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RESUMO 

A preservação do meio ambiente e a recuperação de sistemas hídricos danificados tornou-

se objeto de prevenção e interesse público ao longo das últimas décadas. A crescente 

preocupação com as alterações ambientais preconizadas pela industrialização nos submete 

às alterações no enquadramento legal e nos métodos de tratamento e gestão de efluentes e 

águas residuais. Neste trabalho a areia foi aplicada na adsorção e cinética de adsorção, 

pelo processo de batelada, do cobre em solução aquosa. Os resultados evidenciaram que a 

areia apresentou-se, eficiente para pH 6 e o tempo de contato necessário para o equilíbrio 

na adsorção de Cu (II) em solução aquosa foi de 30 minutos. Os dados experimentais 

obtidos na cinética química foram descritos usando os modelos de cinética pseudo-segunda 

ordem. A capacidade de adsorção da areia para o Cu (II), variando-se as temperaturas, 

seguiu a seguinte sequência: 45°C > 35°C > 25°C. 

Palavras-chave: Areia. Adsorção. Cinética. Meio Ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

  A contaminação de águas residuárias por metais pesados tóxicos é um 

problema ambiental que afeta todas as nações. Considerando que os metais 

pesados são classificados como materiais tóxicos, por serem bioacumulativos e não 

degradáveis, e, o excesso desses metais pode causar problemas de saúde em 

animais, plantas e nos humanos (ALGARRA et al, 2014; CHEN; FIEYUN et al, 

2015).  

As indústrias, tais como, mineração, galvanização e manufaturas de 

dispositivos elétricos, são a principal fonte de descarte de metais que são tóxicos 

tanto ao homem quanto ao meio ambiente a exemplo do mercúrio, chumbo, cobre, 

níquel e zinco. O cobre, entre estes, merece destaque devido à grande utilização na 

indústria elétrica e na manufatura de fungicidas. Apesar do cobre ser elemento 

essencial ao ser humano, por exercer a função de controlar o equilíbrio de algumas 

funções através da homeostasia, pode se tornar nocivo quando ingerido em doses 

elevadas (GUINESI; ESTEVES; CARVALHO, 2006).  

Vários métodos têm sido aplicados na remoção de metais em águas 

contaminadas, incluindo, troca iônica, coagulação, precipitação e adsorção (AUTA; 

HAMEED; 2013; LIM et al., 2013; SALMAN, ULAIWI, TARIQ, 2012;). A adsorção é 

um dos métodos mais eficazes, de baixo custo que têm sido utilizados na remoção 



de metais de águas residuárias para produzir água de melhor qualidade              

(SALMAN; ULAIWI; TARIQ, 2012; CHEN; FIEYUN et al, 2015).  

Atualmente, o uso de adsorventes naturais em substituição à adsorventes 

sintéticos, os especialmente à base de sílica, tem sido amplamente utilizado na 

remoção de metais em águas residuárias                                                                     

(PANTELEIMONOV et al, 2016; SALAVERRY; SANTOS; FRANKENBERG, 2016). A 

adsorção de cobre sobre a sílica modificado com moléculas orgânicas está 

extensivamente descrita na literatura, ao passo que a areia está sendo utilizada 

como adsorvente natural em substituição aos adsorventes sintéticos, em virtude do 

seu baixo custo e grande disponibilidade em nosso país, tornando-se à sua 

aplicação viável na adsorção de metais e também de outros poluentes tais como: 

corantes, antibióticos e pesticidas (SILVA, 2015).  

 

OBJETIVO 

O presente estudo objetivou investigar os perfis de adsorção do cobre, Cu(II), 

sobre a areia (NA), através do sistema de batelada. Adicionalmente, foi avaliado o 

comportamento do sistema em estudo quanto à cinética de adsorção, determinando 

a ordem de reação a partir dos modelos estatísticos de cinética de pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem, que apresentou melhor concordância com os 

dados experimentais. 

 

METODOLOGIA 

Os experimentos de adsorção em batelada foram conduzidos no laboratório 

de química do UNISALESIANO de Araçatuba-SP, e a quantificação de cobre 

presente nos experimentos de adsorção foram realizados no Laboratório de 

Absorção Atômica da UNESP de Ilha Solteira-SP, conforme os procedimentos 

adotados por (BASTOS, 2015), sendo eles, a preparação do adsorvente, da solução 

de alimentação, a construção da curva de calibração analítica do metal e das 

isotermas de adsorção em batelada. Por fim, realizou-se o tratamento dos dados 

obtidos, após a realização dos procedimentos. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

a) Preparação do adsorvente 

 A areia, adsorvente natural utilizado, foi retirada, manualmente, da prainha, no 

município de Araçatuba-SP.  Em seguida, foi acondicionada em um recipiente 

plástico e levada para o Laboratório de Química do UniSalesiano, onde foi 

submetida à limpeza através da lavagem com água e sabão neutro e, posterior 

enxágue com água bidestilada. A seguir, a areia (NA), foi seca ao sol, por um 

período de 24 horas. Posteriormente, a areia foi selecionada entre peneiras de 1mm 

a 0,4 mm. 

b) Preparação de solução de alimentação 

 A solução de alimentação utilizada nos ensaios de adsorção em batelada foi 

preparada com concentração de 5 ×  10   para a solução aquosa de sulfato de 

cobre. A concentração da solução de alimentação foi determinada por 

espectrofotometria de absorção atômica. 

c) Curva de calibração analítica utilizada na adsorção em batelada 

A construção da curva de calibração analítica foi realizada utilizando o padrão 

multi-elementar do metal.   A solução da mistura do padrão analítico do metal foi 

utilizada em cinco concentrações, obtidas a partir da diluição da solução padrão 

(AUTA, 2013). Numericamente, as curvas foram obtidas utilizando o método dos 

mínimos quadrados linear. 

d) Adsorção de cobre pelo processo de adsorção em batelada 

Foi preparada solução estoque dos Cu(SO4)2 em meio aquoso, com 

concentração aproximada de 5 ×  10  , quantificados por espectrofotometria de 

absorção atômica, AAS, e posteriormente utilizado no processo de adsorção 

(BASTOS, 2015). 

Para a construção das isotermas de adsorção foi realizado o seguinte 

procedimento: utilizou-se oito balões volumétricos com capacidade de 50 mL, cada, 

para preparar as soluções de íons metálicos; essas soluções foram transferidas, 

respectivamente, para oito erlenmeyers com capacidade de 250 mL, cada, e, então, 

adicionou-se 100 mg de areia em cada um dos erlenmeyers; na sequencia os 

erlenmeyers foram, mecanicamente, agitados por 40 min; o material resultante foi 

filtrado com papel filtro de 8 μm  e acondicionado em tubos de ensaio e 



armazenados em geladeira para posterior utilização. Na sequência o material 

passou por análise quantitativa por espectrofotometria de absorção atômica. O 

tempo da reação, até atingir o equilíbrio, foi determinado de maneira semelhante ao 

procedimento descrito anteriormente, porém usando várias alíquotas com soluções 

de mesma concentração.  

Cada experimento foi realizado em duplicata e os resultados descritos foram 

as médias dos respectivos valores.  O número de mols de íons metálicos (𝑞 ), 

adsorvidos na solução foi calculado utilizando a seguinte equação                       

(AIROLDI, 2007; RUTHVEN, 1984; ZHENGA, et al., 2008): 

𝑞 =  
 

           (1) 

Sendo (C ) o número inicial de mols de íon metálico na solução; (C ) é o 

número de mols de íons metálicos retirados da solução inicial após o processo de 

mistura por meio de agitação magnética, e  𝑤 é a massa utilizada do adsorvente. 

A isoterma de adsorção envolve as seguintes variáveis: 

𝑞  - número de mols do soluto adsorvido por unidade de massa do 

adsorvente; 

𝐶𝑒 - concentração de soluto na solução, no estado de equilíbrio de adsorção. 

A capacidade de adsorção por unidade de massa em função do tempo foi 

calculada utilizando a equação abaixo. 

𝑞 =  
 

            (2) 

Em que 𝑞  é o número de mols do soluto adsorvido por unidade de massa em dado 

intervalo de tempo. 

e) Tratamento dos dados experimentais obtidos da cinética de adsorção 

Os resultados obtidos com os experimentos cinéticos de adsorção foram 

empregados nos modelos cinéticos com a finalidade de analisar quantitativamente a 

adsorção de Cu(II), sobre o NA em função do tempo. 

Os modelos cinéticos (IGWE; ABIA, 2007) utilizados foram os de 

pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda ordem.  

A equação característica do modelo pseudo-primeira ordem é apresentada a 

seguir (MUNIR et al., 2009) 

𝑙𝑛(𝑞 − 𝑞 ) = 𝑙𝑛 𝑞 − 𝑘 𝑡        (3) 

Na qual: 



𝑞  - número de mols do soluto adsorvido por unidade de massa do adsorvente 

; 

𝑞  - quantidade de mols do soluto adsorvido num tempo 𝑡 ; 

𝑘  - taxa de equilíbrio para o processo de adsorção 
 
𝑥   

𝛥𝑡  - tempo de contato do adsorvente/adsorvato na adsorção em minutos. 

O modelo pseudo-segunda ordem (MUNIR et al., 2009) utiliza a equação que 

segue           


=  +


           (4) 

Em que: 

𝑘   - taxa de equilíbrio para o processo de adsorção (
×

).  

Os parâmetros 𝑞 ,  𝑞  e 𝑡 têm o mesmo significado e as mesmas unidades 

dos parâmetros do modelo pseudo-primeira ordem. 

Utilizando os dados experimentais e o método mínimos quadrados                             

(BASTOS, 2015) foram obtidos os coeficientes da regressão linear dos respectivos 

modelos (BASTOS, 2015). Os cálculos da regressão linear foram efetuados 

utilizando o aplicativo Excel 2007. 

De acordo com os dados experimentais o melhor modelo de ajuste aos dados 

é aquele que apresenta o maior coeficiente de determinação R . 

RESULTADOS 

 Os resultados obtidos a partir da curva de calibração utilizando-se o método 

dos mínimos quadrados está expressa na Figura 1.  

Figura 1- Curva de calibração analítica para o Cu(II), (= 218,2 nm). 
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Nota: Ensaio realizado no Laborário de Absorção Atômica na UNESP de Ilha Solteira-SP. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Através do experimento cinético (RUTHVEN, 1984; SUZUKI, 1990), 

determinou-se o tempo de reação necessário para o sistema de Cu(II)/NA, em meio 

aquoso, atingir o equilíbrio. No experimento utilizou-se alíquotas de 20 mL 

completadas com o solvente água até 50 mL. Manteve-se a temperatura constante e 

variaram-se os tempos de contato do adsorvente, NA, com a solução aquosa 

contendo íons de Cu(II). As curvas de adsorção em função do tempo são ilustradas 

na Figura 2. A capacidade de adsorção, em um dado instante da reação química 

foram quantificados por espectrofotometria de absorção atômica.  

 

Figura 2 - Efeito do tempo de reação na adsorção do Cu(II) sobre a areia. 

 

Nota: Ensaio realizado no Laborário de Química do Unisalsiano em Araçatuba-SP. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Inicialmente, a curva ilustra uma pequena quantidade de material adsorvido 

que aumenta progressivamente com o passar do tempo até tornar-se constante. 

O modelo cinético pseudo-segunda ordem, diferentemente do pseudo-

primeira ordem assume que a etapa determinante da velocidade compreende o 

mecanismo de interação do metal com o adsorvente sendo dependentes das 

interações físico-químicas entre os entes adsorvente-adsorvato, descrevendo um 

processo de quimissorção (MIMURA, et al., 2010). 

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0 10 20 30 40 50 60 70

qt
 (m

m
ol

/g
)

Tempo (min)

Cu(II)



 Avaliando-se os valores dos coeficientes de determinação, R2, apresentados 

na Tabela 1 tem-se que o modelo de melhor ajuste aos dados experimentais é o 

modelo de pseudo-segundo ordem. Este modelo sugere a partilha ou troca de 

elétrons entre metal e adsorvente. Logo, o compartilhamento de elétrons entre os 

metais de Cu(II), com os sítios de adsorção da areia caracterizam-se em um 

processo de adsorção denominado por quimissorção (MIMURA, et al., 2010; IGWE; 

ABIA, 2007).  

 
Tabela 1- Parâmetros cinéticos para adsorção dos íons metálicos sobre a areia em meio 

aquoso. 

Modelo pseudo-primeira ordem 

Modelo pseudo-segunda 

ordem 

qe 0,5200 mmol/g qe 0,5200 mmol/g 

K1 0,042/min K2 1,722/min 

R2 0,9019     R2 0,9979 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Os experimentos de adsorção com o Cu(II) em meio aquoso foram realizados 

à temperatura ambiente, e pH igual a 6, usando a areia como adsorvente.  Os 

resultados obtidos através dos experimentos de adsorção com POSS-ATT são 

apresentados sob a forma de isoterma de adsorção na Figura 3. 

 

Figura 3- Isotermas de adsorção do sistema areia/Cu(II) 

 
Nota: Ensaio realizado no Laborário de Química do Unisalsiano em Araçatuba-SP. 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 A capacidade de adsorção da areia para o Cu(II), variando-se as 

temperaturas, seguiu a seguinte sequência: 45°C > 35°C > 25°C. Este fato pode ser 

explicado devido ao aumento da temperatura no sistema este promove ocorre um 

incremento da energia cinética média das moléculas que compõem o sistema 

areia/Cu(II), havendo uma distribuição dessa energia. Isso faz com que no sistema 

haja mais moléculas com energia suficiente para reagir, o que acarreta no aumento 

da velocidade da reação, e, consequentemente, um aumento na adsorção.  

O SiATT, trata-se de um adsorvente sintetizado a partir do ancoramento de 

uma molécula orgânica, denominada por 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol na superfície 

da sílica gel, produzindo a adsorvente nomeado por SiATT             (PADILHA, et al., 

1999). O SiATT foi utilizado para adsorção de Cu(II), Fe(III), Zn(II), Pb(II) e Ni(II) em 

solução aquosa. A capacidade máxima de adsorção sobre o SiATT para o Cu(II) 

0,18 mmol/g, Fe(III) 0,23 mmol/g, Pb(II) 0,13 mmol/g, Ni(II) 0,20 mmol/g, e Zn(II) 0,15 

mmol/g.  

Comparando-se a capacidade máxima de adsorção de Cu(II) sobre a areia, 

0,20 mmol/g com a do SiATT, na adsorção dos íons de Cu(II) em solução aquosa, , 

nota-se que para uma mesma massa de adsorvente aplicada nos experimentos de 

adsorção realizados sob as mesmas condições experimentais a  areia apresenta-se 

mais eficiente na adsorção do referido íon metálico. Isto é devido aos sítios de 

adsorção presentes nos adsorventes em análise, ou seja, ambos os adsorventes 

são silicatos, embora o material funcionalizado, SiATT, apresente potencial para ser 

reutilizado em vários ciclos de adsorção, diferentemente dos adsorventes naturais, a 

exemplo da areia, o seu uso e/ou substituição aos adsorventes sintéticos se justifica 

devido ao seu preparo não requerer o uso de solventes como ocorre na síntese de 

adsorventes sintéticos, o nosso país apresenta uma oferta muito grande de areia e 

dessa forma, também contribui para a preservação do meio ambiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema areia/Cu(II) em solução aquosa atingiu o equilíbrio de adsorção em 

30 minutos. 

Os dados experimentais obtidos na cinética química são descritos pelos 

modelos de cinética pseudo-segunda ordem. 



A areia adsorveu no processo em batelada os íons de Cu(II) na quantidade 

0,20 mmol/g.  

A areia apresenta capacidade de adsorção melhor do que a do adsorvente 

SiATT; e menor capacidade de reutilização em outros ciclos de adsorção.  
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