoft, USA).

Para a avaliação da influência de cada mecanismo sobre a resistência a 

adsorção do corante, os valores obtidos dos coeficientes de transferência de massa 

foram avaliados através do número de Biot (NBi) que expressa a relação entre as 

resistências à convecção e a difusão e é calculado a partir da Equação 12 (DZUL 

EROSA et al., 2001):

N = k  d C2 ρ  D  q (12)

onde d é o diâmetro da partícula (m), ρa é a densidade do adsorvente (g L-1) e q0 é a 

capacidade de adsorção (mg g-1) considerando Ce = C0. 

2.6 Natureza da adsorção

Amostras de quitosana retiradas antes e após o processo de adsorção foram 

secas (105°C) até peso constante, para que seja eliminado todo o excesso de água 

presente na amostra para não causar interferência na determinação espectroscópica. 

Após isso, as amostras foram maceradas e submetidas à determinação 

espectroscópica na região do infravermelho (Prestige 21, A 210045, Japão), utilizando 

a técnica de refletância difusa em Brometo de potássio, para a determinação da 

natureza do processo de adsorção (SAKKAYAWONG et al., 2007).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Isotermas de Adsorção

A Tabela 1 apresenta os valores dos parâmetros kL e qm do modelo de 

Langmuir ajustado às isotermas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho 

n° 40 pela quitosana (ARTIGO 2), e os valores calculados da capacidade de adsorção 
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(qe) e da concentração de equilíbrio (Ce) e obtidos  pelas Equações 2 e 3,

respectivamente, para diferentes condições de pH de equilíbrio (GD = 84±3% e D = 

0,10±0,02 mm), grau de desacetilação (pH = 6,6 e D = 0,10±0,02 mm) e tamanho de 

partícula (pH = 6,6 e GD = 84±3%) .

Tabela 1: Isotermas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 

pela quitosana

Cinéticas (efeitos)
Modelo de Landmuir Valores calculados

kL (l mg-1) qm (mg g-1) R2 Ce (mg L-1) qe (mg g-1)
Concentração (pH=6,6; GD=84±3%; D=0,10±0,02mm)

250 mg 0,395 372,9 0,971 14,7 314,3
375 mg 0,395 372,9 0,971 4,7 236,3
500 mg 0,395 372,9 0,971 2,6 183,6

pH (Conc.=250 mg  L-1; GD=84±3%; D=0,10±0,02mm)
5,7 0,829 326,3 0,974 14,0 296,2
6,6 0,395 372,9 0,971 14,7 314,3
7,4 0,006 168,2 0,986 73,0 70,8

GD (Conc.=250 mg  L-1; pH=6,7; D=0,10±0,02mm)
42±5 % 0,187 266,4 0,994 35,6 227,7
64±3 % 0,125 338,0 0,988 24,8 240,8
84±3 % 0,395 372,9 0,971 14,7 314,3

Tamanho de partícula (D) (Conc.=250 mg  L-1; pH=6,7; GD=84±3%)
0,10±0,02 mm 0,829 326,3 0,974 14,7 314,3
0,18±0,02 mm 0,083 371,0 0,956 26,2 235,5
0,26±0,02 mm 0,090 246,0 0,978 41,6 183,4

Os valores do coeficiente de determinação (R2> 0.95) na Tabela 1 demonstram 

que o modelo de isoterma de Langmuir é satisfatório para representar os dados 

experimentais das isotermas de adsorção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 

40 pela quitosana. Desta forma, os resultados obtidos para a capacidade de adsorção 

(qe) pelas isotermas de adsorção podem ser utilizados para comparar aos valores 

teóricos calculados a partir das cinéticas de adsorção e utilizados na modelagem dos 

fenômenos de adsorção.

3.2 Cinética de adsorção

A Tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros dos modelos cinéticos de 

pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e da equação de Elovich, seus 

respectivos valores do coeficiente de determinação e do erro relativo médio, 

determinados a partir do ajuste dos modelos aos dados experimentais, usando o 

método de regressão não linear, para diferentes concentrações, pH, grau de 

desacetilação e tamanho de partícula.
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Tabela 2: Constantes dos modelos cinéticos de pseudo-primeira e segunda ordem e Elovich para as diferentes condições de 

estudo

Efeito

Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem Elovich

k1

(min-1)
q1

(mg g-1)
R2 E

(%)
k2x104 

(g mg-1min-1)
q2

(mg g-1)
R2 E

(%)
a

(g mg-1)
B

(mg g-1 min-1)
R2 E

(%)

Concentração de adsorvente (pH=6,6; GD=84±3%; D=0,10±0,02mm)
250 mg 0,070 166,1 0,934 13,8 4,59 191,6 0,972 8,3 0,025 35,1 0,997 2,5
375 mg 0,073 153,1 0,940 12,8 5,13 176,8 0,978 7,2 0,027 33,2 0,999 1,2
500 mg 0,087 150,4 0,930 12,4 6,51 171,5 0,975 6,9 0,030 45,7 0,999 1,3

pH (Conc.=250 mg  L-1; GD=84±3%; D=0,10±0,02mm)
5,7 0,472 277,1 0,945 6,3 24,62 299,2 0,986 3,2 0,029 4770,2 0,994 2,1
6,6 0,070 166,1 0,934 13,8 4,59 191,6 0,972 8,3 0,025 35,1 0,997 2,5
7,4 0,084 65,4 0,960 9,3 14,86 74,1 0,975 6,5 0,069 19,3 0,968 6,2

GD (Conc.=250 mg  L-1; pH=6,7; D=0,10±0,02mm)
42±5 % 0,046 147,2 0,957 13,2 2,88 177,4 0,980 7,6 0,023 14,2 0,994 4,3
64±3 % 0,036 156,1 0,976 12,5 1,90 194,0 0,986 8,9 0,020 10,4 0,994 4,5
84±3 % 0,070 166,1 0,934 13,8 4,59 191,6 0,972 8,3 0,025 35,1 0,997 2,5

Tamanho de partícula (Conc.=250 mg; pH=6,7; GD=84±3%)
0,10±0,02 mm 0,070 166,1 0,934 13,8 4,59 191,6 0,972 8,3 0,025 35,1 0,997 2,5
0,18±0,02 mm 0,043 128,2 0,988 8,9 2,84 157,5 0,997 3,8 0,025 10,3 0,997 3,2
0,26±0,02 mm 0,033 84,5 0,945 17,6 3,32 104,9 0,964 13,0 0,036 5,2 0,982 7,9
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Na Tabela 2 é apresentado que o ajuste do modelo de pseudo-primeira ordem, 

na maioria dos casos, não foi satisfatório, devido aos baixos valores do coeficiente de 

determinação (R2<0,95) e altos valores do erro relativo médio (E>10%). Já os valores 

do coeficiente de determinação (R2>0,97) e do erro relativo médio (E<10%) dos 

modelos de pseudo-segunda ordem e Elovich, mostram que estes modelos 

apresentam ajustes satisfatórios aos dados experimentais. O modelo de pseudo-

segunda ordem ajusta-se aos dados experimentais por apresentar na mesma equação 

tanto o mecanismo de transferência de massa externo como o interno (Skodras et al., 

2008). Já o modelo de Elovich demonstra que a saturação da superfície do adsorvente 

provoca uma redução do número de sítios de adsorção que (NH3
+), que podem 

interagir quimicamente com o grupo sulfonado do corante (SO3
-).

Tseng et al. (2003) observaram que o modelo de Elovich apresenta melhor 

ajuste aos dados experimentais das cinéticas de adsorção dos corantes Azul Básico n° 

69, Azul ácido n° 264 e Azul de Metileno por carvão ativado preparado a partir de 

madeira de pinus, com diferentes tempos de ativação. Entretanto, Hameed et al. 

(2008b) observaram que o modelo cinético de pseudo-segunda ordem possui melhor 

ajuste para a adsorção de fenol por carvão ativado preparado a partir de cascas de 

coco, sendo que os valores obtidos para a constante cinética variou entre 5,0x10-5 a 

2,6x10-2 g mg-1 min-1.

Os valores observados para a capacidade teórica de adsorção dos modelos de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem (q1 e q2), apresentados na Tabela 2, 

quando comparados com os valores calculados pelas isotermas experimentais de 

adsorção (qe) (Tabela 1) demonstram que ambos os modelos subestimam este 

parâmetro. Porém é possível observar que os valores da capacidade de adsorção 

obtidos pelo modelo de pseudo-segunda ordem são mais próximos dos valores 

calculados pelas isotermas. Estes resultados demonstram que ambos os modelos não 

são capazes de representar os dados experimentais até o fim do processo de 

adsorção, o que demonstra a importância dos experimentos de equilíbrio e da 

definição dos mecanismos de adsorção. Resultados similares a estes foram obtidos 

por diversos autores (SKODRAS et al., 2008; SERPEN et al., 2007; KADIRVELU et al., 

2005; CHIOU & LI , 2002).

A Figura 2 apresenta os dados experimentais das cinéticas de adsorção do 

corante alimentício FD&C Veremlho n° 40 pela quitosana para diferentes massas de 

adsorvente (pH = 6,6, GD = 84±3% e D = 0,10±0,02 mm) e o ajuste do modelos 

cinéticos de pseudo-segunda ordem e Elovich.
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Figura 2: Efeito da massa de quitosana sobre a cinética de adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40

○ m = 250 mg, □ m = 375 mg e Δ m = 500 mg. ____ Modelo de pseudo-segunda 

ordem; - - - Modelo e Elovich

A Figura 2 mostra que durante os 25 min iniciais não há uma distinção sobre o 

efeito da quantidade de quitosana sobre a capacidade de adsorção, sendo que após 

este tempo a redução da massa de quitosana provocou um aumento da densidade de 

adsorção. A partir da primeira hora é possível observar que com uma massa de 250 

mg de quitosana a densidade de fluxo de adsorção passou a ser maior que as demais. 

Isso ocorre, pois quando se aumenta a quantidade de adsorvente no meio a 

capacidade de adsorção no equilíbrio (qe) tende a diminuir devido à redução da 

concentração de corante (Ct) a valores próximos aos de equilíbrio (Ce). A Figura 2 

mostra que com uma massa 500 mg de quitosana, os valores observados da 

densidade de fluxo de adsorção após 120 min foram próximos a 170 mg g-1
. Já a 

capacidade de adsorção obtida experimentalmente através das isotermas para esta 

condição foi de 183,5 mg g-1 (Tabela 1). Isso demonstra que a adsorção ocorreu, 

majoritariamente, na camada superficial do adsorvente, fazendo com que o tempo 

necessário para se atingir o equilíbrio seja menor quanto maior for à quantidade de 

adsorvente (Crini e Badot, 2008). Efeito similar a este foi observado por Chu (2002) 

para a adsorção de cobre por quitosana. Chiou e Li (2002) verificaram o efeito da 

concentração de corante em solução sobre as cinéticas de adsorção do corante 

Vermelho Reativo n° 189 por quitosana com ligação cruzada. Estes autores 
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observaram que com o aumento da quantidade de corante de 4,3 para 7,3 g L-1

(redução de 1,7 vezes a quantidade de adsorvente em relação à quantidade de 

corante) foi possível um aumento de 1,2 vezes a capacidade de adsorção.

Mane et al. (2007) observaram que a remoção do corante Verde Brilhante (CI 

42040) por cinza de casca de arroz aumentou linearmente numa faixa de 

concentração de adsorbato de 0 a 2 g L-1. Após este valor, os resultados passaram a 

aumentar de forma não linear, permanecendo constante com concentração de 

adsorvente superiores a 6 g L-1.

A Figura 3 apresenta os dados experimentais da cinética de adsorção do 

corante alimentício FD&C Veremlho n° 40 com quitosana para diferentes condições de 

pH (m = 250mg, GD = 84±3% e D = 0,10±0,02 mm) e o ajuste do modelos cinéticos de 

pseudo-segunda ordem e Elovich.
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Figura 3: Efeito do pH sobre a cinética de adsorção do corante alimentício FD&C 

Vermelho n° 40 pela quitosana

○ pH = 5,7, □ pH = 6,6 e Δ pH = 7,5.  ____ Modelo de pseudo-segunda ordem; - - -

Modelo e Elovich

A Figura 3 mostra que durante os experimentos, os valores da densidade de 

adsorção foram sempre maiores para valores inferiores do pH, sendo que após a 

primeira hora de adsorção a densidade de adsorção para o pH de 5,7 (~295 mg g-1) foi 

4,3 vezes maior que para o pH de 7,5. Para o pH de 5,7 a capacidade máxima de 

adsorção é alcançada durante a primeira meia hora de adsorção, permanecendo 
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constante após esse período. Isso ocorre, pois em pH ácido o amino grupo da 

quitosana é protonada à forma -NH3
+, provocando a repulsão entre as cadeias 

poliméricas e aumentando a solubilidade no meio. Desta forma a amina protonada 

atrai o grupo sulfonado do corante que, quando em solução apresenta-se na forma de 

-SO3
-, realizando a adsorção através de uma interação eletrostática. Já em condições 

levemente ácidas (pH de 6,6) é possível observar na Figura 2 que a máxima 

capacidade de adsorção não foi atingida durante o experimento. Segundo Crini e 

Badot (2008) e Guibal et al. (2003) nesta faixa de pH a quitosana todos os 

grupamentos aminas da quitosana são neutralizados, porém a repulsão das cadeias 

do polímero só se dá com pH inferiores a 6,5. Desta forma, a velocidade de adsorção 

em pH inferior a 6,5 tenderá a ser maior, porém a capacidade máxima de adsorção na 

faixa de 5,7 a 6,6 são praticamente iguais, como pode ser verificado na Tabela 1. Já 

em condições levemente alcalina de pH (pH = 7,4) o grupamento amino não é 

protonado e não fica disponível para realização de reações com o meio. Desta forma a 

interação entre o corante e o adsorvente ocorre por forças de van der Walss, e a 

adsorção ocorre preferencialmente por interação física, reduzindo a capacidade de 

adsorção. Annadurai et al. (2008) observaram que a capacidade de adsorção do 

corante Remazol Preto n° 13 pela quitosana decai de aproximadamente 55 mg g-1

para 30 mg g-1 com o aumento do pH de 6,7 para 9,5.

A Figura 4 apresenta os dados experimentais da cinética de adsorção do 

corante alimentício FD&C Veremlho n° 40 com quitosana para diferentes condições de 

grau de desacetilação (m = 250mg, pH = 6,6 e D = 0,10±0,02 mm) e o ajuste do 

modelos cinéticos de pseudo-segunda ordem e Elovich.
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Figura 4: Efeito do grau de desacetilação sobre a cinética de adsorção do 

corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

○ GD = 84±3%, □ GD = 64±3% e Δ GD =42±5%. ____ Modelo de pseudo-segunda 

ordem; - - - Modelo e Elovich

A Figura 3 demonstra que, durante os 120 min observados do processo de 

adsorção, não foi verificado alteração na densidade de adsorção devido ao aumento 

do grau de desacetilação de 42±5% para 64±3%. Já para o grau de desacetilação de 

84±3% é possível observar que houve um aumento tanto na densidade quanto na 

capacidade de adsorção (Tabela 1). Conforme observado por Wong et al. (2008) o 

processo de desacetilação provoca transformação na estrutura morfológica da 

partícula. Desta forma, o comportamento observado na Figura 3 para os graus de 

desacetilação de 42±5 % e 64±3 % levam a crer que o processo de desacetilação 

provocou uma redução na cristalinidade do material, provocando uma redução da 

porosidade do material e dificultando a adsorção de natureza física. Por outro lado, o 

aumento do grau de desacetilação provoca um incremento na quantidade de 

grupamentos amina disponíveis para serem protonados e realizarem adsorção de 

natureza química do corante. Desta forma, a capacidade de adsorção aumenta, como 

pode ser observado na Tabela 1, e o tempo necessário para atingir o equilíbrio é 

maior. CHIOU & LI (2003) observaram que a capacidade de adsorção do corante 

Vermelho reativo n° 189 pela quitosana (~1680 mg g-1) foi mais que 10 vezes superior 

que a capacidade de adsorção da quitina. Sakkayawong et al. (2005) observou que a 

remoção do corante Vermelho Reativo n° 141 apresentou um acréscimo de 63,9% 

para 81,9% com o aumento do grau de desacetilação de 48% para 90%. 
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A Figura 5 apresenta os dados experimentais das cinéticas de adsorção do 

corante alimentício FD&C Veremlho n° 40 pela quitosana com diferentes condições de 

tamanho de partícula (m = 250mg, pH = 6,6 e GD = 84±3%) e o ajuste do modelos 

cinéticos de pseudo-segunda ordem e Elovich.

Figura 5: Efeito do tamanho de partícula sobre a cinética de adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

○ D = 0,10±0,02 mm, □ D = 0,18±0,02 mm e Δ D = 0,26±0,02 mm.  ____ Modelo de 

pseudo-segunda ordem; - - - Modelo e Elovich

Como pode ser observado na Figura 5 e na Tabela 1 os valores da densidade 

e da capacidade de adsorção aumenta consideravelmente com a redução do tamanho 

de partícula. Isto ocorre, pois a redução do tamanho de partícula causa um incremento 

da área superficial específica do adsorvente, expondo um maior número de sítios de 

adsorção, o que provoca um aumento da capacidade de adsorção do material. 

Segundo Annadurai et al. (2008) quanto existe uma aumento linear da capacidade de 

adsorção com a redução da área superficial, indica que não há adsorção do corante 

no interior da partícula. Como pôde ser observado na Tabela 1 este fato não foi 

observado, demonstrando que a adsorção não ocorre somente na superfície, e sim 

existe adsorção no interior do adsorvente. Resultados similares a estes foram 

observados por Guibal et al. (2003) para a adsorção do corante Ácido Verde n° 25 por 

quitosana.
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3.3 Mecanismos de adsorção

A Tabela 3 apresenta os valores dos coeficientes de convecção externa (kf), 

difusão externa (Df) e difusão interna (Dp) e o número adimensional de Biot (NBi) dos 

modelos físicos baseados nos mecanismos transferência de massa para a adsorção 

do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana nas diferentes condições 

de estudo.

Tabela 3: Coeficientes de convecção, difusão externa e interna, e número de Biot 

obtidos para a adsorção do corante FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

Efeito
kf x104

(m s-1)
Df x1013

(m2 s-1)
Dp x1013

(m2 s-1)
NBi

Concentração (pH=6,6; GD=84±3%; d=0,10±0,02mm)
250 mg 7,56 2,87 1,40 46,4
375 mg 6,62 4,81 3,08 18,5
500 mg 8,23 8,88 8,27 8,6

pH (Conc.=250 mg  L-1; GD=84±3%; d=0,10±0,02mm)
5,7 74,71 62,12 61,80 11,1
6,6 7,56 2,87 1,40 46,4
7,4 2,91 9,05 16,43 5,1

GD (Conc.=250 mg  L-1; pH=6,6; d=0,10±0,02mm)
42±5 % 3,74 2,30 2,56 17,9
64±3 % 4,08 1,86 2,22 20,0
84±3 % 7,56 2,87 1,40 46,4

Tamanho de partícula (d) (Conc.=250 mg  L-1; pH=6,6; GD=84±3%)
0,10±0,02 mm 7,56 2,87 1,40 46,4
0,18±0,02 mm 6,33 3,68 2,81 30,1
0,26±0,02 mm 5,37 5,97 4,80 40,0

Os valores dos coeficientes apresentados na Tabela 3 para diferentes 

quantidades de quitosana, mostram que houve variação apenas nos coeficientes de 

difusão externo (Df) e interno (Dp). Para ambos os casos o aumento da massa de 

quitosana provocou um aumento nos valores destes coeficientes. A variação dos 

valores do coeficiente de difusão externo provoca um aumento do tempo de controle 

deste mecanismo sobre o processo de adsorção, que foram até os 10, 15 e 20 min 

para as concentrações de 500, 375 e 250 mg, respectivamente (Anexo 2a). Isso 

sugere que a redução da massa de adsorvente provoque um aumento da contribuição 

da resistência do filme, devido à formação de mais de uma camada sobre o 

adsorvente. Após este período é possível observar a predominância do processo de 

difusão interna. Levando em conta a redução da capacidade de adsorção, com o 

aumento da quantidade de adsorvente em solução a concentração (Tabela 1) de 
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equilíbrio pode ser atingida sem que ocorra a completa saturação da superfície do 

adsorvente ou, dependendo da quantidade, com uma pequena fração de material 

adsorvido no interior do adsorvente. Desta forma, a contribuição do mecanismo 

difusivo tende a ser maior quanto menor for a quantidade adsorvente, provocando um 

aumento dos valores do coeficiente de difusão interna (Dp) e redução do número de 

Biot (NBi), como pode ser observado na Tabela 3. Efeito similar a este foi observado 

por Serpen et al. (2007) para a adsorção de açúcar em xarope por  resina.

A Tabela 3 mostra que os valores do coeficiente de convecção externa (kf) 

reduziram com o aumento de pH de 5,7 para 7,5. Já os valores dos coeficientes de 

difusão interna (Dp) apresentaram o menor valor na condição de pH de 6,6.  Os 

valores dos coeficientes de difusão externa (Df) foi superior ao interno (Dp) apenas na 

condições de pH neutro. Estes comportamentos dos mecanismos de transferência de 

massa fizeram com que 70% da saturação da quitosana fosse atingida nos primeiros 

20 min do processo de adsorção para os pH de 5,7 e 7,5, como pode ser observado 

na Figura 6. Nestas condições os mecanismos que controlaram o processo de 

adsorção foram a convecção externa para o pH ácido e a difusão no filme no pH 

neutro. O primeiro fato pode ser explicado devido a protonação da quitosana, que 

provoca a repulsão das cadeias poliméricas, aumentando a solubilidade no meio e 

alterando a área de adsorção. Em condição neutra a interação entre o corante e a 

quitosana se dá através de forças de van der Walls, conforme descrito por Chatterjee 

et al. (2007), e a adsorção ocorre preferencialmente por interação física devido à uma 

força motriz gerada pela diferença de concentração entre o líquido e a superfície do 

adsorvente, reduzindo a capacidade de adsorção. A redução do efeito difusivo interno 

sobre o mecanismo de adsorção nestas condições pode ser observado pelos baixos 

valores do número de Biot (NBi). Já no pH de 6,6 o mecanismo difusivo apresentou 

maior resistência sobre o processo de adsorção, provocando um aumento no número 

de Biot (NBi). Segundo Crini & Badot (2008) e Guibal et al. (2003) numa faixa de pH 

entre 6,5 e 6,7 a quitosana tem todos os seus grupamentos aminas protonados, 

porém, a repulsão das cadeias do polímero só se dá com pH inferiores a 6,5. Com 

isso, a adsorção ocorre no interior da partícula. Annadurai et al. (2008) observaram 

que os valores dos coeficientes de difusão interna diminuíram de 1,3×10-14 para 

0,17×10-14 m2 s-1 quando o pH  passou de 8,5 para 6,7.
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Figura 6: Efeito do pH sobre os mecanismos de adsorção do corante alimentício 

FD&C Vermelho n° 40 pela quitosana

○ pH = 5,7, □ pH = 6,6 e Δ pH = 7,5. _____ Convecção; - - - - Difusão no filme e . . . . .

Difusão interna

O efeito do grau de desacetilação sobre os valores dos coeficientes 

apresentados na Tabela 3, mostra que existe uma redução na resistência à 

transferência de massa devido à convecção (kf) com o aumento do grau de 

desacetilação de 64±3% para 84±3%, que pode ser observada pelo acréscimo dos 

valores do coeficiente de convecção (kf). Entretanto, quando a difusão interna passa a 

controlar o processo há uma inversão do efeito do grau de desacetilação sobre a 

resistência ao processo de adsorção, pois os valores de Dp para o grau de 

desacetilação de 84±3% foram quase duas vezes menores que para os graus de

desacetilação de 64±3% e 42±5%. A predominância do mecanismo difusivo sobre o 

controle do processo de adsorção pode ser verificado pela elevação do número de 

Biot (NBi) com o aumento do grau de desacetilação apresentado na Tabela 3. Esta 

mudança de comportamento faz com que o tempo necessário para atingir a saturação

da quitosana com maior grau de desacetilação seja mais elevado (Anexo 2c). 

Conforme observado por Wong et al. (2008) o processo de desacetilação provoca 

transformação na estrutura morfológica da partícula, provocando uma redução da 

cristalinidade do material, o que leva a um decréscimo na capacidade de adsorção de 

natureza física. Por outro lado, o aumento do grau de desacetilação provoca um 

incremento na quantidade de grupamentos amina disponíveis para serem protonados 

0 20 40 60 80 100 120

Tempo (min)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

q
t/q

e



84

e realizarem adsorção de natureza química do corante. Esta redução da cristalinidade 

e aumento dos sítios de adsorção fazem com que ocorram uma mudança no efeito da 

resistência interna e um aumento na capacidade de adsorção, como descrito 

anteriormente.

A Tabela 3 mostra que o tamanho de partícula não provoca variação sobre 

efeito da convecção na resistência à adsorção. Já os coeficientes de difusão externa e 

interna apresentaram um aumento com o incremento do tamanho da partícula. Os 

valores do número de Biot (NBi) apresentaram-se numa faixa de 30 a 46, isso 

demonstra que o aumento da capacidade de adsorção devido à redução do tamanho 

de partícula se deve, em sua maioria, à formação de uma camada mais densa de 

corante da superfície da quitosana, e que o incremento do tamanho da partícula causa 

um aumento do tempo necessário para que ocorra o equilíbrio (Anexo 2d). Efeito 

similar do tamanho de partícula sobre os coeficientes de difusão e os tempos do 

processo de adsorção foram observados por Dzul Erosa et al. (2001). Sağ e Aktay 

(2002) observaram que a difusão do filme controlou o processo de adsorção de cromo 

(IV) por quitosana.

3.4 Natureza do processo de adsorção

A Figura 7 apresenta a espectrometria na região do infravermelho (4500 a 500 

cm-1) com transformação de Fourier da quitosana em condições ácidas, realizadas 

antes e após o processo de adsorção.

A Figura 7 (curva a) mostra as bandas 3425,6 cm-1 de OH ligados à estrutura 

de quitosana. As bandas de 1062,8 cm-1 indicam o estiramento da ligação C-O-C 

presente no ciclo existente na molécula de quitosana (BARROS et al., 2006). As 

bandas de 1654,9 cm-1 mostram o estiramento da carbonila, proveniente da quitina, 

demonstrando que a quitosana não foi completamente desacetilada (Hernández et al., 

2008). O estiramento da ligação N-H de amina primária, característica da quitosana, 

encontra-se na banda de 2922,2 cm-1 (SAKKAYAWONG et al., 2007). A deformação 

da amina pode ser observada nas bandas de 1562,3 cm-1 e 1415,8 cm-1

(HERNÁNDEZ et al., 2008). Entretanto, após o processo de adsorção em condições 

ácidas, Figura 7 (curva b), é possível observar o aparecimento das bandas 1267,2 cm-

1 e 1211,3 cm-1 correspondentes aos estiramentos dos anéis aromáticos e dos 

grupamentos sulfonados presentes na estrutura do corante, respectivamente. Além 

disso, as bandas em 1562,3 cm-1 e 1415,8 cm-1 são alteradas para as bandas em 
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1543,0 e 1379,1 cm-1 devido a interação eletrostática entre ao grupamento amina 

protonado da quitosana (-NH3
+) e o grupo sulfonado da quitosana (-SO3

-) que, 

segundo Sakkayawong et al. (2007), comprovam a natureza química do processo de 

adsorção. 

Figura 6: Espectrometria de Infravermelho da quitosana antes do processo de 

adsorção (a) e da quitosana saturada com o corante alimentício FD&C Vermelho 

n° 40 (b)

4 CONCLUSÃO

Os resultados apresentados do processo de adsorção do corante alimentício 

FD&C Vermelho nº 40 utilizando a quitosana, demonstraram que os modelos cinéticos 

de pseudo-segunda ordem e de Elovich são os mais adequados para representar o 

processo de adsorção, devido aos valores do coeficiente de determinaçao (R2>0,95) e 

do erro relativo médio (E%<10%). 

Foi verificado que  a redução da quantidade de quitosana, do pH e do tamanho 

de partícula, e o aumento do grau de desacetilação provocaram um aumento na 

densidade de adsorção do corante, sendo que o melhor resultado foi de 300 mg g-1, 

utilizando uma quantidade de quitosana de 250 mg, pH de 5,7, grau de desacetilação 

de 84±3% e tamanho de partícula de 0,10±0,02 mm. Nestas condições, o mecanismo 

de convecção controlou o processo de adsorção, porém nas demais foi verificado que 
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a etapa limitante na velocidade de adsorção era a difusão do corante para o interior da 

partícula. Através da espectroscopia na região do infravermelho com transformação de 

Fourier foi possível confirmar a natureza química do processo de adsorção.
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Conclusão Geral

O presente trabalho demonstrou, através da construção e análise das 

isotermas de equilíbrio e das cinéticas de adsorção, determinação dos parâmetros 

termodinâmicos, verificação dos mecanismos e da natureza do processo de adsorção, 

em diferentes condições de quantidade de adsorvente, pH, grau de desacetilação, 

temperatura e tamanho de partícula, que a quitosana é um adsorvente potencial para 

a remoção do corante alimentício FD&C Vermelho n° 40. 

O modelo de isoterma de Langmuir foi escolhido para representar os dados das 

isotermas de equilíbrio, não só pelos valores satisfatórios dos coeficientes de 

correlação (R2> 0.95) e erros relativos médios (E% <10%), mas também pelo fato 

deste modelo oferecer informações sobre a máxima capacidade de adsorção da 

quitosana. 

Os resultados das cinéticas de adsorção demonstraram que os modelos de 

pseudo-segunda ordem e de Elovich são os mais adequados para representar o 

processo de adsorção devido aos bons resultados dos coeficientes de correlação 

(R2>0,95) e erros relativos médios (E%<10%).

Foi verificado que a redução do pH, tamanho de partícula e o aumento do grau 

de desacetilação provocaram um incremento na capacidade de adsorção. Através dos 

resultados obtidos a partir da termodinâmica e das cinéticas de adsorção e dos 

espectros na região do infravermelho foi possível confirmar a natureza química do 

processo adsorbtivo e que o mecanismo difusivo no interior da partícula controla o 

processo de transferência de massa para o adsorvente.

4.2 Trabalhos Futuros

Apesar de várias questões a respeito do processo de adsorção do corante 

alimentício FD&C Vermelho n° 40 utilizando quitosana terem sido esclarecidas, muitos 

outros trabalhos podem ser gerados a partir deste tema. Neste sentido, podem ser 

feitas as seguintes sugestões:

a) Estudo do processo de adsorção de outros corantes alimentícios, como 

o Amarelo Tartrazina, Azul Brilhante e Amarelo Crepúsculo;
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b) Otimização do processo de adsorção de corantes alimentícios pela 

quitosana através das metodologias de planejamento experimental;

c) Estudo dos processos de adsorção em coluna de leito fixo e membrana 

semipermeável a partir de quitosana;

d) Modelagem físico-matemática dos processos de adsorção de corantes 

alimentícios utilizando a quitosana;

e) Realizar modificações estruturais na quitosana, tais como, 

despolimerização e polimerização, ligações cruzadas, ativação e reticulação, a fim de 

verificar as respostas sobre a adsorção de corantes.
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ANEXOS

ANEXO 1: Figuras do processo de produção da quitina e quitosana

Os diagramas do processo de produção da quitina e da quitosana estão 

apresentados nas Figuras A1 e A2:

Figura A1: Diagrama do processo de produção da quitina
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Figura A2: Diagrama do processo de produção da quitosana
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ANEXO 2: Mecanismos de adsorção

(a) (b)

(c)

Figura A3: Mecanismos de adsorção do corante FD&C Vermelho n° 40 pela 

quitosana:

(a) Efeito da massa de quitosana: ○ m = 250 mg, □ m = 375 mg e Δ m = 500 mg; 

(b) Efeito do pH de equilíbrio: ○ pH = 5,7, □ pH = 6,6 e Δ pH = 7,5; (c) efeito do 

grau de desacetilação (GD): ○ GD = 42±5%, □ GD = 64±3% e Δ GD = 84±3%; (d) 

Efeito do tamanho de partícula (D): ○ D = 0,26±0,02 mm, □ D = 0,18±0,02 mm e Δ

D = 0,10±0,02 mm. _____ Convecção; - - - - Difusão no filme e . . . . . Difusão interna
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RESUMO – A quitosana, polímero natural obtida a partir da forma 

parcialmente desacetilada da quitina tem recebido grandes atenções como 

substituto de floculantes químicos convencionais, como o sulfato de alumínio, 

no tratamento de efluentes, devido sua capacidade de remoção de materiais 

em suspensão e adsorção de corantes e metais pesados. Dessa forma, esse 

trabalho tem como objetivo a aplicação de quitosana com diferentes graus de 

desacetilação como agente floculante no tratamento de efluentes oriundos do 

processo de produção da quitina e a comparação com o floculante

convencional sulfato de alumínio. Foi verificando a influência da concentração e 

grau de desacetilação da quitosana, e pH do efluente, usando um 

planejamento fatorial 23 com três pontos centrais, tendo como resposta à 

remoção de Demanda Química de Oxigênio (DQO) e turbidez (NTU). Os 

resultados apresentaram reduções de 48,8% da DQO e 97,4% da turbidez. O 

grau de desacetilação da quitosana influenciou positivamente a remoção da 

DQO, não sendo significativo na redução da turbidez. A comparação entre os 

agentes floculantes foi realizada em ensaios cinéticos de remoção de DQO em

função do tempo, utilizando os modelos de Brimberg modificado e Langmuir-

Hinshelwood. Ambos os modelos cinéticos propostos ajustaram-se 

adequadamente aos valores observados da remoção da DQO.
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INTRODUÇÃO

A quitosana, -(1-4)-D-

glucosamina, é a forma parcialmente 

desacetilada da quitina, -(1-4)-N-

acetil-D-glucosamina, uma 

substância encontrada naturalmente 

em exoesqueletos de insetos, 

carapaças de crustáceos e parede 

celular de fungos (Tangpasuthadol et 

al., 2003).

Quimicamente, a quitosana é 

um polímero de alto massa 

molecular, sendo uma poliamina na 

qual os grupos amino estão 

disponíveis para reações químicas 

(preparação de derivados) e 

formação de sais com ácidos. Os 

grupos hidroxila C-6 (primário) e C-3 

(secundário) também podem ser 

utilizados na preparação de 

derivados. A única diferença 

presente entre a quitosana e a 

quitina é a substituição do grupo 

acetamino na posição 2.

As variações nos métodos de 

preparação da quitosana resultam 

em diferenças no seu grau de 

desacetilação, na distribuição dos 

grupamentos acetil, na viscosidade e 

na sua massa molecular, ou grau de 

polimerização (Chen e Hwa, 1996; 

Berger et al., 2005). Estas variações 

influenciam na solubilidade, 

atividade antimicrobiana e outras 

propriedades, sendo que a quitosana 

comercial possui, geralmente, grau 

de desacetilação variando de 70 a 

95%, com uma massa molecular na 

faixa de 50 a 2000 kDa (Rege et al.,

2003).

Efluentes ricos em matéria 

orgânica provenientes do 

processamento de alimentos são 

caracterizados por elevada 

concentração de sólidos totais, 

demanda química de oxigênio 

(DQO) e sólidos suspenços (No e 

Meyers, 1989). A recuperação dos 

sólidos suspensos por coagulação e 

sedimentação figura como 

alternativa no reaproveitamento de 

resíduos (Bough, 1976; Sun e 

Payne, 1996).

Uma vez que a maioria dos 

polímeros conhecidos atualmente 

são materiais sintéticos, sua 

biocompatibilidade e 

biodegradabilidade são muito mais 

limitadas do que aquelas de 

polímeros naturais, como a quitina e 

a quitosana (Ravi Kumar, 2000). 

Quitina/quitosana, com sua carga 

parcial positiva, pode ser eficiente 
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como um agente coagulante 

polieletrólito na remoção de 

proteínas e os produtos coagulados 

podem servir como fonte de 

proteínas na alimentação animal 

(Bough, 1976).

O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a utilização da quitosana, 

com diferentes graus de 

desacetilação, como agente 

floculante no tratamento do efluente 

gerado no processo de extração da 

quitina, comparando os resultados 

com uso do sulfato de alumínio.

MATERIAL E MÉTODOS

Processo de Produção da 

Quitosana

A quitina foi obtida em escala 

piloto, a partir de resíduos de 

camarão, pelas etapas de 

desmineralização, com uma solução 

de 25 mL L-1 de ácido clorídrico (2,5 

L de solução por quilograma de 

matéria-prima), por duas horas; 

etapa de desproteinização, com uma 

solução de 50 g L-1 de hidróxido de 

sódio (3,0 L de solução por 

quilograma de matéria-prima), por 2 

horas; e etapa de desmineralização, 

com uma solução de 3,6 mL L-1 de 

hipoclorito de sódio (5,0 L de 

solução por quilograma de matéria-

prima), por três horas, realizadas em 

um tanque agitado e a temperatura 

ambiente, de acordo com a 

metodologia descrita por Weska et 

al., 2007.

A desacetilação foi realizada 

em um reator de bancada, com 

aquecimento e agitação (50 rpm), 

onde 30g de quitina (b.s.) foi 

adicionado a 2L de solução de 

hidróxido de sódio (0,425 kg L-1). A 

temperatura de reação foi de 130°C 

e a desacetilação foi realizada em 

tempos de 5, 25 e 100 minutos. 

Devido ser à única quitosana que 

apresentava solubilidade em solução 

ácida, apenas a quitosana obtida em 

100 minutos de reação de 

desacetilação foi purificada de 

acordo com o método de Weska et 

al. (2007). Todas as quitosanas 

obtidas foram secas em um secados 

de bandeja até umidade comercial 

(7,0 a 10,0 %, em base úmida), de 

acordo com Batista et al. (2007). As 

quitosanas foram trituradas com um 

moinho de laboratório (Wiley Mill, 

modelo nº 03, Filadélfia, USA) 

utilizando-se nos experimentos a 

fração correspondente à passante 
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na malha mesh 42 e retida na mesh 

80, correspondente a um diâmetro 

de partícula de 0,2635 mm.

O grau de desacetilação da 

quitosana foi determinado pelo 

método da titulação potenciométrica, 

descritas por Broussignac, reportado 

por Tolaimate et al. (2000), obtendo-

se graus de desacetilação de 30, 

57,5 e 85% para tempos de 

desacetilação de 5, 25 e 100 min, 

respectivamente.

Obtenção do efluente

Para realização dos testes, os 

efluentes de cada etapa do processo 

de obtenção da quitina e das 

respectivas lavagens foram 

coletados e misturados 

proporcionalmente, sendo analisado 

quanto à Demanda Química de 

Oxigênio (DQO) e Turbidez (NTU) 

realizadas de acordo com (Apha, 

1998) para determinação do 

percentual de remoção.

Procedimento experimental

Os ensaios foram conduzidos 

em um aparato jar-test (Miller, 

JP101, Brasil), onde 2 L de efluente 

teve seu pH corrigido e foi 

adicionado a quantidade de 

quitosana de acordo com a Tabela 1. 

O processo de floculação/ 

sedimentação foi realizado através 

de uma agitação rápida para que o 

floculante fosse misturado ao 

efluente (0,5 min a 120 rmp), 

agitação lenta para que ocorram as

reações (5 min a 20 rpm), e repouso 

para que ocorra a sedimentação (40 

min).

Delineamento experimental

Foi analisada a influência dos 

fatores de estudo no tratamento do 

efluente utilizando um planejamento 

experimental de dois níveis com 

pontos centrais. Este planejamento 

foi escolhido por não necessitar 

réplicas, minimizando assim o 

número de experimentos 

necessários para gerar os modelos 

estatísticos (Box et al., 1978). Os

fatores de estudo foram: 

concentrações de quitosana (X1),

grau de desacetilação (X2), e pH do 

efluente (X3). Os valores dos níveis

estudados foram determinados a 

partir de ensaios preliminares e da e 

valores apresentados na literatura 

(Weska et al., 2004 e Moraes et al., 



111

2006), e estão apresentados na

Tabela 1.

Tabela 1: Delineamento 

experimental utilizado

As respostas analisadas foram 

o percentual de remoção de 

Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) segundo o Standard Methods 

for the Examination of Water and 

Wastewater (Apha, 1998) e 

percentual de redução Turbidez 

(Nefelometric Turbidity Unit, NTU) 

analisada em turbidímetro (marca

Polilab, modelo Ap 1000 II). As 

análises estatísticas foram 

realizadas com o auxílio do software 

Statistica 6.0.

As equações das funções 

respostas (Y1 para a remoção de 

DQO e Y2 para as remoção de 

turbidez) foram obtidas na forma 

polinomial, onde os termos são 

constituídos pelas variáveis em 

estudo na forma codificada, pelas 

combinações entre as mesmas, 

pelos coeficientes e por uma 

constante correspondente a média 

dos valores (Box et al., 1978). A 

Equação 1 representa o modelo 

estatístico utilizado.
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Cinética de Floculação

A quitosana teve seu potencial 

floculante comparado com o sulfato 

de alumínio na melhor condição 

encontrada para a remoção de DQO. 

Alíquotas de ambos os tratamentos 

foram coletadas nos tempos de 5, 

10, 15, 20, 30, 40 e 60 min.

Os resultados experimentais da

floculação foram ajustados através 

dos modelos de Brimberg modificado 

e de Langmuir-Hinshelwood, que 

estão representados nas Equações 

2 e 3, respectivamente 

(Grunennvaldt et al., 2006)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 2 apresenta a 

caracterização do efluente do 

processo de obtenção da quitina, 

utilizado nos experimentos.

-1 0 +1
Conc. de Quitosana (mg·L-1) 50 100 150
Grau de desacetilação (%) 30 57,5 85

pH do efluente 6 7 8

Níveis
Fator de estudo
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Tabela 2: Caracterização do efluente 

gerado no processo de obtenção da 

quitina.

A Tabela 3 apresenta os 

resultados da matriz de 

planejamento experimental para as 

respostas consideradas após os 

tratamentos em relação à 

concentração de quitosana (X1), 

grau de desacetilação (X2) e pH do 

efluente (X3). 

Tabela 3: Resultados da matriz de 

planejamento experimental para as 

respostas consideradas

Análise estatística

As Tabelas 4 e 5 apresentam

as análises estatísticas realizadas 

para a remoção de DQO e turbidez, 

respectivamente, através dos dados 

apresentados na Tabela 3.

Tabela 4: Análise de variância para a 

remoção de DQO

Tabela 5: Análise de variância para a 

remoção de turbidez

Pode ser observado através da 

análise de variância para a remoção 

de DQO, que todos os efeitos 

principais, ou seja, efeitos lineares

apresentaram-se significativos a 

uma significância de 95% (α≤ 0,05). 

Da mesma forma, os efeitos de 

interação entre as variáveis X2 (Grau 

de desacetilação) e X3 (pH) também 

foram significativos, sendo que os 

demais efeitos de interação não 

apresentaram-se significativos.

Os resultados da análise de 

variância para a redução da turbidez 

DQO (mg·L
-1

) Turbidez (NTU)

662±90 165±12

Exp. Conc. (X1) GD (X2) pH (X3)
Rem. 
DQO

Rem. 
Turbidez

1 -1 -1 -1 40,34 72,73
2 1 -1 -1 40,98 90,91
3 -1 1 -1 9,67 94,41
4 1 1 -1 18,41 94,58
5 -1 -1 1 31,98 79,38
6 1 -1 1 48,81 86,67
7 -1 1 1 28,65 97,41

8 1 1 1 30,01 96,11

9 0 0 0 18,31 92,76
10 0 0 0 20,18 91,76
11 0 0 0 19,06 91,52

Variável S. Q.
Graus 

Lib.
Q. M. Teste F P-level

Conc. (X1) 95,0 1 95,0 107,3 0,009
GD. (X2) 710,1 1 710,1 801,8 0,001
pH (X3) 112,9 1 112,9 127,5 0,008
X1*X2 6,8 1 6,8 7,7 0,109
X1*X3 9,7 1 9,7 11,0 0,080
X2*X3 121,0 1 121,0 136,6 0,007

Falta de ajuste 379,6 2 189,8 214,3 0,005
Erro Puro 1,8 2 0,9

Total 1436,8 10
R2= 0,73

Variável S. Q.
Graus 
Lib.

Q. M. Teste F P-level

Conc. (X1) 74,1 1 74,1 171,2 0,006
GD. (X2) 348,7 1 348,7 806,3 0,001
pH (X3) 6,0 1 6,0 13,9 0,065
X1*X2 88,4 1 88,4 204,5 0,005
X1*X3 19,1 1 19,1 44,1 0,022
X2*X3 0,6 1 0,6 1,3 0,373

Falta de ajuste 30,6 2 15,3 35,3 0,028
Erro Puro 0,9 2 0,4

Total 568,4 10
R2= 0,94
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(Tabela 5) demonstram que apenas 

o grau de desacetilação e o efeito de 

interação entre pH e grau de 

desacetilação não apresentaram-se

significativos (P≤0,05).

As Tabelas 6 e 7 apresentam a 

análise de variância do modelo 

estatístico gerado para a DQO e 

para a turbidez, respectivamente. 

Nesta análise são avaliados se os 

modelos explicam as variações 

observadas nas respostas. 

Tabela 6: Análise de variância para o 

modelo estatístico gerado para a 

DQO

F(6,4,5%)

Através da análise de variância 

do modelo estatístico gerado para a 

remoção de DQO em função das 

variáveis de estudo (Tabela 6), é 

possível observar que o modelo não 

é preditivo, pois o valor observado 

para F é inferior ao valor do F 

tabelado, para uma distribuição 

normal, com 6 graus de liberdade 

para a regressão e 4 graus de 

liberdade para os resíduos, a um 

nível de significância de 95%.

Tabela 7: Análise de variância para o 

modelo estatístico gerado para a 

DQO

F(6,4,5%)

Da mesma forma que o modelo 

gerado para a remoção da DQO, a 

Tabela 7 demonstra que o valor de F 

observado é apenas 1,85 vezes 

superior ao valor do F tabelado para 

uma distribuição normal, com 6 

graus de liberdade para a regressão 

e 4 graus de liberdade para os 

resíduos, a um nível de significância 

de 95%, rejeitando a hipótese de 

predição do modelo. 

Logo, para ambos os casos os 

modelos não foram validados, não 

sendo possível gerar os gráficos de 

superfícies.

A Figura 1 apresenta os 

gráficos de Pareto, onde são 

apresentado os efeitos na forma 

padronizada para a remoção de 

DQO.

Analisando a Figura 1 pode-se 

observar que tanto a concentração 

quanto o grau de desacetilação 

possuem efeitos positivos sobre a 

Parâmetro
Soma 

quadrados
Graus lib.

Quad. 
Médios

Fcalculado Ftabelado

Regressão 1055,439 6 175,91 1,84 6,16
Resíduos 381,373 4 95,34

Parâmetro
Soma 

quadrados
Graus lib.

Quad. 
Médios

Fcalculado Ftabelado

Regressão 536,922 6 89,49 11,38 6,16
Resíduos 31,441 4 7,86
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redução da DQO do efluente. Este 

comportamento não é válido para o 

pH que quando o mesmo é elevado 

reduz a remoção de DQO. Este 

efeito foi observado por Moraes et al.

(2006) para a remoção de sólidos 

totais de efluente gerado a parir do 

processo de produção da quitina. 

Em pH inferiores a 7 a quitosana tem 

seus grupamentos aminos 

protonados na forma de

Figura 1: Gráfico de Paretto dos 

efeitos para a remoção de DQO

NH3
+, que provoca a repulsão 

entre as cadeias, fazendo com que a 

quitosana torne-se solúvel no meio. 

Dessa forma, a carga positiva do 

grupo amina atrai eletrostaticamente 

partículas em solução ou em 

suspensão, formando flocos de 

maior densidade e precipitando. 

Estes fenômenos foram observados 

por Jiang et al. (2003) e Moraes et 

al. (2006). O aumento do grau de 

desacetilação provoca um acréscimo 

do número de grupamento amina 

disponível para realizar a adsorção 

de materiais eletrostaticamente 

carregados, aumentando a remoção 

de DQO. O efeito significativo da 

interação entre o grau de 

desacetilação e o pH demonstram 

que quando tem-se baixos graus de 

desacetilação o comportamento do 

pH é o inverso ao observado. Isso se 

deve ao fato da atração entre as 

partículas ocorrerem em meio sólido, 

por forças de Van der Walls.

A Figura 2 apresenta os 

gráficos de Pareto, onde são 

apresentado os efeitos na forma 

padronizada para a remoção de 

turbidez.

Em comparação dos resultados 

dos efeitos das variáveis sobre a 

remoção de turbidez (Figura 1b) em 

relação aos efeitos das variáveis 

sobre a remoção da DQO pode-se 

observar que para a turbidez o 

aumento do pH favoreceu a sua 

redução, fato que não ocorre para a 

DQO. Isso Deve-se à predominância 

interações superficiais em pH 

alcalinos que favorecem a redução 

do material suspenso e turbidez ou 

-2,76883

3,309817

10,35774

11,28944

11,68767

-28,3157

p=,05

Estimativa de Efeito (Valor Absoluto)

1Lby2L

1Lby3L

(1) Conc. (L)

(3) G.D. (L)

2Lby3L

(2) pH (L)
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interações químicas em pH ácidos, o 

que leva a redução do material em 

solução e DQO.

Figura 2: Gráfico de Pareto dos 

efeitos para a remoção de Turbidez

Moraes et al. (2006) 

observaram que a concentração de 

quitosana não foi significativa para a 

remoção de turbidez em efluente 

gerado a partir do processo de 

produção da quitina numa faixa de 

concentração de 150mg L-1 a 300 

mg L-1 o que demonstra que as 

faixas de concentrações utilizadas 

neste trabalho são eficientes para o 

tratamento de efluentes deste 

gênero.

Cinética de Floculação

Os experimentos para 

avaliação dos comportamentos 

cinéticos e da comparação da 

quitosana como agente floculantes 

em comparação ao sulfato de 

alumínio formam conduzidos com a 

utilização de concentrações de

agente floculante de 150 mg L-1,  e o 

pH do efluentes foi corrigido para 6. 

Nestas condições a quitosana com 

85% de grau de desacetilação

obteve melhores resultados em 

relação a remoção de DQO na fase 

da análise de influência dos fatores 

de estudo

A Figura 3 apresenta os 

resultados da cinética da floculação 

para a remoção de DQO, 

comparando o potencial da 

quitosana com o sulfato de alumínio.

Figura 3: Comparação entre o 

potencial de floculação da quitosana 

em relação ao sulfato de alumínio

Pode-se observar na Figura 3 

que a maior redução ocorre nos 

primeiros 10 minutos, tanto para a 

1,139675

3,730823

-6,64452

13,08476

-14,2997

28,39511

p=,05

Estimativa de Efeito (Valores Absolutos)

2Lby3L

(3) GD (L)

1Lby3L

(1) Conc. (L)

1Lby2L

(2) pH (L)
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quitosana quanto para o sulfato de 

alumínio. Após esse período os

valores continuam diminuindo, até o 

fim do tratamento, porém com 

menores taxas de redução. Também 

a partir deste período, observa-se 

que os valores da concentração da

DQO para o tratamento com 

quitosana tor-nam-se menores que

os valores da DQO para 

o tratamento com sulfato de 

alumínio. Este fato leva a supor que 

a quitosana possui um efeito de 

adsorção que permite remover

materiais solúveis que o sulfato de 

alumínio não consegue remover.

Nas Tabela 8 e 9 são apresentadas 

os resultados das análises de 

regressão dos dados experimentais, 

utilizando os modelos de Brimberg 

modificado (eq. 2) e Langmuir-

Hinshelwood (eq. 3), respectiva-

mente, para a quitosana e o sulfato 

de alumínio.

Nas Tabela 8 e 9 são 

apresentadas os resultados das 

análises de regressão dos dados

experimentais, utilizando os modelos 

de Brimberg modificado (eq. 1) e 

Langmuir- Hinshelwood (eq. 2), 

respectivamente, para a quitosana e 

o sulfato de alumínio.

Tabela 8: Análise de regressão do 

modelo de Brimberg modificado

As análises das Tabelas 8 e 9

demonstram que, para ambos os 

tratamentos, os parâmetros obtidos 

pelos modelos de Brimberg 

modificado e Langmuir- Hinshelwood 

foram 

Tabela 9: Análise de regressão do 

modelo de Langmuir e Hinshelwood 

estatisticamente consistentes (altos 

valores de teste-t) e significantes a 

um nível de confiança de 95%

(P≤0,05). Estes modelos 

apresentaram bom ajuste aos dados 

experimentais, tanto para a

quitosana quanto para o sulfato de 

alumínio, com altos valores do 

coeficiente de determinação 

k1 n k1 n

Estimativa 0,227 0,288 0,297 0,141
Erro padrão 0,006 0,008 0,013 0,014

Teste-t -37,0 34,5 -23,1 10,4
P-level <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

R
2

E%

Agente floculante
Parâmetro  
estatísticos

0,998

1,0%

0,995

1,2%

Quitosana Sulf. de Alumínio

k2 k3 k2 k3

Estimativa -0,115 0,215 -0,225 0,551
Erro padrão 0,017 0,039 0,028 0,076

Teste-t -6,7 5,5 -8,0 7,3
P-level <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

R2

E%

Parâmetro  
estatísticos

Agente floculante
Quitosana Sulf. de Alumínio

0,998 0,990

2,6% 2,2%
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(R2>0,99) e baixos valores para o 

erro relativo médio (E%<3%).

CONCLUSÕES

A partir dos resultados 

observados pela análise estatística 

realizada, foi possível verificar que 

os diferentes graus de desacetilação 

da quitosana apresentaram

influência sobre a remoção da DQO 

do efluente, o que não foi observado 

sobre a redução da turbidez, visto 

que os mecanismos de adsorção 

são diferentes. As maiores reduções 

da turbidez ocorreram em pH

alcalino, devido à desestabilização 

das substâncias encontradas em 

estado coloidal e, consequente 

precipitação. Já a maior remoção da 

DQO ocorreu em pH ácido devido a

protonação do grupamento amino da

quitosana. O aumento da 

concentração da quitosana no 

efluente elevou a redução tanto da 

turbidez quanto da DQO.

Através dos experimentos da 

remoção da DQO em função do 

tempo, utilizando sulfato de alumínio 

e quitosana 85% desacetilada, com 

concentrações de 150mg L-1  e pH 6, 

observou-se uma grande remoção 

da DQO nos primeiros 10 minutos, 

para ambos os floculantes. Os 

modelos de Brimberg modificado e 

Langmuir-Hinshelwood propostos 

para explicar a cinética de floculação 

apresentaram bom ajuste (R2>0,99 e 

E%<3%), sendo os coeficientes 

desses modelos significativos a um 

nível de 95% (P≤0,05).

NOMENCLATURA

C: Concentração de poluente em um

determinado instante (mg L-1);

C0: Concentração inicial de poluente

(mg L-1);

i e j: Variáveis do planejamento

experimental;

k1: Constante do modelo de 

Brimberg modificado (min-n);

k2: Constante do modelo de 

Langmuir e Hinshelwood (min-1);

k3: Constante do modelo de 

Langmuir e Hinshelwood (min-1);

n: Constante do modelo de Brimberg

modificado;

n: Número de níveis do 

planejamento experimental;

t: Tempo (min);

X: Nível das variáveis em estudo, na

forma codificada;
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Y: Funções resposta do modelo

estatístico (%);

β: Constantes do modelo estatístico 

(%).
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RESUMO – Neste trabalho, foi estudada a adsorção dos corantes Vermelho n° 40 e 
Amarelo tartrazina pela quitosana. Foi investigado o efeito do pH (5,0 a 7,0) sobre a 
concentração de equilíbrio através das isotermas de equilíbrio, sendo analisadas através 
dos modelos de Lagnmuir e Freundlich. Experimentos cinéticos foram realizados a fim 
de determinar os mecanismos de adsorção em diferentes pH (5,0 e 7,0) e concentração 
de quitosana (250 e 750 mg·L-1). Os modelos de primeira ordem e difusivo foram 
usados para a análise da cinética de adsorção. A capacidade máxima de adsorção dos 
corantes Vermelho n° 40 e Amarelo tartrazina foram de 360 e 394mg·g-1 em pH 6,0 e 
5,0, respectivamente. O modelo de Langmuir foi mais adequado para representar os 
dados experimentais das isotermas de adsorção. O modelo cinético de primeira ordem 
apresentou o melhor ajuste em condições ácidas (pH = 5,0) e o modelo difusivo foi mais 
adequado em condições neutras (pH = 7,0).

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção; Biopolímeros; Corantes alimentícios.

ABSTRACT – In this work the adsorption of the dyes Red n° 40 and Tartrazine Yellow 
was studied utilizing chitosan. The effect of the pH was investigated (5.0 to 7.0) in the 
equilibrium concentration through equilibrium isotherms, they were analyzed by 
Lagnmuir and Freundlich models. Kinetic experiments were carried out in order to 
determine the adsorption mechanisms in pH different (5.0 and 7.0) and chitosan 
concentration (250 and 750 mg·L-1). The first order and diffusive models were used to 
analyze the adsorption kinetics. The adsorption maximum capacity of the dyes Red n° 
40 and Tartrazine Yellow were of 360 and 394mg·g-1 in pH 6.0 and 5.0, respectively. 
The Langmuir model was more adequate to represent experimental data of the 
adsorption isotherms. The kinetic model of first order showed best fit in acid conditions 
(pH = 5.0) and the diffusive model was more adequate in neutral conditions (pH = 7,0). 

KEY-WORDS: Adsorption; Biopolymer; Foods dyes.
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1. INTRODUÇÃO

A quitosana, -(1-4)-D-glucosamina, 
é a forma parcialmente desacetilada da 
quitina, -(1-4)-N-acetil-D-glucosamina, 
polímero natural encontrada em 
carapaças de crustáceos, exoesqueletos 
de insetos e produzida por alguns fungos 
(Craveiro, 1999). O biopolímero quitina é 
o segundo mais abundante, sendo inferior 
apenas à celulose (Chung et al., 2005)). 
O processo de purificação da quitina 
consiste na retirada de minerais através 
de tratamento ácido, desproteinização 
alcalina e desodorização com hipoclorito 
de sódio (Weska et al. 2007). A produção 
da quitosana pode ser obtida pela 
hidrólise parcial ou total do grupamento 
acetil com soluções concentradas de 
hidróxido de sódio ou hidrólise 
enzimática, sendo que os diferentes 
métodos resultam em quitosanas com 
diferentes graus de desacetilação e 
massa molecular, determinando a sua 
aplicabilidade.

A maioria dos polímeros conhecidos 
atualmente são materiais sintéticos, sua 
biocompatibilidade e biodegradabilidade 
são muito mais limitadas do que aquelas 
de polímeros naturais, como a quitina e a 
quitosana (Kumar, 2000). Dessa forma, a 
quitosana surge com enorme potencial no 
tratamento de efluentes de indústrias de 
alimentos, tendo como perspectiva o 
reaproveitamento desses resíduos (Casal 
et al., 2006; Wibowo et al., 2007; Xu et 
al., 2007). Outras pesquisas também tem 
utilizado a quitosana como adsorvente de 
íons metálicos (Franco et al., 2004; Ngah
et al., 2006) e corantes da indústria têxtil 
(Chiou e Li, 2002; Wong et al., 2004; 
Sakkayawong et al., 2005; Uzun e Güzel,  
2005; Annadurai et al., 2007).

Os corantes são importantes na 
melhoria dos aspectos sensoriais dos 
produtos da indústria de alimentos. 
Porém, pesquisas realizadas desde a 
década de 70 demonstraram que alguns 
corantes alimentícios podem causar 
reações alérgicas como asma, bronquite, 
rinite, náusea, bronco-espasmos, 

urticária, eczema e dor de cabeça 
(ANVISA, 2007). Além disso, a 
presença desses corantes nos 
efluentes industriais pode provocar a 
diminuição da passagem da luz solar
causando sérios impactos ao 
ecossistema aquático (Mittal et al., 
2006).

Os corantes Amarelo n° 5 
(Tartrazina), Trisódio- 5-hidroxi- 1-(4-
sulfofenil)- 4-(sulfofenil-azo)- H-pirazol-
3-carboxilato (C16H9N4Na3O9S2, massa 
molecular de 534,4 g·mol-1) e o  
Vermelho n° 40, sal dissódico de ácido 
6-hidróxi- 5-[( 2-metóxi- 5-metil- 4-
sulfofenil)-azo]- 2-naftaleno -sulfônico 
(C18H14N2O8S2Na2, massa molecular
de 496,4g·mol-1),  são corantes 
divalentes e apresentam-se como uns 
dos mais utilizados na indústria de 
alimentos, sendo que produtos como 
doces, sucos artificiais, gelatinas 
apresentam estes corantes em sua 
composição (Ross, 1975; Mittal et al., 
2006).

Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho é avaliar a capacidade de 
adsorção dos corantes alimentícios 
Vermelho n° 40 e Amarelo n° 5 
(Tartrazina) pela quitosana, através da 
construção das isotermas de equilíbrio 
e análise das cinéticas de adsorção.

2. MATERIAL e MÉTODOS

2.1. Material

A quitosana utilizada foi 
produzida a partir de quitina obtida de 
resíduos de camarão, conforme o 
procedimento descrito por Weska et 
al., (2007). A quitosana obtida foi seca 
até umidade 5 a 7% (base úmida). A 
caracterização da quitosana foi 
realizada quanto ao grau de 
desacetilação e massa molecular 
segundo a metodologia descrita por 
Tolaimate et al. (2000) e Weska et al., 
(2007), respectivamente. Para a 
realização dos experimentos de 
adsorção foi utilizada quitosana moída 
em moinho de facas (marca Wiley Mill, 
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modelo n° 0.3) e caracterizada por ensaio 
de peneiramento.

Os corantes alimentícios Vermelho 
n° 40 e Amarelo n° 5 (tartrazina) (Plury 
Química Ltda.) utilizados são de grau 
alimentício. Para a determinação da 
concentração de corante foi realizada 
uma varredura espectrofotométrica em 
comprimentos de onda compreendida 
entre 400 nm e 600 nm em um 
espectrofotômetro (marca Cary; modelo 
100), sendo que os valores obtidos foram 
500 nm e 425 nm para os corantes 
Vermelho n° 40 e Amarelo Tartrazina, 
respectivamente. Após, construiu-se uma 
curva padrão de absorbância em relação 
à concentração.

2.2. Estudos de equilíbrio

Amostras contendo 0,05 g de 
quitosana (base seca) foram adicionadas 
em Erlernmeyers com aproximadamente 
100 mL de água destilada tendo o seu pH 
corrigido para a condição de estudo (5,0 
a 7,0). Adicionou-se 10mL de tampão 
fosfato dissódico-ácido cítrico com pH a 
ser estudado. Diferentes alíquotas de 
uma solução de corante 2 g·L-1 foram 
adicionadas as soluções de quitosana 
para se obter concentrações de 25 a 500 
mg·L-1 de corante, e foram avolumadas a 
200 mL com água destilada. Após, foram 
colocadas em frascos de vidro e levadas 
a uma estufa de Wagner com agitação 
(marca Fanem, modelo 315 SE) mantida 
a 25±1°C e 100 min-1. As medidas de 
concentrações foram realizadas em 
períodos de 8h, até que a variação entre 
as medidas fossem inferiores a 1%, 
evidenciando o equilíbrio e o fim dos 
experimentos. A concentração de 
equilíbrio, qe (mg·g-1), foi determinada 
através da equação 1

V
m

CC
q e

e *0  (1)

onde C0 e Ce as concentrações de 

corante na solução no inicio e no fim do 

experimento (mg·L-1), m a massa de 

quitosana utilizada (g) e V o volume 

total (L).

2.3. Estudos cinéticos em batelada

Quitosana (250 e 750mg) foi 
diluída em aproximadamente 0,8 L de 
água destilada e tiveram seu pH 
corrigido para as condições de estudo 
(5 e 7). Em seguida, 50 mL de solução 
tampão fosfato dissódico – ácido 
cítrico com pH igual ao de estudo foi 
adicionado. Posteriormente, 50 ml de 
uma solução contendo 2 g·L-1 de 
corante foi adicionado, e o foi 
avolumado a 1 L com água destilada, 
para que a concentração inicial de 
corante fosse de aproximadamente 
100 mg·L-1 (Annadurai et al., 2007). Os 
experimentos foram realizados em um 
aparato de jar test (marca Miller, 
modelo JP101), sob agitação 
constante de 100 min-1. Alíquotas 
foram retiradas nos tempos de 0, 1,5, 
3,0, 5,0, 10,0, 15,0, 20,0, 30,0 
minutos. As amostras foram 
submetidas à análise em 
espectrofotômetros para a 
determinação da concentração do 
corante.

3. RESULTADOS e 

DISCUSSÃO

3.1. Estudos de equilíbrio

A quitosana utilizada para os 
experimentos possui grau de 
desacetilação de 84% e massa 
molecular de 210 kDa. O diâmetro 
médio da quitosana determinado a 
partir do ensaio de peneiras foi de 
0,2635 mm.

A Figura 2 apresenta as curvas 
de adsorção dos corantes Amarelo 
tartrazina e Vermelho n° 40 em 
diferentes condições de pH.
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(a) (b)
Figura 2: Equilíbrio de adsorção dos corantes em vários níveis de pH: (a)

Vermelho n° 40; (b) Amarelo n° 5 (Tartrazina)

Como pode ser observados, a 
redução do pH de 7,0 para 6,0 ou 5,0 
aumentou a capacidade de adsorção 
dos corantes Vermelho n° 40 e Amarelo 
tartrazina. Este efeito pode ser 
explicado, pois em pH ácido a presença 
de átomos de hidrogênio (H+) provoca a 
protonação do grupamento amino da 
quitosana (-NH2). Em solução os 
corantes (R-SO3

-Na+) dissociam-se, 
liberando o grupo sulfonado para 
interagir quimicamente com grupamento 
amina (NH3

+), realizando a adsorção 
química. Este fenômeno foi observado 
por Wong et al. (2004). Em pH superior 
a 7 o grupamento amina da quitosana 
não fica disponível para a realização de 
reações químicas. Nessas condições, 
as hidroxilas da quitosana podem ser 
desprotonadas, permitindo que elas 
adsorvam as moléculas de corantes em 
solução (Sakkayawong et al., 2005).

Os modelos de Langmuir e 
Freundlich são os mais utilizados pela 
literatura para explicar os fenômenos de 
adsorção de corantes pela quitosana. O 
modelo de isoterma de Langmuir 
assume que um adsorvente possui 
sítios específicos, homogêneos e 
energeticamente idênticos de adsorção. 
Dessa forma, quando uma molécula 
atinge determinado sítio nenhuma 
adsorção adicional pode ocorrer 
naquele Local. Tendo uma adsorvente 

uma capacidade finita de adsorver 
determinada substância, a saturação 
da monocamada (com Ce→∞) pode 
ser representada pela seguinte 
Equação 2 (Wong et al., 2004).

= ∗ ∗1 + ∗ (2)

A variável qe da equação 2 
representa a concentração de 
equilíbrio do adsorvente (mg·g-1), aL  é 
a  constante de Langmuir (L·mg-1) e qm

a capacidade máxima de adsorção na 
monocamada (mg·g-1).

A Tabela 1 apresenta os valores 
obtidos das constantes do modelo de 
Langmuir para a os corantes Vermelho 
n° 40 e Amarelo tartrazina.

Tabela 1: Análise dos parâmetros do 
modelo de Langmuir

*Valores não significativos a um nível de 
significância de 95% (p<0,05)

O modelo de Freundlich é 
utilizado para sistema heterogêneo, 
onde a heterogeneidade é 

 pH=5,0;  pH=6,0;  pH=7,0
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Corante pH aL (L·mg-1) qm (mg'L
-1) R2 E(%)

5 0,365* 319.1 0.929 12.6%
6 0.269 360.7 0.849 16.7%
7 0.010 223.8 0.936 13.0%
5 0.012 394.1 0.965 8.7%
6 0.010 365.9 0.993 4.8%
7 0,143* 157.0 0.712 9.8%

V40

AT
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caracterizada pelo fator nf (equação 3) 
(Annadurai et al., 2007). Diferentemente 
do modelo proposto por Langmuir, o 
modelo de Freundlich reporta a sorção 
reversível, e não restrita a monocamada 
(Wong et al., 2004). kF reporta o valor 
da constante do modelo de Freundlich 
((L·g-1)-n).

= · (3)

A Tabela 2 apresenta os valores 
obtidos das constantes do modelo de 
Freundlich para a os corantes Vermelho 
n° 40 e Amarelo tartrazina em diferentes 
condições de pH.

Tabela 2: Análise dos parâmetros do 
modelo de Freundlich

*Valores não significativos a um nível de 
significância de 95% (p<0,05)

Os valores dos coeficientes de 
correlação observado e erro médio 
relativo observados para o modelo de 
Langmuir variaram entre 0,85 a 0,99 e 
4,8% a 16,7%, respectivamente. Já os 
valores dos coeficientes de correlação e 
erro relativo médio observados para o 
modelo de Freundlich variaram entre 
0,83 a 0,97 e 5,8% a 19,9%. Na maioria 
dos casos, os valores dos coeficientes 
de correlação e erro médio relativo do 
modelo de Langmuir foram melhores, do 
ponto de vista de ajuste, que o modelo 
de Freundlich. Dessa forma, observa-se 
que o modelo de Langmuir é mais 
adequado para descrever as isotermas 
de adsorção dos corantes Vermelho n° 
40 e Amarelo tartrazina. Segundo Wong 
et al. (2004) a divisão da isoterma em 

faixas de concentrações pode melhorar 
o ajuste do modelo de Freundlich.

Resultados observados por Delval 
et al. (2002) demonstraram que 
polímeros contendo aminas terciárias 
apresentaram capacidades de 
adsorção do corante Vermelho n° 40 
de 0,4 a 14,6 mg·g-1. Mittal et al. 
Observou que a capacidade de 
adsorção do corante Amarelo tartrazina 
por penas de frangos variou entre 64,1 
a 74,8 mg·g-1.

3.2. Cinética de adsorção

A cinética de adsorção foi 
estudada a fim de verificar a eficiência 
de adsorção dos corantes. Segundo 
Sanghi e Bhattacharya (2002) os 
mecanismos de adsorção envolvem 
três etapas: A difusão das moléculas 
em solução até a superfície do 
adsorvente, a adsorção das moléculas 
na superfície do adsorvente e a difusão 
das moléculas da superfície do 
adsorvente para o interior do material.

Inúmeros modelos cinéticos são 
apresentados na literatura a fim de 
elucidar os mecanismos de adsorção. 
Neste trabalho, foram utilizados os 
modelos de pseudo-primeira ordem 
(eq. 4) e de difusivo interno (eq. 5)
(Annadurai et al. (2007). 

)1( 1 tk
et eqq  (4)

Ctkq pt  5,0 (5)

onde os parâmetros k1 e kp

representam as constantes de primeira 
ordem (min-1) e de difusão interna 
(mg·(g·min0,5)-1).

A Figura 3 apresenta os gráficos 
relativos aos ensaios cinéticos de 
adsorção dos corantes Vermelho n° 40 
e Amarelo tartrazina, em diferentes 
condições de pH e concentração de 
quitosana.

Corante pH KF n R2 E(%)

5 133.075 0.163 0.873 19.9%
6 152.434 0.165 0.825 18.9%
7 15.327 0.165 0.941 10.7%
5 27.919 0.424 0.895 14.1%
6 22.998 0.435 0.974 10.0%
7 4.591 0.435 0.910 15.6%

V40

AT
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(a) (b)

Figura 3: Cinética de adsorção dos corantes em relação as variáveis estudadas: (a)
Vermelho n° 40; (b)  Amarelo n° 5

As Tabela 4 e 5 apresentam os 
coeficientes de regressão dos modelos 
de pseudo-primeira ordem e de 
difusividade interna, para a adsorção dos 
corantes Vermelho n° 40 e Amarelo 
tartrazina.

Tabela 3: Análise estatística do modelo
cinético de pseudo-primeira ordem

Tabela 4: Análise estatística do modelo
cinético difusivo

Os resultados observados nas 
Tabelas 3 e 4 demonstram em condições 
de pH ácido (pH = 5,0) os valores dos 
coeficientes de correlação e do erro 
médio relativo do modelo de pseudo-
primeira ordem variaram entre 0,98 a 
0,99 e 0,2% a 5,9%, respectivamente. 
Nestas mesmas condições os valores dos 
coeficientes de correlação e erro médio 
relativo do modelo difusivo variaram entre 

0,47 a 0,97 e 1,5% a 15,4%, 
respectivamente, o que sugere a 
preferência pelo modelo de pseudo-
primeira ordem, sendo o modelo 
difusivo aplicável apenas aos períodos 
finais do processo de adsorção.

Isso ocorre devido à quitosana ter 
seus grupamentos aminas protonadas 
na forma de 

3NH , que provoca a 

repulsão entre as cadeias, fazendo 
com que a quitosana torne-se solúvel 
no meio. Dessa forma, a carga positiva 
do grupo amina atrai 
eletrostaticamente partículas em 
solução fazendo com que a adsorção 
ocorra na monocamada. Neste caso, o 
fenômeno de adsorção é controlado 
pela resistência externa, e com o 
acréscimo da agitação do sistema 
pode aumentar a velocidade de 
adsorção, e o modelo de pseudo-
primeira ordem é mais utilizado para 
explicar o fenômeno. Esse fato foi 
observado por Sanghi e Bhattacharya
(2002).

Em condições neutra (pH = 7,0) 
os valores observados para os 
coeficientes de correlação e erro médio 
relativo para o modelo de primeira 
ordem variaram entre 0,89 a 0,92 e 
28,1% a 39%, respectivamente. Já o 
modelo difusivo apresentou valores 
dos coeficientes de correlação e erro 
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Conc.
(mg·L-1) K1 R2 E% K1 R2 E%

250 5,0 0,931 0,99 0,2% 0,161 0,98 5,9%
250 7,0 0,153 0,73 74,4% 0,149 0,89 28,1%
750 5,0 1,543 0,99 1,7% 0,455 0,98 3,6%
750 7,0 0,151 0,71 81,2% 0,201 0,92 39,0%

pH
Vermelho n° 40 Amarelo Tartrazina

Conc.
(mg·L-1) Kp C R2 E% Kp C R2 E%

250 5,0 0,5 259,9 0,47 4,2% 17,0 90,4 0,97 15,4%
250 7,0 1,6 22,4 0,83 4,7% 5,4 9,8 0,92 7,8%
750 5,0 1,0 102,0 0,82 1,5% 6,9 76,7 0,86 5,3%
750 7,0 1,7 16,0 0,90 3,2% 3,3 12,0 0,96 4,0%

pH
Vermelho n° 40 Amarelo Tartrazina
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médio relativo variando entre 0,83 a 0,96 
e 4,0% a 7,8%, respectivamente, o que 
demonstra que nessas condições o 
modelo difusivo representa melhor o 
processo de adsorção. Já o modelo de 
pseudo-primeira ordem é satisfatório para 
descrever o processo apenas nos 
primeiros 3 a 5 minutos. 

Em pH neutro não ocorre a 
protonação da quitosana, e a adsorção 
não é preferencialmente na monocamada 
e sim por difusão no interior da partícula 
(Chiou e Li, 2002). Logo, a resistência 
interna controla o processo, e a 
velocidade de adsorção tende a ser mais 
lenta (Sanghi e Bhattacharya, 2002).

Os valores calculados para k1 em 
condições ácidas reportam que a 
velocidade de adsorção do corante 
Vermelho n° 40 é superior a do Amarelo 
tartrazina. Essa diferença pode ser 
explicada pelas questões estruturais dos 
corantes. Tanto o corante Vermelho n° 40 
quanto o Amarelo tartrazina são 
divalentes, e apresentam mesmo 
números de sítios para a adsorção. 
Porém, o massa molecular do corante 
Amarelo tartrazina é maior que o 
Vermelho n° 40. Dessa forma, pode-se 
explicar a menor velocidade adsorção do 
corante Amarelo tartrazina devido ao 
tamanho de sua estrutura, que dificulta a 
sua difusão nos poros da molécula de 
quitosana, impedindo a adsorção de um 
maior número de partículas. Este fato foi 
observado por Wong et al. (2004). 
Annadurai et al. (2008) observaram que 
os valores de k1 na cinética de adsorção 
do corante Remozol Black 13 decaem de 
0,232min-1 para 0,190min-1 com o 
aumento do pH de 6,7 para 9,5. Os 
valores obtidos por Chion e Li (2002) 
nesta mesma faixa de pH, para o corante 
RR189, foram de 1,225 min-1 para 
0,134min-1, respectivamente.

Os valores de kp calculados para 
condições neutra (pH=7,0) demonstra 
que o corante Amarelo tartrazina atinge a 
condição de equilíbrio mais rapidamente 
que o Vermelho n° 40. Isso porque de 
fato a concentração de equilíbrio do 

corante Amarelo tartrazina é inferior a 
concentração do corante Vermelho n° 
40. Annadurai et al. (2008) observaram 
que os valores de kp na cinética de 
adsorção do corante Remozol Black 13 
decaem de 14,37mg·(g·min0,5)-1 para 
9,59mg·(g·min0,5)-1 com o aumento do 
pH de 6,7 para 9,5.

3. CONCLUSÕES

A capacidade máxima de 
adsorção do corante, Vermelho n° 40 
foi de 360 mg·g-1 observada no pH 6,0, 
já para o corante  Amarelo n° 5 
(tartrazina) a máxima adsorção foi de  
394 mg·g-1observada em pH 5,0. O 
modelo de Langmuir apresentou-se 
satisfatório para descrever os dados 
das isotermas de adsorção (0,85 < R2 <
0,99 e 4,8% < E% < 16,7%). Por outro 
lado, o modelo de Freundlich não se 
mostrou adequado, pois apresentou 
baixos coeficientes de correlação e 
altos erros médios relativos.

Na cinética de adsorção em 
condições ácidas (pH = 5,0), o modelo 
de primeira ordem apresentou melhor 
ajuste (0,89 < R2 < 0,99 e 0,2% < E% < 
5,9%) devido a adsorção ocorrer 
principalmente na monocamada. Já em 
condições neutras (pH = 7,0), o modelo 
difusivo foi mais adequado (0,83 < R2 <
0,96 e 3,2% < E% < 7,8%) pois o 
fenômeno foi representado pelo 
mecanismo de difusão intraparticular.
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INTRODUÇÃO

A quitosana é a forma desacetilada da quitina, â-(1→ 4) N-acetil-D-
glucosamina, polímero linear encontrado naturalmente no exoesqueleto de 
insetos, conchas de crustáceos, e paredes celular de fungos. O processo de 
purificação da quitina consiste na retirada de minerais através de tratamento 
ácido, desproteinização alcalina e desodorização com hipoclorito de sódio 
(Weska et al. 2007). A produção da quitosana pode ser obtida pela hidrólise 
parcial ou total do grupamento acetil com soluções concentradas de hidróxido 
de sódio ou hidrólise enzimática, sendo que os diferentes métodos resultam em 
quitosanas com diferentes graus de desacetilação e massa molecular, 
determinando a sua aplicabilidade. Devido a sua biodegradabilidade a
quitosana surge como um polímero potencial para substituição de materiais 
sintéticos amplamente utilizados no tratamento de efluentes, tendo como 
perspectiva o reaproveitamento desses resíduos (Wibowo et al., 2007).

Os corantes são substâncias utilizadas pelas indústrias para melhorar os 
aspectos sensoriais referentes à cor em seus produtos. Embora não fortemente 
perigosos, pesquisas realizadas desde a década de 70 demonstraram que 
alguns corantes alimentícios podem causar reações alérgicas como asma, 
bronquite, rinite, náusea, bronco-espasmos, urticária, eczema e dor de cabeça 
(ANVISA, 2007). Além disso, a presença desses corantes nos efluentes 
industriais pode provocar a diminuição da passagem da luz solar causando 
sérios impactos ao ecossistema aquático (Mittal et al., 2006). Processos 
biológicos e físico-químicos como a eletro-coagulação, ozonização, 
fotocatálise, filtração com membranas, lodo ativado e filtros de pedra tem sido 
empregados para o tratamento de águas contaminadas com corantes. A 
quitosana tem sido estudada para o tratamento de efluentes de indústrias 
têxteis que possuem grandes quantidades de corantes, apresentando êxito em 
seus resultados (Patel e Suresh, 2008).

O corante alimentício Vermelho n° 40 é um azobenzeno que apresenta 
fórmula molecular C18H14N2O8S2Na2, massa molecular de 496,4g·mol-1. Este 
corante é extremamente usado para colorir doces, gomas de mascar, geléias, 
pudins, sucos, refrigerantes, drogas e cosméticos. 

O objetivo do presente trabalho, foi estudar o comportamento cinético da 
remoção do corante alimentício Vermelho n° 40 pela quitosana, sendo avaliado 
os efeitos do pH e da concentração de quitosana sobre o percentual de 
remoção.
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MATERIAL E MÉTODOS

O corante utilizado foi o Vermelho n° 40 (grau alimentício) com uma 
pureza de 85%. A concentração inicial utilizada nos experimentos foi de 100 
mg·L-1 (Annadurai et al., 2007). 

A quitosana utilizada foi produzida a partir de quitina obtida de resíduos 
de camarão, conforme o procedimento descrito por Weska et al., (2007). A 
quitosana obtida foi seca até umidade final em torno de 7% (base úmida). A 
caracterização da quitosana foi realizada quanto ao grau de desacetilação e 
massa molecular segundo a metodologia descrita por Tolaimate et al.(2000) e 
Weska et al., (2007), respectivamente. Para a realização dos experimentos de 
adsorção foi utilizada quitosana moída em moinho de facas (marca Wiley Mill, 
modelo n° 0.3), e posterior caracterização por ensaio de peneiramento.

Os experimentos foram realizados variando o pH inicial em dois níveis (6 
e 7) a uma concentração de 500 mg·L-1 e posteriormente reduzindo esta 
concentração pela metade, a fim de verificar a possibilidade de redução do 
custo de tratamento, na melhor condição observada do pH. Estes valores foram 
determinados com base em ensaios preliminares e na literatura (Moraes et al., 
2006). Para isso a quitosana (250 e 500mg·L-1) foi diluída em 
aproximadamente 400 mL de água destilada e tiveram seu pH corrigido para as 
condições de estudo. Em seguida, 10 mL de solução tampão fosfato dissódico 
– ácido cítrico com pH igual ao de estudo foi adicionado e o material foi 
avolumado a 500 mL com água destilada, deixando-se por um intervalo de 
tempo para que o pH atingisse o equilíbrio. 500 mL de solução contendo 200 
mg·L-1 de corante foram misturados à solução contendo a quitosana, sendo 
este o início do experimento. Os experimentos foram realizados em um aparato 
de jar test (marca Miller, modelo JP101), sob agitação constante de 100 min-1. 
Alíquotas foram retiradas em períodos de tempo pré-estabelecidos e foram 
submetidas à análise em espectrofotômetro a 500 nm para determinação da 
concentração do corante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos da caracterização da 
quitosana referente ao tamanho médio de partícula, grau de desacetilação e 
massa molecular.

Tabela 1. Resultados da caracterização da quitosana.

Característica Valor Observado
Diâmetro de partícula 0,0995±0,0255 mm
Grau de desacetilação 84±5%

Massa Molecular 210±13 kDa

Na Figura 1 é apresentado o efeito do pH sobre a cinética de remoção do 
corante Vermelho n° 40, sendo que a concentração de quitosana utilizada para 
este experimento foi de 500 mg·L-1.
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Figura 1. Efeito do pH sobre a cinética de remoção do corante Vermelho n° 40.

Pode ser observado na Figura 1 que ocorre um aumento na remoção do 
corante Vermelho n°40 em condições de pH ácido. Este efeito pode ser 
explicado, pois em pH ácido a presença de átomos de hidrogênio (H+) provoca 
a protonação do grupamento amino da quitosana (-NH2). Em solução o corante 
(R-SO3-Na) dissociam-se, liberando o grupo sulfonado para interagir 
quimicamente com grupamento amina (NH3

+), realizando a adsorção química. 
Em pH superior a 7 o grupamento amina da quitosana não fica disponível para 
a realização de reações químicas, diminuindo a capacidade de remoção. Este 
fenômeno foi observado por Wong et al. (2004) e Sakkayawong et al. (2005). A 
Figura 2 apresenta a comparação entre a cinética em pH ácido com 
concentrações de 500 mg·L-1 e 250 mg·L-1.
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Figura 2. Efeito da concentração de quitosana sobre a cinética de remoção do 
corante Vermelho n° 40

A cinética de remoção demonstra que o aumento da concentração de 
quitosana de 250 para 500 mg·L-1 provocou um aumento na remoção do 
corante. Este fato pode ser explicado devido a uma maior quantidade de 
quitosana disponível para realizar a adsorção do corante em solução. No 
entanto observa-se que a partir dos 80 min de experimento a variação no 
percentual removido é menor para a concentração de 500 mg·L-1 do que a 
percebida com 250 mg·L-1. Isso se deve ao fato de que na condição de maior 
concentração de quitosana mais de 80% do corante é adsorvido até este ponto, 
reduzindo a quantidade do corante em solução, e provocando uma redução na 
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velocidade de adsorção. Este fato não foi observado quando a concentração de 
quitosana é de 250 mg·L-1, pois a quantidade de corante em solução é alta, 
fazendo com que a adsorção ocorra por períodos de tempo mais prolongados.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados observados foi verificado que a redução do pH de 
7 para 6 aumentou a remoção do corante de 33,1% para 90,4%. Logo, a 
perspectiva do processo ser estudado com menores pHs pode ser relevante. 
Já quanto a quantidade de quitosana utilizada verificou-se que nos períodos de 
tempo estudados a redução da concentração provocou uma diminuição da 
remoção de 90,4% para 34,3%. Porém, a análise gráfica da cinética 
demonstrou que com a concentração de 250 mg·L-1 o processo de adsorção 
ainda estava ocorrendo ao fim dos 120 min de tratamento. Dessa forma, a 
redução da quantidade de quitosana para 250 mg·L-1 pode ser interessante 
quando os tempos de tratamento forem mais prolongados, para assim se obter 
reduções mais satisfatórias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. Informe técnico n° 30, de 24 de Julho de 2007. 

MITTAL, A.; KURUP, L.; MITTAL, J.. Freundlich and Langmuir 
adsorption isotherms and kinetics for the removal of Tartrazine from aqueous 
solutions using hen feathers. Journal Hazarduos Materials, 2007, v. 146, p. 
243 - 248. 

MORAES, M. A.; ROSA, G. S.; PRZYBYLSKI, S. L. A.; PINTO, L. A. A.. 
Quitosana como agente floculante no tratamento de efluentes. XXXII Encontro 
Nacional de Sistemas Particulados, ENEMP: Maringa/Pr, Brasil, 2006.

PATEL, R.; SURESH, S.. Kinetic and equilibrium studies on the 
biosorption of reactive black 5 dye by Aspergillus foetidus. Bioresource 
Technology, 2008, v. 99, n° 1, p. 51 - 58.

SAKKAYAWONG, N.;  THIRAVETYAN, P.; NAKBANPOTE, W.. 
Adsorption mechanism of synthetic reactive dye wastewater by chitosan. 
Journal of Hazardous Materials, 2007, v. 145. n° 1, p. 250 - 255.

TOLAIMATEA, A.; DESBRIÈRES, J.; RHAZIA, M.; ALAGUIC, A.; 
VINCENDOND, M.; VOTTERO, P.. On the Influence of Deacetylation Process 
on the Physicochemical Characteristics of Chitosan from Squid Chitin. 
Polymer, 2000, v. 41, p. 256 - 269.

WESKA, R. F.; MOURA, J. M.; BATISTA, L. M.; RIZZI, J.; PINTO L. A. 
A.. Optimization of deacetylation in the production of chitosan from shrimp 
wastes- Use of response surface methodology. Journal of Food Engineering, 
2007, v. 80, p. 749 - 753.

WIBOWO, A.; VELAZQUEZ, G.; SAVANT, V.; TORRES, J. A.. Effect of 
chitosan type on proteis and water recovery efficiency from surimi wash water 
treated with chitosan-alginate complexes. Bioresource Technology, 2007, v. 
98, n° 3, p. 539 - 545.


