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RESUMO 

 

O fósforo é um nutriente essencial e muitas vezes limitante para o crescimento de 

organismos na maioria dos ecossistemas. No entanto, uma oferta excessiva de fósforo 

de águas residuais em corpos d'água provoca eutrofização.Uma alternativa para 

remoção do fosfato no tratamento de águas residuais é o uso de adsorventes produzidos 

a partir de lodo de esgoto doméstico (LED) com resíduos de concha de moluscos 

(RCM). O trabalho teve como objetivo produzir adsorventes a partir do LED e RCM e 

sua aplicação na adsorção do fosfato. Os adsorventes foram preparados com proporções 

distintas de RCM, utilizado como fonte de cálcio. Foram feitas análises 

termogravimétricas (TG) no LED e RCM para avaliar a melhor temperatura de 

calcinação das amostras. Para caracterização dos adsorventes foram feitas análise 

elementar (EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), potencial de carga zero 

(PCZ) e difração de raio X (DRX).  O estudo do processo de adsorção foi realizado 

através do estudo do pH, estudo da quantidade de massa do adsorvente, estudo cinético 

e das isotermas de adsorção. Os dados da avaliação cinética foram confrontados com os 

modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda, assim como as isotermas de Langmuir e 

Freundlich foram confrontadas para avaliar qual modelo melhor se ajusta aos dados 

experimentais.Os dados cinéticos foram melhor descritos pelo mecanismo de pseudo-

segunda ordem e o equilíbrio atingido após 1 hora para amostra com maior quantidade 

de Ca e 8 horas para amostra com menor quantidade de Ca. A isotermas de adsorção do 

ADS0.5 obedeceu a equação de Koble-Corrigan que descreve bem adsorção em 

superfícies heterogêneas. Pode-se concluir que os adsorventes preparados a partir do 

LED com o RCM apresentaram elevada capacidade de adsorção, sendo que a amostra 

com maior quantidade de cálcio, apresentou melhores resultados.  

  

Palavra-chave: Adsorção. Lodo de esgoto. Concha de molusco. Fosfato. 
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ABSTRACT 

 

Phosphorus is an essential nutrient and often limiting the growth of organisms in most 

ecosystems. However, an over-supply of phosphorus from wastewater into bodies of 

water causes eutrophication. An alternative for the removal of phosphate in wastewater 

treatment is the use of adsorbents produced from domestic sewage sludge (LED) with 

mollusc shell residues (RCM). The work had as objective to produce adsorbents from 

LED and RCM and its application in phosphate adsorption. The adsorbents were 

prepared with different proportions of RCM, used as source of calcium. 

Thermogravimetric analyzes (TG) were performed on the LED and RCM to evaluate 

the best calcination temperature of the samples. To characterize the adsorbents were 

made for elemental analysis (EDX), scanning electron microscopy (SEM) and zero 

charge potential (PCZ). The study of the adsorption process was carried out through the 

study of pH, study of adsorbent mass, kinetic study and adsorption isotherms. The 

kinetic evaluation data were compared with the pseudo-first and pseudo-second models, 

as well as the Langmuir and Freundlich isotherms were compared to evaluate which 

model best fits the experimental data. The kinetic data were better described by the 

pseudo-second order mechanism and the equilibrium reached after 1 hour for sample 

with higher amount of Ca and 8 hours for sample with lower amount of Ca. The 

adsorption isotherms of ADS0.5 obeyed the Koble-Corrigan equation that describes 

well adsorption on heterogeneous surfaces. It can be concluded that the adsorbents 

prepared from the LED with the RCM presented high adsorption capacity, and the 

sample with the highest amount of calcium presented better results. 

 

Keyword: Adsorption. Sewage sludge. Shell of mollusc. Phosphate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As estações de tratamento de esgoto (ETE) geram diferentes subprodutos durante 

os processos de tratamento, dentre eles, o lodo. Esse resíduo é gerado durante todas as 

etapas de tratamento das estações, tanto nos tratamentos primários e secundários, quanto 

no terciário. Devido a esse fator, o lodo é o constituinte gerado em maior volume na 

ETE e é de fundamental importância que seu processamento e disposição final seja 

ambientalmente adequada. Dentre as alternativas para disposição do lodo está a sua 

utilização para produção de materiais adsorventes através da calcinação. O processo de 

calcinação ocorre quando substâncias orgânicas e inorgânicas são decompostas 

termicamente numa atmosfera em presença de oxigênio, a elevadas temperaturas. Essa 

alternativa é bastante promissora, pois, elimina totalmente os agentes patogênicos do 

lodo, ocorre a redução de volume e concentraos metais pesados num resíduo carbonáceo 

sólido.  

Os adsorventes produzidos a partir do lodo de esgoto doméstico (LED)apresentam 

características relevantes: são eficientes na remoção de diversos contaminantes; a 

matéria-prima utilizada é de baixo custo; apresentaalta capacidade de adsorção, baixa 

reatividade térmica, resistência a grandes variações de pH no meio e capacidade de 

regeneração (ARZU et al. 2013). Além disso, os adsorventes a base de LED podem ter 

suas características potencializadas com a associação a outras matérias-primas para 

produção do adsorvente. Essas matérias-primas funcionam como modificadores ou 

funcionalizadores para melhorar as propriedades texturais do material e gerar sítios 

ativos específicos. As modificações podem ocorreratravés de um procedimento 

demistura mecânica entre os dois componentes. 

Um exemplo de produção de adsorventes com junção de dois componentes para 

melhoramento de suas características é a adição de cálcio ao LED, dessa forma, são 

gerados sítios ativos para adsorção do fosfato. Dentre as matérias-primas que podem ser 

utilizadas como fontes de cálcio estão os resíduos de concha de moluscos (RCM), 

oriundos da atividade de malococultura. Esses resíduos são uma rica fonte de cálcio, 

pois são basicamente constituídos por carbonato de cálcio. Além disso pode servir como 

uma destinação ambientalmente adequada para esse resíduo, que muitas vezes são 

descartados em locais inadequados podendo incorrer em problemas sanitários, pois a 
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decomposição da matéria orgânica presente nas conchas gera mau cheiro e atrai insetos 

e animais que podem provocar doenças a população (RIOS et al.2016).  

Com relação ao fosfato, ele surge como adsorvato em várias pesquisas pois apesar 

do fósforo ser um nutriente essencial e muitas vezes limitante para o crescimento de 

organismos na maioria dos ecossistemas, uma oferta excessiva desse nutriente em 

corpos d'água provoca eutrofização. A eutrofização tem vários impactos negativos que 

resultam uns dos outros e são interligados: a proliferação de espécies de formação de 

flor que podem ser tóxicos ou não comestíveis; diminuição da qualidade da água; morte 

de plantas aquáticas causando a propagação de decompositores bacterianos; as bactérias 

geradas em excesso consomem mais oxigênio causando sua escassez na massa de água, 

e, consequentemente, a morte dos peixes; perda de biodiversidade; diminuição de valor 

estético e recreativo da massa de água (PANASIUK, 2010).  

 

  



3 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

  

Produziradsorventes a partir dolodo de esgoto domésticoe resíduos de conchade 

moluscos para adsorção do fosfato. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Produzir adsorventes a partir do lodo de esgoto doméstico. 

 Produzir adsorventes a partir do lodo de esgoto doméstico e resíduos de 

conchade moluscos. 

 Caracterizar os adsorventes. 

 Determinar a cinética de adsorção e os modelos matemáticos que mais se 

ajustam aos dados experimentais. 

 Determinaras isotermasde adsorção na remoção do fosfato em soluções aquosas.  

 Modelar os dados de equilíbrio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 PRODUÇÃO DO LODO DE ESGOTO DOMÉSTICO, SUAS 

CARACTERÍSTICAS E DESTINAÇÃO FINAL 

 

O lodo de esgoto doméstico (LED)é o resíduo gerado em maior volume nas 

ETE´s. Esse é produzido durante todas as etapas dos processos de tratamento das 

estações: tanto no tratamento primário (físico e/ou químico), quanto no secundário 

(biológico) e terciário. O lodo bruto ou lodo primário é proveniente do processo de 

tratamento primário, sendo geralmente obtido por sedimentação ou flotação.Possui 

coloração acinzentada, é pegajoso e putrescível, gera odores desagradáveis e contêm 

elevadas concentrações de patógenos. O lodo digerido ou lodo secundário é aquele que 

sofreu processo de estabilização biológica, obtido por reatores anaeróbios ou aeróbios, 

estes lodos quando digeridos adequadamente, não possuem odor ofensivo (METCALF e 

EDDY, 1991; VON SPERLING, 2005). 

A composição e quantidade dos constituintes do lodo podem ser bem diversas, 

todavia estão presentes principalmente proteínas, gorduras (sabão, óleo, graxa), ureia, 

celulose, sílica, ácido fosfórico, óxido de cálcio, alumina, óxido de magnésio, potássio, 

metais pesados e uma grande variedade de minerais (SMITH et al. 2009). A Tabela 1 

mostra a composição química típica e as propriedades do lodo de esgoto doméstico 

primário não tratado e do primário digerido. Fica evidente a mudança nas quantidades 

dos constituintes presentes no lodo antes e após a estabilização biológica. Os lodos 

primários não tratados apresentam maiores teores de compostos voláteis em relação ao 

lodo digerido, isto porque os compostos voláteis ou orgânicos estão relacionados com a 

parte da matéria orgânica passível de degradação e, como ainda não sofreu um processo 

de estabilização, apresentam maior fração orgânica ou biodegradável.Pela mesma razão 

a concentração dos ácidos orgânicos é menor no lodo primário digeridodo que no lodo 

não tratado, consequentemente com a redução dos ácidos orgânicosocorre um aumento 

no pH e na alcalinidade do lodo digerido.  
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Tabela 1- Composição química e propriedades do lodo não tratado e do lodo 

digerido 

Item Lodo primário não tratado Lodo primário digerido 

 Faixa  Típico Faixa Típico 

Sólidos secos  

(TS), % 

 

2,0-8,0 

 

5,0 

 

6,0-12,0 

 

10,0 

Sólidos voláteis  

(% de TS)  

 

60-80 

 

65 

 

30-60 

 

40 

Graxas e gorduras  

(% de TS) 

Éter solúvel 

Extrato de éter  

 

 

6-30 

7-35 

 

 

- 

- 

 

 

5-20 

- 

 

 

18 

- 

Proteína  

(% de TS)  

 

20-30 

 

25 

 

15-20 

 

18 

Nitrogênio  

(N, % de TS) 

 

1,5-4 

 

2,5 

 

1,6-6,0 

 

3,0 

Fósforo  

(P2O5, % de TS) 

 

0,8-2,8 

 

1,6 

 

1,5-4,0 

 

2,5 

Potássio  

(K2O, % de TS) 

 

0-1 

 

0,4 

 

0,0-3,0 

 

1,0 

Celulose  

(% de TS) 

 

8,0-15,0 

 

10,0 

 

8,0-15,0 

 

10,0 

Ferro  2,0-4,0 2,5 3,0-8,0 4,0 

Sílica  

( SiO2, % de TS) 

 

15,0-20,0 

 

- 

 

10,0-20,0 

 

- 

pH 5,0-8,0 6,0 6,5-7,5 7,0 

Alcalinidade  

(mg. L-1 como 

CaCO3) 

 

500-1500 

 

600 

 

2500-3500 

 

3000 

Ácidos orgânicos  

(mg. L-1 como 

HAc) 

 

200-2000 

 

500 

 

100-600 

 

200 

Conteúdo 

energético  

(Btu. lb-1) 

 

10000-12500 

 

11000 

 

4000-6000 

 

5000 

Fonte: Adaptado de Metcalf e Eddy(1991).  

 

Resultados semelhantes foram obtidos em um trabalho realizado na estação de 

tratamento de esgoto subaé da cidade de Feira de Santana, Bahia. O autor coletou 
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amostras do lodo semanalmente no leito de secagem da ETE para avaliar as mudanças 

nas características físico-químicas decorrentes dos diferentes estágios de estabilização 

biológica (REIS, 2012). A Tabela 2 representa as características físico-químicas do lodo 

de esgoto proveniente da ETE subáe. Observa-se que com ao longo do tempo no leito 

de secagem, o lodo apresenta um aumento de pHe uma redução dos compostos voláteis 

e da umidade. Essas alterações são decorrentes do processo de estabilização biológica 

que ocorreu no lodo.  

 

Tabela 2- Características Físico-químicas do lodo de esgoto proveniente da ETE 

subaé 

Parâmetros   Amostras     

 01 02 03 04 05 06 07 

pH 6,9 6,6 6,7 6,9 7,1 7,0 7,1 

Nitrogênio (%) 0,38 0,39 0,45 0,50 0,60 0,61 0,71 

Sólidos totais (%) 20,69 26,67 40,95 26,99 29,46 31,71 63,98 

Sólidos Voláteis (%) 72,41 54,86 48,78 33,29 31,00 30,06 29,77 

Umidade (%) 81,4 74,18 57,89 73,01 70,54 68,29 36,00 

Fonte: Reis (2012) 

 

No entanto, dentre as características do lodo de esgoto, a mais preocupante é a 

presença de metais pesados na sua composição, visto que, estes não são degradáveis e 

permanecem no lodo após digestão aeróbia ou anaeróbia, podendo poluir o meio 

ambiente se descartado sem tratamento adequado. A Tabela 3 apresenta oteor de metais 

pesados típicos de lodo oriundo de aguas residuais e os valores máximos permitidos 

pela Resolução nº 375 de 29 de agosto de 2006 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA). Verifica-se que as concentrações dos metais podem variar 

amplamente, a depender da origem e do processo de tratamento empregado na ETE. No 

caso do cobre e do chumbo, metais pesados de grande risco de contaminação, sua 

concentração pode variar entre 84 a 17000 mg.Kg-1 e 13 a 26000 mg.Kg-1, 

respectivamente. Sendo que o máximo permitido pelo CONAMA é de 1500 mg.Kg-1 

para o cobre e 300 mg.Kg-1 para o chumbo. Em um trabalho realizado na Estação de 

tratamento de esgoto Subaé, Feira de Santana/BA, a concentração de metais pesados foi 

verificada. Todos os metais desta estação apresentaram concentrações dentro dos limites 

recomendados pelo CONAMA (REIS, 2012), conforme Tabela 4. 
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Tabela 3 - Teor de metais típicos de lodo oriundo de aguas residuais 

Metal Lodo seco (mg/kg)           CONAMA (mg/Kg) 

Arsênio 1,1–230 41 

Cádmio 1–3,410 39 

Cromo 10–990 1000 

Cobre 84–17000 1500 

Chumbo 13–26000 300 

Mercúrio 0,6–56 17 

Molibdênio 0,1–214 50 

Níquel 2–5300 420 

Selênio 1,7–17,2 100 

Zinco 101–49 2800 

Fonte: Adaptada de Fytili e Zabaniotou (2008); CONAMA (2006) 

 

Tabela 4 – Concentração de metais pesados no lodo de esgoto da ETE subaé 

Metais Amostra 07 (mg.Kg-1) CONAMA (mg.Kg-1) 

Chumbo 12 300 

Cromo 41 1000 

Cobre 713 1500 

Níquel 39 420 

Zinco 696 2800 

Cádmio Traços 39 

*Amostra 07 representa 7 semanas no leito de secagem da ETE.  

Fonte: Adaptada de Reis (2012); CONAMA (2006) 

 

Em vistas a diversidade e complexidade da composição química do lodo de 

esgoto, é de fundamental importância que seu processamento e disposição final seja 

ambientalmente adequada. Dentre as alternativas para disposição do lodo está a sua 

utilização paraprodução de materiais adsorventes através da calcinação.  A calcinação é 

o processo pelo qual as substâncias orgânicas e inorgânicas são decompostas 

termicamente numa atmosfera em presença de oxigênio, a temperaturas variando na 

gama de 300 e 900°C. Em outras palavras, é um processo que envolve o aquecimento de 

lodo de esgoto e a consequente liberação de matéria orgânica. Essa técnica a depender 

do pH do meio em que se encontre, concentra os metais pesados num resíduo 

carbonáceo sólido, reduzindo a sua lixiviação para meio ambiente (MENENDES et al. 

2002). 
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No processo de calcinação, são gerados produtos com valores agregados, tais 

como, óleo, gases e adsorventes que podem ser utilizados como fonte de combustíveis, 

ou em outros usos relacionados à indústria e no processo de tratamento de aguas 

residuárias. Além disso, essa alternativa é promissora por outros fatores como: 

eliminação total de agentes patogênicos, mineralização dos constituintes orgânicos e 

redução substancial do volume (REIS et al. 2013; SINGH e AGRAWAL, 2008).A 

utilização dos adsorventes a base de lodo de esgoto é bastante antiga, um dos primeiros 

relatos foi feito por Beeckmans e Ng (1971), em que os autores realizaram um estudo 

sobre a produção desses adsorventes através do método de carbonização. 

 

3.2 SÍNTESE E APLICAÇÃO DE ADSORVENTES PRODUZIDOS A PARTIR DO 

LODO DE ESGOTO DOMÉSTICO 

 

O material adsorvente produzido a partir do lodo de esgoto apresenta boas 

características como: alta capacidade de adsorção, baixa reatividade térmica, resistência 

a grandes variações de pH no meio e capacidade de regeneração.  Adicionado a esses 

fatores, esses adsorventes têm sido examinados como alternativa tecnológica 

extremamente promitente, devido a sua simplicidade, eficiência e abundância da 

matéria-prima (ARZU et al. 2013; NOREEN et al. 2013; REIS et al. 2015). Em um 

estudo realizado por Zou et al. (2013) capacidade de adsorção de um adsorvente 

baseado de LED foi elevado, aproximadamente 96,15 mg.g-1 para águas residuais 

fenólicas (concentração de fenol = 20 - 150 mg.L-1). 

Os adsorventes a base de LED têm sido empregados em vários sistemas, como 

por exemplo, adsorvendodiversos tipos de corantes, compostos orgânicos, metais 

pesados, contaminantes gasosos e nutrientes que estão em excesso no meio aquático 

(XU et al. 2015).  A Tabela 5exemplifica vários trabalhos em que foram utilizados 

adsorventes preparados a partir do LED. 
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Tabela 5Adsorventes produzidos a partir do lodo de esgoto e suas diversas 

aplicações 

Matéria-prima do adsorvente Aplicação da adsorção (adsorvato) Referência 

LED Corante preto remazol 5 REIS et al. 2015 

LED + Lixo mineralizado Fosfato CHEN et al. 2013 

LED + ERSU Fosfato GE et al. 2013 

LED Mercúrio LIU et al. 2013 

Cinzas de lodo de esgoto SO2 FERRERAS et al. 2010 

LED Fosfato OLIVEIRA, 2015 

LED + CAL 

LED + Polisiloxanos 

Fosfato 

Nimesulida e Diclofenaco 

KRISHNAet al. 2017 

REISet al. 2016 

*ERSU: Escória de fundo 

 

Observa-se que os trabalhos realizados por Chenet al. 2013, Ge et al. 2013, 

Krishna et al. 2017 e Reis et al. 2016, utilizaram o LED associado a outras matérias-

primas para a produção dos adsorventes. Essas matérias-primas funcionaram como 

modificadores ou funcionalizadores para melhorar as propriedades texturais do material 

e gerar sítios ativos específicos. Um exemplo de produção de adsorventes com junção 

de dois componentes para melhoramento de suas características é a adição de cálcio ao 

LEDpara gerar sítios ativos na adsorção do fosfato. Segundo Chen et al. (2013) 

adsorventes produzidos com matéria-prima contendo óxidos de Ca, Fe, Al e Mg são 

excelentes para adsorção do fósforo, visto que, esses íons positivos atraem os íons 

negativos do fosfato, facilitando a adsorção. Nesse estudo foram produzidos 

adsorventes a partir da sinterização entre o resíduo mineralizado e lodo de esgoto 

doméstico. O resíduo mineralizado foi obtido após um período de 10 anos de 

estabilidade, o que proporciona uma quantidade abundante de óxidos de Ca, Al e Fe.  

Corroborando com o estudo, Krishna et al. (2017)utilizaram como fonte de Ca o 

óxido de cálcio, que foi sinterizado ao LED para produção de adsorventes. O objetivo 

dos autores foi produzir um adsorvente quepotencializasse a adsorção do fosfato. Foi 

verificado que a capacidade máxima de adsorção variou de 48 – 49 mg-P.g-1 e que os 

adsorventes são eficientes na remoção do fosfato de soluções aquosas. O fosfato surge 

como adsorvato em várias pesquisas pois apesar do fósforo ser um nutriente essencial e 

muitas vezes limitante para o crescimento de organismos na maioria dos ecossistemas, 

uma oferta excessiva desse nutriente em corpos d'água provoca eutrofização.  



10 
 

 
 

Um dos grandes apelos, além do ambiental para o desenvolvimento de 

adsorventes a base de LED é o seu baixo custo. Esse é um fator extremamente 

importante com vistas a produção em larga escala desses adsorventes. O custo de 

produção desse material depende de vários fatores, incluindo a disponibilidade local, a 

natureza do lodo, as condições de preparação e reciclagem. Contudo, o valor de 

produção raramente é mais elevado que o custo dos adsorventes comerciais (XU et al. 

2015). A Tabela 6 apresenta a comparação do custo de alguns adsorventes reportados na 

literatura, ficando evidente que a utilização de lodo de esgoto como matéria-prima de 

adsorventes além de ambientalmente sustentável é vantajosa financeiramente. 

 

Tabela 6 Custo de produção de diversos adsorventes 

Adsorvente Custo (US$. kg-1) 

Carvão ativado comercial 2,0 - 2,2 

Carvão ativado granular comercial 3,3 

Argilas 0,04 - 0,12 

Lodo de esgoto 0,1 -0,2  

Fonte: Adaptado de Xu et al. 2015 

 

3.3 FOSFATO 

 

3.3.1 Química do fósforo e sua importância para o meio ambiente e seres vivos 

 

 

O fósforo é um ametal que pertence ao grupo do nitrogênio e ocorre na natureza 

normalmente como fosfato. Esse elemento encontra-se principalmente nas chamadas 

rochas fosfáticas, como as apatitas.Nas águas residuais e outras águas naturais, o fósforo 

é encontrado no estado pentavalente, coordenado tetraedricamente em átomos de 

oxigênio ou grupos hidroxila. O grupo fosfato ocorre como ácido ortofosfórico, como 

fosfatos condensados, em que dois ou mais átomos de fósforo são unidos por ligações 

P-O-P ou como fosfatos orgânicos em que estão presentes ligações P-O-C. Cada uma 
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dessas formas pode existir em solução e como partícula (JENKINS et al. 1971). As 

concentrações típicas dessas espécies em esgoto doméstico bruto são apresentadas na 

Tabela 7 e suas estruturas moleculares na Figura 1. 

 

Tabela 7- Concentração aproximada das formas do fosfato em esgoto doméstico 

bruto típico 

Forma do fosfato Concentração 

(mg P L-1)                Molaridade (g .mol. L-1) 

Total 10                                   3,2 x 10-4 

Orto 5                                    1,6 x 10-4 

Tripoli         3                                    3,2 x 10-5 

Piro 1                                    1,6 x 10-5 

Orgânico      ≤ 13,2 x 10-5 

Fonte: Adaptado de Jenkins et al. 1971 

 

 

 

Figura 1- Estruturas moleculares do fosfato. (a) ortofosfato, (b) pirofosfato 

ou dipolifosfato, (c)tripolifosfato, (d) trimetafosfato. (Fonte: Osório eoliveira, 

2001) 

 

 

É possível determinar a distribuição de espécies orto, pira e tripoli fosfato em 

águas residuais domésticas através do pH do meio, das constantes de equilíbrio das 

espéciese das concentrações típicas ocorridas nesse ambiente. A Figura 2 representa um 

diagrama que relaciona o log da concentração das espécies com o pH do meio para 

espécies de fosfatos típicas de águas residuais brutas. Assim é possível determinar as 
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espécies predominantes no ambiente, como por exemplo, no pH 7,5, as espécies 

predominantes são H2PO4
-, HPO4

2-, HP3O10
4-, HP2O7

3-.   

 

 

Figura 2- Diagrama de concentração de pH para espécies de fosfatos típicas 

de águas residuais brutas (Fonte: Jenkins et al. 1971) 

 

Independente da forma em que o fósforo se encontre no meio ambiente é 

inegável a sua importância. Juntamente com o nitrogênio e o potássio, forma um 

clássico trio de nutrientes essenciais para as plantas (PANTANO et al. 2016). Tem 

função essencial para vários organismos vivos: participa tanto da estrutura quanto das 

diversas funções bioquímicas e fisiológicas das células; atua na construção e 

manutenção do esqueleto animal dando suporte aos órgãos e músculos; atua como 

constituinte dos fosfolipídeos estruturais nas membranas celulares; atua na absorção de 

glicídios; é a fonte de energia para processos metabólicos essenciais sendo armazenado 

em ligações de fosfato de alta energia na adenosina trifosfato (ATP); também participa 

do metabolismo de proteínas e de outros minerais.  (VIEIRA, 2010).  
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3.3.2 Fontes de fósforo e consequências da eutrofização 

 

 

As principais fontes de inserção antrópica do fósforo nos corpos d´agua ocorrem 

principalmente através do lançamento indiscriminado de esgotosdomésticos e 

industriais. O esgoto mesmo após o tratamento convencional, muitas vezescontinuam a 

possuir uma quantidade muito grande de fosfato, oriundo das excretas diluídas e 

também de vários produtos industrializados que possuem a presença desse composto, 

como por exemplo, os detergentes. De acordo com Sawyer et al. (2003),desde a 

substituição do sabão pelo detergente sintético, a concentração de fósforo inorgânico 

chegou a triplicar no meio ambiente.  

É evidente que o fósforo é um elemento vital para as plantas e animais. Em 

concentrações naturais torna-se um fator limitativo para que as algas e outros 

organismos cresçam indiscriminadamente. No entanto, uma quantidade excessiva de 

fósforo, devido as fontes antrópicas, quebra este limite e o rápido crescimento de 

microrganismos é iniciada. Esse problema hoje generalizado é conhecido como 

eutrofização e está sendo cada vez mais intensificado pelas atividades humanas 

(PANASIUK, 2010).  

A eutrofização tem vários impactos negativos: a proliferação de espécies de 

formação de flor, que podem ser tóxicos ou não comestíveis; diminuição da qualidade 

da água; morte de plantas aquáticas que causam a propagação de decompositores 

bacterianos, esses, por consequência, quando em excesso consomem mais oxigênio 

causando sua escassez na massa de água. Em contrapartida, a escassez de 

oxigênioocasiona a morte dos peixes, perda de biodiversidade, diminuição de valor 

estético e recreativo da massa de água. Existem também os efeitos indiretos que a 

eutrofização pode causar: uma maior quantidade de nutrientes bem como de matéria 

orgânica nos corpos aquáticos pode promover uma elevação da emissão de gases de 

efeito estufa. Isso acontece devido ao aumento na ciclagem de nutrientes, destacando-se 

o carbono, nitrogênio e fósforo. Esta ciclagem de nutrientes é realizada por 

microrganismos que em última instância resulta na produção e emissão de gases como 

CO2, acrescido de CH4e N2O em meio anaeróbio, quando outros receptores de elétrons 
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que não o oxigênio, passam a atuar no ambiente aquático (BICUDO et al. 2010; 

PANTANO et al. 2016; PANASIUK, 2010). 

No final do ano de 2017 foi noticiado nos diversos meios de comunicação da Bahia 

um caso grave de eutrofização num dos pontos turísticos mais importantes de Salvador, 

o Dique do Tororó. De acordo com uma análise realizada pelo Instituto de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) foi identificado valores elevados de fósforo e 

nitrogênio que enriquecem a água, gerando condições propícias para o crescimento 

exacerbado de algas, que por sua vez, em processo de decomposição, geram mau 

cheiro.A Figura 3 mostra dois locais do Dique do Tororó após o processo de 

eutrofização.  

 

 

Figura 3- Eutrofização no Dique do Tororó, em Salvador-BA 

 

3.4 PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 

A adsorção é um fenômeno físico-químico em que um componente na fase gasosa 

ou líquida é transferido para a superfície de uma fase sólida. Os componentes que se 

unem à superfície são chamados adsorvatos. Enquanto que a fase sólida naqual o 

adsorvato é retido chama-se adsorvente. O processo inverso a adsorção é denominado 

dessorção (RUTHVEN, 1984). 

Dependendo da natureza das forças envolvidas, a adsorçãopode ser classificada 

quanto a sua intensidade em dois tipos: adsorçãofísica e adsorção química. A principal 

distinção dos tipos de adsorção está quanto a intensidade das forças envolvidas, a 



15 
 

 
 

adsorção física envolveforças intermoleculares fracas, enquanto que a adsorção química 

envolve a formação de uma ligação forte entre o adsorvente e adsorvato. OQuadro 1 

enumera algumas características que auxiliam na distinção entre os tipos de adsorção. 

Fisissorção Quimissorção 

Baixo calor de adsorção (<2 ou 3 vezes o 

calor latente de evaporação) 

Elevado calor de adsorção (>2 ou 3 vezes o 

calor latente de evaporação) 

Não específico  Altamente específico  

Monocamada ou multicamada Apenas monocamada  

Nenhuma dissociação de espécies adsorvidas Pode envolver dissociação 

Rápido, não ativado e reversível  Ativado, pode ser lendo e irreversível 

Nenhuma transferência de elétrons, embora a 

polarização do sorbato possa ocorrer 

Transferência de elétrons levando à formação 

de ligações entre sorbato e superfície  

Quadro 1 Diferença entre fisissorção e quimissorção (Fonte:Adaptado de RUTHVEN, 1984) 

 

Na adsorção física os efeitos atrativos que ocorrem entre o adsorvente e o 

adsorvato são relativamente fracos, não havendo formação de novos compostos entre o 

adsorvato e a natureza química da superfície do sólido em questão. Este processo é de 

natureza reversível, possibilitando que a substância adsorvida seja facilmente 

recuperada. Na quimissorção ocorre a interação química de maneira mais intensa entre o 

adsorbato e o adsorvente, resultando na formação de um composto químico na 

superfície sólida. Esse processo pode ser lento e irreversível (ADAMSON e GAST, 

1997).  

 

3.4.1 Fatores que influenciam o processo de adsorção 

 

 

A capacidade de adsorção de um líquido ou de um gás sobre um sólido depende 

de vários fatores, como: (i) da natureza do adsorvente e seu modo de ativação; (ii) da 
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natureza do adsorvato e (iii) das condições do processo (temperatura, pH, agitação, 

relação adsorvato/adsorvente).  

 

 

(i) Natureza do adsorvente  

As principais características da natureza do adsorvente são: área superficial, 

porosidade, densidade, grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente e a 

hidrofobicidade do material. A porosidade dos materiais adsorventes é um dos aspectos 

mais importantes para aavaliação de seu desempenho. As diferenças nas características 

de adsorção estãofortemente relacionadas com a estrutura dos poros do material. 

Baseado naspropriedades de adsorção, os adsorventes possuem a seguinte 

classificaçãoquanto à forma: poro aberto, poro fechado e poros de transporte. Utiliza-se 

aexpressão poro aberto ou poro fechado para designar cavidades em materiais 

sólidos,em que, o primeiro corresponde a cavidades que se comunicam com a superfície 

externa e o segundo corresponde a uma cavidade isolada. O poro é de transporte quando 

atravessa oadsorvente ou estabelece interligação entre os poros. Se um adsorvente 

possuimaior quantidade de poros abertos do que poros fechados, consequentemente 

torna-seum melhor adsorvente. Isso se deve ao fato de que cavidades abertas 

possibilitam a movimentação da partícula da camada limite externa do adsorvente até o 

sítio ativo dentro do poro, enquanto que, os poros fechados estão isolados dentro do 

adsorvente, impossibilitando quea adsorção ocorra internamente (GREGG e SING, 

1982). 

Ainda com relação à porosidade, a capacidade de adsorção do material está 

também relacionada ao tamanho dos poros do adsorvente e ao tamanho do adsorvato. 

Por exemplo, adsorventes microporosos tem alta capacidade de adsorção para moléculas 

de dimensões pequenas, enquanto que os mesoporosos são importantes para adsorção de 

moléculas grandes, como no caso dos corantes. Os macroporosos não são relevantes no 

processo de adsorção, tendo como principal função a de transportar moléculas gasosas. 

O Quadro 2faz uma relação entre o tipo e tamanho dos poros e sua função principalno 

processo de adsorção.  
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Tipo Diâmetro médio Função principal 

Microporos 0nm < 2nm Contribuem para a maioria da área superficial que 

proporciona alta capacidade de adsorção para 

moléculas de dimensões pequenas, tais como gases 

e solventes comuns 

Mesoporos 2nm <0<50nm São importantes para a adsorção de moléculas 

grandes, tais como corantes, e proporcionam a 

maioria da área superficial para carvões 

impregnados com produtos químicos 

Macroporos 0nm >50nm São normalmente considerados sem importância 

para adsorção e sua função é servir como meio de 

transporte para as moléculas gasosas 

Quadro 2 Relação entre o tamanho dos poros dos adsorventes e sua função principal (Fonte: 

Dubinin, 1982) 

 

 (ii) Natureza do adsorvato 

O tamanho da partícula do adsorvato é um fator de extrema importância, 

principalmente quando a taxa de adsorção é dependente do transporte intrapartícula. Ou 

seja, se os poros do adsorvente possuir diâmetros pequenos e o adsorvato possuir 

tamanho elevado, consequentemente, não há como a partícula se transportar até os sítios 

ativos presente dentro dos poros. Outra característica de forte influência é a polaridade, 

pois através desse fator é possível compreender a interação entre o adsorvato e os 

grupos funcionais que estão presentes na estrutura do adsorvente. Por exemplo, os 

grupos polares (hidroxilas, carboxílicos, aminas, dentre outros) têm grande afinidade 

por metais, promovendo uma melhor interação entre o íon metálico e a superfície do 

adsorvente (RUTHVEN, 1984). 

 

(iii) Condições do processo 
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As condições operacionais que mais influenciam o processo de adsorção são: 

temperatura, potencial hidrogeniônico (pH) e natureza do solvente. A temperatura 

possui efeitos importantes sobre o processode adsorção. Quando elevada, aumenta a 

taxa dedifusão das moléculas do adsorvato em toda camada limite externa einterna dos 

poros do adsorvente, devido à diminuição naviscosidade da solução. Além disso, o 

aumento da temperatura pode produzir uma desobstruçãode poros no interior da 

estrutura do adsorvente, permitindo a penetraçãode moléculas maiores de adsorvato. 

Como em todo sistema, o efeito da temperatura acontece principalmentena constante de 

velocidade de adsorção.Uma elevação da temperatura pode ocasionar aumento da 

energia cinética e da mobilidade das espécies presentes no adsorvato, associado a isso, 

pode provocar umcrescimento da taxa de difusão intrapartícula (JIMENEZet al.2004).  

Quanto ao pH,mudanças em seus valores podem afetar o processode adsorção 

através da dissociação degrupos funcionais presentes nos sítiosativos do adsorvente. 

Através do pH é possível que determinar o grau dedistribuição das espécies químicas. A 

intensidade desse efeito podeser maior ou menor de acordo com o adsorvente, uma vez 

que as cargas dasuperfície do adsorvente dependem da sua composição e das 

característicasda superfície (JENKINS et al. 1971).  

 

3.5 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

A cinética de adsorção descreve a velocidade de remoção do soluto, ou seja, a 

taxa de remoção doadsorvato na fase fluida em relação ao tempo.De acordo com Weber 

e Smith (1987) a cinética do processo de adsorção ocorre em quatro etapas sucessivas, 

conformeFigura 4.  

Na etapa 1 ocorre o transporte do adsorvato do seio da solução para a camada 

limite do líquidoque está adjacente ao adsorvente. Na etapa 2 o transporte do adsorvato 

ocorre por difusão externa através da camada limite até a entrada dosporos do 

adsorvente. Em continuidade, o transporte do adsorvato acontece através dos poros da 

partícula pelo efeito de difusãomolecular através do líquido contido no interior dos 

poros, e também por difusão ao longo dasuperfície do adsorvente por meio de difusão 

interna. Por fim, na etapa 4, acontece a adsorção do adsorvato em um sítio disponível do 
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adsorvente que pode envolver váriosmecanismos, tais como: adsorção física, adsorção 

química, precipitação oucomplexação. A dessorção ocorre no sentido inverso dessas 

quatro etapas.Figura 4- 

 

 

Figura 4- Cinética de adsorção (Fonte:Weber e Smith, 1987) 

 

Vários modelos cinéticos lineares são utilizados para examinar o mecanismo 

controlador do processo de adsorção, tais como reação química, controle da difusão e 

transferência de massa. Contudo, os modelos empregados com maior frequência são os 

de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem. Esses são representados por 

equações matemáticas usadas para descrever o perfil de adsorção de solutos por sólidos, 

o que permite conhecer mais sobre o processo de adsorção. 

 

3.5.1 Modelo de pseudo-primeira ordem 

 

 

O modelo de pseudo-primeiraordem, baseado na capacidade dos sólidos, é dado 

pela Equação 1: 
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dqt

dt
= k1 (qe − q1) 

(1) 

 

Sendo k1a constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem(min-1); qe e 

qtsão as quantidades adsorvidas por grama de adsorventeno equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente (mg.g-1). 

Após a integração da Equação 1e aplicando-se condiçõesde contorno: qt= 0, t = 

0; quando qt= qt, t = t obtém-se aEquação 2:  

 

ln(qe − qt) = lnqe −  k1t (2) 

 

O valor de k1 pode ser determinado através do gráfico de ln (qe- qt) versust. 

 

 

3.5.2 Modelo de pseudo-segunda ordem 

 

 

Para análise dos dados, uma equação de pseudo-segunda ordem também pode ser 

utilizada, baseando-se na capacidade de equilíbrio de adsorção. A Equação 3 representa 

uma pseudo-segunda ordem. 

 

dqt

dt
= k2 (qe − qt)² 

(3) 
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Sendo k2a constante de velocidade da adsorção de pseudo-segunda ordem (g.mg-

1in1). A partir daintegração da Equação 3 e aplicando as condições iniciais (qe = 0 em t 

= 0, qt = qt em t = t), pode-se obter a Equação 4. 

 

t

(qe − qt)
=

1

(qe)²
+ k2t 

(4) 

 

Baseado naEquação 4, k2 pode ser obtido a partir da inclinação do gráfico de 1 / 

(qe - q) versus t. O intercepto dessa relação linear é 1 / qe. 

 

3.6 EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO 

 

Em um processo de adsorção o equilíbrio do sistema é alcançado quando não há 

mudanças líquidas nas concentrações do adsorvato na fase sólida e do soluto na solução. 

O equilíbrio reflete a capacidade e/ou a afinidade de um adsorvente por um soluto, sob 

um dado conjunto de condições em que o sistema é submetido. Termodinamicamente, é 

apresentado pelas isotermas de adsorção. Essas relacionam a quantidade de soluto 

adsorvido por grama de adsorvente, qe, em equilíbrio com a quantidade de soluto que 

permanece em solução, Ce, a uma dada temperatura (SILVA, 2005).  

As equações de isotermas de adsorção servem para ajustar os dados experimentais 

sobre os valores de qeversus Ce. São diagramas que mostram a variaçãoda concentração 

de equilíbrio no sólido adsorvente com a pressãoparcial ou concentração da fase líquida, 

em uma determinada temperatura.A partir do valor de Ce e da Equação 5 pode ser 

determinado valor de qe. 

 

qe=
(Co-Ce)V

m
 

(5) 
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Sendo 𝐶𝑜a concentração inicial do adsorvato (mg.L-1); 𝑉 o volume da solução em 

L e 𝑚 a massa do adsorvente em mg.  

Existem várias formas possíveis de isotermas de adsorção, conformeFigura 5-. 

 

 

Figura 5- Formas possíveis de isotermas de adsorção (Fonte: Mccabe et al. 

1993). 

 

Segundo Mccabe et al. (1993)o comportamento típico das isotermas de adsorção 

são definidos como:   

a) Isoterma linear: a massa de adsorvato retida por unidade de massa do adsorvente 

é proporcional à concentração de equilíbrio do adsorvato na fase fluida.  

b) Isoterma favorável: a massa do adsorvato retida porunidade de massa do 

adsorvente é alta para uma baixa concentraçãode equilíbrio do adsorvato na fase 

fluida. 

c) Isoterma irreversível: a massa do adsorvato retida porunidade de massa do 

adsorvente independe da concentraçãode equilíbrio do adsorvato na fase fluida. 

d) Isoterma desfavorável: a massa do adsorvato retida porunidade de massa do 

adsorvente é baixa mesmo para uma alta concentraçãode equilíbrio do adsorvato 

na fase fluida.  

 



23 
 

 
 

Existem várias equações de isotermas para ajustar os dados experimentais sobre 

os valores de q versusCe, como as equações de Langmuir, Freundlich, Redlich-Peterson, 

Temkin, Dubinin–Radushkevich, Koble Corrigan, dentre outras.  

 

3.6.1 Modelo de Langmuir 

 

A isoterma de Langmuir é a primeira isoterma de adsorção desenvolvida 

teoricamente.Muitas outras equações foram propostas posteriormente, em que os ajustes 

dos resultadosexperimentais foram baseados nessa equação ou foramdesenvolvidas 

usando o conceito de Langmuir. A isoterma apresenta alguns pressupostos: as 

moléculas são adsorvidas em um número fixo e bem definido de sítios; cada sítio só 

pode ter uma molécula; todos os sítios são energeticamente equivalentes; não há 

interação entre uma molécula adsorvida e suas vizinhas (RUTHVEN, 1984).  

O modelo da isoterma de Langmuir é representado pelas Equações 6 na forma 

não linear e pelas Equações 7, 8, 9 e 10 pelos diferentes tipos de linearizações. 

 

q =  
qmáxKLCe

1 + KLCe
 

(6) 

Ce

qe
=

1

qmáx
Ce +

1

KLqmáx
 

(7) 

1

Qe
=  

1

Qmáx
+  

1

KLQmáxCe
 

(8) 

Qe =  Qmáx −  
1

KL

Qe

Ce
 

(9) 

Qe

Ce
=  KLQmáx − KLQe 

(10) 

 

Em que Ce (mg.L-1) é a concentração da solução no equilíbrio e qmax(mg.g-1) a 

quantidade máxima adsorvida no equilíbrio por unidade de massa de adsorvente. Os 



24 
 

 
 

parâmetros KL(L. mg-1) e qmax(mg.g-1) dependem do material adsorvente e podem ser 

usados para comparar o desempenho da adsorção. O parâmetro qmax (limite de 

saturação) está relacionado com a capacidade máxima de adsorção e KL (constante de 

Langmuir) com as forças de interação entre adsorvato e adsorvente.  

As características essenciais da isoterma de Langmuir podem ser expressas em 

termos de um fator de separação adimensional ou parâmetro de equilíbrio, RL, que é 

utilizado para prever se o sistema de adsorção é favorável ou desfavorável.Este fator de 

separação pode ser definido pela Equação 11: 

 

RL =
1

1 + KLCmax
 

 

(11) 

Em que Cmax é a maior concentração inicial do soluto em solução (mg.L-1) e KL a 

constante de Langmuir.O processo é considerado favorável quando 0 < RL< 1, 

desfavorável quando RL>1, linear se RL= 1 e irreversível quando RL= 0. 

 

3.6.2 Modelo de Freundlich 

 

A isoterma de Freundlich baseia-se na sorção sobre uma superfície heterogênea 

e assume a existência de uma estrutura em multicamadas, prevendo uma distribuição 

exponencial de vários sítios de adsorção com energias diferentes. Além disso, pode ser 

aplicado a sistemas não ideais (RUTHVEN, 1984).   

O modelo da isoterma de Freundlich é um modelo de sorção não linear, 

conforme observado nas Equações 12 e 13, sendo que a última está na forma 

linearizada.  

 

qe =  KFCe

1
n⁄
 

 

(12) 

log qe = log KF + 
1

n
logCe (13) 
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Sendo KFa constante de capacidade de adsorção de Freundlich e 𝑛a constante 

relacionada a heterogeneidade da superfície. O valor de n representa uma adsorção 

favorável se 1< n <10, adsorção linear se n =1 e por fim se a relação 1/n > 1 significa 

maior afinidade pelo solvente.  

Assim, para a determinação dos parâmetros KF e 1/n, a partirde regressão linear, 

um gráfico de q versus logCe fornecerá uma inclinaçãode1/n e um intercepto logKF.  

 

3.6.3 Temkin 

 

O modelo isotérmico de Temkin leva em consideração os efeitos das interações 

indiretas adsorbato/adsorbato no processo de adsorção; também é assumido que o calor 

de adsorção (Δ𝐻ads) de todas as moléculas na camada diminui linearmente como 

resultado do aumento da cobertura superficial. A isoterma de Temkin é válida apenas 

para um intervalo intermediário de concentrações e utiliza dois parâmetros (AYAWEI 

et al., 2017). A forma linear do modelo isotérmico de Temkin é dada pela Equação 14. 

 

ee aCbq ln  (14) 

 

Sendo A e B as constantes de Temkin.  

 

3.6.4 Redlich-Peterson 

 

Redlich e Peterson sugeriram uma equação de isoterma de adsorção com três 

parâmetros em 1959, e foi posteriormente chamada de equação de isoterma de Redlich-

Peterson (R-P). A equação corrige imprecisões dos dois parâmetros de Langmuir e da 

equação de isoterma de Freundlich em alguns sistemas de adsorção (WUet al., 2010). O 

modelo tem uma dependência linear da concentração no numerador com uma função 
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exponencial no denominador, pode representar equilíbrio de adsorção sobre uma larga 

faixa de concentração. O modelo pode ser aplicado em sistemas homogêneos e 

heterogêneos devido a sua versatilidade (FOO; HAMEED, 2010). A Equação 15e 

16representam a forma não linear e linear da isoterma de Redlich-Peterson, 

respectivamente. 

 

qe =
KRaRCe

1 + aRCe
g 

 

Ce

qe
=  

1

aRKR
+ (

1

KR
) Ce

g
 

 

 

Sendo KR e aRsão os parâmetros da isoterma de redlich-peterson  

 

3.6.5 Koble-Corrigan 

 

O modelo isotérmico de Koble-Carrigan possui três parâmetros e incorpora as 

isotermas de Langmuir e Freundlich para representar dados de adsorção de equilíbrio. A 

isoterma tem uma dependência exponencial da concentração no numerador e no 

denominador. Descreve bem adsorção em superfícies heterogêneas (AYAWEI et al., 

2017). A forma linear do modelo está representada pela Equação 17. 

 

n

e

n

e
e

BC

AC
q




1
 

(17) 

 

Sendo A, B e n as constantes da isoterma de Koble-Corrigan. Em altas 

concentrações de adsorbato, este modelo se reduz a isoterma de Freundlich. Só é válido 

quando a constante “n” é maior ou igual a 1. Quando “n” é menor que uma unidade, 

significa que o modelo é incapaz de definir os dados experimentais apesar do alto 

coeficiente de concentração ou baixo valor de erro (AYAWEI et al., 2017).   
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3.7 ADSORÇÃO DO FOSFATO 

Nos últimos anos vem crescendo a quantidade de trabalhos estudando a adsorção 

do fosfato em corpos d’agua. A Tabela 8 a seguir relaciona diferentes tipos de 

adsorventes empregados para essa finalidade. Observa-se que a maioria dos trabalhos 

utilizam metais nobres, como o lantânio, para aumentar os sítios ativos de adsorção do 

fosfato, o que além de tornar o adsorvente mais oneroso e não possui uma proposta 

ambientalmente sustentável, como os adsorventes produzidos a partir de rejeitos. O 

melhor ajuste cinético dos dados experimentais observado nos trabalhos ocorre com o 

modelo de pseudo-segunda ordem e aos dados de equilíbrio ao modelo de Langmuir. A 

quantidade máxima adsorvida de fosfato variou bastante de acordo com o adsorvente 

utilizado, o melhor resultado ocorreu no trabalho de Fanget al.(2018) (159,80 – 170,10 

mg.g-1) em que utilizou-se o adsorvente a base de hidróxido de lantânio.  

 

Tabela 8 - Adsorção do fosfato com diferentes tipos de adsorventes 

Adsorvente Modo de preparação do 

adsorvente 

Melhor ajuste de 

modelo cinético e 

isoterma 

Qmáx  

(mg.g-1) 

Referência 

Adsorventes à 

base de 

hidróxido de 

lantânio 

Os nanobastões de hidróxido 

de lantânio foram sintetizados 

usando precipitação fácil, após 

tratamento hidrotérmico 

 

Cinética:  

pseudo-segunda 

ordem 

Isoterma: Langmuir 

159,80 – 

170,10 

FANG et al., 

2018 

Zeólitos 

modificados 

com lantânio 

obtidos de cinzas 

volantes 

Produto da conversão 

hidrotermal das cinzas voláteis 

com solução de NaOH. 

Incorporação de lantânio nas 

amostras 

 

Cinética:  

Não houve estudo 

cinético 

Isoterma: Langmuir 

11,37- 58,22 GOSCIANSKA 

et al., 2018 

Ferrita de cobre 

funcionalizada 

com amina 

quelatada com 

La (II) 

Sintetização da ferrita de cobre 

funcionalizada com 1,6-

hexametilenodiamina 

(CuFe2O4) através de um único 

processo de síntese 

solvotérmica seguido por 

tratamento com LaCl3 

 

Cinética:  

pseudo-segunda 

ordem 

Isoterma: Langmuir 

4,49-32,59 GU et. al, 2018 

Adsorvente a 

base de lodo 

ativado 

modificado com 

zircônio 

O lodo sofreu lavagem ácida e 

agitação por 10 horas. A massa 

resultante foi dispersa em 

zircónio. A mistura reacional 

foi ainda agitada num banho de 

ua durante 8 h a 30. Em 

seguida, o Zr (IV) -AS sofreu 

secagem por congelação 

 

Cinética: 

pseudo-segunda 

ordem 

Isoterma: Langmuir 

27,55 WANG et al., 

2018 
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Adsorventes a 

base de resíduos 

de mármore 

Os resíduos de mármore foram 

triturados e peneirados com 

tamanho (25-65 µm) 

Cinética:  

pseudo-segunda 

ordem 

Isoterma: Langmuir 

44.64 BOUAMRA et 

al., 2018 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATÉRIA-PRIMA DOS ADSORVENTES 

 

 

4.1.1 Lodo de esgoto doméstico 

 

O lodo de esgoto doméstico (LED)utilizado como precursor do adsorvente foi 

oriundo da Estação de Tratamento de Esgoto Subaé (ETE-Subaé).A estação está 

localizada no município de Feira de Santana e funciona às margens da BR 324. 

O sistema operacional da ETE-Subaé é formado por tratamento preliminar 

(gradeamento e desarenador), seguido dos tratamentos primários e secundários 

ocorrendo com dois reatores UASB que operam em paralelo. O lodo excedente é 

disposto em leito de secagem para desidratação, e o efluente segue para as lagoas 

aeradas, as quais operam em serie com os reatores. O efluente tratado é lançado no Rio 

Subaé (REIS et al. 2013). 

 

4.1.2 Resíduos de concha de molusco (fonte de cálcio) 

 

Os resíduos de conchas de moluscos (RCM)foram provenientes do município de 

Maragojipe, Bahia, e são originados de dois tipos de moluscos: o 

Brasiliana(chumbinho) e o Tagelus Plebeius (mapé), ambos provenientes da pesca 

artesanal. Esse resíduo é rico em cálcio e teve como objetivo inserir esse elemento no 

adsorvente pela sinterização com o LED. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS ADSORVENTES 
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Inicialmente foram preparadas quatro amostras de adsorventes com proporções 

distintas de LED e RCM. A partir de um ensaio preliminar de adsorção do fosfato duas 

amostras foram escolhidas para os ensaios subsequentes. As amostras foram submetidas 

a forno mufla, em atmosfera oxidante, na temperatura definida pelos resultados da 

análise térmica dos precursores. A taxa de aquecimento da mufla é de 19 ºC. min-1, e as 

amostras ficaram sob aquecimento durante 1 hora. Logo após atingir o tempo de 

aquecimento os adsorventes foram retirados do forno mufla e mantidos em dessecador. 

Os adsorventes preparados foram ADS1.0 (10/1 g de LED/RCM); ADS0.5 (10/0,5 g de 

LED/RCM); ADS0.1 (10/0,1 g de LED/RCM); ADS0.05 (10/0,05 g de LES/RCM).  

Os ensaios preliminares de adsorção do fosfato foram realizados nas seguintes 

condições: tempo de agitação de 6 horas, quantidade de massa do adsorvente de 0,30 g, 

e pH igual a 8. Após análise dos resultados, duas amostras foram selecionadas em 

função dos seus desempenhos na adsorção do fosfato, o adsorvente com maior 

quantidade adsorvida (qe), e àquele que obteve menor qe. A Figura 6 explicita através de 

um fluxograma o procedimento de escolha das amostras para as etapas subsequentes. 

 

 

Figura 6- Fluxograma de escolha das amostras de adsorventes 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA E DOS ADSORVENTES 
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Inicialmente foram caracterizadas as matérias-primas precursoras dos 

adsorventes:  o lodo de esgoto doméstico da ETE-Subaé (LED) e o resíduo de concha 

de moluscos (RCM) e posteriormente os adsorventes. Para isso, foram realizadas as 

análises elementar (EDX), análise termogravimétrica (TG), potencial de carga zero 

(PCZ), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e difração de raios X (DRX). 

 

4.3.1 Análise Elementar (EDX) 

 

As análises elementares tiveram como objetivodeterminar a composição dos 

óxidos presentes nas amostras. Foram realizadas análises para as matérias-primas, LED 

e RCM, assim como, para os adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 antes e após a adsorção. 

Estasforam realizadas em um espectrômetro de fluorescência de raios-X por dispersão 

de energia Shimadzu EDX720, operando com fonte de ródio. As amostras na forma de 

pó foram acondicionadas em porta-amostras de polipropileno, fornecidos pelo 

fabricante. As análises foram realizadas no modo semi-quantitativo.  

 

4.3.2 Análise termogravimétrica 

 

A análise termogravimétrica foi realizada paras as matérias-primas, LED e RCM, 

com o objetivo de determinar a temperatura de calcinação das amostras para produção 

dos adsorventes.Posteriormente, foram realizadas as análises termogravimétricas para os 

adsorventes. As amostras foram primeiramente levadas à estufa a 105°C por 24 horas 

para retirada de sua umidade. As amostras secaspassaram em uma peneira com malha 

de 30 mesh (0,59 mm) a fim de se obter um material pulverizado.Posteriormente,foi 

realizado a análise termogravimétrica, com cerca de 50mg das amostras, em cadinho de 

platina, utilizando um aparelho Shimadzu TG50. O intervalo de temperatura foi de 25 

até 1000°C, em atmosfera oxidante, sob fluxo de 50 mL.min-1, em uma taxa de 

aquecimento de 10 °C.min-1.  

 

4.3.3 Potencial de Carga Zero (PCZ) 
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A determinação do ponto de carga zero (PCZ) foi realizada para as matérias-

primas (LED e RCM) e para o adsorvente ADS0.5 (melhor resultado preliminar). O 

PCZ é definido como o pH em que a superfície do adsorvente possui carga neutra. A 

metodologia empregada para sua determinação é denominada “experimento dos 11 

pontos” (GUILARDUCI et al, 2006). O procedimento consiste em fazer a mistura de 20 

mg dos adsorventes em 20 mL de solução aquosa de HCl e NaOH, sob 11 diferentes 

condições de pH inicial (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12). As amostras foram 

submetidas a agitação de 1 hora, e após 24 horas foi aferido o pH final. Os resultados 

foram apresentados em um gráfico de pH final versus pH inicial. O PCZ corresponde à 

faixa onde o pH final se mantém constante independentemente do pH inicial, ou seja, a 

superfície comporta-se como um tampão.   

 

4.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica foi realizada para o LED e para osadsorventes 

ADS0.5 e ADS0.05por meio de microscopiaeletrônica de varredura (MEV). As 

micrografias foram coletadas numequipamento da marca Hitachi modelo S-3400N e o 

mapeamento da superfícieobtido usando uma sonda EDS Bruker Quantax 200.  

 

4.3.5 Difração de Raio-X 

 

O difratograma foi realizado para as matérias-primas (LED e RCM) e para os 

adsorventes. Foram obtidas em um difratômetro Shimadzu XRD 6000, radiação CuKα, 

40 kV CuK, 30 mA, numa faixa de 2θ de 2,0 a 80o, numa velocidade de 2o/min, com 

fendas de 0,5o para espalhamento, 0,5o para recepção e 3mm para saída. A análise semi-

quantitativa das fases dos cristais foi feita usando software X’Pert HighScore.  

 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

4.4.1 Preparo das soluções 
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As vidrarias foram lavadas com detergente isento de fosfato,adequado para este 

experimento. Essas também foram deixadas imersas em solução de ácido clorídrico em 

uma proporção de 1:3 para retirar o fosfato proveniente do experimento.Inicialmente 

foipreparada 1 litro de solução estoque de fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4.H2O) 

emuma concentração de 50 mg. L-1 de fósforo. As soluções foram armazenadas em 

frascos âmbar para minimizar o efeito de decomposição a partir da incidência da luz. 

 

4.4.2 Construção da curva analítica 

 

A determinação da concentração do fosfato nas soluções antes e após os testes de 

adsorção foram realizadas através do método do ácido ascórbico (SILVA, 2001), 

utilizando um espectrofotômetro UV-VIS de feixe duplo com especificação TU-1880, 

em um comprimento de onda (λ) de 880nm. Antes das medidas de absorbância no 

espectrofotômetro, foram realizadas as curvas analíticas para cada ensaio. A Figura 9 

mostra uma curva representativa feita com valores padrões de concentrações do fosfato 

(0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 e 0,8 mg.L-1). 
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A partir da equação gerada pela curva de calibração foi possível determinar as 

concentrações das amostras antes e após os testes de adsorção, substituindo o “y” pela 

média dos valores da absorbância medida no espectrofotômetro.  

 

4.4.3 Estudo do pH 

 

O estudo do efeito do pH na adsorção do fosfato foi realizadovariando-se os 

valores de pH entre 2 e 10. As soluções foram preparadas pesando-se 0,3 g da amostra 

dos adsorventes em 30ml da solução de fosfato à 25 mg.L-1. As soluções ficaram sob 

agitação em temperatura ambiente por 6 horas. O pH foi ajustado pela adição de uma 

solução de HCl 0,1mol.L-1ou NaOH 0,1mol.L-1.A determinação da concentração do 

fosfato foi realizada através do método do ácido ascórbico (SILVA, 2001). Utilizando 

um espectrofotômetro UV-VIS de feixe duplo com especificação TU-1880, em um 

comprimento de onda ( λ ) de 880nm. 

 

4.4.4 Estudo da Quantidade de Massa 

 

Para o estudo da massa foram pesadas 0,05; 0,10; 0,15; 0,30; 0,45 e 0,6 gramas 

das amostras dos adsorventes, em seguida cada amostra foi adicionada a 30 mL de 

solução de fosfato na concentração de 25 mg. L-1 ajustado em pH 8, conforme resultado 

do estudo do pH. Após 6 horas sob agitação magnética, as soluções foram filtradas e a 

determinação da concentração do fosfato foi realizada através do método do ácido 

ascórbico (SILVA, 2001). Utilizando um espectrofotômetro UV-VIS de feixe duplo 

com especificação TU-1880, em um comprimento de onda (λ) de 880nm.   

 

4.4.5 Cinética de Adsorção 

 

Os estudos sobre a cinética de adsorção para remoção do fosfato foram 

realizadoscomsuspensõespreparadas pesando-se 0,15g e 0,30g (resultado do estudo da 

massa) do adsorvente ADS0.5 em 30ml da solução de fosfato a 25 mg. L-1 e 0,45g 

(resultado do estudo da massa) do adsorvente ADS0.05 em 30mL da solução de fosfato 
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a 25 mg. L-1. As suspensões ficaram sob agitação, em temperatura ambiente, nos 

períodos de 1 a 10 horas para as duas amostras.  

Durante o ensaio as soluções foram ajustadas em pH 8 (resultado do estudo do 

pH) através de um pHmetro modelo HI 208. Os ensaios foram realizados em triplicata, e 

as filtrações feitas à vácuo em membrana de acetato de celulose 0,45 µm. Por meio 

desse ensaio foi definido o tempo de equilíbrio de adsorção e o mecanismo controlador 

do processo.  

 

4.4.6 Isotermas de adsorção 

 

Os ensaios foram realizados preparando as suspensões com 0,15g de ADS0.5 e 

0,45g de ADS0.05 em 30mL da solução de fosfato, a temperatura ambiente. O pH das 

soluções foi 8 e tempo de adsorção foi de 1 hora para ADS0.5 e 8 horas para 

ADS0.05(determinados nos ensaios anteriores). As concentrações das soluções de 

fosfato foram definidas entre 5 a 55mg. L-1.Os ensaios foram realizados em duplicata, e 

as isotermas de adsorçãoforam construídas relacionando qe versus Ce , conforme 

Equação 5. 

 

4.5 AJUSTE AOS MODELOS MATEMÁTICOS DE ADSORÇÃO 

 

 

4.5.1 Modelos cinéticos de adsorção 

 

A partir dos seguintes dados experimentais: valor da quantidade adsorvida (qt) 

variando com o tempo, obtido da cinética e da quantidade adsorvida no equilíbrio (qe) 

obtida do ensaio de equilíbriofoi feito o ajuste dos dados experimentais aos modelos de 

pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. As equações que foram utilizadas para o 

ajuste foram as Equação 2 e 4.  

 

4.5.2 Modelos de equilíbrio de adsorção 
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A partir dos dados experimentais: quantidade inicial de fosfato e da quantidade 

adsorvida no equilíbrio foi determinado os ajustes aos modelos de Langmuir e 

Freundlich, segundo Equações 6, 7, 12 e 13.A amostra com melhor resultado foi 

também ajustada aos modelos de Temkin, Koble-Corrigan e Redlich-Peterson , segundo 

Equações 14,17 e 15. 

 

4.5.3 Avaliação estatística dos parâmetros cinéticos e de equilíbrio das isotermas 

de adsorção 

 

A avaliação dos modelos matemáticos utilizados para modelar os dados cinéticos e 

os dados obtidos pelas isotermas de adsorção foi realizado através da análise de 

diferentes tipos de erros: o coeficiente de determinação (R²), segundo Equação 18; a 

soma do quadrado do erro (SSE), segundo Equação 19; o erro relativo médio (ARE), 

segundo Equação 20; a soma do erro absoluto (EABS), segundo Equação 21; a função 

de erro híbrido (HYBRID), segundo Equação 22; e por fim a percentagem de desvio 

padrão de Marquadt (MPSD), segundo Equação 23 (FOO E HAMEED, 2010). 

 

R2

=
(qe, exp − qe,  calc̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )²

∑ (qe, exp − qe,  calc̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2

+  (qe, exp − qe,  calc) ²
 

(18) 

SSE = ∑(qe, calc − qe, exp)i
2

n

i=1

 
(19) 

ARE =  
100

n
∑ |

qe, exp − qe, calc

qe, exp
|

n

i=1

 
(20) 

EABS = ∑|qe, exp − qe,  calc|

n

i=1

 
(21) 

HYBRID =  
100

n − p
∑ [

(qe, exp − qe, calc)²

qe, exp
]

n

i=1

 
(22) 
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MPSD = 100√
1

n − p
∑ (

qe, exp − qe, calc

qe, exp
)

2n

i=1

 

(23) 

 

Pela análise do coeficiente de determinação (R²), o valor numérico de R² próximo 

da unidade éconsiderado uma boa correlação e um bom ajuste. No entanto com relação 

aos outros erros, o modelo que obteve o menor valor de erros foi considerado de melhor 

ajustado.Os parâmetros da equação de regressão foram determinados pelo método dos 

mínimos quadrados e assim foram estimados a constante da taxa de adsorção de pseudo-

primeira ordem (K1), constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (K2), os 

parâmetros da isoterma de Langmuir (KLe qmáx) e os parâmetros da isoterma de 

Freundlich (KF e n). 

A soma dos quadrados dos erros (SSE) é uma função de erro amplamente usada, 

porém possui uma grande desvantagem. A função resultará nos parâmetros de isoterma 

calculados, proporcionando um melhor ajuste na extremidade superior da faixa de 

concentração da fase líquida. Isso ocorre porque a magnitude dos erros e, portanto, o 

quadrado dos erros aumentará à medida que a concentração aumenta. A função de erro 

fracional híbrido (HYBRID) foi desenvolvida para melhorar o ajuste do método SSE a 

baixos valores de concentração. Neste método, cada valor de SSE foi dividido pelo 

valor experimental da concentração em fase sólida. Além disso, um divisor foi incluído 

como um termo para o número de graus de liberdade do sistema - o número de pontos 

de dados menos o número de parâmetros dentro da equação isotérmica (ALLEN et al. 

2003). 

Com relação ao Desvio-padrão percentual de Marquardt (MPSD), esta função de 

erro foi semelhante a uma distribuição geométrica de erros médios que foi modificada 

para permitir o número de graus de liberdade do sistema. O erro relativo médio (ARE) 

minimizou a distribuição fracional de erros em toda a faixa de concentração. E por fim, 

a soma dos erros absolutos (EABS) possui abordagem semelhante ao método SSE. Os 

parâmetros da isoterma determinados com este método forneceriam uma melhor 

adequação à medida que a magnitude dos erros aumentasse, influenciando o ajuste para 

os dados de alta concentração (ALLEN et al. 2003). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 RESULTADO DOS ENSAIOS PRELIMINARES 

 

 

Um ensaio preliminar de adsorção do fosfato foi realizado com o LED calcinado a 

800ºC (LED-C) e em quatro amostras de adsorventes preparadas com diferentes teores 

de cálcio. Os adsorventes preparados foram ADS1.0 (10/1 g de LED/RCM); ADS0.5 

(10/0,5 g de LED/RCM); ADS0.1 (10/0,1 g de LED/RCM); ADS0.05 (10/0,05 g de 

LES/RCM). O objetivo da preparação dos adsorventes foi escolher duas amostras como 

o melhor e o pior resultado em termos de remoção de fosfato. Os resultados dos ensaios 

preliminares encontram-se na Tabela 9.  

 

Tabela 9- Resultados dos ensaios preliminares de adsorção do fosfato utilizando 

o lodo de esgoto calcinado a 800oC(LED-C) e os adsorventes (ADS0.05, 

ADS0.1, ADS0.5, ADS1.0). Condições do ensaio: 0,30g do adsorvente/ 30 mL 

da solução; concentração inicial do fosfato 25 mg.L-1; pH 8; temperatura 

ambiente (25oC) 

Amostras qe (mg.g-1) Remoção (%) 

LED-C 0,36 13,64 

ADS0.05 0,44 17,93 

ADS0.1 2,09 88,35 

ADS0.5 2,36 90,35 

ADS1.0 2,17 89,39 

 

Observa-se que a diferença entre as amostras ADS1.0 e ADS0.5 em termos de 

remoção e quantidade removida de fosfato é muito pequena, aproximadamente 8% para 

qe e 1% para a remoção. No entanto, a amostra ADS1.0 necessita do dobro de cálcio 

para ter desempenho semelhante ao da amostra ADS0.5, e ainda que mínima em termos 

percentuais, a amostra ADS0.5 tem o melhor desempenho. Por esses fatores, o ADS0.5 

foi escolhida como a melhor amostrapara ser utilizada nos ensaios subsequentes. A 

outra amostra escolhida foi a ADS0.05porque apresentou o pior resultado em termos de 
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qe e remoção de fosfato. Essa amostra foi preparada com quantidade mínima de RCM, 

aproximando-se muito das características do LED, por isso foi escolhida para avaliar 

melhor a influência do cálcio no processo.   

A Figura 7apresenta (a) lodo seco (LED); (b) resíduo da concha de moluscos seco 

(RCM); (c) amostra seca mistura LED e RCM; (d) adsorvente ADS0.5 (mistura LED e 

RCM calcinados a 800ºC). Observa-se que,mesmo apóscalcinação,é possível visualizar 

nitidamente os resíduos de concha de molusco (pontos brancos) separados do lodo de 

esgoto (pontos marrons), mostrando que o material permanece bastante heterogêneo 

após calcinação. Além disso, o ADS0.5 após calcinação, Figura 7 (d), aparenta ter uma 

quantidade de pontosbrancos (RCM) maior que o ADS0.5 antes da calcinação, Figura 7 

(c). Esse aumento aparenteda quantidade de RCM após calcinação pode ser resultado da 

aglomeração das partículas de óxidos de cálcio após a sinterização.  

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 7- (a) lodo seco (LED); (b) resíduo da concha de moluscos seco 

(RCM); (c) amostra seca mistura LED e RCM; (d) adsorvente ADS0.5 (mistura 

LED e RCM calcinados a 800oC) 
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5.2 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA E DOS ADSORVENTES 

 

5.2.1 Análise termogravimétrica 

 

A Figura 8 apresentaa análise térmica do lodo seco (LED), resíduos de concha 

de moluscos (RCM), e os adsorventes ADS0.05 e ADS0.5: (A) TG, (B) DTG e (C) 

DTA. 
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Figura 8- Curvas TG (A); curvas DTG (B); curvas DTA (C). (1) lodo de 

esgoto (LED) seco; (2) resíduo de concha de moluscos (RCM); (3) ADS0.05 e 
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(4) ADS0.5 adsorventes no fluxo de ar, 50 mLmin− 1e taxa de aquecimento 10 ◦C 

min− 1. 

Comparando as curvas de TG- Figura 8(A) e DTG-Figura 8(B) dos materiais 

precursores, observa-se que o LED, é um material menos resistente que o RCM, que 

inicia sua degradação a partir de 250ºC. No caso do RCM é necessária temperatura mais 

elevada para iniciar a degradação, a partir de 650ºC. De acordo com o perfil da curva da 

Figura 8(A), observa-se que a amostra do lodo apresenta uma tendência geral de 

decomposição térmica com perda de massa em três diferentes intervalos de temperatura, 

iniciando abaixo de 250ºC; entre 250 e 500ºC e acima de 500ºC. Abaixo de 250°C 

ocorre uma perda de massa de aproximadamente 6,5%. Em sequência, no intervalo de 

250 a 500°C, ocorre a maior perda de massa, de aproximadamente 25,47%. A partir de 

500°C ocorre uma pequena perda de massa, de aproximadamente 1,49%.  

Os resultados obtidos no ensaio condizem com os relatados na literatura 

(CONESA et al. 1998; FONT et al. 2001; GÓMEZ-RICO et al. 2005). De acordo com 

esses autores a perda de massa até 250ºC pode ser atribuída a evaporação da água, a 

perda do metano, clorometano, dióxido de carbono e ácido acético. Com relação ao 

intervalo em que ocorreu a maior perda de massa (250 a 500°C), esta pode ser atribuída 

a decomposição de diferentes compostos orgânicos. Esse intervalo é característico para 

degradação de polímeros orgânicos típicos do processo de estabilização do lodo de 

esgoto. Corroborando com os autores supracitados, o trabalho de Wanget al. (2008) 

afirma que no intervalo entre 230 a500°C ocorre a perda de massa devido à 

decomposição de uma fração maior intermediária, podendo ser referente a polímeros 

orgânicos presentes provenientes da estabilização (oxidação bioquímica) do lodo ou 

polímeros provenientes do lodo gerado no processo de tratamento. Acima de 500°C a 

perda de massa pode ser atribuída liberação de hidrogênio, metano, dióxido de carbono, 

além de outros hidrocarbonetos, clorometano e álcoois(CONESA et al. 1998). 

No que tange a amostra de RCM, referente a Figura 8 (A), observa-se que ela 

assim como o LED, apresenta uma curva com tendência geral de decomposição térmica 

com perda de massa em três diferentes intervalos de temperatura.  No intervalo de 210 a 

600°C a perda de massa ocorreu entre 2 a 3%. Entre600 a 770 °C ocorreu a maior perda 

de massa da amostra, aproximadamente 41%. Por fim, acima de 770°C ocorreu uma 

pequena perda de massa, de aproximadamente 1,8%. 
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Verificou-se através do resultado obtido que a decomposição térmica da concha de 

molusco possui um comportamento semelhante ao da concha de ostras, devido a 

composição dos dois resíduos serem praticamente idênticas. Segundo Petrielli (2008) a 

perda de massa da concha de ostra é gradativa até aproximadamente 800°C, tendo a 

perda mais acentuada no intervalo de 600 a 800ºC. Esta perda mais acentuada está 

relacionada àdecomposição química do carbonato de cálcio presente originalmente na 

concha, que resulta na formação de dois produtos: óxido de cálcio e dióxido decarbono 

(CO2). Nesta reação é esperado que o carbonato de cálcio perca 44% demassa, que é 

relativo ao CO2 dissociado.  

Corroborando com os resultados de Petrielli (2008), Silva (2010) encontrou 

resultados semelhantes para conchas de ostras da baía norte de Florianópolis. A 

primeira perda de massa encontrada foi de 1% a 3%, ocorrendo entre 250°C a 500°C, e 

correspondente à perda da fraçãoorgânica (proteínas, glicoproteínas e aminoácidos). A 

segunda perda de massa foi em torno de 40% a 42%, no intervalo de temperatura de 

700°C e 800°C. Esta provavelmente ocorreu devido à degradação dos 

carbonatos,principalmente carbonato de cálcio com formação de CO2. Por fim, acima de 

800°C, ocorre a formação de óxidos, cessando a perda de massa. Em sequência o autor 

realizou o mesmo estudo para as conchas de mexilhões, em que a perda de massa ocorre 

em dois eventos. O primeiro evento ocorre entre 250°C e 400°C com perda de 

massavariando de 4% a 6% (o dobro quando comparado com as ostras). A segunda 

perda de massaé observada entre 700°C e 800°C e também se situa entre 40% e 42%. 

Diante dos resultados apresentados pela análise termogravimétrica dos materiais 

percussores, a temperatura de calcinação dos adsorventes foi definida em 800ºC, de 

modo a garantir a formação dos óxidos de cálcio. 

Com relação a análise das curvas de TG –Figura 8(A) e DTG- Figura 8(B) dos 

adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 observa-se uma tendência de semelhança com a curva 

do LED, diferindo apenas pelo aparecimento de um pequenopico no intervalo de 

temperatura de 650- 750ºC, mais nitidamente notado na Figura 8(B). Esse pico refere-se 

a formação dos óxidos de cálcio relativo a quantidade de RCM adicionada em cada 

amostra. Por isso o adsorvente ADS0.5 (com maior quantidade de RCM) apresentou 

maior banda que o adsorvente ADS0.05, nesse intervalo de temperatura (650 a 750ºC). 

No que se refere as curvas de DTA – Figura 8(C), observa-se que as amostras de LED e 

dos adsorventes ADS0.5 e ADS0.05, estão liberando energia, sendo o processo de 
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adsorção exotérmico, enquanto, a amostra de RCM está absorvendo energia para 

formação dos óxidos de cálcio.  

5.2.2 Análise Elementar (EDX) 

 

A composição química do lodo de esgoto doméstico seco a 105oC (LED), do 

resíduo de concha de molusco (RCM) e dos adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 antes da 

adsorção do fosfato encontram-se na Tabela 10 e 11. O objetivo dessa análise é 

determinar a composição dos óxidos presentes nas amostras.  

 

Tabela 10-Composição química do lodo de esgoto doméstico (LED); resíduo de 

concha de moluscos (RCM) e dos adsorventes (ADS0.5 e ADS0.05) antes da 

adsorção do fosfato 

Constituinte  Amostra (%) 

            Lodo de Esgoto             Resíduo de Concha de Moluscos 

SiO2 46,34 ± 0,097 0,46 ± 0,016 

Al2O3 18,87 ± 0,097 ND 

Fe2O3 17,94 ± 0,021 0,29 ± 0,007 

SO3 5,60 ± 0,022 0,19 ± 0,005 

TiO2 4,23 ± 0,013 0,22 ± 0,013 

CaO 3,34 ± 0,013 97,70 ± 0,075 

P2O5 1,42 ± 0,023 ND 

K2O 0,66 ± 0,008  0,32 ± 0,015 

ZrO2 0,66 ± 0,003 ND 

ZnO 0,45 ± 0,006 0,11 ± 0,003 

CuO 0,19 ± 0,005 0,07 ± 0,003 

Ag2O 0,14 ± 0,005 ND 

MnO 0,09 ± 0,005 ND 

SrO 0,07 ± 0,002 0,63 ± 0,003 

ND= não detectado 

 

Com relação ao LED o óxido de silício é o elemento que apresenta maior 

concentração, com 46,34%. Segundo Oliveira (2015), este elevado percentual está 

associado á presença de argilominerais (areia, silte e argila) no lodo de esgoto. Essa 

presença ocorre, provavelmente, devido aos arrastes destes materiais para as unidades 

de tratamento da estação através das contribuições das águas pluviais, e pelas 

interconexões da rede coletora. As concentrações de Al2O3 e Fe2O3 no lodo de esgoto 

são de 18,87% e 17,94%, respectivamente. A presença desses elementos é importante 
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para adsorção do fosfato, assim como, a presença de outros metais, mesmo que em 

menores quantidades. Em relação ao cálcio no LED, o teor encontrado foi de 3,34% e 

do RCM de 97,70%, confirmando que a constituição do RCM é basicamente de cálcio, 

podendo ainda encontrar traços de K, Zn, Cu e Sr. 

A composição química dos adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 antes da adsorção 

do fosfato encontra-se na Tabela 11.Observa-se uma menor porcentagem de CaO da 

amostra ADS0.05 em relação a amostra ADS0.5, o que já era esperado devido a menor 

quantidade de RCM adicionada ao lodo de esgoto no momento da preparação das 

amostras. 

 

Tabela 11 - Composição química dos adsorventes (ADS0.5 e ADS0.05) antes da 

adsorção do fosfato. 

Constituin

te 

          ADS0.5 (%) ADS0.05 (%) 

SiO2 42,39 ± 0,09 45,46 ± 0,09 

Al2O3 20,23 ± 0,09 21,34 ± 0,10 

Fe2O3 18,07 ± 0,02 18,99 ± 0,02 

CaO 8,12 ± 0,02 3,81 ±  0,013 

TiO2 
4,29 ± 0,013 4,35 ±  0,013 

SO3 3,25 ±0,016 1,45 ± 0,012 

P2O5 1,59 ± 0,022 1,47 ± 0,021 

K2O 0,61 ± 0,007 0,65 ± 0,007 

ZrO2 0,55 ± 0,003 0,65 ± 0,003 

ZnO 0,46 ± 0,006 0,43 ± 0,004 

CuO 0,16 ± 0,005 0,17 ± 0,003 

SrO 0,09 ± 0,002 0,07 ± 0,002 

Cr2O3 0,09 ± 0,004 0,11 ± 0,004 

MnO 0,08 ± 0,004 0,07 ± 0,004 

Tm2O3 ND 0,97 ± 0,028 

 

As análises químicas das amostras após adsorção encontram-se na Tabela 12. 

Observa-se que os teores de cálcio aumentaram após o processo de sinterização da 

amostra ADS0.5. Essa maior quantidade de cálcio já havia sido verificada visualmente 

na Figura 7, em que, nota-se um aumento na quantidade de pontos brancos da amostra 

após sinterização. Com relação a amostra ADS0.05, não houve aumento da quantidade 
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de CaO antes e após adsorção, provavelmente o processo de coalescência das partículas 

foi menos efetivo devido a reduzida quantidade de RCM adicionada inicialmente. De 

forma geral, a concentração de CaO aumentou ou manteve-se praticamente constante 

após adsorção, indicando que o cálcio não foi lixiviado para solução e permanece fixo 

na superfície do adsorvente, o que é de interesse para os ensaios de adsorção com 

fosfato. 

Com relação aos outros constituintes não foi constatada uma mudança 

significativa na composição química da amostra antes e após a adsorção. O composto 

que continua a apresentar maior concentração é o óxido de silício, SiO2, que está 

presente em grande quantidade no LED, como consta na Tabela 10. 

 

Tabela 12 Composição química dos adsorventes (ADS0.5 e ADS0.05) após da 

adsorção do fosfato. 

Constituinte ADS0.5 (%) ADS0.05 (%) 

SiO2 42,93 ± 0,09 48,99 ±  0,091 

Al2O3 19,61 ± 0,09 22,61 ± 0,094 

Fe2O3 17,01 ± 0,02 15,84 ± 0,017 

TiO2 4,28 ± 0,013 4,04 ± 0,012 

CaO 9,07 ± 0,02 3,62 ±  0,012 

P2O5 2,92 ± 0,025 1,91 ± 0,021 

SO3 2,24 ± 0,014 1,11 ±0,010 

ZrO2 0,52 ± 0,002 0,47 ± 0,002 

K2O 0,62 ± 0,007 0,67 ± 0,007 

ZnO 0,39 ± 0,005 0,36 ± 0,004 

CuO 0,17 ± 0,004 0,18 ± 0,004 

Cr2O3 0,08 ± 0,004 0,06 ± 0,003 

MnO 0,06 ± 0,004 0,08 ±0,003 

SrO 0,09 ± 0,001 0,05 ± 0,001 

 

 

5.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi uma técnica empregada para comparar 

as características morfológicas dos adsorventes após a adição do cálcio e compará-las 
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com a morfologia do lodo de esgoto calcinado na mesma temperatura. A Figura 9 

apresenta as micrografias referentes as amostras LED, ADS0.5 e ADS0.05.  

 

 

Figura 9- Micrografias referente as amostras: Lodo de esgoto doméstico 

(LED); adsorventes ADS0.05 e ADS0.5. 

 

Comparando as micrografias referentes aoLED com ADS0.05 observa-se uma 

diferença bastante sutil, sugerindo que a adição do cálcio torna a superfície mais áspera. 

As partículas apresentam tamanhos irregulares e a superfície mostra baixa porosidade. 

Quando o teor de cálcio aumenta, no caso da amostra ADS0.5, torna-se mais evidente 

um aspecto de partículas aglomeradas, ao mesmo tempo que parece desenvolver uma 

superfície mais porosa.A porosidade na superfície parece aumentar porque as partículas 

de cálcio e do lodo que antes estavam separadas se aglomeram na superfície. Na 

verdade, é uma porosidade decorrente da aglomeração de partículas. 
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5.2.4 Potencial de Carga Zero (PCZ) 

 

O ponto de carga zero (PCZ) é definido como o pH em que a superfície do 

material possui carga neutra, ou seja, o número de cargas positivas igual ao número de 

cargas negativas. Inicialmente foi definido o PCZ das matérias-primas percussoras dos 

adsorventes, LED e RCM. O objetivo foi de comparar o resultado do PCZ das matérias-

primas com o do adsorvente ADS0.5 e definir o valor de pH mais favorável a adsorção 

do fosfato. O gráfico para análise do potencial de carga zero foi obtido através da 

relação entre o pH inicial versusDpH final, a partir dessa relação, o PCZ foi definido 

através doponto em que a curva atinge o eixo das abscissas. A Figura 10 mostra o 

resultado do PCZ do LED e RCM.  Observa-se que a diferença encontrada entre o valor 

do PCZ do LED e do RCM foi muito pequena, sendo 8,0 para o LED e 9,03 para o 

RCM.  

 

 
(A)  

(B) 

 

Figura 10- Ponto de carga zero:(A)Lodo de esgoto doméstico (LED) (B) 

Resíduo de concha de moluscos (RCM) 

 

A Figura 11 representa o resultado obtido para o ponto de carga zero do 

adsorvente ADS0.5. Através da análise do potencial de carga zero espera-se adsorção de 

cátions acima do PCZ, e de ânions em valores abaixo do PCZ. O valor do PCZ da 

amostra ADS0.5foi de 8,02. Esse resultado encontra-se mais próximo do PCZ do LED 
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do que do RCM, indicando que a quantidade de óxidos de cálcio formada devido a 

adição do RCM ao LED não foi suficiente para alterar o PCZ do adsorvente.  

 

 

Figura 11- Potencial de carga zero do adsorvente ADS0.5 

 

 

5.2.5 Difração de raio X (DRX) 

 

Os difratogramas de raio X das amostras de lodo de esgoto doméstico(LED)- 

Figura 12(A), resíduo de concha de moluscos (RCM)- Figura 12(B), e dos adsorventes 

ADS0.5- Figura 12 (C) e ADS0.05- Figura 12 (D), encontram-se a seguir. Observa-se 

através de uma análise qualitativa e semi-quantitativa que o LED possui formas 

cristalinas predominantemente composta por cristais de quartzo (68%), caulinita (27%), 

goethita (3%) e dolomita (2%). Em relação ao RCM, as formas cristalinas 

predominantes são aragonita(95%), calcita (3%) e cristais de quartzo (2%). A análise 

semi-quantitativa encontra-se na Tabela 12. 

Após calcinação observa-se uma mudança nas formas cristalinas dos adsorventes. 

O adsorvente ADS0.05 passa a apresentar a presença da anidrita (CaSO4), albita 

(NaAlSi3O8) e hematita (-Fe2O3), enquanto o adsorvente ADS0.05 apresentou as 

mesmas formas cristalinas, porém com o aparecimento mais evidente da 

calcita(CaCO3). Os dois adsorventes apresentaram o quartzo com maior percentual, o 

que era esperado, devido a presença em grande quantidade no LED.O sulfato de cálcio 

(anidrita), presente nos adsorventes ADS0.05 e ADS0.5, devem ter sido provenientes do 
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carbonato presente no LED (dolomita, carbonato de cálcio e magnésio) e da aragonita 

(carbonato de cálcio com estrôncio) presente no RCM. Enquanto a albita, 

provavelmente foi originada da degradação a alta temperatura da caulinita 

(Al2(Si2O5)(OH)4) presente no LED, e a hematita da goethita (FeOOH) também 

presente no LED.  

 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

Figura 12- Difratogramas de raios X das amostras: (A) lodo de esgoto 

doméstico; (B) resíduo de concha de molusco; (C) ADS0.05 e (D) ADS0.5 

 



49 
 

 
 

 

 

Tabela 12- Análise Semi-quantitativa dos Padrões de Difração de Raios X dos 

materiais precursores e dos adsorventes (Software: X'Pert HighScore PlusTM 

versão 2.0.1) 

Amostra Fase Percentual (%) 

LED 

-quartzo (SiO2) 68 

Caulinita (Al2(Si2O5)(OH)4) 27 

Goethita (FeOOH) 3 

Dolomita (Ca(Mg)CO3) 2 

RCM 

Aragonita (Ca(Sr)CO3) 95 

Calcita (CaCO3) 3 

-quartzo (SiO2) 2 

ADS0.05 

-quartzo (SiO2) 85 

Anidrita (CaSO4) 7 

Albita (NaAlSi3O8) 6 

Hematita (-Fe2O3) 2 

ADS0.5 

-quartzo (SiO2) 66 

Anidrita (CaSO4) 18 

Albita (NaAlSi3O8) 9 

Calcita (CaCO3) 4 

Hematita (-Fe2O3) 3 

 

 

5.3 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

5.3.1 Estudo do pH 

 

A Figura 13mostra a relação entre a quantidade removida de fosfato em mg do 

adsorbato por g do adsorvente ADS0.5 (mgg-1), em soluçõescom diferentes valores de 

pH, após 6 horas de adsorção. Pela análise dos resultados, observa-se que a solução em 

pH 2 não favorece a adsorção do fosfato. O valor encontrado para qe é negativo (-1,7) 

sugerindo que ocorreu a ressolubilização do fosfato presente no adsorvente. Esse efeito 

pode ser observado pela intensidade da cor azul na Figura 14(B). A Figura 14 mostra 

um efeito na coloração entre as soluções de fosfato antes e depois da adsorção do 

fosfato: (A) solução de fosfato a 25 mg L-1 antes dos ensaios; (B) solução ajustada em 

pH 2; e (C) solução ajustada em pH 10, essas últimas após os ensaios. Todas as 

soluções contêm o reagente combinado (Ácido sulfúrico + Tartarato de antimônio e 
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potássio + Molibdato de amônio e Ácido ascórbico), que forma complexo de 

fosfomolibdênio de coloração azul.A partir do pH 3 a quantidade removida de fosfato 

torna-se crescente, indicando que começa a ocorrer o processo de adsorção. No entanto, 

a partir do pH 6 o valor de qe torna-se praticamente constante independente do aumento 

nos valores de pH. A Figura 14(C), solução em pH 10, não apresentou alteração na sua 

coloração, indicando maior adsorção do fosfato em valores mais elevados de pH.   
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Figura 13- Estudo do pH- amostra ADS0.5 

 

 

.   

Figura 14- Efeito visual do pH na adsorção do fosfato 
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O pH inicial da solução desempenha um importante papel na eficiência da 

adsorção, isso ocorredevido ao impacto causado sobre os sítios ligantes da superfície do 

adsorvente, e devido a influência na ionização das espécies de fosfato presentes na 

solução (BOUJELBEN et al.2008). O resultado do estudo do pH foi contraditório ao 

que a maioria dos autores afirmam, em que, o aumento do pH da solução é conhecido 

por dificultar a adsorção pela competição dos íons de fosfato com as hidroxilas, OH-.  

No entanto, outros autores observaram os mesmos resultados que o presente 

trabalho.Dai et al. (2017), utilizou como adsorvente concha de caranguejo, aferindo o 

pH final dos substratos após adsorção do fosfato. Foi observado que a adsorção ocorreu 

entre os valores de pH 10 e 14, confirmando que o sistema tende a adsorver em pH 

elevados. Oliveira (2015) afirma que aumento do pH da solução favoreceu a adsorção 

do fosfato sobre o carvão ativado obtido de lodo de esgoto. Esse fato foi em decorrência 

da menor agressão do meio básico ao material adsorvente, que manteve-se mais 

preservado. Quanto aos valores mais ácidos, a estrutura do carvão ativado foi 

praticamente destruída. Semelhante ao ocorrido em Oliveira (2015), o presente trabalho 

apresentou instabilidade do material a menores valores de pH.  

O pH 8 foi definido como condição ótima para os ensaios de adsorção. Visto 

que, a diferença entre a quantidade adsorvida de fosfato obtida em pH 8 e 10 não é 

muito grande, por isso optou-se em ajustar o valor do pHem condições menos 

agressivas.  

 

5.3.2 Estudo da quantidade de massa 

 

Os resultados das diferentes dosagens dos adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 nos 

ensaios de adsorção encontram-se nas Figuras 15 e 16:  
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Figura 15- Estudo da quantidade de massa – ADS0.5 
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Figura 16- Estudo da quantidade de massa- ADS0.05 

 

A investigação da massa do adsorvente ADS0.5 para a remoção do fosfato 

(Figura 15) foi realizada utilizando uma variação de 0,05 a 0,45 g do adsorvente. 

Observa-se que ocorre um acentuado aumento no percentual de remoção do fosfato 
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quando a massa do adsorvente varia de 0,05 g a 0,15 g, e essa diferença diminui a 

medida que se aumenta a massa do adsorvente indicando que acima de 0,45 go 

percentual de remoção do fosfato não será alterado significativamente. Esse resultado 

pode ser atribuído ao crescimentodo número de sítios ativos disponíveis para a adsorção 

com o aumento da massa. No entanto, acima de 0,15 g os efeitos de agregação das 

partículas do adsorvente em solução devem ser mais pronunciados e, como 

consequência, ocorre uma diminuição na adsorção do fosfato (SILVEIRAet al. 2014).  

Resultado semelhante ao estudo da quantidade de massa do adsorvente ADS0.5 

foi observado no trabalho realizado por Zhang et al. (2012), em que foi investigada a 

remoção de fosfato de soluções aquosas utilizando bagaço de cana-de-açúcar 

quimicamente modificado. No trabalho, a taxa de remoção aumenta com a massa, 

enquanto a quantidade adsorvida de fosfato diminui.  Segundo os autores a diminuição 

da quantidade adsorvida de fosfato (qe) com o aumento da massa do adsorvente pode 

ser atribuída a diminuição do gradiente de concentração de fosfato entre o bulk da 

solução e a superfície doadsorvente. Sendo assim, estes valores indicam que a massa do 

adsorvente ADS0.5 foi fixada em 0,15g para os ensaios subsequentes, quantidades 

mínimas do adsorvente que correspondem à remoção do fosfato acima de 85%.   

Com relação ao adsorvente ADS0.05, a percentagem de remoção do fosfato 

aumenta com o aumento da quantidade de massa do adsorvente, como evidenciado na 

Figura 15. Esse comportamento é igual ao do adsorvente ADS0.5, ou seja, ocorre um 

aumento da massa, consequentemente, mais sítios ativos são disponíveis para adsorção 

do fosfato da fase aquosa. No entanto, em relação a quantidade removida em mgg-1 de 

fosfato, ocorre uma queda quando a massa do adsorvente aumenta para 0,6 g.  Como 

esse material foi preparado com uma menor concentração de cálcio, o efeito de 

agregação das partículas deve impedir o acesso aos sítios ativos que, nesse caso, são em 

menores números. Por esta razão, foi escolhida a massa de 0,45 g do adsorvente 

ADS0.05 para os ensaios subsequentes.   

 

5.3.3 Cinética de adsorção 

 

O estudo cinético de adsorção foi realizado para as amostras ADS0.5 e 

ADS0.05. Através desse estudo foi possível determinar o tempo necessário para que o 
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sistema adsorvente/adsorvato atingisse o equilíbrio, assim como, obter algumas 

informaçõessobre os mecanismosenvolvidosno processo de adsorção do fosfato sobre 

esses adsorventes. AFiguras17 apresenta as curvas cinéticas de remoção do fosfato 

sobre diferentes massas do adsorvente ADS0.5, respectivamente com 0,15 g e 0,30 g, e 

do adsorvente ADS0.05 com 0,45g.  
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Figura 17- Cinética de adsorção do fosfato sobre os adsorventes ADS0.05 e 

ADS0.5 em diferentes dosagens; concentração inicial 25 mg L-1; pH 8: ADS0.5 

(0,15 g); ADS0.5 (0,30 g) e ADS0.05 (0,45 g) 

 

Observa-se que a curva cinética do adsorvente ADS0.5(0,15g) atinge a saturação 

rapidamente nos primeiros minutos de adsorção, obtendo um valor elevado de 

quantidade removida de fosfato em torno de 5 mgg-1 e mantendo-se constante com o 

passar do tempo. Dessa forma o equilíbrio de adsorção foi atingido em torno de 1 hora. 

Quando aumentamos a massa do adsorvente para 0,30 g,o comportamento da curva 

cinética é convencional, observa-se um aumento na quantidade adsorvida com o tempo, 

e a saturação ocorre a partir de 6 horas (tempo de equilíbrio). No entanto, vale salientar 

que a cinética com menor quantidade de adsorvente (0,15 g) obteve em 1 hora um valor 

de qe de aproximadamente 4,8 mgg-1, enquanto que a cinética com maior quantidade do 

adsorvente (0,30g) obteve em 6 horas um valor de qe de aproximadamente 2,4 mgg-1. 

Sendo assim, o aumento da massa do adsorvente pode ter reduzido a quantidade 

removida de fosfato, devido aos efeitos de transporte do soluto, limitando o acesso das 

espécies de fosfato aos sítios ativos do adsorvente.  
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A curva cinética da amostra ADS0.05(0,45g), Figura 17, apresenta 

comportamento similar a curva cinética de ADS0.5(0,30g) em que a quantidade de 

adsorção do fosfato aumenta com o tempo, e permanece constante após um tempo de 

contato de cerca de 8 horas (isto é, o tempo de equilíbrio). Sendo que, o processo de 

adsorção ocorre mais rapidamente no estágio inicial e mais lento próximo ao 

equilíbrio.Esse comportamento pode ser atribuído à quantidade de sítios disponíveis 

para adsorção na superfície do material adsorvente, pois no início do processo todos os 

sítios estão disponíveis, mas à medida que o processo vai sendo conduzido ocorre uma 

diminuição dos mesmos. Além disso, observa-se que o perfil de tempo da absorção de 

fosfato é uma curva única, suave e contínua que leva à saturação, segundo Ozarcar 

(2003) isso sugere uma possível monocamada de fósforo na superfície do adsorvente. 

Em associação aos resultados das curvas cinéticas, foi avaliado a influência do 

pH ao longo da cinética de adsorção do fosfato, conforme Figura 18.  Observa-se que 

não há alteração no perfil da curva da amostra ADS0.5 quando a quantidade de massa 

do adsorvente aumenta de 0,15 g para 0,30 g. Em ambos os casos, as soluções de 

fosfato são ajustadas inicialmente em pH 8, e com o tempo de 1 hora ocorre uma 

elevação desse valor para aproximadamente 13. Em sequência o pH vai reduzindo com 

o passar do tempo até atingir uma faixa de10.3 a 10.7 e manter-se constante. Sendo 

assim, o pH não exerce influência na alteração do comportamento cinético da amostra 

ADS0.5 quando ocorre o aumento da massa. Com relação a amostra ADS0.05, o pH 

manteve-se praticamente constante ao longo da cinética de adsorção do fosfato, em 

torno de 9.5. Dessa forma, esse fator não influência o comportamento cinético dessa 

amostra. 
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Figura 18- Estudo do pH ao longo da cinética de adsorção do fosfato sobre 

os adsorventes ADS0.05 e ADS0.5 em diferentes dosagens; concentração inicial 

25 mg L-1; pH 8: ADS0.5 (0,15g); ADS0.5 (0,30g) e ADS0.05 (0,45g). 

 

Os dados cinéticos de adsorção foram analisados usando os modelos de pseudo-

primeira ordem e pseudo-segunda ordem. A Figura 18 mostra os gráficos das equações 

de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem para adsorção de íons fosfato no 

adsorvente ADS0.5 com 0,30 g de massa.No que tange a amostra ADS0.05, os dados 

cinéticos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem encontram-se na Figura 

19. 
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Figura 19- Equações lineares de pseudo-primeira ordem (A) e pseudo-

segunda ordem (B) para adsorção dos íons fosfato no adsorvente ADS0.5 com 

0,30 g de massa. 

 

 

Figura 20- Equações lineares de pseudo-primeira ordem (A) e pseudo-

segunda ordem (B) para adsorção dos íons fosfato no adsorvente ADS0.05. 

 

Os parâmetros cinéticos dos modelos encontram-se na Tabela13. As constantes 

k1 e k2 foram calculadas da correlação linear do gráfico ln (qe – qt) versus tempo para 

pseudo-primeira ordem, e o gráfico t/qt versus tempo para pseudo-segunda ordem, 

respectivamente. Sendo k1e k2a constante de velocidade da adsorção de pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem; qeexp o valor experimental da quantidade máxima 

adsorvida do fosfato; e qecalc quantidade máxima calculada adsorvida pelo fosfato.  

 

Tabela 13Parâmetros cinéticos dos adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 

   Pseudo-primeira ordem Pseudo-segunda ordem 

Amostra qe 

(exp) 

qe(calc) 

(mg g-1) 

K1 

(h-1) 

qe(calc) 

(mg g-1) 

K2 

(g mg-1h-1) 

ADS0.5 

(0,30 g) 

2,3656 0,4677 

 

0,4365 2,4546 

 

1,6795 

ADS0.05 

(0,45 g) 

1,0776 0,936 

 

0,2971 1,4085 0,3983 
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Comparando o valor do qeexp com o qecalc para o ADS0.5, os valores de qecalc são 

mais próximos dos valores de qeexp quando os dados cinéticos são ajustados ao modelo 

de pseudo-segunda ordem. No entanto, para amostra ADS0.05, o valor de qecalc se 

aproxima do qeexp quando os dados são ajustados pelo modelo de pseudo-primeira 

ordem.Com a finalidade de confirmar qual dos modelos apresenta melhor ajuste para os 

dados cinéticos das amostras, os resultados foram analisados por diferentes tipos de 

erros, de acordo com as Equações 14,15,16,17,18 e 19, e encontram-se na Tabela 14. Os 

resultados da amostra ADS0.5 confirmam que o melhor ajuste ocorre com modelo de 

pseudo-segunda ordem pelo coeficiente de determinação (R²) mais próximo de 1 para 

esse modelo, e os outros tipos de erros obtiveram valores menores que o modelo de 

pseudo-segunda ordem. Sendo assim, sugere-se que o mecanismo para adsorção seja 

limitado pelo processo de quimissorção.  

 

Tabela 14 Funções de erros dos modelos cinéticos dos adsorventes ADS0.5 e 

ADS0.05 

Amostra Erros pseudo-primeira ordem Erros pseudo-segunda ordem 

ADS0.5 

(0,30g) 

R²= 0,92 

SSE=26,29 

ARE=79,42 

EABS=6,35 

HYBRID=191,79 

MPSD=91,72 

R²= 0,99 

SSE=0,33 

ARE=7,98 

EABS=0,64 

HYBRID=2,53 

MPSD=10,78 

ADS0.05 

(0,45 g) 

 

R²= 0,98 

SSE=0,58 

ARE=38,27 

EABS=1,74 

HYBRID=20,03 

MPSD=66,06 

 

R²= 0,98 

SSE=3,47 

ARE=98,15 

EABS=4,95 

HYBRID=101,82 

MPSD=104,34 

 

No caso do adsorvente ADS0.05, não foi suficiente determinar qual modelo 

melhor se ajustava considerando apenas o fator de correlação R², porque os valores são 

praticamente os mesmos, R2> 0,97. Pela análise dos outros tipos de erros confirma-se 

que o melhor ajuste acontece com o modelo de pseudo-primeira ordem, o que difere da 

amostra ADS0.5. Esses resultados indicam que a presença do cálcio influencia 

fortemente a adsorção do fosfato, e esse mecanismo deve ser controlado por 
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quimissorção. O aumento na capacidade de adsorção do ADS0.05 pode ser verificada 

em uma condição de maior massa do adsorvente por aumentar o número de sítios ativos, 

mas essa condição também dificulta o transporte do soluto para os poros e resulta em 

uma baixa capacidade de adsorção quando comparado com o ADS0.5.Ensaios em 

condições de banho infinito devem ser realizados para confirmar o efeito de 

transferência de massa em sistemas com baixa concentração de cálcio. 

 

5.3.4 Isotermas de adsorção 

 

 

Os adsorventes ADS0.5 e ADS0.05 foram testados na adsorção do fosfato. As 

isotermas de adsorção foram determinadas com concentração inicial do fosfato variando 

entre 5 a 55 mg.L-1. O processo de adsorção foi estudado com ajuste de pH inicial em 8, 

como determinado em estudo do pH. As variáveis massa do adsorvente e tempo de 

equilíbrio foram definidas considerando os melhores resultados do estudo da massa e 

cinética de adsorção: A massa do adsorvente ADS0.5 foi estabelecida como 0,15 g e 

tempo de adsorção de 1 hora, enquanto que para a amostra ADS0.05 a massa do 

adsorvente definidafoi de 0,45g e tempo de adsorção de 8 horas.  

As isotermas de adsorção estão apresentadas nasFiguras 21 para ADS0.5 e na 

Figura 22 para ADS0.05, em que a quantidade do fosfato adsorvida (qe) está em função 

da concentração de equilíbrio (Ce). As isotermas de adsorção das amostras 

apresentaram um aumento na capacidade de adsorção nas concentrações iniciais, 

indicando afinidade entre o fosfato e o adsorvente e uma tendência a formação de um 

platô após a saturação da monocamada. 
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Figura 21- Isoterma de adsorção do fosfato sobre o adsorvente ADS0.5. 

Condições do ensaio: massa do adsorvente 0,15g; pH 8 e tempo de 1 hora 
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Figura 22- Isoterma de adsorção do fosfato sobre o adsorvente ADS0.05. 

Condições do ensaio: massa do adsorvente 0,45g; pH 8 e tempo de 8 horas 

 

Os dados experimentais de adsorção foram ajustados aos modelos usuaisde 

Langmuir e Freundlichnas suas formas lineares. Os parâmetros obtidos a partir dos 

ajustes lineares dos modelos estão apresentados na Tabela 15. As quatro linearizações 

do modelo de Langmuir foram testadas (Equações 7,8,9 e 10), no entanto, as 

linearizações que apresentaram melhores resultados foram das Equações 7 e 8, sendo a 
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Equação 7 a utilizada no trabalho, pois obteve melhor coeficiente de determinação (R²= 

0,91). As demais linearizações não obtiveram bom ajuste. Os gráficos das linearizações 

de Langmuir e de Freundlich encontram-se em anexo.   

 

Tabela 15 – Parâmetros dos modelos lineares de Langmuir e Freundlich. 

Modelos Parâmetros ADS0.5 Parâmetros ADS0.05 

Langmuir Qmáx = 11,96 mg.g-1 

KL = 0,23 L.mg-1 

RL = 0,07 

R² = 0,91 

 

Qmáx = 1,55 mg.g-1 

KL = 0,16 L.mg-1 

RL = 0,10 

R² = 0,89 

 

Freundlich Kf = 0,46 mg1- (1/n).g-1 L1/n 

n = 0,71 

1/ n = 1,41 

R² = 0,80 

 

Kf = 0,02mg1- (1/n).g-1 L1/n 

n = 0,72 

1/ n = 1,38 

R² = 0,97 

 

 

 

De acordo com os ajustes lineares dos modelos, verifica-se que o adsorvente 

ADS0.5 apresentou valor de R² mais próximo de 1 para o modelo de Langmuir, e o 

adsorvente ADS0.05 apresentou valor de R² mais próximo de 1 para o modelo de 

Freundlich. Para análise dos dados de equilíbrio com as formas lineares de Langmuir e 

Freundlich foram utilizados 4 (quatro) pontos experimentais. Na tentativa de aproveitar 

melhor os dados de equilíbrio na obtenção dos parâmetros das isotermas, os dados 

experimentais foram também ajustados aos modelos não-lineares e foram calculados os 

diferentes tipos de erros para esses ajustes. O modelo linear serviu principalmente como 

parâmetro inicial dos valores de qmáx e das constantes KL e Kf para o ajuste do modelo 

não-linear. A Figura 23 apresenta as isotermas não-lineares da amostra ADS0.5 e a 

Figura 24 da amostra ADS0.05.Observa-se que as isotermas dos modelos de Langmuir 

e Freundlich apresentaram as curvas próximas uma da outra.  
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Figura 23- Ajustes não lineares das Isotermas de Langmuir e Freundlich aos 

dados de equilíbrio da adsorção do fosfato sobre o adsorvente ADS0.5 por 1 

hora, pH 8. Dosagem do adsorvente = 0,15 g 
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Figura 24- Ajustes não lineares das Isotermas de Langmuir e Freundlich aos 

dados de equilíbrio da adsorção do fosfato sobre o adsorvente ADS0.5 por 8 

horas, pH 8. Dosagem do adsorvente = 0,45 g 
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Os parâmetros obtidos a partir dos ajustes não-lineares dos modelos de 

Langmuir e Freundlich estão apresentados na Tabela 16.E os diferentes tipos de erros 

calculados para os ajustes não-lineares das isotermas encontram-se na Tabela 17.  

 

Tabela 16- Parâmetros dos modelos não-lineares de Langmuir e Freundlich 

Modelos Parâmetros ADS0.5 Parâmetros ADS0.05 

Langmuir Qmáx = 21,36   mg.g-1 

KL = 0,06 L.mg-1 

RL = 0,22 

Qmáx = 2,61mg.g-1 

KL = 0,034 L.mg-1 

RL = 0,34 

 

Freundlich Kf = 1,74 mg1- (1/n)g-1 L1/n 

n = 1,47  

 

Kf = 0,15 mg1- (1/n)g-1 L1/n 

n = 1,58 

 

 

Tabela 17 – Erros dos modelos não-lineares de Langmuir e Freundlich 

Amostra Langmuir Freundlich 

ADS0.5 

 

SSE= 6,62 

ARE= 17,55 

EABS= 5,78 

HYBRID= 31,15 

MPSD=26,29 

 

SSE= 7,32 

ARE= 18,34 

EABS= 6,11 

HYBRID= 33,82 

MPSD=27,26 

 

ADS0.05 

 

SSE= 0,19 

ARE= 36,90 

EABS=1,01 

HYBRID=12,04 

MPSD=77,47 

 

SSE= 0,27 

ARE=42,67 

EABS=1,20 

HYBRID=16,20 

MPSD=89,41 

 

Observa-se que os dois modelos não se ajustam de forma adequada aos dados 

experimentais, apesar de notarmos uma leve tendência ao modelo de Langmuir. Os 

erros relativosa isoterma não-linear de Langmuir apresentouvalores menores do que o 

modelo de Freundlich, tanto para a amostra ADS0.5 quanto para a amostra ADS0.05.  

Outros trabalhos que utilizaram adsorventes a base de LED para adsorção de 

fosfato, também apresentaram melhor ajuste com o modelo de Langmuir. O trabalho de 

Chen et al. (2013) utilizaram adsorvente sintetizado a partir de LED com o lixo 

mineralizado, e verificaram melhor ajuste aos dados experimentais com o modelo de 

Langmuir, em que encontraram um Qmáx de 9,72 mg.g-1. Ge et al. (2013), também 

utilizaram um adsorvente preparado a partir de uma mistura de escória com lodo de 
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esgoto e observaram melhor ajuste ao modelo de Langmuir com valor de Qmáx em torno 

de 27,03 mg.g-1. Oliveira (2015) produziu carvão ativado a base de LED e empregou na 

adsorção do fosfato, obtendo um melhor ajuste ao modelo de Langmuir com Qmáx das 

amostras entre 3,66 – 3,78 mg.g-1.  

O valor de Qmáx encontrado no presente trabalho para amostra ADS0.5 (21,36 

mg.g-1), foi próximo ao valor encontrado por Ge et al. (2013) e mais elevado que os 

valores encontrados por Chen et al. (2013) e Oliveira (2015), evidenciando uma elevada 

capacidade de adsorção do adsorvente para com o fosfato. A amostra ADS0.05 

apresentou menor valor de Qmáx (2,61 mg.g-1) que a amostra ADS0.5, isto sugere que a 

maior quantidade de Ca presente na amostra ADS0.5 influenciou na qualidade do 

adsorvente produzido.   

 O fato da isoterma de Langmuir se ajustar um pouco melhor aos dados 

experimentais, sugere que o mecanismo de adsorção por quimissorção, como 

evidenciado pelos dados cinéticos, deve ser significativo na adsorção do fosfato sobre 

os sítios ativos dos adsorventes. Outro parâmetro importante que ajuda a entender 

melhor o fenômeno de adsorção para o modelo de Langmuir é o RL, fator de separação, 

que pode ser utilizado para verificar se a adsorção no sistema estudado é desfavorável 

(RL> 1), linear (RL = 1), favorável (0 < RL<1) ou irreversível (RL = 0). Na faixa de 

concentração estudada os valores entre 0,22 (ADS0.5) e 0,34 (ADS0.05) para o RL 

indicam adsorção favorável para os adsorventes.  

Avaliando os parâmetros de Freundlich, o valor de n representa uma adsorção 

favorável se 1< n <10. Os valores encontrados para ADS0.5 foi de 1,47 e para ADS0.05 

de 1,58, indicando que a adsorção é favorável. Outro parâmetro importante é o KF. Para 

isoterma de Freundlich observa-se que quanto maior for o valor de KF, maior é a 

capacidade do adsorvente reter o adsorvato.  Nesse caso, o KF do adsorvente ADS0.5 foi 

1,74 e o KF do adsorvente ADS0.05 foi de 0,15, indicando que o adsorvente ADS0.5, 

com maior quantidade de Ca, tem maior capacidade de reter o adsorvato. 
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5.3.5 Isotermas de adsorção para ADS0.5 

 

Os dados experimentais de equilíbrio de adsorção ao longo do intervalo de 

concentração de equilíbrio estudado foram analisados por cinco modelos de isoterma 

para o ADS0.5, o adsorvente de melhor desempenho.  
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Figura 25- Ajustes não lineares das Isotermas de Langmuir, Freundlich, 

Tempkin, Koble-Corrigan and Redlich-Peterson aos dados de equilíbrio da 

adsorção do fosfato sobre o adsorvente ADS0.5 por 8 horas, pH 8. Dosagem do 

adsorvente = 0,45 g 

 

Os modelos Langmuir, Freundlich, Temkin e Redlich-Peterson mostraram baixa 

correlação, 0.64<R2<0.70; enquanto o modelo de Koble-Corrigan descreveu melhor os 

dados com R2 = 0.9165.  Apesar do modelo de Redlich-Peterson apresentar um valor de 

R2 próximo aos de Langmuir, Freundlich e Temkin, o desvio que ele apresenta em 

relação aos valores reais/experimentais é muito maior, inviabilizando completamente a 

sua utilização para estimar os parâmetros para avaliação do processo de adsorção. A 

confirmação do seu elevado desvio pode ser comprovado pela análise das funções erros. 

Entre os modelos, o Redlich-Peterson é o que apresenta os maiores erros, corroborando 

que esse não é o melhor modelo para estimar os parâmetros de adsorção deste sistema. 

Os dados de equilíbrio foram melhor ajustados ao modelo de Koble-Corrigan, tanto pela 

análise do R2 quanto pelos resultados das funções erros. Para todas as funções, 

independentemente da relação entre o valor experimental e o valor calculado, os valores 

para a Isoterma de Koble-Corrigan foram os menores. Além disso o valor de 2do 

modelo de Koble-Corrigan foi o menor, indicando que o grau de ajuste do modelo foi o 
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melhor. Essa é uma isoterma que combina as características dos modelos de Langmuir e 

Freundlich, e descreve bem a adsorção sobre superfícies heterogêneas.O valor de n>1 

sugere que o modelo é capaz de definir os dados experimentais, ou seja, o modelo 

responde adequadamente ao sistema (Abdelwahab, 2007). 

 

Tabela 18- Parâmetros dos modelos não-lineares de Langmuir, Freundlich, 

Tempkin, Koble-Corrigan and Redlich-Peterson. 

Isoterma Parâmetros ADS0.5 

Langmuir qm (mg g-1) 21,36 

KL (L mg-1) 0,06 

R2 0,64 

2 1,65 

Freundlich KF (mg g-1) (L g-1)n 1,74 

n 1,47 

R2 0,60 

2 1,83 

Redlich-Peterson KR (L g-1) 1,01 

 aR (mg-1) 0,41 

 g 8,32 

 R2 0,69 

 2 1,41 

Temkin A (L g-1) 0,51 

B 5,24 

R2 0,69 

2 1,40 

Koble-Corrigan A (Ln mg1-n g-1) 2,42 x 10-4 

B (L mg-1)n 2,78 x 10-5 

n 6,50 

R2 0,92 

2 0,38 

 

Tabela 19- Comparaçãodos modelos das isotermasusando função erros. 

Modelo 
Funções erros 

SSE ARE EABS HYBRID MPSD 

Langmuir 6,62 17,55 5,78 31,15 26,29 

Freundlich 7,32 18,34 6,11 33,82 27,26 

Redlich-Peterson 276,68 100 39,02 1300,67 141,42 

Temkin 5,62 15,50 5,38 23,65 21,54 

Koble-Corrigan 1,15 6,68 2,15 7,37 12,29 
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6 CONCLUSÃO 

Os adsorventes preparados a partir do lodo de esgoto da ETE-Subaé são ativos na 

remoção do fosfato em solução aquosa. Os adsorventes produzidos a partir do LED com 

o RCM apresentaram elevada capacidade de adsorção, sendo que a amostra com maior 

quantidade de cálcio, apresentou melhores resultados.  

As curvas da análise termogravimétrica das amostras de LED e RCM 

possibilitaram determinar a melhor temperatura de calcinação, a qual foi definida em 

800°C, de modo a garantir a formação dos óxidos de cálcio.  

Através da análise elementar (EDX) dos materiais precursores foi possível 

confirmar que o resíduo de concha de molusco (RCM) é constituído basicamente de 

cálcio, e, portanto, pode ser utilizado como fonte desse elemento na produção do 

adsorvente. A concentração de CaO manteve-se praticamente constante após adsorção, 

sugerindo que o cálcio não foi lixiviado para solução e permanece fixo na superfície do 

adsorvente.  

As micrografias realizadas através da microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

sugerem que quando o ocorre aumento no teor de cálcio a amostra parece desenvolver 

aglomerados superfície. A rugosidade na superfície parece aumentar porque as 

partículas de cálcio e do lodo que antes estavam separadas se aglomeram na superfície.  

Ao analisar o efeito do pH no processo de adsorção, foi observado que o 

desempenho dos adsorventes é fortemente afetado pelo pH inicial da solução de fosfato, 

sendo os melhores resultados observados em pH básicos. O pH 8 foi definido como 

valor ótimo. 

O estudo da quantidade de massa do adsorvente ADS0.5 definiu a massa como 

0,15g, esse valor corresponde a quantidade mínima de adsorvente em que à remoção do 

fosfato é acima de 85%. A massa do adsorvente ADS0.05 foi de 0,45g, devido a menor 

quantidade de Ca foi necessária maior quantidade do adsorvente.  

O tempo de equilíbrio de adsorção do adsorvente ADS0.5 foi de 1 hora para a 

remoção do fosfato. O melhor ajuste foi obtido usando o modelo cinético de pseudo-

segunda ordem (R2 = 0,988) sugerindo que o mecanismo para adsorção seja limitado 

pelo processo de quimissorção. Enquanto a amostra ADS0.05 apresentou um tempo de 

equilíbrio mais elevado de 8 horas, provavelmente devido a menor quantidade de Ca da 
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amostra. O melhor ajuste foi obtido usando o modelo cinético de pseudo-primeira 

ordem (R2 = 0,988).  

Os dados de equilíbrio do adsorvente ADS0.5 foram melhor ajustados ao modelo 

de Koble-Corrigan. Essa é uma isoterma que combina as características dos modelos de 

Langmuir e Freundlich, e descreve bem a adsorção sobre superfícies heterogêneas. A 

sua correlação com os dados de equilíbrio desse trabalho é confirmada pelo valor de 

n>1 indicando que este modelo responde adequadamente ao sistema.  

Baseado em tais resultados conclui-se que, a produção de adsorventes a partir do 

lodo de esgoto apresenta-se como uma alternativa promissora para a destinação final 

deste subproduto, possibilitando a utilização destes adsorventes na remoção de fosfato 

dos efluentes. Além disso, a adição de Ca através do RCM na preparação do material, 

favorece a adsorção do fosfato. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Ensaios em condições de banho infinito devem ser realizados para confirmar o 

efeito de transferência de massa em sistemas com baixa concentração de cálcio. 

 

 Um estudo da porosidade através da análise da adsorção e dessorção de 

nitrogênio (ASAP) possibilitaria entender melhor as propriedades texturais do 

material.  

 

 Alterar a condição de síntese para melhorar a resistência dos adsorventes.  

 

 Análise do processo de lixiviação do fosfato nos adsorventes estudados visando 

fechamento do ciclo do fósforo.  
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ANEXO 

 

Isotermas lineares de Langmuir para amostra ADS0.5 

 

 
 

  
 

Isoterma linear de Freundlich para amostra ADS0.5 
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Isotermas lineares de Langmuir para amostra ADS0.05 

 

 
 

  

 

 

Isotermalinear de Freundlich para amostra ADS0.05 
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