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RESUMO 

 

O desenvolvimento da química dos corantes sintéticos provocou problemas ambientais em 

relação ao descarte de efluentes industriais nos corpos hídricos. Este descarte afeta 

diretamente a vida aquática, podendo chegar a ser um problema também para a população 

local. Dentre as possíveis alternativas que se tem estudado, a adsorção tem se mostrado uma 

opção interessante por sua simplicidade e eficiência. Muitos materiais têm sido avaliados 

como adsorventes. Os hidrogéis podem ser uma opção devido a sua capacidade de interagir 

com substâncias dissolvidas sem se dissolverem. Suas propriedades podem ser melhoradas 

pela adição de argilas, formando materiais compósitos. A bentonita, assim como outras 

argilas, pode reter corantes através de troca catiônica. O presente trabalho propõe a síntese de 

um compósito formado por poli(acrilamida-co-acrilato de sódio) com bentonita e avaliação de 

sua eficiência de remoção do corante azul de metileno (AzMe), bem como o possível 

mecanismo envolvido nesse processo. Realizou-se um delineamento composto central (DCC) 

para estudar o efeito de cinco variáveis: teor de argila, dosagem de hidrogel, teor de 

reticulação, pH e temperatura. Os resultados mostraram que só o teor de argila e dosagem de 

hidrogel foram expressivas sobre a eficiência de remoção. Com estas duas variáveis, realizou-

se um delineamento composto central rotacional (DCCR), o qual permitiu que a resposta 

fosse otimizada e conseguiu-se gerar um modelo altamente preditivo. O hidrogel na condição 

ótima, chamado de P(Am-NaAc)/Bent foi caracterizado juntamente com o copolímero P(Am-

NaAc) e a bentonita. As técnicas utilizadas foram espectroscopia de absorção no 

infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e adsorção/dessorção de N2. Todas essas técnicas evidenciaram uma possível interação 

entre a argila e o copolímero. O ponto de carga zero (pHPCZ) desses materiais também foi 

determinado e os resultados sugerem que o compósito possui características de superfície 

distintas da bentonita e do copolímero. Cinéticas e isotermas de adsorção também foram 

realizadas para avaliar o efeito do tempo e da concentração inicial de AzMe sobre a 

capacidade de adsorção e eficiência de remoção. Os resultados do trabalho apresentam um 

material promissor na adsorção do corante azul de metileno. 

 

Palavras-chave: Hidrogel. Acrilamida. Acrilato. Bentonita. Adsorção. Azul de metileno. 



 

ABSTRACT 

 

The development of dye chemistry has allowed that environmental problems arise due to 

discharge of industrial effluents into bodies of water. This affects water organisms directly and 

it can even reach the local population. Many alternatives have been studied, one of which is 

adsorption. It has been shown interesting because of its simplicity and efficiency. A lot of 

materials have been evaluated as adsorbents. The hydrogels could be an option due to their 

capacity of interacting with dissolved substances. Their properties can be improved by adding 

clays, which gives rise the composites. Bentonite, alike other clays, can retain dyes through 

cation exchange. The present work proposes the synthesis of a copolymer made of 

poly(acrylamide-co-sodium acrylate) with bentonite and evaluate its efficiency of methylene 

blue (AzMe) removal as well as the likely mechanism involved on this process. A central 

composite design (DCC) was performed to study the effect of five variables: clay content, 

hydrogel dosage, cross-linking content, pH, and temperature. The results show that only clay 

content and hydrogel dosage were significant to removal efficiency. These two variables were 

taken to a rotational central composite design (DCCR), which allows that response was 

optimized. In addition, a more predictive model was achieved. The optimal hydrogel, named 

P(Am-NaAc)/Bent, was characterized with the copolymer P(Am-NaAc) and bentonite. The 

employed techniques were infrared absorption spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (DRX), 

scanning electron microscopy (MEV), and adsorption/desorption of N2. All these techniques 

show evidence of a possible interaction between the clay and the copolymer. The point zero 

charge (pHPCZ) of those materials was also determined, and the results suggest the surface 

features of the composite are different from bentonite and the copolymer. Adsorption kinetics 

and isotherms were also performed to evaluate the effect of time and initial concentration of 

AzMe onto adsorption capacity and removal efficiency. Therefore, the work presents a 

promising material to adsorb the methylene blue dye. 

 

Keywords: Hydrogel. Acrylamide. Acrylate. Bentonite. Adsorption. Methylene blue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento da química dos corantes, permitiu-se que houvesse um 

grande salto na variedade de cores e aplicações. Além dos grupos cromóforos, é possível 

inserir grupos funcionais que intensificam suas cores. Atualmente, as indústrias têxtil, 

alimentícia, de papel, dentre outras, dependem dessas substâncias para ter competitividade no 

mercado.  

Entretanto, sérios problemas ambientais surgiram devido ao descarte dos efluentes 

industriais nos corpos hídricos. A alteração da cor da água pelos corantes, mesmo em 

concentrações baixas, pode afetar a vida vegetal e animal. Uma série de estudos sobre a 

atuação de determinados tipos de corantes sobre diversas espécies, vegetais ou animais, revela 

a toxicidade dessas substâncias (OLIVEIRA et al., 2016; CARITÁ e MARIN-MORALES, 

2008). 

Visando minimizar ou solucionar esse problema, tem-se desenvolvido pesquisas 

que tentam retirar ou degradar os corantes dissolvidos na água do efluente industrial. Os 

métodos de tratamento podem ser físicos, químicos e/ou biológicos. Cada um desses métodos 

pode apresentar vantagens e desvantagens. Dentre os métodos físicos, a adsorção tem se 

mostrado como uma alternativa viável (FOO e HAMEED, 2009). Uma literatura vasta sobre o 

uso de diversos materiais sendo usados como adsorventes é disponível. 

Dentre esses materiais estão os hidrogéis, os quais podem ser uma alternativa para 

o tratamento de efluentes. Esses materiais podem interagir com a água, corantes, metais, 

surfactantes, pesticidas, etc. Hidrogéis à base de acrilamida e ácido acrílico ou acrilatos 

possuem muitas aplicações. Utilizar monômeros derivados do ácido acrílico confere a 

vantagem de se obter polieletrólitos que podem interagir facilmente com moléculas catiônicas 

através de forças eletrostáticas. Também é possível fazer modificações estruturais a fim de 

melhorar suas propriedades, tais como: enxertia de outros polímeros (MANDAL E RAY, 

2016), ou a inserção de cargas minerais, como as argilas (POURJAVADI et al., 2016). Essas 

modificações também podem reduzir os custos de produção desses materiais. 

A bentonita, por exemplo, é formada majoritariamente por montmorilonita, uma 

argila do grupo das esmectitas, cuja estrutura favorece a troca de cátions (CLEN e 

DOEHLER, 1961).  

A proposta deste trabalho foi desenvolver um compósito formado por 

poli(acrilamida-co-acrilato de sódio) e bentonita para remoção de corantes catiônicos. O 

corante usado como modelo neste trabalho é o azul de metileno. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A química dos corantes 

 

A maioria dos compostos orgânicos coloridos contêm duas partes básicas em suas 

estruturas: 1) uma parte formada por um ou mais anéis aromáticos e 2) um sistema de ligações 

duplas conjugadas contendo grupos insaturados, chamados de cromóforos, com exemplos 

mostrados na Figura 1. 

 

Figura 1 – Exemplos de grupos cromóforos 
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É possível aumentar a intensidade da cor pela adição de substituintes conhecidos 

como auxocromos. Esses grupos contêm pares de elétrons não-ligantes e são adicionados aos 

anéis aromáticos. Na Figura 2, seguem exemplos de auxocromos. 

 

Figura 2 – Exemplos de grupos auxocromos 
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A adição de grupos como ácido sulfônico (-SO3H), ácido carboxílico (-COOH) ou 

de seus respectivos sais de sódio são exemplos de modificações que alteram a solubilidade 

desses compostos e os tornam industrialmente importantes. A natureza química dos corantes 

será determinada pelas propriedades físicas e químicas das fibras a serem coloridas (CIEC 

Promoting Science, 2013). 

Os corantes podem ser classificados quanto a sua estrutura química: corantes azo, 

corantes antraquinona e ftalocianinas. Também podem ser classificados quanto aos métodos 

de aplicação: corantes ácidos, complexos metálicos, corantes diretos, básicos, dispersos, 

reativos, corantes de cobre (vat dyes) e corantes de enxofre (CIEC Promoting Science, 2013).  
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O azul de metileno (AzMe) ou azul básico 9, em particular, possui uma estrutura 

catiônica e é classificado como corante básico (GONSALVES et al., 2014). Possui três 

nitrogênios que atuarão como sítios básicos, podendo gerar várias microespécies dependendo 

do pH. A distribuição dessas microespécies bem como suas respectivas estruturas estão 

mostradas na Figura 3 (CHEMAXON, 2017). Fica evidente que o AzMe mesmo estando 

totalmente desprotonado, sempre apresenta carga positiva que se distribuirá por ressonância 

entre os nitrogênios das extremidades e o enxofre. 

 

Figura 3 – Distribuição de microespécies do AzMe em função do pH com 
suas respectivas estruturas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de http://www.chemicalize.com. 
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2.2 Problemas relacionados ao uso de corantes 

 

Mesmo em concentrações pequenas (< 1 ppm), a presença de corantes pode ser 

facilmente reconhecida em águas residuais por causa de suas cores intensas. Isso pode afetar a 

transparência e a solubilidade de gases nos corpos hídricos. Os corantes podem absorver e 

refletir a luz solar interferindo no crescimento das espécies aquáticas e dificultando a 

fotossíntese. Além disso, os corantes também podem causar efeitos agudos e crônicos nos 

organismos, dependendo da concentração e da extensão de exposição (PEREIRA e ALVES, 

1979). 

Um estudo mostrou que os corantes negro direto 38, azul reativo 15, laranja 

reativo 16 e verde vat 3 exibiram toxicidade sobre o desenvolvimento embrionário de peixes 

pertencentes à espécie Danio rerio (OLIVEIRA et al., 2016). Dados mostram efeitos tóxicos e 

genotóxicos do corante vermelho disperso 1 na reprodução da espécie Mus musculus 

(FERNANDES, BUSTUS-OBREGON e SALVADORI, 2015). A degradação de produtos 

clorados desse mesmo corante apresenta efeitos mais ecotóxicos do que o produto de origem, 

sugerindo que se evite o processo de desinfecção com cloro em efluentes contendo corantes 

azo hidrofóbicos como o vermelho disperso 1 (VACCHI et al., 2013).  

Pesquisas também mostram o efeito dos corantes sobre organismos vegetais. A 

exposição de sementes de Allium cepa a efluentes têxteis contendo corantes azo revelou 

efeitos mutagênicos, o que gera preocupações, uma vez que esses danos às células podem ser 

transmitidos às gerações seguintes, podendo afetar o organismo como um todo, como também 

à biota local exposta ao descarte de efluentes (CARITÁ e MARIN-MORALES, 2008). 

 

2.3 Métodos de tratamento de efluentes 

 

Os tratamentos em estudo e também já utilizados podem ser classificados em 

métodos biológicos, químicos e físicos. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens. 

Os métodos biológicos utilizam biomassa viva ou morta no tratamento de 

efluentes. Pesquisas com microrganismos têm sido desenvolvidas para a remoção de corantes. 

Microalgas da espécie Chlamydomona reinhardtii foram imobilizadas em rede nanofibrosa de 

polisulfonas para a remoção de corantes reativos apresentando resultados promissores 

(KESKIN et al., 2015). A fermentação de um substrato provindo da mandioca por Trametes 

sp. SYBC-L4 foi utilizada na descolorização sintética de alguns corantes e apresentou bons 

resultados (LI et al., 2014). Robinson et al. (2001) listam outros trabalhos que empregam 
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métodos biológicos. A principal limitação desse tipo de método é que, em alguns casos, os 

corantes ou os produtos de degradação são tóxicos para os organismos utilizados nesse 

processo (PEREIRA e ALVES, 1979). 

Dentre os métodos químicos, Robinson et al. (2001) descrevem uma série de 

processos oxidativos utilizando H2O2 e sais de Fe2+, ozonização, uso de radiação UV na 

presença de H2O2, uso de hipoclorito de sódio, uso de um polímero chamado cucurbituril e 

destruição eletroquímica. Como desvantagens, esses métodos podem apresentar formação de 

lama e geração de subprodutos. 

Já os métodos físicos, por sua vez, reúnem uma série de técnicas, tais como: 

adsorção, filtração por membrana, irradiação e coagulação eletrocinética. Tanto os métodos 

físicos quanto os químicos são efetivos para volumes pequenos de efluentes (ROBINSON et 

al. 2001). 

 

2.3.1 Adsorção como alternativa para remoção de corantes 

 

A adsorção é um fenômeno de superfície no qual uma mistura fluida de multi-

componentes (gás ou líquido) é atraída à superfície de um sólido adsorvente interagindo 

fisicamente ou quimicamente. Este processo é reconhecido como o mais eficiente, promissor 

e é largamente utilizado como abordagem fundamental em processos de tratamento de águas 

residuais (FOO e HAMEED, 2009), levando em conta, principalmente, a sua simplicidade e a 

viabilidade econômica (NOURI et al., 2007). 

Outra definição dada à adsorção utilizada pelo Handbook Clay Science 

(BERGAYA e LAGALY, 2013) refere-se a todos os processos de retirada/imobilização de 

contaminantes nos adsorventes. A adsorção em superfície consiste na concentração de 

contaminantes na superfície ou próximo a ela ou também nos poros do adsorvente. Este 

processo pode envolver tanto adsorção física (dirigidas por forças de Van der Waals) quanto 

quimissorção (onde ocorre a formação de ligações químicas) (CHIOU, 2002; WAYCHUNAS 

et al., 2002). A troca iônica é outro mecanismo conhecido e corresponde à troca de 

contaminantes iônicos com íons pré-adsorvidos nos adsorventes (O'DAY e 

VLASSOPOULOS, 2010). As forças que predominam entre adsorvato e adsorvente nesse 

processo são as interações eletrostáticas (BHATTACHARYYA e GUPTA, 2008). 

 

 

 



20 
 

2.3.1.1 Hidrogéis à base de acrilamida e acrilatos para adsorção 

 

Os hidrogéis constituem uma classe de polímeros formados por redes 

tridimensionais que absorvem até centenas de vezes o próprio peso em água. Eles são 

hidrofílicos, elásticos, insolúveis em água e intumescem em meio aquoso mantendo sua 

forma, mas aumentando em volume até que o equilíbrio físico-químico seja atingido 

(DURAN, ȘOUPAN e GÜVEN, 1999). É a presença de grupos funcionais específicos, por 

exemplo, -NH2, -OH, -SO3H, -COOH, -CONH2 que fazem com que os hidrogéis removam 

poluentes em meio aquoso e até recupere-os (OZAY et al., 2009). Os poluentes podem ficar 

adsorvidos tanto na superfície mais externa quanto dentro da rede tridimensional intumescida 

dos hidrogéis (KHAN e LO, 2016). 

Duran, Șoupan e Güven (1999) sintetizaram hidrogéis de poli(acrilamida-co-ácido 

acrílico) para adsorver o corante catiônico verde Janus B e o corante aniônico vermelho 

Congo. Houve alta capacidade de adsorção do primeiro corante, mas para o segundo não foi 

observado o mesmo comportamento. O trabalho também evidenciou que hidrogéis de 

poliacrilamida pura não adsorviam nenhum dos corantes, mostrando que a presença do ácido 

acrílico na estrutura do hidrogel é muito importante para a adsorção de corantes iônicos, no 

caso desse trabalho, os catiônicos. 

Os polímeros são materiais versáteis porque eles podem ser facilmente 

manipulados, são simples de produzir e são flexíveis. Entretanto, há casos em que essas 

macromoléculas devem ser modificadas para atingirem determinado fim. Daí a mistura desses 

materiais com fibras, outros polímeros e argilas para formar compósitos (MAHDAVINIA, 

ZHALE e BAGHY, 2012). Um compósito pode ser definido como uma mistura de materiais 

com propriedades físicas e químicas distintas possuindo uma interface bem diferenciada 

(NGULUBE et al., 2017). 

Além disso, muitos trabalhos fazem modificações nesses polímeros de modo a 

melhorar suas propriedades e baratear os custos de produção. Um exemplo disso é a 

modificação por enxertia de polissacarídeos. Mandal e Ray (2016) sintetizaram três tipos de 

hidrogéis utilizando ácido acrílico, hidroximetilmetacrilato, acrilato de sódio e 

carboximetilcelulose. O objetivo do trabalho foi de estudar materiais com muitos grupos 

funcionais, tais como: ácido carboxílico (-COOH), carboxilato (-COO-) e hidroxila (-OH). 

Todos os hidrogéis apresentaram altas eficiências de remoção dos corantes catiônicos 

safranina T e azul cresil brilhante. 
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2.3.1.2 Uso da bentonita na síntese de compósitos 

 

A bentonita é uma rocha constituída predominantemente de montmorilonita, uma 

argila do grupo das esmectitas. Sua formação se dá pela desvitrificação das cinzas vulcânicas 

(PARKER, 1988). Pode-se descrever a bentonita de acordo com a estrutura da 

montmorilonita, uma vez que este mineral é o seu maior constituinte. Entretanto, deve-se 

mencionar que a bentonita também possui uma pequena porção de outros minerais, tais como 

quartzo, feldspato, vidro vulcânico, matéria orgânica, dentre outros. Quimicamente, a 

bentonita pode ser descrita como constituída de alumino-silicatos hidratados contendo 

pequenas quantidades de metais alcalinos e alcalino-terrosos. A estrutura da montmorilonita é 

formada por dois blocos, sendo uma camada octaédrica de aluminato e uma camada 

tetraédrica de sílica. A célula unitária consiste em uma camada octaédrica de aluminato entre 

duas camadas tetraédricas de sílica. A montmorilonita possui carga negativa devido à troca de 

cátions dentro de sua estrutura, principalmente a troca de Al3+ por Mg2+ na camada octaédrica, 

o que é conhecido por substituição isomórfica (CLEN e DOEHLER, 1961; BRIGATTI et al., 

2013). Este excesso de cargas negativas é então balanceado pela presença de cátions trocáveis 

que ficam entre as duas lamelas. Os cátions trocáveis mais comuns são sódio e cálcio (CLEN 

e DOEHLER, 1961). A Figura 4 ilustra esse tipo de estrutura. 

 

Figura 4 – Estruturas de argilas do tipo das esmectitas 
 

                               

Fonte: Adaptado de http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABgWYAK-1.png. 
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Estima-se que o Brasil possui um total de reservas de 35,7 megatoneladas de 

bentonita, cuja distribuição pelos estados do Paraná (44,7%), São Paulo (24,2%), Paraíba 

(20,8%), Bahia (8,4%) e Rio Grande do Sul (2,0%). Em 2013, a produção interna brasileira de 

bentonita bruta alcançou um valor de 434 mil toneladas, cuja distribuição entre os estados foi 

o seguinte: Paraíba (65,8%), Bahia (27,0%) e São Paulo (7,2%). Em relação ao consumo 

interno, o destino da bentonita seguiu a seguinte distribuição: beneficiamento da bentonita 

bruta (60,1%), fundição (14,8%), extração de petróleo/gás e outros minerais (13,4%), graxas e 

lubrificantes (7,4%), refratários (2,5%), construção civil (1,0%) e cosméticos (0,8%). Desse 

total, 79,3% foram destinados ao estado da Paraíba, seguidos dos estados de São Paulo 

(12,5%), Minas Gerais (4,6%), Rio Grande do Sul (1,7%) e Santa Catarina (1,4%). O total 

investido pelas empresas no ano de 2013 para a produção de bentonita foi de R$ 5,3 milhões 

(SILVA, 2015). Tendo em vista a importância econômica dessa argila, além de suas múltiplas 

aplicações, o desenvolvimento de pesquisas que possam trazer mais aplicações para ela pode 

ser estimulado. 

A adsorção de corantes em argilas, por exemplo, é influenciada por uma série de 

fatores como os cátions trocáveis, o espaço entre as camadas da argila e se existe ou não 

moléculas de água entre essas camadas (NGULUBE et al., 2017). Uma vez que esse tipo de 

arranjo favorece a adsorção de cátions, a bentonita pode melhorar ainda mais as suas 

propriedades através de modificações físicas e químicas. Dentre os vários exemplos dessas 

modificações, estão a calcinação e dopagem da bentonita com cálcio para remoção de Pb2+ e 

Cd2+ (MENEGUIN et al., 2017), saturação da argila com íons metálicos de Ni, Co e Zn para 

adsorção do corante catiônico violeta cristal (EREN e AFSIN, 2008), uso da bentonita de 

sódio para adsorção de corantes antraquinona (BELBACHIR e MAKHOUKHI, 2017), uso da 

bentonita modificada hidrotermicamente para a remoção de azul de metileno (GUPTA, 

SHARMA e VYAS, 2015), dentre outros.  

Outro ponto a se considerar é que a bentonita comercial está disponível na forma 

de pó, cujo tamanho de suas partículas varia de 2,5 a 4,0 m. Este pequeno tamanho resulta 

em problemas de separação/filtração após a adsorção (GUPTA, SHARMA e VYAS, 2015). 

Além disso, a aplicação direta da bentonita pode resultar na perda de adsorvente e criar 

poluição secundária devido ao pequeno tamanho das partículas. Daí o interesse em aplicar a 

bentonita em materiais que sirvam de suporte para o tratamento de efluentes (AZHA, 

SHAHADAT e ISMAIL, 2017). Embora modificações químicas possam elevar os custos, 

esses problemas de separação e perda de adsorvente devem ser superados. 
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A literatura apresenta muitos trabalhos utilizando hidrogéis com bentonita para 

obtenção de polímeros superabsorventes e/ou para adsorção. Como exemplos, pode-se citar 

hidrogéis de poliacrilamida graftizados com carragenana (POURJAVADI et al., 2016), 

polihidroxietilacrilato e poliacrilamida para adsorção de surfactantes catiônicos e metais 

pesados (BEISEBEKOV et al., 2015), polietilenoglicol reticulado com poli(ácido acrílico) 

para remoção de vermelho do congo e violeta de metila (BHATTACHARYYA e RAY, 

2015), poli(álcool vinílico) e quitosana para adsorção de Hg2+ (WANG et al., 2014), hidrogéis 

de acrilamida/ácido 2-acrilamido-2-metil-propanosulfônico para adsorção do corante 

catiônico violeta de Lauths (KUNDAKCI, ÜZÜM e KARADAĞ, 2009), dentre outros. 

Por outro lado, existem poucos trabalhos sobre bentonita em hidrogéis cuja matriz 

é somente poliacrilamida e/ou poli(acrilatos/ácido acrílico). Magalhães et al. (2013) 

sintetizaram compósitos de bentonita com poliacrilamida e poliacrilamida hidrolisada com 

NaOH para obter superabsorventes com aplicação na agricultura como condicionadores de 

solo. Esta foi a mesma finalidade do trabalho de Kalaleh, Tally e Atassi (2015), os quais 

sintetizaram hidrogéis de poli(acrilamida-co-acrilato)/bentonita.  

 

2.4 Delineamento experimental 

 

Ao realizar experimentos de adsorção, existe um enorme conjunto de variáveis 

que podem afetar o processo. Dentre elas, podem-se citar: temperatura, pH, dosagem de 

adsorvente, concentração do adsorvato, agitação, força iônica, tempo de contato, além das 

variáveis que são intrínsecas à natureza físico-química do adsorvente. Verificar se essas 

variáveis são influentes ou não em determinado processo além de determinar a interação entre 

cada uma delas pode ser feito por meio de um delineamento experimental. 

Este delineamento pode ser realizado através de um planejamento fatorial 

completo, o qual combina todas as variáveis, chamadas de fatores, em pelo menos dois níveis. 

Neste caso, o planejamento é representado por 2k, onde 2 é o número de níveis e k é o número 

de variáveis. Nestes planejamentos, costuma-se codificar as variáveis, atribuindo-se o valor -1 

ao fator de menor nível, +1 ao de maior nível e 0 ao ponto central que corresponde à média 

dos dois níveis -1 e +1 (CALADO e MONTGOMERY, 2003). 

Em um planejamento fatorial, além de se levar em conta os efeitos dos fatores, 

acrescenta-se o efeito das interações entre os fatores, o que pode gerar um modelo polinomial 

quadrático chamado de modelo de superfície de resposta de segunda ordem, representado pela 

Equação 1, onde Y é a resposta predita, é o coeficiente constante, i são os coeficientes 
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lineares, ii são os coeficientes quadráticos, ij são os coeficientes de interação, Xi e Xj são as 

variáveis codificadas, k é o número de variáveis independentes e  é o erro residual. Para 

estimar os parâmetros desse modelo é necessário adicionar os pontos centrais. Quando se 

trabalha com muitas variáveis independentes, pode-se lançar mão da superfície de resposta e 

otimizar a resposta desejada (CALADO e MONTGOMERY, 2003; BAGHERI et al., 2017). 

        ∑       ∑ ∑          ∑                                                      (1) 

 

No caso de um delineamento composto central rotacional (DCCR), além de 

realizar 2k experimentos e os pontos centrais, adiciona-se 2k experimentos que são chamados 

de pontos axiais. O uso dos pontos axiais gera um modelo quadrático conforme mostrado na 

Equação 1. A determinação desses pontos é feita por um parâmetro chamado de rotabilidade, 

representado pela letra . Quando se trabalha com dois fatores, a rotabilidade é de ±√2 

(RODRIGUES e IEMMA, 2009).  

Validar o modelo encontrado, assim como avaliar o efeito de cada coeficiente da 

Equação 1 pode ser feita por meio de análise de variância (ANOVA), na qual é possível 

encontrar alguns parâmetros estatísticos que auxiliem na análise da validação, como por 

exemplo, o coeficiente de determinação (R2), valor de F (teste F), p-valor, valor do t de 

Student (teste t), etc. Essa validação parte de uma hipótese nula (H0) que deve ou não ser 

rejeitada. A probabilidade de H0 ser rejeitada quando ela é verdadeira chama-se nível de 

significância, representado também pela letra . Este trabalho usa um nível de significância 

de 0,05 (5%), o que é bem aceito pela comunidade científica. Alguns parâmetros usados neste 

trabalho serão abordados a seguir (CALADO e MONTGOMERY, 2003): 

A soma dos quadrados devido à variação total (SQT) é calculada pela Equação 2, 

onde yij são os valores experimentais e  ̅ é a média desses valores. 

 

                                          ∑        ̅                                                          (2) 

 

A soma dos quadrados dos resíduos (SQRes) é calculada pela Equação 3, onde  ̂ são os valores calculados pelo modelo. O resíduo é a diferença entre os valores 

experimentais (yij) e os calculados. 

 

                                              ∑        ̂                                                  (3) 
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O quadrado médio (QM(A)) é o quadrado médio de um determinado parâmetro A 

é o quociente entre a soma dos quadrados para esse parâmetro (SQ(A)) e o número de graus 

de liberdade (gl) correspondentes, conforme mostrado na Equação 4. 

 

                                                                                                                   (4) 

 

O teste F é utilizado em testes de hipóteses, onde se compara o valor do F 

calculado (Fcalc) com um valor de F tabelado (Ftab). Este último depende do número de 

variáveis e do nível de significância. Ao realizar esse teste, toma-se como hipótese nula que o 

parâmetro que se está testando é igual a zero. Se Fcalc   Ftab, então a hipótese nula é rejeitada, 

o que indica que o parâmetro tem influência sobre a resposta. O cálculo de Fcalc é dado pela 

Equação 5, onde QM(Res) é o quadrado médio do resíduo. 

 

                                                                                                                        (5) 

 

O p-valor (p-value) é a probabilidade de ocorrência de valores de uma 

determinada variável A que sejam mais extremos do que o resultado obtido por meio da 

amostra. Se o p-valor for menor ou igual ao nível de significância, então a hipótese nula deve 

ser rejeitada, e com isso o parâmetro exerce influência sobre a resposta. 

O coeficiente de determinação (R2) é utilizado para avaliar o ajuste de modelos 

aos dados experimentais. Seu cálculo é dado pela Equação 6. Um valor de R2 igual a 1 indica 

que não há nenhum resíduo, ou seja, o modelo se ajusta completamente aos dados 

experimentais. 

 

                                                                                                                   (6) 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo geral 

 

 Sintetizar hidrogéis compósitos à base de acrilamida e acrilato de sódio com bentonita 

e utilizá-los na adsorção do corante catiônico azul de metileno (AzMe). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar copolímero à base de acrilamida e acrilato de sódio e compósito dos 

mesmos monômeros com bentonita; 

 Realizar delineamento experimental tendo como fatores o efeito da reticulação, teor de 

mineral, dosagem de hidrogel, pH e temperatura a fim de ver o efeito deles sobre a 

adsorção do azul de metileno; 

 Otimizar as variáveis em estudo de modo a obter a maior eficiência de remoção 

possível; 

 Caracterizar a bentonita, o copolímero e o compósito por meio de FTIR, DRX, 

adsorção/dessorção de N2, pHPCZ e MEV. 

 Realizar estudo cinético a partir do compósito em condições otimizadas; 

 Realizar isotermas de adsorção utilizando o compósito e testar diferentes modelos 

sobre as isotermas; 

 Verificar o efeito da concentração inicial de azul de metileno sobre a adsorção. 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 
4.1 Materiais e reagentes 
 

Acrilamida, acrilato de sódio, persulfato de potássio (KPS), N,N’-

metilenobisacrilamida (MBA) e N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) foram obtidos 

da Sigma-Aldrich. Estes são os reagentes empregados na síntese do copolímero e suas 

estruturas estão mostradas abaixo.  

 

Figura 5 – Estruturas dos reagentes empregados na síntese de 
poli(acrilamida-co-acrilato de sódio) 
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          Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O azul de metileno (AzMe) foi obtido da Sigma-Aldrich. Cloreto de potássio 

(KCl), dihidrogeno fosfato de potássio anidro (KH2PO4), acetato de sódio trihidratado 

(H3C2O2Na3H2O) e hidróxido de potássio (KOH) foram fornecidos pela Vetec e utilizados 

para a preparação de soluções com pH e força iônica desejados. 

 
4.2 Síntese dos hidrogéis 
 

A polimerização ocorre via radical livre em sistema aquoso. Em um reator de 

fundo redondo colocou-se 0,015 mol de cada um dos monômeros acrilamida e acrilato de 

sódio. Após cerca de 10 min colocou-se 16,2 mg  de KPS (0,2 mol% em relação ao total de 

monômeros). Com mais 10 min, aproximadamente, foram colocados MBA em quantidades 

diferentes para cada síntese de acordo com a Tabela 1 (a porcentagem mostrada é em relação 

ao número de mols total de monômeros) juntamente com 50 L de TEMED (0,58 mol L-1, o 

que equivale a 0,1 mol% em relação ao número de mols total de monômeros). A reação se 

processa sob borbulhamento de gás nitrogênio e agitação magnética. O volume total de água 
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empregado é de 30 mL. Para a síntese do compósito, a argila fica sob agitação em um volume 

inicial de 15 mL de água 24 h antes de pôr os monômeros. O volume é completado até 30 mL 

ao colocar os outros reagentes. O fluxograma abaixo esquematiza a reação até a formação do 

gel. A primeira etapa mostrada no fluxograma é omitida no caso da síntese do copolímero. 

 

Figura 6 – Esquema de síntese do compósito poli(acrilamida-co-acrilato 
de sódio)/bentonita 

 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Após a formação do gel, este é deixado em repouso por cerca de 24 h quando 

então é lavado em água destilada e armazenado em estufa a 65 ºC para secagem. Depois de 

seco, o gel é macerado em um almofariz e separado em três granulometrias por meio de 

peneiras: > 24 até < 35 mesh, > 35 até < 48 mesh e > 48 mesh. Esta última granulometria foi a 

utilizada nos experimentos de adsorção por apresentar uma maior área superficial. 

 

4.3 Experimentos de adsorção 
 

Utilizou-se o método de bateladas. Cada sistema consiste de uma solução de 50 

mL de azul de metileno de concentração 20 mg L-1 com força iônica 0,1 mantida pelo uso de 

solução de KCl 0,1 mol L-1 em um béquer de 250 mL. Uma determinada dosagem de hidrogel 

é adicionada ao sistema que foi mantido sob agitação de 100 rpm durante 90 min. A agitação 

e a temperatura foram controladas usando uma incubadora da Cientec, modelo CT-712R. 

Após o tempo de contato a solução foi filtrada com auxílio de um pequeno chumaço de 

algodão em um funil para separar o hidrogel.  

O corante presente na solução foi quantificado por espectrofotometria de absorção 

na região do UV-Vis utilizando o espectrofotômetro UV-1800 da Shimadzu. O método de 

quantificação é o do padrão externo, onde soluções padrão do corante foram preparadas nas 
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mesmas condições dos sistemas. Essas soluções foram preparadas a partir da diluição de uma 

solução estoque com concentração 20 mg L-1. A faixa de concentração empregada nas curvas 

foi em torno de 0,25 – 5,00 mg L-1.  Cada curva foi preparada utilizando a média de leituras 

feitas em triplicata. As leituras foram feitas num comprimento de onda de 664 nm, onde a 

absorbância é máxima, dando maior sensibilidade ao método. A Figura 7 ilustra a sequência 

descrita anteriormente. Uma vez determinada a concentração do corante remanescente, 

calculou-se a capacidade de adsorção do hidrogel (qt: mg g-1) e a eficiência de remoção (E: %) 

pelas Equações 7 e 8, respectivamente. C0 e Ct são as concentrações (mg L-1) inicial e final de 

azul de metileno, V (L) é o volume de solução e  m (g) é a massa do adsorvente. Quando Ct e 

qt representam medidas no equilíbrio, eles são representados por Ce e qe, respectivamente.  

 

Figura 7 – Esquema representando os experimentos de adsorção 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

               ��    � − �� ×�                                                           (7)                                                        � %    � − �� �  ×  00%                                               (8) 
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4.4 Delineamento experimental 

 

4.4.1 Delineamento composto central (DCC) 

 
Inicialmente, foi utilizado um delineamento composto central (DCC) em dois 

níveis. Os fatores utilizados foram: teor de reticulação (X1: 1,0 mol% – 4,0 mol% em relação 

ao total de monômeros), teor de mineral (X2: 0% – 30% m/m em relação à soma das massas 

dos monômeros, bentonita e reticulante), dosagem de hidrogel (X3: 10 mg – 50 mg), pH (X4: 

5,0 – 8,0) e temperatura (X5: 25 ºC – 45 ºC). As variáveis codificadas para cada nível estão 

representas na Tabela 1. O ponto central utiliza as médias dos níveis empregados no 

delineamento, o qual foi realizado em quadruplicata, totalizando 25 + 4 pontos centrais = 36 

experimentos. A razão molar acrilamida/acrilato de sódio (1,0) manteve-se fixa. As respostas 

analisadas foram: capacidade de adsorção (Y1) e eficiência de remoção (Y2), determinadas 

pelas Equações 7 e 8. A eficiência de remoção foi a variável mais importante neste trabalho, 

pois para que um adsorvente seja efetivo na remoção de um poluente, é necessário que ele 

tenha uma alta eficiência com quantidades pequenas de massa (OZAY et al., 2010). 

 

Tabela 1 – Fatores codificados para o delineamento composto central 
(DCC) 

Código 

Síntese do hidrogel Adsorção do azul de metileno* 
X1: 

Reticulação 
(mol%) 

X2: Teor de 
mineral (%) 

X3: Dosagem 
de gel (mg) 

X4: pH 
X5: 

Temperatura 
(ºC) 

–1 1,0 0,0 10,0 5,0 25,0 

0 2,5 15,0 30,0 6,5 35,0 
+1 4,0 30,0 50,0 8,0 45,0 

Fonte: elaborada pelo autor.  Concentração de corante: 20 mg L-1; volume de solução: 50 mL; força iônica: 0,1. 

 

4.4.2 Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 

A partir do delineamento anterior, determinaram-se quais variáveis são 

significativas sobre as duas respostas. Tomando o teor de mineral (X1: 15,0% - 30% m/m) e a 

dosagem de gel (X2: 20 mg – 50 mg), realizou-se um delineamento composto central 

rotacional (DCCR) em dois níveis cujos ensaios estão apresentados na Tabela 2. O total de 

experimentos é determinado do seguinte modo: 22 + 3 pontos centrais + 4 pontos axiais = 11 

experimentos. As condições experimentais foram idênticas às do planejamento anterior. 
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Tabela 2 – Fatores codificados para o delineamento composto central 
rotacional (DCCR, √2

Código 
Teor de 

mineral (%) 
Dosagem de gel 

(mg) 
1  10,0 
0  30,0 

+1 30,0 50,0 
 11,9 13,8 
+ 33,1 56,2 

                                  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A adsorção de azul de metileno foi avaliada através do coeficiente de 

determinação (R2), análise de variância (ANOVA) e superfície de resposta. A ANOVA foi 

utilizada para avaliar a influência de cada variável, bem como as interações binárias e 

quadráticas sobre as respostas. A superfície de resposta foi desenvolvida mostrando o efeito 

combinado das duas variáveis sobre as respostas. Os gráficos estatísticos, assim como as 

condições de operação otimizadas para maximizar a eficiência de remoção, foram calculados 

através do software Statistica 6.0®. 

 

4.5 Caracterizações 

 

4.5.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Os espectros de infravermelho da bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent 

foram obtidos pelo espectrômetro modelo IR Tracer-100 da Shimadzu. As amostras em pó 

foram preparadas em pastilhas de KBr e as leituras foram realizadas na faixa de 400 a 4000 

cm-1. 

 

4.5.2 Difratometria de Raios-X (DRX) 

 

Os difratogramas da bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent foram obtidos 

por meio do difratômetro modelo X’Pert PRO MPD da PANalytical usando radiação K do 

cobalto ( =  0,178901 nm) com 2 variando de 3º a 90º. 
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4.5.3 Ponto de carga zero (pHPCZ) 

 

O método descrito é chamado de deriva de pH (pH drift) com algumas 

modificações (SONTHEIMER, CRITTENDEN e SEMMERS, 1988). Este método também 

foi empregado por Ramos et al. (2017), Samanta e Ray (2014) e Ahmad e Mirza (2017). 

Neste trabalho, preparou-se amostras de 50 mL de solução de KCl (0,1 mol L-1) com 

diferentes pHs variando na faixa de 3 a 11. Em seguida foram inseridos 15,0 mg de material 

em cada béquer contendo a solução. Esses sistemas foram deixados em agitação por 24 h a 

100 rpm e 25 ºC em incubadora CT-712R da Cientec. Após esse tempo, os pHs finais foram 

medidos. O pHmetro com eletrodo de vidro utilizado foi o pH 21 pH/mV meter da Hanna. As 

amostras foram a bentonita após 24 h de agitação, P(Am-NaAc) e o compósito (P(Am-

NaAc)/Bent, todas analisadas em duplicata. 

 

4.5.4 Adsorção/dessorção de N2 a 77 K 

 

Os experimentos de adsorção e dessorção de N2 foram realizados a 77 K no 

equipamento Autosorb IQ3 da Quantachrome Instruments com intuito de obter informações 

sobre a superfície dos materiais. Cerca de 100 mg de bentonita e 170 mg de P(Am-NaAc) e 

P(Am-NaAc)/Bent foram previamente degaseificadas sob vácuo com auxílio de uma bomba 

turbo-molecular e aquecidos da temperatura ambiente até 100 ºC durante 2 horas sob taxa de 

aquecimento 1 ºC min-1. 

 

4.5.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Colocou-se uma quantidade de P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent, ambos secos e 

em pó, para intumescer em água destilada por 90 min. Em seguida, as amostras foram 

congeladas com nitrogênio líquido e liofilizadas. Após secagem, elas foram fixadas com fita 

de carbono em suportes de metal (stubs) e recobertas com uma fina camada de ouro de 

aproximadamente 20 nm. Outra amostra de P(Am-NaAc)/Bent foi submetida à adsorção de 

MB seguindo o procedimento descrito na seção 4.3. Após a retirada do compósito da solução, 

seguiu-se o preparo semelhante às amostras anteriores.  A bentonita esfoliada também foi 

analisada. Certa quantidade da argila foi fixada no stub e recoberta com ouro. Esta última foi 

analisada no microscópio Inspect S50 (FEI) com filamento termiônico de tungstênio e as 

outras amostras no Quanta Feg 450 (FEI) com filamento de emissão de campo. As imagens 
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foram obtidas através do detector de elétrons secundários e de energia dispersiva de raios-X 

(EDX). O feixe de elétrons foi submetido a uma ddp de 20,0 kV. 

 

4.6 Estudo do tempo de contato do compósito em solução de AzMe 

 

As condições experimentais descritas no item 4.3 foram utilizadas para o estudo 

do tempo de contato do compósito P(Am-NaAc). O pH de trabalho foi 6,5 e massa de 

hidrogel foi de 43,6 mg. Cada sistema foi utilizado para medir um tempo de contato diferente 

que variou de 5 a 240 min. Após cada tempo, a solução era imediatamente filtrada para 

separar o gel.  Uma alíquota era retirada e sua absorbância era medida no espectrofotômetro 

no comprimento de onda de 664 nm. As medidas foram realizadas em duplicata. 

 

4.7 Isotermas de adsorção  

 

Variou-se a concentração inicial de AzMe de 5,0 a 2000 mg L-1. As soluções 

foram preparadas em solução tampão de fosfato com pH de 6,5. O volume de cada sistema foi 

de 50 mL onde eram postos 43,6 mg de P(Am-NaAc)/Bent. Após 90 min a solução foi filtrada 

para fazer a leitura da absorbância no comprimento de onda de 664 nm. As bateladas foram 

feitas em duplicata a 100 rpm nas temperaturas de 25 ºC, 35 ºC e 45 ºC. Através destes 

experimentos verificou-se, também, o efeito da concentração inicial sobre a capacidade de 

adsorção e a eficiência de remoção. As concentrações de AzMe no equilíbrio foram 

determinadas tomando-se a faixa de 5,0 a 1500 mg L-1. 

 

4.8 Testes de dessorção  

 

Amostras do compósito sintetizado em condições otimizadas foram submetidas 

para adsorver AzMe com numa concentração de 20 mg L-1 durante 90 min. O volume de cada 

solução manteve-se em 50 mL e agitação também foi de 100 rpm. Em seguida, as amostras 

foram separadas por filtração e postas em 50 mL de solução de HCl (0,1 mol L-1), NaOH (0,1 

mol L-1), etanol PA e acetona PA. Os sistemas foram deixados sob agitação por um período de 

tempo superior a 90 min a fim de verificar se haveria dessorção. Um teste de dessorção 

adicional foi feito com a bentonita em HCl 0,1 mol L-1 sob condições semelhantes as que 

foram empregadas para o compósito. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Seleção das variáveis no estudo de adsorção 

 

Dois hidrogéis com teores de reticulação de 0,2 mol% e 1,5 mol% foram 

sintetizados e utilizados na adsorção de AzMe. Ambos apresentaram boas eficiências de 

remoção, sendo que o segundo hidrogel foi um pouco melhor que o primeiro (QUEIRÓS, 

2015). Com isso, pretendeu-se avaliar como seria a eficiência de remoção variando o teor de 

reticulação de 1,0 a 4,0 mol%. Deve-se levar em conta que quanto maior esse teor, menor será 

o intumescimento do hidrogel. 

Experimentos realizados em bateladas costumam utilizar volumes pequenos de 

solução e pequenas quantidades de massa de adsorvente. A faixa de 10 a 50 mg foi utilizada 

com base em testes preliminares. Neste estudo, levou-se em consideração que o material deve 

apresentar uma alta eficiência de remoção com pequenas quantidades de massa (OZAY et al., 

2010). 

O teor de argila também foi levado em consideração, pois de acordo com o que já 

se descreveu anteriormente, a bentonita possui propriedades adsortivas e muitos trabalhos 

com compósitos relacionam a influência do agente incorporado à matriz polimérica e a 

capacidade de adsorção (ZHENG, ZHU e WANG, 2014; CHEN et al., 2017; PENG et al., 

2015). A princípio, não se adicionou teores de argila acima de 30% por causa da dificuldade 

de se sintetizar o compósito sob essas condições. 

Preferiu-se não trabalhar em faixas de pH muito baixas, pois esta faixa poderia 

desfavorecer a adsorção, uma vez que os grupamentos carboxilato passariam a estar 

protonados, desfavorecendo a interação eletrostática conforme se verificou em estudo de 

dessorção de corante em hidrogel realizado em meio ácido (VAZ et al., 2017). A faixa 

utilizada neste delineamento (5,0-8,0) está próxima daquela utilizada por Khafri et al. (2017). 

Com exceção dos pontos axiais, os autores empregaram uma faixa de 5,5 a 8,5 para a 

adsorção de AzMe em carbono ativado, no qual se incorporou nanopartículas de ZnS/Ni. 

A temperatura também é outra variável importante. A faixa utilizada no presente 

estudo (25 ºC - 45 ºC) foi empregada por Chen et al. (2015).  
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5.2 Delineamento composto central (DCC) 

 

Este primeiro delineamento teve como intuito determinar o efeito das cinco 

variáveis sobre a capacidade de adsorção e a eficiência de remoção. A conformidade entre os 

valores preditos e os valores experimentais foi avaliada pelo valor de R2. Idealmente, essa 

conformidade entre os valores é máxima quando R2 é igual a 1.  A Tabela 3 registra todos 

os ensaios experimentais feitos. As respostas analisadas foram a capacidade de adsorção (Y1: 

mg g-1) e a eficiência de remoção (Y2:%). 

Tabela 3 – Ensaios de adsorção utilizando planejamento fatorial completo 
composto central com ponto central (C) e as respostas encontradas 

Experimento X1 X2 X3 X4 X5 Capacidade de adsorção (mg g-1) Eficiência de remoção (%) 
1 1 1 1 1 1 3,1 3,1 
2 +1 1 1 1 1 5,4 5,4 
3 1 +1 1 1 1 68,5 68,5 
4 +1 +1 1 1 1 69,5 69,5 
5 1 1 +1 1 1 3,0 14,8 
6 +1 1 +1 1 1 3,8 18,8 
7 1 +1 +1 1 1 19,9 99,4 
8 +1 +1 +1 1 1 19,9 99,6 
9 1 1 1 +1 1 0,3 0,3 
10 +1 1 1 +1 1 0,5 0,5 
11 1 +1 1 +1 1 68,5 68,6 
12 +1 +1 1 +1 1 68,5 67,8 
13 1 1 +1 +1 1 2,1 10,6 
14 +1 1 +1 +1 1 1,7 8,3 
15 1 +1 +1 +1 1 19,9 99,2 
16 +1 +1 +1 +1 1 19,8 99,1 
17 1 1 1 1 +1 6,2 6,2 
18 +1 1 1 1 +1 5,2 5,1 
19 1 +1 1 1 +1 80,4 80,4 
20 +1 +1 1 1 +1 78,1 78,1 
21 1 1 +1 1 +1 2,2 11,0 
22 +1 1 +1 1 +1 3,1 15,6 
23 1 1 +1 1 +1 19,9 99,6 
24 +1 1 +1 1 +1 19,9 99,7 
25 1 1 1 +1 +1 0,8 0,7 
26 +1 1 1 +1 +1 1,0 1,0 
27 1 1 1 +1 +1 71,4 70,7 
28 +1 1 1 +1 +1 67,5 68,2 
29 1 1 +1 +1 +1 0,2 1,1 
30 +1 1 +1 +1 +1 0,4 2,0 
31 1 1 +1 +1 +1 19,9 99,2 
32 +1 1 +1 +1 +1 19,8 99,1 

33(C) 0 0 0 0 0 30,9 92,9 
34(C) 0 0 0 0 0 31,1 93,5 
35(C) 0 0 0 0 0 31,1 93,5 
36(C) 0 0 0 0 0 31,5 94,6 

Fonte: elaborada pelo autor. X1: reticulação (mol%); X2: teor de mineral (%); X3: dosagem de gel (mg); X4: pH; 
X5: temperatura (ºC). 
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5.2.1 Capacidade de adsorção 

 

A Tabela 4 traz a ANOVA obtida através do DCC para a capacidade de adsorção. 

Pelo valor do R2 (0,991) evidencia-se que o modelo é bastante preditivo , ou seja, a 

previsibilidade do modelo é de 99,1%. Na análise do teste F para cada parâmetro, levou-se em 

consideração o valor tabelado de F1,20 (4,35, referência). Valores acima são considerados 

significativos com nível de significância de 5%.  Os valores de p, por outro lado, devem ser 

inferiores a 0,05 para que o parâmetro seja significativo. 

Os resultados da ANOVA mostram que o modelo possui altos valores de F e 

baixos valores de p para duas variáveis. O teor de mineral (X2) e a dosagem de hidrogel (X3) 

foram as que apresentaram os efeitos lineares mais significativos. O efeito dessas duas 

variáveis será discutido na seção 5.1.2.1. O pH (X4), por sua vez, foi uma variável 

estatisticamente significativa, porém seu efeito foi pouco pronunciado em relação às duas 

variáveis anteriores, já que o valor de F não foi tão alto. O efeito da interação entre o teor de 

mineral e a dosagem de hidrogel que é representada por X2X3 também foi importante, ou seja, 

essas duas variáveis não são independentes sobre a capacidade de adsorção, o que justifica o 

planejamento experimental. 

 
Tabela 4 – Análise de variância (ANOVA) para a capacidade de adsorção 
obtida pelo DCC  

Fonte de 
variação 

Gla 
Capacidade de adsorção (mg g-1) 

SQb QMc Valor de F Valor de p 
X1 1 0,15 0,15 0,01 0,907673 

X2* 1 14990,32 14990,32 1341,14 0,000000 
X3* 1 5497,06 5497,06 491,81 0,000000 
X4* 1 65,61 65,61 5,87 0,025021 
X5  14,78 14,78 1,32 0,263764 

X1X2 1 2,23 2,23 0,20 0,659611 
X1X3 1 0,77 0,77 0,07 0,796069 
X1X4 1 0,99 0,99 0,09 0,768852 
X1X5 1 2,85 2,85 0,26 0,619118 

X2X3* 1 5191,45 5191,45 464,47 0,000000 
X2X4 1 0,58 0,58 0,05 0,821407 
X2X5 1 16,81 16,81 1,50 0,234355 
X3X4 1 28,56 28,56 2,56 0,125593 
X3X5 1 29,61 29,61 2,65 0,119277 
X4X5 1 15,68 15,68 1,40 0,250069 

Resíduo 20 223,55 11,18   
Total 35 26081,00    

R2 0,99143 
Fonte: elaborada pelo autor (a = graus de liberdade; b = soma dos quadrados; c = quadrado médio; * = efeitos 
significativos com nível de significância de 5%). 
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5.2.2 Eficiência de remoção 

 

A ANOVA para a eficiência de remoção está apresentada na Tabela 5. Para esta 

resposta, o modelo é menos preditivo. Assim como para a resposta anterior, os fatores teor de 

mineral (X2) e dosagem de gel (X3) foram os que apresentaram efeitos lineares significativos 

sobre a eficiência de remoção, apesar de X3 apresentar efeito pouco expressivo, pois seu valor 

de F não foi tão elevado. Não houve efeitos de interação significativos. 

  

Tabela 5 – Análise de variância (ANOVA) para a eficiência de remoção 
obtida pelo DCC 

Fonte de 
variação 

Gla 
Eficiência de remoção (%) 

SQb MQc Valor de F Valor de P 
X1 1 0,60 0,60 0,0015 0,969870 

X2* 1 49764,04 49764,04 121,8257 0,000000 
X3* 1 2502,12 2502,12 6,1254 0,022398 
X4 1 192,78 192,78 0,4719 0,499982 
X5  0,57 0,57 0,0014 0,970683 

X1X2 1 5,62 5,62 0,0138 0,907760 
X1X3 1 3,18 3,18 0,0078 0,930544 
X1X4 1 5,37 5,37 0,0131 0,909879 
X1X5 1 0,68 0,68 0,0017 0,967915 
X2X3 1 832,38 832,38 2,0377 0,168868 
X2X4 1 33,43 33,43 0,0818 0,777751 
X2X5 1 56,43 56,43 0,1381 0,714041 
X3X4 1 0,03 0,03 0,0001 0,992738 
X3X5 1 76,10 76,10 0,1863 0,670639 
X4X5 1 25,99 25,99 0,0636 0,803418 
Erro 20 8169,71 408,49   
Total 35 61669,04    

R2 0,86752 

Fonte: elaborada pelo autor (a = graus de liberdade; b = soma dos quadrados; c = média dos quadrados, * = 
efeitos significativos com nível de significância de 5%).  
 

5.3 Delineamento composto central rotacional (DCCR) 

 

Com base no delineamento anterior, as variáveis teor de mineral e dosagem de gel 

foram selecionadas para o DCCR, pois elas foram as que tiveram maior influência sobre as 

respostas. Neste delineamento, essas variáveis foram representadas por X1 e X2, 

respectivamente. Os resultados do DCCR constam na Tabela 6, onde são mostrados tanto os 

valores experimentais encontrados, quanto os valores preditos pelos modelos para cada fator. 

A partir de uma inspeção dos valores numéricos já se pode constatar que os modelos obtidos 

são bastante preditivos. 
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Tabela 6 – Ensaios de adsorção utilizando delineamento composto central 
rotacional com ponto central (C) e as respostas encontradas 

Experimento X1 X2 
Capacidade de adsorção (mg g-1) Eficiência de remoção (%) 

Experimental Predito Experimental Predito 
1 1 1 40,6 43,2 81,2 82,2 
2 +1 1 47,9 49,0 95,9 94,5 
3 1 +1 19,8 19,8 98,9 100,5 
4 +1 +1 19,9 18,4 99,4 98,6 
5  0 27,1 25,5 95,2 93,4 
6 + 0 28,2 28,7 99,1 100,7 
7 0  59,5 57,1 82,7 83,0 
8 0 + 17,7 19,0 99,3 98,8 

9(C) 0 0 28,3 28,3 99,0 99,0 
10(C) 0 0 28,3 28,3 99,0 99,0 
11(C) 0 0 28,2 28,3 98,8 99,0 

              Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.3.1 Capacidade de adsorção 

 

A Tabela 7 mostra a ANOVA obtida pelo DCCR para a capacidade de adsorção. O 

alto valor de R2 (0,988) mostra que há uma grande conformidade entre os valores preditos e 

os valores experimentais. A correlação entre eles pode ser visualizada através da Figura 8. 

Com base nos dados da Tabela 6 e da Equação 3, a relação entre a capacidade de adsorção 

(Y1) com o teor de argila (X1) e a dosagem de gel (X2) pode ser expressa pela Equação 9.  

Apenas os efeitos linear e quadrático da dosagem de gel (X2 e X2
2) foram 

significativos sobre a capacidade de adsorção, por apresentarem altos valores de F e baixos 

valores de p. Isso também pode ser verificado através do diagrama de Pareto mostrado na 

Figura 9. Este diagrama apresenta de forma clara quais são as variáveis que exercem 

influência sobre a resposta. Aquelas cujas barras se estendem à direita da linha divisória (p = 

0,05) são significativas. Cada barra apresenta um valor referente à estatística de teste t. 

Verifica-se que a dosagem de gel (X2) apresentou um efeito negativo, ou seja, à 

medida que se aumenta a dosagem de gel, a capacidade de adsorção diminui, o que é esperado 

de acordo com a Equação 7, já que a capacidade de adsorção é inversamente proporcional à 

quantidade de massa do adsorvente (ARAVINDHAM et al., 2007). Já o efeito quadrático 

desse mesmo fator (X2
2) é positivo sobre a resposta. 
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Tabela 7 – Análise de variância (ANOVA) para a capacidade de adsorção 
obtida pelo DCCR  

Fonte de 
variação Gla 

Capacidade de adsorção (mg g-1) 
SQb QMc Valor de F Valor de p 

X1 1 10,09 10,09 2,5357 0,172179 
X1

2 1 1,86 1,86 0,4673 0,524601 
X2* 1 1456,07 1456,07 365,8165 0,000007 
X2

2* 1 135,13 135,13 33,9502 0,002104 
X1X2  13,06 13,06 3,2801 0,129888 

Resíduo  19,90 3,98   
Total  1659,29    

R2 0,98801 

Fonte: elaborada pelo autor (a = graus de liberdade; b = soma dos quadrados; c =  quadrado médio, * = 
efeitos significativos com nível de significância de 5%). 
 

Figura 8 – Valores experimentais de capacidade de adsorção versus 
valores preditos para a adsorção de AzMe 
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                                 Fonte: elaborada pelo autor. 

   

                 Y1 = 28,27 + 1,12X1 – 0,57X1
2 – 13,49X2 + 4,89X2

2 – 1,81X1X2                                        (9) 
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Figura 9 – Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para a 
capacidade de adsorção 
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             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.3.2 Eficiência de remoção 

 

A eficiência de remoção é tomada como a resposta mais importante neste 

delineamento, pois permite mensurar o quanto de corante foi removido em relação à 

quantidade inicial. A Tabela 8 mostra a ANOVA obtida pelo DCCR para a eficiência de 

remoção. O alto valor de R2 (0,973) mostra que há uma grande conformidade entre os valores 

preditos e os valores reais, mostrando que o DCCR foi mais efetivo na análise dos dados do 

que o DCC. A correlação entre elas pode ser visualizada através da Figura 10. Com base nos 

dados da Tabela 8 e da Equação 3, a relação entre a eficiência de remoção (Y2) com o teor de 

argila (X1) e a dosagem de gel (X2) pode ser expressa pela Equação 10.  

Com exceção do efeito quadrático do teor de mineral, todos os outros foram 

significativos sobre a eficiência de remoção, pois apresentam altos valores de F e baixos 

valores de p. O diagrama de Pareto mostrado na Figura 11 também confirma isso. Verifica-se 

que a dosagem de gel (X2) foi o mais significativo sobre a resposta, apresentando um efeito 

positivo, ou seja, à medida que se aumenta a dosagem de gel, a eficiência de remoção também 

aumenta. Entretanto, esse aumento não se dá indefinidamente, pois o efeito quadrático desse 

mesmo fator (X2
2) é negativo sobre a resposta. O teor de argila (X1) também tem um efeito 
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positivo sobre a resposta, porém menos pronunciado. Isto significa que a inserção da 

bentonita melhorou as propriedades adsortivas do material. Mais detalhes sobre o efeito de 

cada uma das variáveis serão abordados através da análise da superfície de resposta na 

próxima seção. 

 

Tabela 8 – Análise de variância (ANOVA) para a eficiência de remoção 
obtida pelo DCCR 

Fonte de 
variação 

Gla 
Eficiência de remoção (mg g-1) 

SQb MQc Valor de F Valor de P 
X1* 1 53,18 53,18 21,3876 0,005711 
X1

2 1 5,33 5,32 2,1422 0,203167 
X2* 1 251,80 251,80 101,2748 0,000166 
X2

2* 1 91,46 91,46 36,7875 0,001759 
X1X2*  50,09 50,09 20,1469 0,006468 

Resíduo  12,43 2,49   
Total  459,24    

R2 0,97293 

Fonte: elaborada pelo autor (a = graus de liberdade; b = soma dos quadrados; c = média dos quadrados, * = 
efeitos significativos com nível de significância de 5%). 

 
Figura 10 – Valores experimentais de eficiência de remoção versus 
valores preditos para a adsorção de AzMe 
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                                Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Y2 = 98,95 + 2,58X1 – 0,97X1
2 + 5,61X2 – 4,02X2

2 – 3,54X1X2 (10) 
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Figura 11 – Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados sobre a 
eficiência de remoção 
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             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.3.2.1 Superfície de resposta e otimização das variáveis para a eficiência de remoção 

 

Como já mencionado, a eficiência de remoção é a resposta mais relevante neste 

delineamento. Com o intuito de maximizar seu valor, a superfície de resposta foi gerada pelo 

efeito das variáveis sobre a eficiência de remoção (Figura 12). 

Analisando a curva, nota-se que para baixos teores de argila, à medida que se 

aumenta a dosagem de gel, a eficiência de remoção também aumenta consideravelmente até 

atingir um máximo. Esse comportamento se deve ao aumento de sítios trocáveis disponíveis 

no hidrogel. Isto indica que chega-se a um ponto em que a quantidade de corante se esgota 

sobre os sítios de tal modo que mesmo que aumente a quantidade de sítios, não há corante 

suficiente para preenchê-los (ABDEL-HALIM, 2013). Quando o teor de argila é alto, 

verifica-se que a eficiência de remoção aumenta gradualmente com o aumento da dosagem até 

atingir um máximo, e depois passa a diminuir gradualmente. Essa diminuição pode ser devido 

ao fato de que à medida que a dosagem aumenta, os grãos de gel começam a se aglomerar, 

fazendo com que a área superficial se reduza e os sítios passam a ser bloqueados (CHAARI, 

MOUSSI e JAMOUSSI, 2015). 

Quando se analisa a região com baixa dosagem, verifica-se que à medida que se 

aumenta o teor de argila, a eficiência de remoção cresce expressivamente. Uma possível 
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explicação para esse aumento é que a presença da bentonita dificulta o entrelaçamento das 

cadeias poliméricas. Com isso, as ligações de hidrogênio são enfraquecidas, gerando 

vacâncias que permitem o aprisionamento de moléculas (ZHENG, ZHU e WANG, 2014). É 

importante salientar que o aumento no teor de bentonita implica na presença de mais centros 

com carga negativa no compósito, o que favorece interações eletrostáticas (BOZAIDA et al., 

2004; THAKUR, PANDEY e AROTIBA, 2016). Além disso, a repulsão entre as cargas 

negativas da rede polimérica e da bentonita permitem uma maior área superficial livre 

disponível para interagir com as moléculas de AzMe (PANDEY e AROTIBA, 2016).  

Por outro lado, na região de alta dosagem, percebe-se que o aumento do teor de 

bentonita acarreta em uma diminuição gradual da eficiência de remoção. Isso se deve, 

possivelmente, a uma diminuição na proporção de grupos carboxilato decorrente da presença 

de bentonita em excesso (ZHENG, ZHU e WANG, 2014). Mittal e Ray (2016) reportaram que 

o aumento no teor de nanopartículas de TiO2 em hidrogéis de poli(acrilamida-g-goma ghatti) 

fez com que a eficiência de remoção de azul de metileno diminuísse a partir de um certo 

ponto. Isso ocorre devido a um efeito de reticulação entre as nanopartículas e os grupos 

funcionais livres do hidrogel. Como consequência, há uma diminuição no número de sítios 

ativos do material. Com base nesses trabalhos é possível pressupor que os grupos funcionais 

do hidrogel tenham interagido com a bentonita, acarretando em uma diminuição dos sítios 

disponíveis para interagir com o AzMe. 

 

Figura 12 – Superfície de resposta para a eficiência de remoção em 
função do teor de argila e da dosagem de hidrogel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

  Fonte: elaborada pelo autor. Condições: pH de 6,5; temperatura: 25 ºC; agitação: 100 rpm; força iônica: 0,1 
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As variáveis otimizadas geradas pelo software são 24,7% de bentonita e 43,6 mg 

de hidrogel. Os resultados encontrados com essas variáveis para as duas respostas estão 

apresentados na Tabela 9. Embora a condição ótima não seja a mesma para a capacidade de 

adsorção, seu valor também foi colocado na Tabela 9 para comparar com o valor predito pela 

Equação 9. A diferença percentual é expressa em relação ao valor predito. 

Com base na Tabela 9, é notável que o valor de 100,9% não possui significado 

físico. Este valor é encontrado através da Equação 10. Apesar disso, o valor experimental de 

99,4% já indica que as variáveis possibilitaram uma ótima eficiência de remoção. Os valores 

de capacidade de adsorção também foram próximos sob estas condições, o que mostra que o 

modelo expresso pela Equação 9 também é bastante preditivo. Tendo em vista, os valores da 

otimização, o compósito com 24,7% de bentonita e 1,0 mol% reticulado (que será nomeado 

como P(Am-NaAc)/Bent)  foi submetido às caracterizações para compará-lo com a bentonita 

e o copolímero (nomeado P(Am-NaAc)).  

 

Tabela 9 – Respostas encontradas na condição ótima de eficiência de 
remoção (teor de argila: 24,7% e dosagem de hidrogel: 43,6 mg) 

Eficiência de remoção (%) 

Experimental 99,36 ± 0,04 

Previsto 100,9 

Erro de previsão (%) 1,5 

Capacidade de adsorção (mg g-1) 

Experimental 22,79 ± 0,05 

Previsto 23,3 

Erro de previsão (%) 2,1 

             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.4 Caracterizações 

 

5.4.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Os espectros de FTIR da bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent (na 

condição ótima de síntese) estão mostrados na Figura 13. As atribuições das principais bandas 

de absorção são mostradas na Tabela 10. As bandas de absorção no espectro da bentonita 

indicam que a montmorilonita é o seu principal constituinte. A banda em 799 cm-1, cuja 

intensidade é muito pequena, indica a presença de quartzo. Já a banda em 1636 cm-1 

corresponde à deformação angular da água (MADEJOVÁ e KOMADEL, 2001). A banda em 
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467 cm-1 da argila sofre um deslocamento expressivo para 455 cm-1. Essa banda corresponde 

à deformação angular de Si-O-Si. Percebe-se que a banda referente à (Al-O-Si) não sofreu 

deslocamento expressivo (525 – 521 cm-1). Essas informações dão indício que houve 

mudanças no plano basal da argila, pois o alumínio faz parte da camada interna da estrutura 

da bentonita conforme pode ser visto na Figura 4.  

No espectro do copolímero, por sua vez, destacam-se as bandas em 1402, 1558 e 

1672 cm-1. As duas primeiras se referem ao carboxilato e a última ao grupo amida. Essas 

bandas são provenientes dos monômeros acrilato de sódio e acrilamida. O aparecimento das 

bandas de absorção em torno de 1452 cm-1 e 1454 cm-1 nos espectros do copolímero e 

compósito, respectivamente, corresponde à deformação angular dos grupos –CH2, o que 

evidencia que houve polimerização, pois os grupos metileno são ausentes nos monômeros. O 

espectro do P(Am-NaAc)/Bent também apresenta bandas referentes aos monômeros 

acrilamida e acrilato de sódio e bandas pertencentes à bentonita, o que confirma a presença de 

todos estes componentes na estrutura do compósito. 

 
Figura 13 – Espectros de FTIR da bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-
NaAc)/Bent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 10 – Atribuição das principais bandas de absorção no 
infravermelho para a bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent  

Número de onda (cm-1) 
Atribuição Referências 

Bentonita P(Am-NaAc) P(Am-NaAc)/Bent 

   da 
argila 

MADEJOVÁ e 
KOMADEL, 2001 

   da 
argila 

MAKHOUKHI, 
VILLEMIN e DIDI, 

2013 

   (H-O-H) 
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

   (Si-O) 
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

   (Al-Al-OH)
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

    (Si-O) 
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

   (Al-O-Si)
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

  455 (Si-O-Si)
MADEJOVÁ e 

KOMADEL, 2001 

   
KUNDAKCI, ÜZÜM 
e KARADAĞ, 2009 

   
KUNDAKCI, ÜZÜM 
e KARADAĞ, 2009 

   C
RASHIDZADEH, 
OLAD e SALARI, 

2015 

   
C=Ode 

amida 
MAGALHÃES et al., 

2013 

   COO-
MAGALHÃES et al., 

2013 
   (CH2) PAROLO et al., 2014 

   COO-
SUN et al., 2015; 

DRAGAN e APOPEI, 
2011 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.4.2 Difratometria de raios-X (DRX) 

 

A identificação de fases da bentonita foi realizada com o auxílio do software 

X’Pert HighScore Plus ®. Os elementos presentes na amostra foram fornecidos ao software 

com base em informações obtidas por MEV-EDX que será descrita no item 5.2.4. O padrão de 

difração da bentonita (lista de picos) está mostrado na parte superior da Figura 14 seguido das 

principais fases cristalinas identificadas. Uma breve descrição dessas fases está contida na 

Tabela 11. Espera-se que a bentonita apresente a montmorilonita como principal fase 

cristalina (CLEN e DOEHLER, 1961). O quartzo e a albita também são relatados na literatura 

como presentes na bentonita (ANDRINI et al., 2017; MASINDI et al., 2017). A indicação 

dessas fases também está de acordo com a presença de aluminosilicatos detectados por FTIR. 
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Figura 14 – Padrões de difração da bentonita, quartzo, montmorilonita e 
albita (CoK,  = 0,178901 nm) 
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             Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Tabela 11 – Fases cristalinas identificadas por DRX para a bentonita  

Fase Nome indexado Fórmula química 
Código de 

referência 

Montmorilonita 

Hidróxido 

aluminosilicado de 

sódio hidratado 

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O16 (OH)2·xH2O 00-012-0232 

Quartzo Óxido de silício SiO2 01-087-2096 

Albita 
Aluminosilicato de 

sódio e cálcio 
(Na,Ca)(Si,Al)4O8 00-020-0548 

             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Os difratogramas de raios-X da bentonita antes e após agitação, P(Am-NaAc) e 

P(Am-NaAc)/Bent  são comparados na Figura 15. O aparecimento de picos de difração no 

compósito é devido apenas à presença da argila, uma vez que o copolímero é amorfo. O pico 

de maior interesse é aquele que aparece em 2 = 8,5º correspondendo ao plano 001 da 

esmectita. Verifica-se que esse pico não desaparece no difratograma do compósito, mas 
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apresenta uma grande deformação, sugerindo que esse plano foi modificado. Uma 

possibilidade de modificação seria a exfoliação parcial da bentonita. 

 
Figura 15 – Difratogramas de raios-X da bentonita antes e após agitação, 
P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent com 1,0 mol% de reticulação 
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                         Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.4.3 Ponto de carga zero (pHPCZ) 

 

O ponto de carga zero é o pH em que a carga superficial do adsorvente é nula. 

Abaixo desse pH, a carga superficial é positiva, enquanto que acima dele, a carga superficial é 

negativa (APPEL et al., 2003). Conhecer o pHPCZ de um material é importante para o estudo 

de adsorção de espécies carregadas, pois a superfície do adsorvente pode se comportar de 

modo distinto dependendo do pH. 

A Figura 16 mostra a variação no pH (pH) em função do pH inicial. O pHPCZ  é 

o pH em que essa diferença é zero. Com base na figura, pode-se constatar por interpolação 

que a bentonita após agitação apresenta um pHPCZ de 5,5. Valores próximos foram 

encontrados por Guo et al. (2009) para a bentonita de sódio, cujo valor foi de 

aproximadamente 4,9 em NaCl 0,1 mol L-1 e Gu et al. (2011), os quais determinaram que a 

bentonita tratada com Al3+ e NaOH apresentou um valor de cerca de 5,2.  

O compósito, por sua vez, apresenta um pHPCZ de 5,1 o que é semelhante à argila 

e mais distante do copolímero, cujo valor é de 5,8. Em ambos os materiais, os valores de 

pHPCZ são inferiores ao pKa do ácido poliacrílico (6,80 de acordo com MITTAL, 2000). Isto 

ocorre devido à presença do acrilato de sódio que tem carga negativa, reduzindo o pHPCZ em 

relação ao  pKa do ácido poliacrílico (MANDAL e RAY, 2016). A diminuição do pHPCZ do 

copolímero de 5,8 para 5,1 no compósito indica que a introdução da argila modificou o 

copolímero, produzindo um material com superfície mais negativa. A faixa de pH utilizada no 

delineamento experimental foi majoritariamente acima dos pHsPCZ dos hidrogéis o que fez 

com que o pH tivesse pouca influência na adsorção de MB, pois para um pH> pHPCZ, a 

adsorção de cátions é favorecida. 
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Figura 16 – Variação do pH em função do pH inicial para a bentonita 
após agitação, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent 
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             Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.4.4 Adsorção/dessorção de N2 a 77 K 

 

A Figura 17a representa as isotermas de adsorção de N2 a 77 K para a bentonita, o 

copolímero e o compósito.  Como os materiais poliméricos apresentaram baixa adsorção em 

relação a bentonita, a Figura 17b mostra uma ampliação das isotermas para estes materiais. O 

perfil de todas as isotermas mostram duas regiões bem inclinadas. Uma a baixas pressões 

relativas e outra em altas pressões relativas. Além disso, há uma faixa onde as curvas de 

adsorção e desorção não coincidem, o que caracteriza uma histerese de adsorção. Esse perfil é 

típico de uma isoterma do tipo IV(a), o que caracteriza materiais mesoporosos (THOMMES 

et al., 2015). 

O copolímero P(Am-NaAc) apresenta uma baixa quantidade adsorvida em relação 

à argila. A  isoterma do compósito apresentou comportamento semelhante a do copolímero. 

Essa redução no volume de gás adsorvido pode ser devido à intercalação do polímero nos 

mesoporos da bentonita, fazendo com que eles sejam bloqueados, e com isso, as interações 

das moléculas de nitrogênio com a bentonita são impedidas (PAROLO et al., 2014; LI et al., 
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2017). Este resultado permite inferir que a porosidade inicial do hidrogel não interfere na sua 

eficiência de remoção conforme mostrado nos experimentos anterirores. 

 

Figura 17 – Isotermas de adsorção/desorção de N2 obtidas para (a) a 
bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent e (b) P(Am-NaAc) e P(Am-
NaAc)/Bent em escala maior 

                                                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5.4.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias da bentonita, P(Am-NaAc) e P(Am-NaAc)/Bent estão 

apresentadas nas Figuras 18, 19 e 20, as quais exibem imagens obtidas pelo detector de 

elétrons secundários (ES) e pelo detector de energia dispersiva de raios-X  (EDX) 

acompanhado dos respectivos espectros. O primeiro detector permite a análise da morfologia 

dos materiais, enquanto que o segundo identifica e exibe a distribuição dos principais 

elementos que constituem cada material.  

A micrografia da bentonita não-tratada, exibida na Figura 18 mostra uma 

distribuição de grãos com diferentes tamanhos e formatos, o que deve ser devido à agregação 

de partículas menores. As imagens obtidas pelo EDX mostram grande abundância de silício, 

alumínio e oxigênio, o que é esperado já que a bentonita é constituída de aluminosilicatos. A 

detecção de Fe, Na, Ca, K e Mg indicam que esses elementos são os cátions trocáveis da 

bentonita (MASINDI et al., 2017). 

A Figura 19, por sua vez, mostra uma micrografia do P(Am-NaAc). Nota-se que a 

superfície do copolímero possui muitas dobras com algumas reentrâncias. As análises de EDX 

detectam sódio, proveniente do acrilato de sódio; nitrogênio da acrilamida e oxigênio que, por 

sua vez, é um elemento comum a ambos os monômeros. 

Por fim, a Figura 20 mostra a morfologia do compósito. Fica evidente que a 

presença da argila altera a superfície do copolímero de modo expressivo. P(Am-NaAc)/Bent 

apresenta uma superfície rugosa com vários grãos distribuídos ao longo dela. Esses grãos são 

bentonita de acordo com o EDX. A presença desses grãos intactos está em conformidade com 

o aparecimento de picos de difração da bentonita no difratograma do compósito (Figura 13). 

Entretanto, as imagens de EDX também mostram uma ampla distribuição dos elementos 

silício e alumínio por todo o material, evidenciando que a argila não está concentrada apenas 

nos grãos, mas também está distribuída por todo o compósito. Como esses grãos estão 

contidos na matriz polimérica, eles não serão um problema durante a filtração do adsorvente 

em uma possível aplicação de remoção de corante. Alguns cátions trocáveis da bentonita, ou 

seja, Fe, K e Ca, (MASINDI et al., 2017) também foram detectados. O aumento considerável 

de Na se deve à presença do acrilato de sódio no compósito. 
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Figura 18 – Micrografia da bentonita com seu espectro de raios-X e mapas de elementos 

obtidos por EDX acoplado ao MEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 19 – Micrografia do P(Am-NaAc) com seu espectro de raios-X e mapas de elementos 

obtidos por EDX acoplado ao MEV   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 20 – Micrografia do P(Am-NaAc)/Bent com seu espectro de raios-X e mapas de 

elementos obtidos por EDX acoplado ao MEV   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborada pelo autor. 



56 
 

5.5 Estudo do tempo de contato e modelos cinéticos 

 

A variação da capacidade de adsorção e eficiência de remoção está mostrada na 

Figura 21. Pode ser percebido que o compósito apresenta rápida velocidade de adsorção no 

início, devido à disponibilidade de muitos grupos livres na sua superfície. Em 10 min, 89% do 

corante já foi adsorvido. Em 20 min, a eficiência atinge um valor de 97,4%. À medida que a 

adsorção prossegue, a disponibilidade de grupos livres se torna bastante reduzida até que o 

equilíbrio é finalmente atingido em torno de 60 min. A capacidade de adsorção é em média de 

22,8 mg g-1 ± 0,1 mg g-1 e a eficiência de remoção está em 99,6% ± 0,2%.  

 
Figura 21 – Tempo de contato do P(Am-NaAc)/Bent  em solução de 
AzMe  
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Fonte: elaborada pelo autor. Concentração inicial: 20 mg L-1; volume: 50 mL; dosagem: 43,6 mg; pH: 6,5; 

temperatura: 25 ºC; agitação: 100 rpm; força iônica: 0,1. 

 
As cinéticas de adsorção foram investigadas utilizando dois modelos: pseudo-

primeira ordem (LARGERGREN, 1898) e pseudo-segunda ordem (HO e MCKAY, 1998). O 

primeiro modelo é representado pelas suas formas não-linear e linear através das Equações 11 

e 12, respectivamente. O segundo modelo, por sua vez, é representado pela Equação 13, e 

possui forma linearizada expressa pela Equação 14. Os parâmetros k1 e k2 são as constantes 

de adsorção de pseudo-primeira ordem (min-1) e de pseudo-segunda ordem (g mg-1 min-1), 

respectivamente; qe e qt são as quantidades adsorvidas (mg g-1) no equilíbrio e em um 

determinado tempo t (min), respectivamente.  A Figura 22 mostra as regressões não-lineares, 

enquanto que a Figura 23 apresenta as regressões lineares. A função erro a ser minimizada foi 

a soma dos quadrados dos resíduos, dada pela Equação 3. O melhor ajuste dos modelos foi 

analisado por comparação dos coeficientes de determinação (R2). 

 



57 
 

��  �     − �  (11) 

                                  ln(qe – qt) = lnqe – k1t (12) ��  � �  �  � � � (13) ���    � �    ��  (14) 

 
 
Figura 22 – Modelos não-lineares de pseudo-primeira ordem e pseudo-
segunda ordem para a cinética de adsorção de AzMe no P(Am-
NaAc)/Bent 
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Fonte: elaborada pelo autor. Concentração inicial: 20 mg L-1; volume: 50 mL; dosagem: 43,6 mg de hidrogel 
com 24,7% de teor de argila; pH: 6,5; temperatura: 25 ºC; agitação: 100 rpm; força iônica: 0,1. 
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Figura 23 – Modelos lineares de (a) pseudo-primeira ordem e (b) pseudo-
segunda ordem para a cinética de adsorção de AzMe no P(Am-
NaAc)/Bent 
 
 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. Concentração inicial: 20 mg L-1; volume: 50 mL; dosagem: 43,6 mg de hidrogel 
com 24,7% de teor de argila; pH: 6,5; temperatura: 25 ºC; agitação: 100 rpm; força iônica: 0,1. 

 

Com base na Figura 23, nota-se que a cinética de pseudo-primeira ordem não 

abrange todo o intervalo de tempo estudado. Isso acontece devido à forma linearizada da 

Equação 12, a qual exige o conhecimento prévio da capacidade de adsorção no equilíbrio. 

Este valor foi calculado tomando-se a média de todas os valores de capacidade de adsorção a 

partir de 60 min. A cinética de pseudo-segunda ordem, por outro lado, não exige esse 

conhecimento prévio e pode ser aplicada a todo o intervalo estudado. Este modele propõe que 

a quimissorção é a etapa limitante da velocidade (MCKAY et al., 1999). 

A Tabela 12 exibe os parâmetros obtidos a partir das Figuras 22 e 23, bem como 

os valores de R2. Percebe-se facilmente que o modelo de pseudo-primeira ordem teve um 

melhor ajuste por regressão não–linear, cuja capacidade de adsorção no equilíbrio (22,7 mg g-

1) foi praticamente igual ao valor experimental (22,8 mg g-1). Entretanto, o modelo de pseudo-

segunda ordem foi o que apresentou melhor ajuste por regressão linear. O valor de qe 

encontrado por este modelo (23,0 mg g-1) também foi muito próximo do valor experimental. 

Mekewi et al. (2015) trabalharam com hidrogéis à base de poli(acrilamida-co-

ácido acrílico) para remover azul de metileno. Eles utilizaram regressão linear nas cinéticas de 

adsorção. Ambos os modelos já mencionados apresentaram valores de R2 acima de 0,9, sendo 

que os de pseudo-segunda ordem foram os que tiveram R2 mais próximos de 1.  

Verificou-se que argilas cuja estrutura se assemelha à montmorilonita 

apresentaram melhores ajustes para a cinética de pseudo-segunda ordem. Os autores 

utilizaram regressão não-linear (AUTA e HAMEED, 2012). Ma et al. (2017) concluíram que 
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um compósito à base de poli(acrilamida-co-acrilato)/montmorilonita e talo de milho 

apresentaram cinética de adsorção de AzMe de pseudo-segunda ordem com base em regressão 

linear. A partir disso, os autores reportam que tal comportamento é evidência de um processo 

químico. Alguns trabalhos também associam que um bom ajuste de pseudo-segunda ordem 

sugere que há um processo químico, onde ocorre compartilhamento ou troca de elétrons entre 

o adsorvente e o adsorvato e é a etapa limitante da velocidade (HO e MCKAY, 1999; ALLEN 

et al., 2005; ZHU e LI, 2015). 

 
Tabela 12 – Parâmetros obtidos pela cinética de adsorção de AzMe em 
P(Am-NaAc)/Bent calculados a partir dos gráficos das Figuras 17 e 18  

Pseudo primeira-ordem k1 (min-1) qe (mg g-1) R2 

Linear 0,052 2,8 0,78610 

Não-linear 0,237 22,7 0,99558 

Pseudo segunda-ordem k2 (g mg-1 min-1) qe (mg g-1) R2 

Linear 0,042 23,0 0,99996 

Não-linear 0,022 23,5 0,92927 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

5.6 Isotermas de adsorção 

 

O equilíbrio de adsorção foi avaliado através do estudo das isotermas de adsorção. 

Através destas, é possível verificar como a capacidade de adsorção varia com a concentração 

no equilíbrio sob temperatura constante. As isotermas realizadas nas três temperaturas estão 

mostradas na Figura 24. É possível constatar que a capacidade de adsorção aumenta 

rapidamente com o aumento da concentração no equilíbrio até se estabilizar. Verifica-se 

também que a temperatura tem um efeito significativo sobre a capacidade de adsorção. Esse 

efeito não foi verificado no delineamento experimental porque a concentração inicial de 

AzMe era baixa. Pode-se perceber também que o processo de adsorção é exotérmico porque a 

capacidade de adsorção diminui com o aumento da temperatura, embora essa diminuição seja 

leve. 
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Figura 24 – Isotermas de adsorção de AzMe pelo compósito P(Am-
NaAc)/Bent sob três temperaturas 

 
Fonte: elaborada pelo autor. Condições: dosagem: 43,6 mg de hidrogel com 24,7% de teor de argila; volume: 50 
mL; pH 6,5; agitação: 100 rpm; tempo de contato: 90 min. 

 

A relação entre a quantidade de corante adsorvido e a quantidade remanescente na 

solução pode ser expressa por relações matemáticas. Com os parâmetros físico-químicos 

obtidos e os pressupostos termodinâmicos é possível ter indícios sobre o mecanismo de 

adsorção, propriedades de superfície e o grau de afinidade dos adsorventes (BULUT, 

OZACAR e SENGIL, 2008). Dentre os vários modelos matemáticos desenvolvidos, três serão 

apresentados neste trabalho: Langmuir, Freundlich e Sips. Todos esses modelos foram 

testados utilizando os dados experimentais a 25 ºC com o mesmo procedimento feito com a 

cinética de adsorção. As curvas, assim como os parâmetros obtidos constam na Figura 23 e na 

Tabela 14, respectivamente. 

O modelo de Langmuir é largamente empregado. Sua formulação assume que a 

adsorção ocorre em monocamada, ou seja, a camada adsorvida tem a espessura de apenas uma 

molécula. O processo de adsorção ocorre em um número finito de sítios localizados, os quais 

são idênticos e equivalentes, sem interações laterais ou impedimentos histéricos entre as 
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moléculas adjacentes (DAVIS, VOLESKY e MUCCI, 2003). A equação de Langmuir é 

descrita pela Equação 15, onde qmax é a capacidade máxima de cobertura da monocamada (mg 

g-1), Ce é a concentração no equilíbrio (mg L-1), KL é a constante de Langmuir (L mg-1) e qe é 

capacidade de adsorção no equilíbrio (LANGMUIR, 1918). 

 �  �  ����   ���  (15) 

 

A isoterma de Freundlich é o mais antigo modelo conhecido. Este se aplica à 

adsorção reversível e não-ideal, não sendo restrita à formação de uma monocamada. Além 

disso, o referido modelo empírico pode ser utilizado em adsorção multicamada com 

distribuição não uniforme do calor de adsorção bem como com a existência de afinidades 

distintas ao longo de uma superfície heterogênea (ADAMSON e GAST, 1997). Os sítios de 

ligação mais fortes são ocupados primeiro, e com isso, a energia envolvida na adsorção vai 

decrescendo exponencialmente à medida que o processo se completa (ZELDOWITSCH, 

1934). A descrição matemática do modelo de Freundlich é dada pela Equação 16, onde KF é a 

constante de Freundlich (mg g-1)(L g-1)n e está relacionada à capacidade de adsorção e o 

expoente 1/n mede a intensidade de adsorção ou heterogeneidade da superfície 

(FREUNDLICH, 1906; HAGHSERESHT e LU, 1998). 

  �  ���  /  (16) 

 

A isoterma de Sips, por sua vez, combina ambas as expressões de Langmuir e 

Freundlich com o intuito de predizer a adsorção em sistemas heterogêneos (GUNAY, 

ARSLANKAYA e TOSUN, 2007), além de contornar a limitação da isoterma de Freundlich 

em relação ao aumento da concentração de adsorvato.  Em baixas concentrações de adsorvato, 

a isoterma de Sips se reduz a de Freundlich, enquanto que em altas concentrações, ela se 

caracteriza mais com a isoterma de Langmuir (PÉREZ-MARÍN et al., 2007). Do modelo de 

Sips é possível extrair três parâmetros: a constante de Langmuir-Freundlich (KLF/L mg-1), a 

capacidade máxima de adsorção (qmax/mg g-1) e o parâmetro de heterogeneidade (c) (Equação 

17) (SIPS, 1948). 

 �  ����  ��    ����   (17) 
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Com base na Figura 25 e na Tabela 13, verifica-se que o modelo de Sips foi o que 

melhor se ajustou aos dados experimentais, apresentando um R2 de 0,97. Além desse alto 

coeficiente de determinação, o qmax calculado pela regressão (1190,2 mg g-1) foi muito 

próximo do valor experimental máximo alcançado para esta temperatura (1167,1 mg g-1 ± 9,8 

mg g-1). Ou seja, a diferença é de apenas 2,0% em relação ao valor experimental. O parâmetro 

de heterogeneidade (c), por sua vez, foi maior do que 1, indicando que a natureza da adsorção 

é heterogênea com cooperatividade positiva, ou seja, é possível que a interação das primeiras 

moléculas de AzMe com o adsorvente favoreça ainda mais a adsorção de mais moléculas. Isso 

é possível por causa da natureza macromolecular do adsorvente e da presença de muitos 

grupos, que, neste caso, são provenientes tanto do copolímero quanto da bentonita, o que pode 

resultar em múltiplas interações (SHARMA e ARGAWAL, 2001). 

 

Figura 25 – Aplicação dos modelos de Langmuir, Freundlich e Sips às 
isotermas de adsorção de AzMe pelo compósito P(Am-NaAc)/Bent  
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Fonte: elaborada pelo autor. Condições: massa de gel: 43,6 mg de hidrogel com 24,7% 
de teor de argila; volume: 50 mL; pH: 6,5; agitação: 100 rpm; temperatura: 25 ºC; 
tempo de contato: 90 min 

 
 
 
 



63 
 

 
Tabela 13 – Parâmetros obtidos para as isotermas de adsorção de AzMe 
em P(Am-NaAc)/Bent calculados a partir dos modelos de Langmuir, 
Freundlich e Sips 

Langmuir 
KL (L mg-1) qmax (mg g-1) R2 

0,032 1333,5 0,89595 

Freundlich 
KF (mg g-1)(L g-1)n N R2 

189,0 3,114 0,78369 

Sips 
KLF (L mg-1) qmax (mg g-1) C R2 

2,32 × 10-6 1190,2 3,937 0,97156 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

5.7 Efeito da concentração inicial de AzMe 

 

A Figura 26 ilustra como a capacidade de adsorção e a eficiência de remoção 

variam com a concentração inicial de azul de metileno. Pode-se verificar que a capacidade de 

adsorção aumenta linearmente até se estabilizar e depois tem um leve decréscimo na faixa de 

1500 a 2000 mg L-1. O aumento da concentração de AzMe faz com que a força motriz seja 

mais importante do que a resistência à transferência de massa do corante entre as fases aquosa 

e sólida, favorecendo, com isso, a capacidade de adsorção. Este aumento expressivo 

aconteceu até 1000 mg L-1 quando o compósito passou a mostrar sinais de saturação (AKSU e 

TEZER, 2005). O decréscimo na capacidade de adsorção a partir de 1500 mg L-1 pode ser 

devido à aglomeração de moléculas de AzMe, fazendo com que elas tenham dificuldade de 

interagir com o compósito. 

Também verifica-se na Figura 26 que a eficiência de remoção é altíssima em 

baixas concentrações de corante e vai decrescendo à medida que a concentração inicial 

aumenta. Isto ocorre devido à saturação dos sítios do adsorvente (AKSU e TEZER, 2005). 

Apesar disso, a eficiência é acima de 90% para concentrações de até 1000 mg L-1, o que pode 

viabilizar a aplicação do compósito. 

Um hidrogel à base de acrilamida e acrilato de potássio, cujo uso na agricultura já 

é estudado como condicionador de solo (MAGALHÃES et al., 2013) foi testado para 

adsorver AzMe. Na concentração de 600 mg L-1, o hidrogel já mostrava sinais de saturação 

com uma capacidade de adsorção de 1183,4 mg L-1 e uma eficiência de remoção de 59,2%. 

P(Am-NaAc)/Bent, por sua vez, tem uma capacidade de adsorção um pouco menor, cujo valor 

máximo experimental foi de 1167,1 mg g-1 para uma concentração inicial de 1500 mg L-1. 
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Porém sua eficiência de remoção foi de 67,8% nesta mesma concentração inicial. Essa 

comparação dar indícios de que o compósito não ampliou sua capacidade de adsorção, mas 

em compensação, o material foi mais eficiente, mesmo sob concentrações de AzMe mais 

elevadas. É importante salientar que é necessário ter cautela nesse tipo de comparação já que 

as condições experimentais não são exatamente as mesmas para os dois materiais.  

 

Figura 26 – Capacidade de adsorção e eficiência de remoção em função 
da concentração inicial de azul de metileno 
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Fonte: elaborada pelo autor. Condições: dosagem: 43,6 mg de hidrogel com 24,7% de teor de argila; volume: 50 
mL; pH: 6,5; agitação: 100 rpm; temperatura: 25 ºC; tempo de contato: 90 min. 

 

5.8 Testes de dessorção 

 

O compósito não apresentou resultados de dessorção para nenhuma das quatro 

condições experimentais testadas. Experimentos feitos com géis de poli(ácido acrílico-co- 

acrilamida) apresentaram bons resultados de dessorção do corante AzMe. A dessorção foi 

induzida pelo uso de soluções de NaNO3 0,01 mol L-1 (MEKEWI et al., 2015). O 

delineamento apresentado neste trabalho já evidenciou que a presença de um meio salino não 

favorece a dessorção.  Isso pode ser constatado na Tabela 3, onde se observa que os ensaios 
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que utilizam só o copolímero, ou seja, aqueles em que X2 é igual a -1 apresentaram baixas 

eficiências de remoção sendo que todos esses ensaios foram feitas em meio salino, utilizando 

KCl 0,1 mol L-1. O compósito, por sua vez, foi altamente eficiente nesse meio. Um teste feito 

só com a bentonita em HCl 0,1 mol L-1 também apresentou resultado negativo. 

 

5.9 Comparação com outros adsorventes 

 

A Tabela 14 traz alguns exemplos de adsorventes da literatura que foram aplicados 

na adsorção do AzMe. É notável que todos foram altamente eficientes nas condições em que 

foram aplicados. Como já visto, são muitas as variáveis que influenciam a adsorção, o que 

implica que um adsorvente pode apresentar alta eficiência numa condição, mas baixa 

eficiência em outra. Daí a dificuldade de se comparar os mais diversos adsorventes descritos 

na literatura. 

A razão dosagem/volume deve ser baixa em experimentos feitos em batelada para 

evitar o uso excessivo de adsorvente. Neste trabalho, o volume de solução foi sempre fixo e 

massa utilizada foi definida através do delineamento experimental. A vantagem de se 

investigar a adsorção de AzMe por meio do delineamento é que com a dosagem de 43,6 mg, a 

eficiência de remoção é máxima. Além disso, foi possível definir condições experimentais que 

puderam até evitar um excesso desnecessário do compósito. 

 

Tabela 14 – Comparação da eficiência de remoção de AzMe obtida neste 
trabalho sob condições otimizadas com alguns adsorventes encontrados 
na literatura

Adsorvente Dosagem 
(mg) 

Volume 
(mL) 

Concentração 
inicial (mg L-1) 

Eficiência 
de 

remoção 
(%) 

Referências 

Quitosana/nanotubos de 
haloisita 

10 5 160 ~95 PENG et al., 2012 

Poli(ácido acrílico-co-
acrilamida) 

100 25 50 >90 
MEKEWI et al., 

2015 
Alginato de 

sódio/poli(ácido 
acrílico)/TiO2 

10 50 50 ~100 
THAKUR, 
PANDEY e 

AROTIBA, 2016 

Caulim 50 100 100 >95 
MOUNI et al., 

2018 
Alginato de sódio-g-

poli(ácido acrílico-co-
acrilamida)/clinoptilolita 

200 100 10 ~100 
RASHIDZADEH, 

OLAD e 
SALARI, 2015 

Poli(acrilamida-co-
acrilato de 

sódio)/bentonita 
43,6 50 20 99,4 Presente trabalho 

Fonte: elaborada pelo autor. 



66 
 

6 RESUMO DE RESULTADOS 

 

O hidrogel compósito de poli(acrilamida-co-acrilato de sódio)/bentonita mostrou 

grande potencial para remover o AzMe. Através do delineamento experimental foi possível 

otimizar as variáveis e estabelecer um modelo matemático altamente preditivo. A eficiência de 

remoção do azul de metileno chegou a 99,4% nas seguintes condições: 24,7% m/m de argila, 

43,6 mg de hidrogel em 50 mL de solução de MB 20 mg L-1, teor de reticulação de 1,0 mol%, 

pH de 6,5 e temperatura de 25 ºC.  

As análises de FTIR, DRX e MEV confirmam a presença da argila no compósito. 

Além disso, as alterações no pHPCZ do compósito mostram que há uma alteração na superfície 

desse material. Essa alteração também foi evidenciada por FTIR, DRX e adsorção/dessorção 

de N2, sugerindo que o copolímero interage com grupos presentes no plano basal da bentonita. 

A cinética de adsorção do P(Am-NaAc)/Bent mostra que a adsorção ocorre 

rapidamente, ou seja, em cerca de 60 min, o material já atinge o equilíbrio. Ambos os modelos 

de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem tiveram bons ajustes, sugerindo que há 

um mecanismo complexo de interação entre o adsorvente e o adsorvato. 

As isotermas de adsorção mostraram que o material atingiu uma capacidade 

máxima de adsorção de 1167 mg g-1. O modelo de Sips foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais. A concentração inicial de AzMe influencia fortemente a adsorção. Apesar da 

eficiência de remoção cair com o aumento da concentração inicial, o hidrogel mantem uma 

eficiência de remoção acima de 90% mesmo submetido a uma concentração inicial de 1000 

mg L-1. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com isso, pode-se concluir que é possível sintetizar um compósito formado por 

uma matriz polimérica negativa e uma argila de mesma carga para adsorver um corante 

catiônico. O compósito apresenta facilidade de ser separado da solução, já que o material 

também absorve água da solução e decanta com maior facilidade quando se compara com a 

bentonita. Além disso, o compósito apresenta boa resposta de adsorção sob condições salinas, 

o que confere uma grande vantagem em relação ao próprio copolímero, cuja adsorção nessas 

condições não é viável. Essas duas características evidenciam que o P(Am-NaAc) é uma 

material promissor. No entanto, deve-se ressaltar que o maior desafio até agora, é elaborar 

uma estratégia de dessorção do AzMe, pois experimentos realizados no laboratório com este 

adsorvente apresentaram resultados negativos. 
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