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Resumo

Neste trabalho, um polímero eletrólito derivado de goma de cajueiro graftizada com

poliacrilamida (GC-g-PAM) foi desenvolvido para uso como floculante no tratamento de

águas. Foi investigado o efeito da concentração de acrilamida e do iniciador persulfato

de potássio, da energia de micro-ondas e de ultrassom sobre a eficiência da reação, pro-

dutividade e viscosidade intrínseca dos copolímeros GC-g-PAM. As matérias-primas e os

copolímeros graftizados foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho, resso-

nância magnética nuclear, análise termogravimétrica, calorimetria exploratória diferencial

e espalhamento de luz dinâmico. A síntese realizada por ultrassom permitiu a obtenção

de copolímeros graftizados com elevada eficiência de grafting e viscosidade intrínseca, em

curto período de tempo. Os copolímeros obtidos com baixa concentração de iniciador

(1,90×10−4 mol e 2,85×10−4 mol) apresentaram raio hidrodinâmico 1,5 vezes maior do

que o raio da goma de cajueiro devido à graftização de cadeias longas de poliacrilamida

nas cadeias da goma de cajueiro. A estrutura química dos copolímeros graftizados afetou

positivamente o desempenho destes quando utilizados como floculante no processo de flo-

culação. Os copolímeros GC-g-PAM apresentaram eficiência superior a 90% na remoção

da turbidez de suspensão aquosa de caulim, usada como referência, bem como em água

de abastecimento in natura. A grande vantagem dos floculantes GC-g-PAM reside no

fato destes apresentarem cadeia macromolecular biodegradável e cadeias laterais meno-

res do que a cadeia principal da poliacrilamida comercial, não biodegradável, utilizada

como floculante. O uso do floculante derivado da goma de cajueiro para recuperação e

purificação de águas, em detrimento do floculante sintético, visa a longo prazo diminuir o

impacto ambiental causado pelo acúmulo de floculante sintético no lodo, já que esse não

é biodegradável.

Palavras-chave: Goma de cajueiro. Acrilamida. Ultrassom. Micro-ondas. Floculante.



Abstract

In this work a polymer electrolyte derived from cashew gum with polyacrylamide

(GC-g-PAM) was developed for use as a flocculant in water treatment. The effect of

concentration of acrylamide and potassium persulfate initiator, as well as microwave and

ultrasound energy over the grafting efficiency, productivity, and intrinsic viscosity of co-

polymers GC-g-PAM were investigated. The raw materials and grafted copolymers were

characterized by infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, thermo-

gravimetric analysis, differential scanning calorimetry, and dynamic light scattering. The

synthesis performed with ultrasound allowed the achievement of grafted copolymer with

high grafting efficiency and intrinsic viscosity, in a short reaction time. The copolymers

obtained at low initiator concentration (1.90×10−4 mol and 2.85×10−4 mol) presented

a hydrodynamic radius 1.5 times larger than the one from cashew gum due to grafting

of long chains of polyacrylamide onto cashew gum backbone. The chemical structure

of grafted copolymers affected positively the performance of flocculants when they were

used in flocculation processes. The turbidity removal of copolymer GC-g-PAM in ka-

olin suspension, used as reference, and in water treatment was higher than 90%. The

great advantage of flocculants GC-g-PAM lies in the fact that they show biodegradable

macromolecular chain with branches that are shorter than polyacrylamide commercial,

non-biodegradable, used as a flocculant. The use of flocculant derived from cashew gum

for water purification and recovery, instead of synthetic flocculant, in long term will de-

crease the environmental impact caused by the accumulation of synthetic flocculant in

the sludge, since it is non-biodegradable.

Keywords: Cashew gum. Acrylamide. Ultrasound. Microwave. Flocculant.
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1 INTRODUÇÃO

A água é um nutriente indispensável aos seres vivos e deve ser ingerida livre de qual-

quer espécie de contaminante. No entanto, esta contém por meios naturais ou por ação do

homem, partículas coloidais, matéria orgânica e organismos em geral que devem ser remo-

vidos principalmente quando o destino final for o consumo humano. Entre as partículas

presentes na água, os coloides geralmente são os que representam os maiores problemas

para o tratamento, pois são de difícil separação, devido à habilidade dessas partículas

em permanecerem como entidades separadas ou de manterem um estado disperso. Desta

forma, a purificação da água ou o tratamento de efluente líquido para a reciclagem e

reuso, torna-se indispensável tanto para o consumo humano, assim como para as indús-

trias de modo a reduzir os custos de processamento e o cumprimento de leis e regras de

regulamentação ambiental [1].

Os processos de coagulação e floculação que são rotineiramente aplicados no trata-

mento de águas e efluentes têm desempenhado um papel importante nos últimos anos.

Através da coagulação é possível transformar uma suspensão ou solução estável em instável

e pelo processo de floculação remover partículas desestabilizadas por meio da agregação

ou da aglomeração na forma de flocos [2]. Os coagulantes, conhecidos como eletrólitos

simples, utilizados no tratamento de águas, podem ser de origem inorgânica ou orgânica.

Os coagulantes inorgânicos são na maioria baseados em alumínio (sulfato de alumínio,

poli(cloreto de alumínio), aluminato de sódio, etc.) e ferro (sulfato ferroso, poli(sulfato

férrico), sulfato férrico, etc.). Os coagulantes orgânicos são compostos macromoleculares

solúveis em água, podendo ser de origem natural (amido, goma guar, quitosana, taninos,

etc.) ou sintética poliacrilamida (PAM), poli(ácido acrílico), poli(dimetil dialil cloreto de

amônio), polietilenimina [1, 3].

A popularidade dos coagulantes inorgânicos, utilizados em estações de tratamento

de água (ETA), não se deve apenas à eficiência de coagulação, mas a disponibilidade dos

mesmos, associada ao baixo custo. A ação desses coagulantes requer o emprego de grandes

quantidades para se atingir taxas de sedimentação eficazes e como consequência, geram

grande volume de lodo o que causa um problema ambiental [3]. O principal problema das
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estações de tratamento de águas e efluentes em relação ao uso de compostos de alumínio

é o descarte adequado de grande volume de lodo gerado. Outro problema, relacionado à

saúde publica, devido ao uso de coagulantes inorgânicos, como o sulfato de alumínio, está

relacionado à toxicidade do alumínio residual e o seu possível impacto sobre a doença

de Alzheimer [4]. Para minimizar tais problemas, coagulantes orgânicos ou polímeros

eletrólitos têm sido utilizados devido à rápida sedimentação e menor produção de lodo [5].

Os floculantes orgânicos são classificados principalmente de acordo com sua natureza

(sintética ou natural), propriedades físicas, químicas e estruturais podendo apresentar

diferentes massas molares, densidade de cargas e composição química e estrutural (linear

ou ramificado).

Floculantes orgânicos de origem sintética são resistentes à biodegradação e nos basea-

dos em poliacrilamida (PAM), a presença de monômeros não reagidos como a acrilamida

(AAm), etilenimina e dimetil dialil cloreto de amônio a longo prazo causam um passivo

ambiental, podendo produzir efeitos neurotóxicos, como é o caso da AAm [6]. Segundo a

Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a AAm é classificada como uma subs-

tância provavelmente carcinogênica em humanos (grupo 2A) [7]. Embora haja evidências

da toxicidade de monômeros não reagidos na PAM, esta tem sido utilizada em tratamento

de águas e efluentes devido à sua eficiência, versatilidade e vantagem econômica, tendo

alto teor de cargas e alta massa molar [1]. Os polieletrólitos naturais têm como vantagens

a não toxicidade e biodegradabilidade, além da fácil obtenção da matéria-prima. Con-

tudo, estes polímeros naturais nem sempre são efetivos em processos de floculação, devido

à baixa massa molar, sendo necessário o uso combinado com outros tipos de coagulantes,

geralmente inorgânicos.

Devido à crescente preocupação com questões ambientais e ecológicas, o desenvolvi-

mento de floculantes baseados em polímeros de fontes renováveis com potencial de substi-

tuição aos floculantes sintéticos, tem despertado o interesse acadêmico e tecnológico [3,8].

Por meio de reação de graftização, polímeros naturais têm sido modificados se obtendo

novos materiais altamente customizáveis, combinado as melhores propriedades dos polí-

meros naturais e sintéticos. Polímeros naturais modificados agregam a biodegradabilidade

da cadeia polimérica, com a elevada eficiência de floculação das cadeias laterais sintéticas,
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contendo grupos funcionais ionizáveis. Assim, este estudo tem por desafio o desenvol-

vimento de um polímero eletrólito para uso como floculante no tratamento de águas e

efluentes, obtido por modificação química de um polímero natural, sendo esse a goma

de cajueiro (CG), uma resina genuinamente brasileira. A contribuição acadêmica e a

inovação deste trabalho residem no uso de energia de ultrassom como aceleradora da re-

ação de modificação da goma de cajueiro, com redução significativa do tempo de reação

e desenvolvimento de um polímero com cadeia polimérica polissacarídica biodegradável e

ramificações curtas de poliacrilamida para uso como floculante. Tal floculante tem como

vantagem eliminar a presença de acrilamida no lodo quando em uso no tratamento de

efluentes e causar menor contaminação do solo a longo prazo.
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2 OBJETIVOS

Objetivo geral:

Avaliar a obtenção de polímero eletrólito a partir da goma de cajueiro com potencial de

aplicação como floculante no tratamento águas e efluentes, utilizando energia de ultrassom

na reação de graftização com a acrilamida.

Objetivos específicos:

∙ Obter copolímeros graftizados com energia de ultrassom versus energia de micro-

ondas;

∙ Verificar a eficiência dos copolímeros obtidos como floculantes em suspensão aquosa

de caulim em comparação a um floculante polimérico comercial;

∙ Verificar a eficiência dos floculantes no tratamento de água bruta proveniente de

estação de tratamento de água;

∙ Correlacionar a estrutura química e física dos copolímeros graftizados com sua efi-

ciência como floculante;

∙ Avaliar a degradação biológica dos polímeros eletrólitos a base de goma de cajueiro

com potencial de aplicação como floculante.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo aborda uma revisão sobre os processos de coagulação/floculação, a ori-

gem das cargas superficiais em materiais particulados e a desestabilização destes por dife-

rentes mecanismos de floculação, envolvendo o uso de polímeros eletrólitos. Contém uma

revisão sobre os métodos de modificação química de polímeros naturais (principalmente

da goma de cajueiro) com polímeros sintéticos para aplicação em diversas áreas tecno-

lógicas. Além disso, contém um breve revisão sobre a biodegradabilidade de polímeros

naturais.

3.1 Coloides e interfaces

A água pode conter uma variedade de impurezas como partículas coloidais, substân-

cias húmicas e organismos em geral. A presença dessas impurezas pode ser decorrente da

erosão do solo, dissolução de minerais, decomposição da vegetação, além do descarte de re-

síduos domésticos e industriais. Tais impurezas apresentam cargas superficiais negativas,

impedindo que as mesmas se aproximem umas das outras. Esta característica, atribuída

especialmente aos coloides, faz com que esses sejam de difícil separação devido às proprie-

dades eletrocinéticas e a dimensão reduzida (1 a 500 nm) das partículas, fazendo com que

permaneçam em solução indefinidamente, devido ao movimento browniano (movimento

aleatório) das moléculas do solvente [9].

Entre os vários tipos de dispersões coloidais, a que apresenta maior interesse quando

se visa o tratamento de água é aquela em que se tem uma fase sólida, dispersa em uma

fase líquida, mais particularmente ainda, quando se tem como fase dispersante, a água.

De acordo com a afinidade com a fase dispersante, os coloides podem ser classificados

em hidrofílicos ou hidrofóbicos. Nos hidrofílicos, as camadas superficiais dos coloides

(proteínas, gomas, amido, biocoloides, etc.) possuem forte afinidade por moléculas de

água, e nos hidrofóbicos há pouca atração por moléculas de água (óxidos de metais não

hidratados, halogeneto de prata, argilas, etc.) [9]. A classificação das dispersões coloidais

é geralmente difícil, pois ambos os tipos podem coexistir em um sistema, podendo haver
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uma transição contínua de um estado para outro, como ocorre por exemplo, durante o

processo de tratamento de água. Além disso, em alguns casos podem existir ambas as

regiões sobre a superfície do coloide.

Quando presentes na água, as partículas coloidais devem ser removidas pois, apre-

sentam superfície sobre a qual micróbios podem se adsorver e se proteger da desinfecção

química ou as próprias partículas podem ser confundidas com bactérias ou oocistos de

protozoários (por exemplo Cryptosporidium). As partículas coloidais apresentam teor de

matéria orgânica e biológica, geralmente de 1–20% e são constituídas basicamente por

materiais inorgânicos como sílica, aluminossilicatos e óxidos de manganês e de ferro [1].

A argila, assim como a areia e os microrganismos são a principal causa da turbidez de

águas, geralmente atribuída à presença de partículas coloidais em suspensão de diferentes

tamanhos, conforme mostrado na Tabela 1. As argilas são constituídas basicamente por

argilominerais, além de outros materiais como matéria orgânica, quartzo, mica, pirita e

calcita. Os constituintes básicos das argilas contém silicatos hidratados de alumínio e de

ferro e alguns elementos alcalinos e alcalinos terrosos. Seus principais elementos são Al,

Si, Mg, K, O e H [10].

Tabela 1: Classificação das partículas em função do tamanho e tempo para sedimentar
100 mm em gravidade específica de 2,65 [9].

𝜑 (mm)(a) Tempo(b) Classificação Exemplos

10 0,1 s
⎫⎬⎭ Partículas grosseiras

visíveis ao olho nu

Cascalho, areia grossa, substâncias minerais,
partículas precipitadas e floculadas, lodo,
macroplâncton

1 1 s
10−1 13 s

10−2 11 min
⎫⎬⎭ Dispersão de finas

partículas (visíveis
no microscópico)

Substâncias minerais, partículas precipitadas e
floculadas, lodo, bactérias, plânctons e outros
organismos

10−3 20 horas
10−4 80 dias

10−5 2 anos
}︂

Dispersão coloidal
(submicroscópico)

Substâncias minerais, produtos precipitados e
hidrolisados, macromoléculas, biopolímero, vírus10−6 20 anos

<10−6

⎫⎬⎭ Solução
Íons inorgânicos simples e complexos, moléculas e
espécies poliméricas, polieletrólitos, moléculas
orgânicas, solutos não dissolvidos

(a) Diâmetro
(b) Tempo necessário para sedimentar 100 mm em gravidade específica de 2,65

As substâncias húmicas são compostos orgânicos naturais oriundos da degradação

de plantas e animais, sendo responsáveis pela manifestação de cor nas águas. Muitas
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águas superficiais são caracterizadas pela baixa turbidez e elevada coloração devido prin-

cipalmente a presença dessas substâncias. Em sistemas aquosos, estas substâncias se

apresentam como uma mistura heterogênea de moléculas polidispersas de elevada massa

molar e com grupos funcionais hidrofílicos, tanto alifáticos quanto aromáticos, responsá-

veis por inúmeros processos naturais. Com base na sua solubilidade em meio aquoso, as

substâncias húmicas são classificadas em [10]:

∙ Ácido fúlvido: fração solúvel em meio alcalino e ácido;

∙ Ácido húmico: fração solúvel em meio alcalino e insolúvel em meio ácido;

∙ Humina: fração insolúvel em qualquer condição de pH.

Embora as substâncias húmicas desempenhem um papel importante no meio ambi-

ente, principalmente em solos e sedimentos, contribuindo para a retenção de calor (devido

a coloração escura), estimulando a germinação de sementes e o desenvolvimento de raízes,

na água, a presença destas substâncias é indesejável, pois podem atuar como veículos

de transporte para substâncias tóxicas e micropoluentes, incluindo metais pesados e po-

luentes orgânicos [9]. Em alguns casos, as moléculas podem agir como precursores na

formação de trialometanos e outros compostos halogenados durante a desinfecção, se o

cloro livre for utilizado como pré-oxidante [10].

3.1.1 Origem das cargas superficiais em coloides

A estabilidade dos coloides em sistemas aquosos se deve principalmente a sua capa-

cidade de hidratação ou da carga eletrostática presente em sua superfície. Ambos os

fenômenos, dependem essencialmente da estrutura química e da composição da superfície

da partícula na interface com a água. As moléculas de água, cátions e ânions interagem

com a superfície da partícula por meio de diferentes ligações: iônica, covalente, hidrogênio,

polar e van der Waals [9]. Na água, as cargas das partículas são geralmente controladas

por uma camada de matéria orgânica natural, assim como pela salinidade e a concentração

de cátions divalentes e estas, podem ser decorrentes de três fenômenos [11,12]:
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∙ Ionização de grupos superficiais: substâncias orgânicas (proteínas ou microrganis-

mos) que contém grupos funcionais ionizáveis (−COOH e −NH3) e óxidos insolú-

veis (sílicas) que contém o grupo funcional silanol (SiOH), podem se tornar posi-

tivo ou negativo dependendo da concentração de prótons (H+) ou do pH da água

(Figura 1 a, b). Com o aumento do pH, a concentração de prótons diminui e a

molécula orgânica ou a superfície sólida torna-se mais negativa. Para valores de pH

superiores a 2, a sílica se torna negativa na água, enquanto os grupos carboxílicos e

aminas geralmente apresentam carga negativa para valores de pH superior a 4;

∙ Adsorção preferencial ou de íons: cargas superficiais podem ser formadas pela ad-

sorção de íons. Os grupos superficiais podem reagir na água com outros solutos

além de prótons (Fig. 1 c, d). A adsorção de um tipo de íon na superfície pode

aumentar a partir das forças de London-van der Waals e por ligações de hidrogênio,

como por exemplo, a reação do grupo silanol da sílica com íon fosfato. A adsorção

preferencial depende do pH;

∙ Substituição isomórfica ou imperfeições na estrutura da partícula: a carga superficial

pode ser causada por imperfeições de rede. Se em um conjunto de tetraedros de

SiO2 um átomo de Si for substituído por um átomo de Al durante a formação da

plaqueta, uma carga negativa será formada sobre a estrutura (Fig. 1 e). As argilas

são exemplos de tais substituições atômicas. As cargas superficiais desse tipo são

independentes do pH do meio.

3.1.2 Formação da dupla camada elétrica

Para explicar a estabilização eletrostática das partículas em suspensão, Gouy-Chapman

e posteriormente Stern, propuseram a teoria da dupla camada elétrica (DCE), conforme

ilustrado na Figura 2. A DCE consiste de duas regiões: uma região interna, mais próxima

à partícula, denominada camada de Stern ou camada compacta (CC), que inclui molécu-

las de água e íons adsorvidos e uma região difusa, denominada de camada Gouy-Chapman

ou camada difusa (CD), na qual íons em menor concentração estão distribuídos de acordo
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Figura 1: Origem das cargas superficiais: (a,b) ionização de grupos gerando cargas nega-
tivas e positivas, respectivamente; (c,d) adsorção preferencial de surfactante catiônico e
aniônico, respectivamente, (e) substituição isomórfica na superfície de uma argila gerando
cargas negativas.

com a influência das forcas elétricas e a movimentação térmica. Sendo negativa a super-

fície da partícula, ocorre acúmulo de íons positivos na região da interface sólido-líquido

formando juntamente com a carga negativa da partícula a CC. Íons negativos aproximam-

se da CC e, atraindo íons positivos formam a CD que engloba a primeira. A CD resulta

da atração de íons positivos, repulsão eletrostática de íons negativos e difusão térmica. O

potencial elétrico criado pela presença do coloide na água diminui com a distância a partir

da superfície do mesmo, onde é denominado Potencial de Nernst [9, 11–13]. O potencial

elétrico na superfície da partícula é dado por dois planos, o plano interno de Helmholtz

(PIH) e o plano externo de Helmholtz(PEH), conforme ilustrado na Figura 3.

Quando adsorções específicas ocorrem no PIH, ocorre a forte adsorção química de

contra-íons (íons positivos) que formam uma primeira camada ao redor da partícula, de

modo que quando co-íons (íons negativos) são adsorvidos, ocorre uma elevação do poten-

cial da dupla camada elétrica. Já, no PEH as adsorções são decorrentes de mecanismos
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Figura 2: Configuração da dupla camada elétrica ao redor de uma partícula coloidal [9,10]

Figura 3: Representação esquemática da dupla camada elétrica nas vizinhanças de uma
interface sólido-líquido
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físicos ou eletrostáticos, que no máximo promovem a neutralização do potencial eletro-

cinético da partícula (𝜓𝛿). Devido à dificuldade de determinação do potencial elétrico

na superfície da partícula, uma aproximação pode ser obtida pela medida do potencial

no plano de cisalhamento entre a partícula em movimento e o líquido circundante. Este

potencial é conhecido como potencial zeta (𝜁), que é a medida do potencial elétrico entre

a superfície externa da camada compacta que se desenvolve ao redor da partícula e do

meio líquido em que ela está inserida. A exata localização do plano de cisalhamento não

é bem definida uma vez que depende dos íons absorvidos na camada de Stern e o grau de

hidratação [10].

3.2 Tratamento de águas

A poluição do meio aquático pode causar alterações nas características físicas (turbi-

dez, cor, número e tamanho de partículas, temperatura, condutividade, viscosidade, etc.),

químicas (demanda química de oxigênio, demanda biológica de oxigênio, pH, toxicidade,

etc.) ou biológicas (espécies de fitoplâncton e zooplâncton) da água. Dependendo da

qualidade da água, diferentes tecnologias de tratamento, com ou sem coagulação química,

podem ser aplicadas para a transformação da água bruta em potável [9, 10].

No tratamento em ciclo completo, também denominado de tratamento convencional,

a água bruta é submetida a um pré-tratamento com adição de agentes oxidantes e carvão

ativado, com o objetivo de reduzir a matéria orgânica, eliminar as larvas de mexilhões,

e reduzir o gosto e o odor oriundos de florações (desenvolvimento de algas no manan-

cial). A tecnologia de tratamento de água, realizada em estação de tratamento de água

(ETA), pode ser visualizada na Figura 4. A água bruta é coagulada no tanque 2, com

um coagulante inorgânico, geralmente de alumínio ou de ferro, ocorrendo a formação de

precipitados do metal do coagulante, nos quais são aprisionadas as impurezas. Esse fenô-

meno ocorre na unidade de mistura rápida, a qual pode ser hidráulica ou mecanizada. Em

seguida, a água coagulada é submetida à agitação lenta durante um período de tempo até

que os flocos alcancem tamanho e massa específica suficientes para que sejam removidos

por sedimentação nos decantadores (etapa 3). A água clarificada, produzida nos decanta-
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dores, é filtrada em unidade com escoamento descendente (etapa 4), contendo materiais

granulares com granulometria apropriada, geralmente areia, onde são retidos os flocos

menos densos que não decantaram. Na última parte do tratamento ocorre a desinfecção

ou cloração (etapa 5), para eliminação dos microrganismos patogênicos; a alcalinização

(etapa 6) que devolve à água a sua alcalinidade natural e o seu pH; a fluoretação (etapa

7) para reduzir a incidência de cárie dentária e por último a distribuição (etapa 8) [10].

Figura 4: Etapas do tratamento de água em ciclo completo [14]

O sulfato de alumínio, assim como o sulfato ferroso e poli(cloreto de alumínio) têm sido

amplamente utilizados em estações de tratamento de água, não apenas pela eficiência no

processo de coagulação, produzindo flocos densos que facilmente sedimentam, mas devido

a disponibilidade dos mesmos, associada ao baixo custo. Porém, para atingirem taxas de

sedimentação eficazes, estes coagulantes necessitam de grandes quantidades, produzindo

como consequência, grande volume de lodo. Outro problema com o uso de coagulantes

inorgânicos está relacionado à toxicidade do alumínio residual, que pode provocar efeitos
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sobre a doença de Alzheimer [15].

Os floculantes orgânicos ou polieletrólitos possuem grande importância na área de

tratamento de águas e efluentes líquidos, devido às elevadas eficiências de agregação de

partículas de pequenas dimensões. Os processos de floculação realizados pela adição de flo-

culantes poliméricos tem recebido grande destaque, principalmente, quando comparados

aos coagulantes inorgânicos, em relação à pequena produção de lodo, menor concentração

de polímero, redução dos custos químicos relacionado ao processo, redução do teor de

alumínio na água tratada, entre outros [16].

Os polieletrólitos são conhecidos por apresentarem em sua estrutura química, gru-

pos funcionais ionizáveis (carboxilas, aminas e sulfônicos) que facilmente se dissociam

tornando as moléculas poliméricas carregadas, tanto positiva quanto negativamente, de-

pendendo dos grupos funcionais presentes, sendo, conhecidos como polieletrólito catiônico

ou aniônico, respectivamente. Os polieletrólitos que apresentam cargas positivas e negati-

vas, são conhecidos como anfotéros, e aqueles que não possuem grupo funcional carregado

são denominados não-iônicos [9]. A Tabela 2 contém alguns exemplos de polieletrólitos

naturais e sintéticos.

Os polieletrólitos naturais apresentam como vantagem a não toxicidade e biodegradabi-

lidade, no entanto, não são tão efetivos quanto os polieletrólitos sintéticos. Os floculantes

sintéticos apresentam como vantagem a possibilidade de se controlar o tipo e teor das uni-

dades carregadas e a ordem de grandeza da massa molar. Dentre os principais polímeros

utilizados na área de tratamento de águas e efluentes líquidos, a poliacrilamida tem sido

a mais eficiente, apresentando vantagens que justificam a ampla aplicação industrial.

Apesar da elevada eficiência no processo de floculação, os floculantes sintéticos como

o poli(dimetil dialil cloreto de amônio) (PDADMAC), podem favorece a formação de bio

produtos carcinogênicos [17]. O PDADMAC, assim como as poliacrilamidas podem conter

monômeros residuais não reagidos em maior quantidade do que em outros polieletrólitos,

uma vez que são comercializados sem purificação. Nos Estados Unidos, há mais de duas

décadas tem sido alertado que o uso de floculantes sintéticos no tratamento de efluentes,

pode gerar um passivo ambiental, uma vez que estes não biodegradam e com o passar dos

anos vem se acumulado no solo [18].
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Tabela 2: Exemplos e características de alguns polieletrólitos naturais e sintéticos [9]

Polieletrólito Exemplo Carga Descrição

Natural

Amidos (batata, milho,
mandioca, batata-doce,
araruta)

Aniônico, catiônico, não-iônico
(dependendo da forma de
processamento e substituições)

Os catiônicos usualmente possuem substituições de grupos de amônio
quaternário e os aniônicos possuem substituições de grupos
carboxílicos. Os polímeros naturais sem substituições são classificados
como não-iônicos.

Goma Guar Não-iônico Polissacarídeo neutro não afetado pelo pH e força iônica. Porém sofrem
degradação enzimática sob armazenamento.

Taninos (polifenóis) Anfótero (catiônico ou aniônico
dependendo do pH)

São geralmente mais efetivos sob condições ácidas. Os extratos de
taninos são tratados para obter grupos ativos de aminas sobre a
molécula polimerizada. Podem estar sujeitos a reações de degradação
sob armazenamento. Quando reagido com o PDADMAC produz um
polieletrólito catiônico.

Quitosana Catiônico
Produzida através da desacetilação da quitina em meio alcalino.
Encontrada no exoesqueleto de crustáceos (caranguejo, lagostas e
camarões). É um polissacarídeo linear com alto teor de nitrogênio, com
massa molar na faixa de 106 g.mol−1.

Alginato de sódio Aniônico Extraído de algas marrons. Não tóxico. É aplicado como auxiliar de
floculação.

Sintético

Poli(acrilamida) (PAM) Não-iônica, aniônica e catiônica Floculantes baseados em poliacrilamida e seus copolímeros com acrilato
de sódio ou éster catiônico.

Poli(dimetil dialil cloreto
de amônio) (PDADMAC) Catiônico

Obtido através da polimerização do dimetil dialil cloreto de amônio,
com massa molar entre 2 a 3×106 Daltons. Apresenta elevada eficiência
no tratamento de águas e efluentes líquidos e boa resistência ao cloro.

Poli(etilenoimina) (PEI) Catiônica Polimerizada por meio catálise ácida de etilamina. Altamente
ramificada. Apresenta massa molar menor do que a poliacrilamida.
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A PAM homopolímero é obtida a partir da polimerização da acrilamida e é não-iônica.

A hidrólise alcalina dos grupos amida torna a macromolécula aniônica, devido à formação

de grupos carboxílicos. O aumento na densidade de cargas negativas pode ser obtido por

meio da copolimerização da acrilamida com acrilato de sódio (ou potássio ou hidrogênio).

Neste caso, a copolimerização favorece um maior controle na distribuição da massa molar

e na densidade de cargas sobre a cadeia polimérica [1,9]. As estruturas da PAM não-iônica

(homopolímero), aniônica e catiônica podem ser observadas na Figura 5.

Figura 5: Estrutura da PAM não-iônica (a), catiônica copolimerizada com éster catiônico
(b) e aniônica copolimerizada com acrilato de sódio (c)

A PAM catiônica é um copolímero aleatório de acrilamida com éster catiônico como,

por exemplo, o cloreto de acriloiloxietiltrimetilamonio, com densidade de carga positiva

entre 10% e 80% (Fig. 5 b). A PAM catiônica pode ser também obtida por pós-reação da

poliacrilamida com formaldeído e dimetilamina, conhecida como polímero de Mannich,
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sendo amplamente utilizado como condicionador de lodo biológico [9].

Para os polieletrólitos aniônicos a adsorção sobre partículas carregadas negativamente

ocorre devido à presença de grupos ativos de amida (NH2) na cadeia polimérica (Fig. 5 c).

Polímeros vinílicos, como a PAM, a flexibilidade da cadeia polimérica pode reduzir o com-

primento efetivo da macromolécula em solução, devido às ligações de hidrogênio entre os

grupos amida, inativando, desta forma, os possíveis grupos que possam ser adsorvidos na

superfície de partículas negativas. Segundo Michaels [19] a função dos grupos carboxí-

licos na PAM aniônica, introduzidos por meio da copolimerização com acrilato de sódio

ou através da hidrólise alcalina da PAM, é promover a expansão da cadeia polimérica em

solução, não desempenhando papel no mecanismo de floculação. A Figura 6 mostra o

efeito do grau de hidrólise da PAM sobre a conformação do polímero em solução, assim

como no desempenho no processo de floculação.

Figura 6: Conformação molecular e funcionalidade da poliacrilamida

O fato da poliacrilamida pura (não hidrilizada) ser considerada um floculante medio-

cre, enquanto que a poliacrilamida com 33% de hidrólise ser um bom floculante, sugere a

necessidade de uma dupla funcionalidade na cadeia macromolecular do polímero, amida

(não-iônico) e ácido carboxílico (iônico), para alcançar alta eficiência no processo de flo-

culação. O número de grupos funcionais ionizáveis introduzidos na cadeia deve ser alto

o suficiente para promover uma expansão apreciável da cadeia polimérica; tendo uma
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densidade de carga adequada para não impedir a aproximação da molécula polimérica à

superfície sólida das partículas negativas, favorecendo, desta forma a adsorção.

3.3 Mecanismos de floculação por desestabilização de
suspensões coloidais

Para que um polieletrólito possa contribuir diretamente no processo de floculação, as

moléculas poliméricas deste, devem se adsorver sobre a superfície das partículas sólidas

através dos grupos funcionais presentes ao longo da macromolécula. A floculação pode ser

decorrente de forças de interação eletrostáticas, de ligações de hidrogênio ou de ligações

iônicas. No mecanismo de interação eletrostática, os polímeros com cargas opostas às

cargas superficiais das partículas são fortemente adsorvidos devido às fortes forças de

atração entre as cargas dos grupos iônicos, reduzindo a energia potencial de repulsão

entre os coloides. No caso das interações por formação de ligações de hidrogênio, os

polímeros como as poliacrilamidas e o óxido de polietileno podem se adsorver sobre a

superfície via formação de ligações de hidrogênio com o grupo amida da PAM ou o grupo

éter do óxido de polietileno [1, 20].

3.3.1 Mecanismo de floculação por pontes poliméricas

O mecanismo de desestabilização por pontes está relacionado com a habilidade dos

polieletrólitos de alta massa molar em desestabilizar dispersões coloidais. A agregação das

partículas nesse mecanismo é decorrente da formação de pontes entre as cadeias polimé-

ricas, após um estágio de adsorção das mesmas, sobre a superfície das partículas. Neste

mecanismo a formação dos flocos envolve os seguintes estágios: (a) difusão das macro-

moléculas do polieletrólito na suspensão em condições hidrodinâmicas semi turbulentas;

(b) adsorção das macromoléculas na interface sólido/liquido; (c) conformação (fixação)

das cadeias poliméricas na superfície da partícula formando caudas, laços e trens, com

formação de flocos primários sob agitação lenta e (d) crescimento dos flocos primários

com a formação dos flocos secundários (Figura 7) [9,19]. Após a difusão do polieletrólito

na interface sólido-líquido, a adsorção de um grupo funcional poderá ocorrer, enquanto
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o resto da cadeia polimérica permanece livre e estendida em solução. Com o passar do

tempo, a cadeia se liga sucessivamente a outros pontos ao longo de sua estrutura, devido

ao movimento Browniano, até não haver mais cadeias livres na solução.

Figura 7: Floculação pelo mecanismo de pontes: (a) difusão; (b) adsorção; (c) conforma-
ção ou fixação e (d) formação de pontes (flocos secundários) [9]

A conformação do polímero sobre as partículas, na maioria dos casos é mais favorecida

para os polímeros eletrólitos aniônicos do que para os catiônicos. A repulsão eletrostática

entre as partículas negativas (por exemplo caulim) e cadeias poliméricas aniônicas (PAM

aniônica) permitem uma adsorção limitada do polímero. Quando estas cadeias poliméri-

cas aniônicas estão adsorvidas, o mecanismo de conformação com maiores extensões dos

laços e caudas é favorecido por forças de repulsão entre as cargas iguais do polímero e das

partículas, beneficiando as interações destes segmentos poliméricos com as outras partícu-

las em solução e, consequentemente, a formação de pontes poliméricas como mecanismos

de floculação. No caso dos polímeros catiônicos, esse mecanismo é menos favorecido de-

vido as fortes forças de atração entre as cargas opostas (positiva do polímero e negativa

das partículas) ocasionando forte adsorção, que impede o seu mecanismo de conformação

para a solução [1, 21].

3.3.2 Mecanismo de floculação eletrostático patch

Para um polímero eletrólito favorecer a floculação por meio da adsorção eletrostática

patch ou neutralização de cargas é necessário que polieletrólitos iônicos com carga de sinal
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oposto à matéria suspensa, sejam adsorvidos, reduzindo a energia potencial de repulsão

entre coloides adjacentes [3]. Para sistemas onde há forte atração eletrostática entre o

polieletrólito e as partículas, o mecanismo de neutralização de cargas favorece a completa

adsorção das moléculas do polieletrólito sobre a superfície das partículas, ao invés de ad-

sorver apenas em alguns pontos, como ocorre no mecanismo por pontes. A elevada energia

de interação entre as cadeias poliméricas e as partículas com cargas opostas, favorece uma

configuração branda do polímero, que se adsorve de forma plana sobre a superfície das

partículas, atenuando a conformação das cadeias poliméricas. As cadeias poliméricas se

adsorvem de forma plana em algumas áreas (patches) da superfície da partícula, neutrali-

zando os sítios negativos e promovendo uma desestabilização e aproximação das partículas

que, agora, através de pequenos segmentos de cadeias livres em direção à solução, podem

interagir com um sítio de carga oposta (sem polímero) em outra partícula, promovendo a

floculação [9, 22]. A Figura 8 mostra o mecanismo de interação eletrostática patch.

Figura 8: Neutralização de cargas pelo mecanismo de interação eletrostática patch, com
setas indicando a atração entre cargas opostas [3]

Como a maioria dos sólidos suspensos carregam uma carga superficial negativa, em

um ambiente aquoso neutro, se espera que polieletrólitos catiônicos sejam bons floculantes

na floculação destes sistemas. Segundo Michaels [19] polieletrólitos catiônicos podem não

apenas causar a floculação pela redução do potencial eletrocinético, como podem atuar

ativamente no processo de floculação, adsorvendo mais de uma partícula no meio líquido.
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Este mecanismo de interação eletrostática patch é considerado mais adequado para

aplicações onde exista polieletrólitos de baixa massa molar e elevada densidade de carga,

pois para uma determinada dosagem, estes liberam maior quantidade de cargas na su-

perfície das partículas. Uma vez que polímeros com alta densidade de carga tendem a

adsorver em uma configuração plana, existe pouca possibilidade para as interações por

pontes. Como exemplo, pode-se citar o poli(dimetil dialil cloreto de amônio) (PDAD-

MAC), o qual possui baixa massa molar e elevada densidade de carga [1].

3.4 Fatores e parâmetros envolvidos na floculação

O tipo e a concentração do floculante são geralmente os fatores mais importantes para

o processo de floculação. Floculantes com carga oposta a das partículas em suspensão são

altamente eficientes, sendo usados como polieletrólitos catiônicos, na floculação de par-

tículas negativas, havendo uma forte adsorção e neutralização das partículas carregadas.

Quando há um excesso de polieletrólito adsorvido ocorre a reversão das cargas das partí-

culas, ou seja, o excesso de polímero adsorvido torna as partículas estericamente dispersas

(mecanismo de estericidade) e a suspensão passa do estado estável para o instável numa

faixa estreita de concentração de floculante [9]. A concentração crítica do coagulante

(CCC) é identificada no ponto de inflexão da curva conforme mostrado na Figura 9.

Figura 9: Efeito do aumento da concentração do floculante (indiferente do eletrólito) além
da concentração crítica do coagulante [9]
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O aumento na concentração do floculante além da CCC produz pouco efeito, uma vez

que a força iônica é suficiente para comprimir a parte difusa da dupla camada de modo a

atingir a espontânea desestabilização. Nenhuma vantagem é atingida com o aumento da

força iônica. Desta forma, a concentração do floculante é fundamental para o mecanismo

de neutralização [9, 21,23].

A eficiência obtida no processo de floculação, além do tipo e da concentração do

floculante, depende de muitas outras variáveis como pH e temperatura do meio, velocidade

e tipos de dispositivos utilizados na agitação do sistema. O sistema de avaliação por

meio do teste de jarro tem sido uma importante técnica para otimizar as operações de

coagulação−floculação de coloides ou partículas coloidais. Através deste procedimento é

possível simular as condições de tratamento de uma planta piloto, produzindo importantes

informações de forma rápida e econômica [24].

O pH do meio é também um fator importante no processo de coagulação/floculação

devido à modificação que esse parâmetro exerce sobre as propriedades interfaciais das

partículas, solubilidade dos floculantes e formação de distintas espécies dos solutos [1].

De acordo com Oliveira e Rubio [23], a floculação está diretamente relacionada às pro-

priedades físico-químicas da suspensão que dependem das interações entre a superfície

das partículas e as moléculas do solvente e, tais interações variam com a polaridade do

solvente e o caráter da superfície das partículas.

Os parâmetros como a agitação do sistema e concentração de sólidos dispersos também

são fundamentais nos processos de floculação. Dependendo da natureza dos flocos gerados,

uma agitação inadequada pode provocar a quebra destes, assim, essa deve possibilitar o

contato adequado entre as partículas e o floculante. A concentração de sólidos possui

influência direta sobre a probabilidade de colisões entre as partículas, de forma que uma

suspensão pouco concentrada requer um tempo maior para a ocorrência de colisões quando

comparado a aquelas mais concentradas [23].

Entre os diversos materiais que podem ser utilizados para avaliar as condições ótimas

do processo de floculação, o silicato de alumínio, também conhecido como caulim, ge-

ralmente é aplicado como material coloidal representativo. O caulim é um componente

encontrado em várias formulação de fluídos industriais e, por consequência, tem recebido
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grande atenção nos últimos anos [21]. Quando disperso em água, possui uma carga líquida

negativa situada sobre a unidade do silicato.

3.5 Modificação química de polímeros naturais

Os polissacarídeos são carboidratos, compostos por grande quantidade de moléculas de

monossacarídeos, encontrados em tecidos de sementes, caules e folhas de plantas, fluidos

corporais de animais, conchas de crustáceos e insetos, etc. Os polissacarídeos também

são encontrados nas paredes celulares e fluidos extracelulares de bactérias, leveduras e

fungos, sendo considerados como reservatórios renováveis para a síntese de materiais de

alto desempenho [25].

A modificação química dos polissacarídeos representa um modo de alterar suas propri-

edades e é frequentemente realizada através da derivatização de grupos funcionais, degra-

dação oxidativa ou hidrolítica e graftização de cadeias poliméricas [26,27]. A graftização

química de cadeias poliméricas é geralmente realizada com materiais poliméricos sintéticos

e representa uma forma de produção de novos materiais, altamente customizáveis, com

propriedades híbridas, adequados para diferentes aplicações [28]. A reação de graftização

constitui em inserir ou enxertar na cadeia polimérica principal de um dado polímero, ra-

mificações longas ou cadeias laterais de outra espécie polimérica quimicamente diferente.

A Figura 10 mostra a representação da estrutura física de um copolímero graftizado, cons-

tituído por blocos de monômero B enxertados no bloco formado pelo monômero A.

Figura 10: Representação da estrutura física de copolímero graftizado ou enxertado [29]

A Tabela 3 apresenta alguns exemplos de polieletrólitos ou floculantes poliméricos
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obtidos por meio de reação de graftização de polissacarídeos com polímeros sintéticos,

utilizando energia de micro-ondas e método redox. Para a maioria dos floculantes, os

percentuais de remoção da turbidez foram superiores a 95%, com excessão dos floculantes

obtidos com energia de micro-ondas, cujas eficiências de remoções foram inferiores.

Tabela 3: Percentuais de remoção de turbidez da suspensão de caulim por floculantes
obtidos por reação de graftização por energia de micro-ondas e por método redox

Floculante Polímeros base Síntese 𝑡reação
𝐶floculante Remoção da pH Ref.(ppm) turbidez (%)

Ag-g-PAM Goma agar/AAm Micro-ondas 18–125 s 0,75 65 − [30]

GGI-g-PAM Goma ghatti/AAm Micro-ondas 56–180 s 0,8 77 − [8]

Psy-g-PAM Psyllium/AAm Micro-ondas 1–3 min 0,75 63 − [31]

CMC-g-PAM (a) Carboxi metil
quitosana/AAm Redox 3 h

2 99 4
[32]5 97 7

16 95 11

HPMC-g-PAM Hidroxi Propil Metil
Celulose/AAm Redox − 2,5 95 7 [33]

CMC-g-PDMC (a)
Carboxi metil quitosana/
metacriloxietil cloreto de

amônio
Redox 3 h

0,15 98 4
[34]0,35 99 7

0,80 98 11

BPC-g-PAM Celulose/AAm Redox 0,5–2,0 h 0,04 g(b) 98 2–7 [35]
(a) Floculante anfótero.
(b) Massa do floculante adicionada a 500 mL de suspensão de caulim.

O processo de síntese de copolímeros graftizados normalmente ocorre a partir da mis-

tura do polímero a ser modificado em solução e o monômero que formará a ramificação ou

a cadeia lateral. A reação ocorre devido a presença de um iniciador ou um agente externo

que irá gerar os sítios ativos ou radicais livres no esqueleto polimérico. A efetividade

do agente deve ser suficiente para criar radicais livres e evitar a quebra de cadeia ou a

integridade estrutural do polímero. Quando formados os sítios de radicais livres sobre a

cadeia principal do polissacarídeo, diferentes monômeros podem ser adicionados na etapa

de propagação de cadeia, levando a formação de cadeias graftizadas [30,36].

Os métodos para a síntese de copolímeros graftizados diferem na forma de geração dos

radicais livres sobre a cadeia principal do polissacarídeo. Convencionalmente, iniciadores

químicos via radical livre (nitrato de amônio cérico - CAN) [37], raios-𝛾 [38], feixe de

elétrons [39], radiações ultravioleta (UV) [40] e radiação micro-ondas [28] são usados na

modificação química de polissacarídeos.
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3.5.1 Modificação química convencional de polissacarídeos

O sistema redox é o método de geração de radicais livres mais empregado nas rea-

ções de copolimerização. Os polissacarídeos que apresentam hidroxilas em sua estrutura

química, como celulose, amido, alginato, poli(álcool vinílico)(PVA) podem sofrer reação

redox com íons cérico ou outros agentes oxidantes, formando radicais livres capazes de

iniciar a polimerização [41]. Esse método de iniciação tem sido amplamente utilizado na

síntese de copolímeros graftizados, sendo considerado útil para a produção industrial de

polissacarídeos modificados. Porém, sua aplicação vem sendo gradativamente diminuída

devido algumas limitações em seu processo, que na maior parte requer uma atmosfera

inerte de trabalho, além de consumir elevados tempos de reação e baixa reprodutibili-

dade. Em muitos casos os copolímeros graftizados produzidos são acompanhados pela

formação de homopolímero, que além de diminuir o rendimento, pode contaminar o pro-

duto final [28].

Nayak e Singh [42] sintetizaram copolímeros de poliacrilamida graftizada sobre hi-

droxipropil goma guar na presença de iniciador químico redox, nitrato de amônio cérico

(CAN), durante 2 h em atmosfera inerte. Copolímeros obtidos com diferentes concentra-

ções de catalisador e monômero apresentaram maior eficiência de grafting com o aumento

da concentração do catalisador (0,10 – 0,50×103 mol) e, menor eficiência de grafting com

o aumento da concentração do monômero de AAm (0,14 − 0,21 mol). Variações nos

parâmetros de síntese, especialmente na concentração do catalisador, resultaram em co-

polímeros com número variado de cadeias de PAM enxertadas, de diferentes tamanhos,

as quais afetaram diretamente a viscosidade intrínseca dos copolímeros. Quanto maior

a concentração do CAN no copolímero, menor a viscosidade intrínseca. Segundo Bolto

e Gregory [1] a massa molar, assim como densidade de carga presente na cadeia ma-

cromolecular dos floculantes poliméricos, são parâmetros que exercem grande influência

no desempenho destes como floculante, de modo que, quanto maior a viscosidade intrín-

seca, maior o volume hidrodinâmico do polímero em solução e por consequência maior a

eficiência no processo de floculação.

Yang et al. [32] sintetizaram copolímeros de carboximetilquitosana (CMC) graftizada
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com poliacrilamida (PAM) na presença de iniciador redox catalítico CAN, em atmosfera

inerte, durante 3 h, para obtenção de um floculante anfótero, conforme mostrado na Fi-

gura 11 (a). A eficiência de floculação dos copolímeros CMC-g-PAM em suspensão de

caulim foi avaliada em meio ácido, neutro e alcalino, sendo observado diferentes mecanis-

mos de floculação nas diferentes faixas de pHs avaliados.

Figura 11: Obtenção do copolímero CMC-g-PAM (a) e percentual de remoção da turbidez
da suspensão de caulim em função da concentração do floculante CMC-g-PAM e em
diferentes pH: 4 (b), 7 (c) e 11 (d) [32]
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Em condição ácida (pH 4) o mecanismo predominante foi o de neutralização de car-

gas ou adsorção patch, devido as cargas opostas do copolímero CMC-g-PAM e do cau-

lim (Fig. 11 b). Neste pH, tanto a conformação estendida do copolímero, que resultou

em maior raio hidrodinâmico, devido ao efeito eletrostático intra-cadeias de repulsão de

cargas, assim como a carga positiva do floculante foram determinantes para a elevada

eficiência de floculação, resultando em menores concentrações do floculante. Em meio

neutro (pH 7) e alcalino (pH 11) o mecanismo por pontes poliméricas foi o predominante

(Fig. 11 c,d). A partir do percentual de turbidez residual os autores concluíram que com

o aumento do pH, a dosagem ótima do floculante também aumentou e com isso a janela

de floculação tornou-se mais estreita.

Os métodos de polimerização com Raios-𝛾 e feixe de elétrons, os quais são radiações de

alta energia, apresentam limitação de uso devido ao fato de não haver distinção entre as

ligações a serem quebradas para gerar radicais livres. Neste caso, a integridade estrutural

da cadeia principal do polímero dificilmente é mantida e há alta probabilidade de quebrar

da cadeia principal do polissacarídeo [43]. Os processos de iniciação por radiação de alta

energia são especialmente adequados para polímeros fluorados, os quais apresentam maior

estabilidade química [44,45].

3.5.2 Modificação química por energia de micro-ondas

A radiação de micro-ondas é uma radiação eletromagnética não ionizante, utilizada

como fonte alternativa de energia na ativação reações de graftização de polissacarídeos.

Quando aplicada em reações orgânicas a energia de micro-ondas provoca excitação seletiva

das ligações polares, levando a quebra das mesmas e por consequência a formação de

radicais livres [46].

Ao contrário das reações convencionais de graftização, onde o uso de atmosfera inerte

se faz necessário, a graftização de polissacarídeos com energia de micro-ondas pode ser re-

alizada em sistemas abertos, com quantidade reduzida de solvente, rendendo copolímeros

graftizados com elevada eficiência de grafting. Essas reações são seguras e práticas, uma

vez que possibilita menor tempo de reação; diminuindo de horas, como na convencional,
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para minutos ou segundos [28].

No espectro eletromagnético a faixa de micro-ondas vai de comprimento de onda de

1 mm (0,3 GHz de frequência) até 1 m (300 GHz de frequência), e como as demais radi-

ações eletromagnéticas, a radiação micro-ondas pode ser dividida em um componente de

campo magnético e um componente de campo elétrico, sendo este último responsável pelo

aquecimento dielétrico, o qual é afetado por dois mecanismos: a polarização dipolar e a

condução iônica, conforme mostrado na Figura 12. Na polarização dipolar (Fig. 12 a), as

partículas polares ou carregadas presentes no meio e expostas a energia de micro-ondas

tendem alinharem-se com a componente do campo elétrico. Como as partículas polares

ou carregadas não conseguem alinhar-se tão depressa conforme a mudança de direção do

campo elétrico, uma diferença de fase é criada entre a orientação do campo e o dipolo.

Esta diferença de fase causa perda de energia do dipolo por fricções e colisões dando

origem ao aquecimento dielétrico, o que provoca um aquecimento homogêneo e quase ins-

tantâneo da solução, diferentemente das reações convencionais cujo aquecimento ocorre

de fora para dentro de forma lenta. Na condução iônica (Fig. 12 b), segundo maior me-

canismo de interação do componente de campo elétrico com a amostra, íons ou um único

íon isolado em solução irá mover-se sob a influência de um campo elétrico, resultando em

gasto de energia devido à alta taxa de colisão, convertendo energia cinética em energia

térmica. Este mecanismo de condutividade possui uma interação muito mais forte do que

o mecanismo dipolar em relação à capacidade de gerar calor [46, 47].

Figura 12: Componentes de campo elétrico: (a) mecanismo de polarização dipolar e (b)
mecanismo de condução iônica

Para os polissacarídeos cuja maioria é hidrofílica e solúvel em água, devido aos grupos
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funcionais polares (hidroxilas, aminas, ácidos carboxílicos e ácidos urônicos), as reações de

graftização realizadas em soluções aquosas ocorrem pelo efeito de aquecimento dielétrico,

devido à polarização dipolar das moléculas de água presentes no solvente. Como as

moléculas dos polissacarídeos são extremamente grandes e não rotacionam ou migram

sob a influência do campo elétrico, estas, apresentam rotações localizadas dos grupos

funcionais, contribuindo, desta forma, para o aquecimento [28].

A graftização de polissacarídeos com radiação micro-ondas pode ser realizada na au-

sência de iniciador catalítico via radical livre, caracterizado como grafting iniciado por

micro-ondas ou na presença de iniciador catalítico, caracterizado como grafting assistido

por micro-ondas, de modo que no último, a radiação micro-ondas atua em sinergismo

com iniciador químico na geração de radicais livres sobre a cadeia principal do polissaca-

rídeo [5, 30].

Pal et al. [48] prepararam floculantes de dextrina graftizada com PAM, por método as-

sistido por micro-ondas, utilizando persulfato de potássio (KPS) como iniciador de reação.

A radiação micro-ondas absorvida pelos grupos polares da dextrina causa o rompimento

das ligações hidroxilas e consequentemente há formação de sítios radicais livres. Por outro

lado, a energia micro-ondas absorvida pelas moléculas de água é rapidamente transferida

para as moléculas do monômero de AAm, causando o aquecimento dielétrico o qual pro-

move o rompimento das duplas ligações, que polimeriza por via radicalar. A Figura 13 (a)

mostra o mecanismo de graftização da dextrina com PAM. De acordo com os autores os

floculantes desenvolvidos pelo método assistido por micro-ondas, cujas concentrações de

AAm e KPS foram 0,17 mol e 0,37x10−4 mol, respectivamente, apresentaram elevada

eficiência de grafting (98,3%) e viscosidade intrínseca (10,87 dL/g) quando comparados

a dextrina. A eficiência dos copolímeros Dxt-g-PAM nos testes de floculação, para de-

cantar 25 cm de uma suspensão de caulim foi de 135 s, e de aproximadamente 600 s

para a dextrina e 180 s para o floculante comercial de poliacrilamida (Rishfloc 226 LV)

(Fig. 13 b).

Prasad e colab. [49] prepararam hidrogéis de goma agar e carragenina com poli(vinil

pirrolidona) (PVP) pelo método assistido por micro-ondas, utilizando KPS como inici-

ador, com reticulação e graftização de PVP no esqueleto polimérico da goma agar e da
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Figura 13: Mecanismo da modificação química de dextrina com PAM com energia de
micro-ondas (a). Altura da interface da suspensão de caulim em função do tempo de
sedimentação utilizando o floculante Dxt-g-PAM em comparação ao comercial (b) [48]

carragenina. O radical ânion sulfato produzido pela decomposição térmica do KPS na

presença da radiação micro-ondas, abstrai hidrogênio do grupo hidroxila da goma agar e

da carragenina para formar um radical alcoxi sobre o carbono C-6 do polissacarídeo. A

Figura 14 mostra o mecanismo de graftização da goma agar com PVP. Durante a etapa

de propagação da reação, um radical livre formado na cadeia principal pode combinar-se

com um radical livre do PVP, formando copolímeros de agar-graft-PVP e copolímeros

de carragenina-graft-PVP. De acordo com os autores, os hidrogéis podem ser potencial-

mente utilizados na área biomédica, na engenharia de tecidos, na agricultura (retentores

de água), na microbiologia e na área farmacêutica como curativos de hidrogel.

Rani et al. [8] prepararam um floculante de goma ghatti com PAM (GGI-g-PAM), por

meio do método assistido por micro-ondas, utilizando nitrato de amônio cérico (CAN)

como iniciador redox da reação. O CAN é uma molécula deficiente em elétrons e abstrai

elétrons do oxigênio alcoólico da goma ghatti para formar uma nova ligação (Ce−O), a
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Figura 14: Mecanismo de graftização da goma agar com PVP [49]

qual se rompe facilmente na presença da energia de micro-ondas, formando sítios radicais

livres, nos quais ocorre a graftização da acrilamida (Figura 15 a). Segundo os autores,

a viscosidade intrínseca da goma ghatti variou de 1,60 para 4,87 dL/g após a reação

de graftização. O uso dos copolímeros GGI-g-PAM na floculação de suspensão aquosa

de caulim levou a uma redução da turbidez de 200 NTU para 45 NTU, apresentando

eficiência de floculação de aproximadamente 77%, para um teor de 0,8 ppm do floculante

(Fig. 15 b). Em teste de floculação em água residual, a turbidez foi reduzida de 41 para

29 NTU com o uso do copolímero GGI-g-PAM, e para 33 NTU com o uso da goma ghatti.

Singh et al. [50] modificaram amido de batata com acrilamida usando método con-

vencional e forno micro-ondas doméstico, e KPS como iniciador da reação. Para baixa

concentração de KPS, a AAm foi eficientemente graftizada na cadeia do amido em forno

micro-ondas, sendo verificado elevado percentual de grafting (160%) e eficiência de grafting

(89%) (Dados: 0,0025 M de KPS, 0,10 M de AAm, 0,1 g/25 mL de amido de batata/água,

720 W, 60 s de exposição à 98 ∘C). No entanto, para as mesmas concentrações, porém

usando o método de síntese convencional à 98 ∘C, não houve formação de sítios ativos,

não ocorrendo, desta forma, a reação de graftização. Pelo método convencional, somente

em concentração superior a 0,24 M de KPS permitiu se obter 10% de graftização e 5%

de eficiência de grafting, em atmosfera de N2. Segundo os autores a radiação micro-ondas

acelera significativamente a polimerização de AAm na cadeia polimérica do amido. O
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Figura 15: Mecanismo da síntese do copolímero GGI-g-PAM com energia de micro-ondas
(a) e turbidez residual de suspensão de caulim em função do teor de GGI-g-PAM (b) [8]

aumento na concentração da AAm de 0,10 para 0,18 M diminuiu a eficiência de grafting,

porque alta concentração de monômero favorece a formação de muitos radicais livres,

resultando em alto teor de homopolímero, o que reduz a eficiência de grafting.

Sen et al. [51] obtiveram um copolímero de goma guar graftizada com PAM para

uso na liberação de fármacos, por método iniciado por micro-ondas. Quando a goma

guar é irradiada com micro-ondas, os grupos polares presentes em sua estrutura química

absorvem essa energia, levando ao rompimento das ligações e a formação de radicais livres.

Os copolímeros com maior eficiência de grafting (58%) apresentaram menores taxas de

liberação de fármaco, ou seja, menor taxa de erosão do comprimido. Com o aumento na

%EG, houve um aumento no número e no tamanho das cadeias poliméricas, resultando

em um copolímero com maior grau de entrelaçamento e menor solubilidade da matriz

polimérica.

3.5.3 Modificação química de goma de cajueiro

A goma de cajueiro, exsudada a partir do tronco e ramos da arvore do cajueiro da

espécie Anacardium occidentale L., é um heteropolissacarídeo ácido, ramificado, contendo

como constituintes principais: galactose, arabinose, ramnose, glucose, ácido glucurônico,
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além de pequenas quantidades de manose e xilose [52, 53]. A goma brasileira, contêm

cerca de 70% de galactose, 11% de glucose, 5% de arabinose e 4% de ramnose [54]. O teor

de ácido glucurônico é aproximadamente o mesmo (6%), independentemente da origem

da goma. O valor da massa molar da goma de cajueiro, de acordo com a literatura, é de

aproximadamente 9,5x104 g/mol [55]. A Figura 16 apresenta a estrutura química da GC,

sendo a cadeia principal formada por unidades de galactose ligadas entre si por ligações do

tipo 𝛽–1,3 e ramificações formadas por unidades de galactose ligadas entre si por ligações

do tipo 𝛽–1,6 [52]. De acordo com Anderson e colab. [56] as gomas indiana e papuana

contêm aproximadamente 60% de galactose, 15% de arabinose, 9% de glucose e 7% de

ramnose. A xilose é identificada apenas nas espécies indianas, cerca de 2%.

Figura 16: Estrutura da Anacardium occidentale L. R representa: D-manose, D-xilose,
L-ramnose, L-arabinose. R” representa: D-glicose ou ácido D-glucurônico [56]

A GC possui inúmeras aplicações comerciais, sendo utilizada principalmente no setor

farmacêutico, como substituta a goma arábica, na fabricação de cápsulas e comprimidos,
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atuando como aglutinante dos componentes fármacos [54]. Segundo a Empresa Brasileira

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) a GC, também possui potencial de aplicação

como cola para papel e madeira, estabilizante de espuma de cerveja, conservante de sabor

de alimentos industrializados, preservação dos cristais de açúcar nas indústrias de sorvete

com o objetivo de evitar o seu rápido descongelamento [57].

Na literatura há relatos sobre a modificação química da goma de cajueiro com ácido

acrílico (AA) e com acrilamida para obtenção de hidrogéis superabsorventes, para uso

como condicionadores de solo [58,59], complexo polieletrólito para liberação de drogas [60],

filmes finos para imobilização de lectinas (Concanavalin A) [61] e nanopartículas sensíveis

ao pH [62]. Guilherme et al. [58] prepararam hidrogéis superabsorventes utilizando GC

quimicamente modificada com metacrilato de glicídila (CGMA), em mistura de solventes

(água-DMSO), utilizando N,N,N’,N’-tetrametiletilenodiamina (TEMED) como catalisa-

dor e sulfato de cério (IV) como iniciador. Após 45 min a 75 ∘C, os hidrogéis foram

hidrolisados em solução tampão pH 10, por 3 e 4,5 h. A incorporação dos grupos viníli-

cos na estrutura da GC foi observada pela sobreposição dos picos entre 1780−1680 cm−1

no espectro de FTIR do copolímero graftizado, atribuídos ao estiramento do grupo éster

(C=O) de amida primária (oriundo da CGMA) e deformação do grupo N−H de amidas

primárias (oriundo da AAm). Após a hidrólise, os hidrogéis tornaram-se superabsorventes

e aumentaram cerca de 1500 vezes sua massa seca. A uso de hidrogéis na agricultura como

condicionador de solo e no campo biomédico como biomaterial (scaffold) são algumas das

aplicações previstas para esse produto.

Silva, Paula e Feitosa [59] obtiveram hidrogéis superabsorventes pela graftização da

GC com AAm usando persulfato de potássio como iniciador, em atmosfera de N2, durante

3 h de reação. Os copolímeros obtidos com diferentes razões AAm/GC (0,3; 0,5; 1,0 e 1,5

m/m) apresentaram eficiência de grafting (%EG) de 84% a 96%. Todos os copolímeros

apresentaram viscosidade intrínseca absoluta cerca de 33 vezes superior a da GC e 3,3

a da PAM. Os copolímero graftizados apresentaram no espectro de FTIR um ombro

ente 3200−3224 cm−1 e um pico entre 1673−1684 cm−1, atribuídos respectivamente, ao

estiramento dos grupos NH e C=O da PAM, e o pico observado entre 1454−1458 cm−1

atribuído a flexão do grupo CN. Na análise de 13C RMN o picos observados em 179, 35
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e 41 ppm, foram atribuídos ao carbono de carbonila (C=O), grupo metileno (CH2) e

carbono (CH2) ligado a carbonila, respectivamente.

Em outro trabalho, Silva et al. [62] prepararam nanopartículas de goma de cajueiro

modificada com ácido acrílico (AA) por polimerização via radical livre, utilizando nitrato

de amônio cério (CAN) como iniciador e N,N’-metilenobisacrilamida como agente reticu-

lador. Foi observado um aumento no tamanho das partículas de 71 para 603 nm em água

destilada, quando obtidas com maior razão molar CG/AA (0,5; 1,0 e 2,0). Segundo os

autores, as cadeias graftizadas de poli(ácido acrílico) sobre a cadeia da GC aumentou a

massa residual dos copolímeros na análise termogravimétrica a 600 ∘C, de 2,8% para a

GC, passando para 10,8 e 16,6%, para os copolímeros graftizados com razões molares de

CG/AA iguais a 0,5 e 1,0, respectivamente.

3.6 Energia de ultrassom em reações orgânicas

A influência do ultrassom em reações químicas, particularmente na síntese orgânica,

tem sido explorada há décadas [63,64]. O ultrassom é uma energia sonora com frequência

além da faixa de audição humana, acima de 20 kHz. A faixa de frequência pode ser

subdividida em duas categorias: ultrassom diagnóstico, utilizando na digitalização fetal,

operando em altas frequências (acima de 5 MHz) e o ultrassom de potência, utilizado em

reações químicas, na faixa de frequências entre 20 e 100 kHz (podendo ser estendida até 2

MHz). No último caso, a energia envolvida é suficientemente alta para produzir cavitação

em líquidos e induzir a reação química de moléculas [65,66].

Durante a irradiação ultrassônica, a cavitação acústica ocorre com a formação, cres-

cimento e colapso implosivo de microbolhas num líquido. As ondas ultrassônicas se pro-

pagam através do líquido em ciclos alternados de expansão e compressão gerando ondas

de choque e formação de radicais, conforme ilustrado na Figura 17. Durante a etapa de

expansão, caso a onda acústica tenha pressão suficientemente alta, pode vencer as forças

atrativas das moléculas do líquido, criando uma cavidade para a qual podem se difundir

moléculas de gases dissolvidos e de água evaporada. Na etapa de compressão os gases e

vapores não retornam completamente para o líquido, resultando no aumento efetivo do
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tamanho da cavidade durante os ciclos seguintes de compressão e expansão até que seja

atingido seu diâmetro crítico, entrando em violento colapso [67]. Com o colapso das bolhas

há a liberação de grande quantidade de energia, provocando efeitos químicos e mecânicos.

Em sistemas aquosos cada microbolha da cavitação atua como hotspot localizado gerando

temperaturas locais instantâneas muito elevadas, cerca de 5000 K e pressão em torno de

2000 atm [68,69].

Figura 17: Formação da cavitação acústica com crescimento e colapso implosivo de mi-
crobolhas através dos ciclos de expansão e compressão [70]

O ultrassom têm sido utilizado para acelerar reações químicas orgânicas, entre estas

polimerização e despolimerização e também reações de degradação e hidrólise [71,72]. O

uso do ultrassom em reações de homo e copolimerização, contendo iniciador ou não, têm

recebido pouca atenção. Segundo Lorimer e Mason [68], em polimerizações à medida que

e concentração do polímero aumenta no meio reacional, o processo de despolimerização

pode ocorrer simultaneamente, havendo competição de reações. Para a acrilonitrila, o

mecanismo de polimerização em solução aquosa envolve inicialmente a formação de radi-

cais livres, que são consumidos em várias reações secundárias, de modo que somente uma

fração destes radicais livres, primários e secundários, tornam-se disponíveis para induzir

a polimerização do monômero. Estes mesmos radicais livres, por outro lado, também são

responsáveis pela despolimerização devido a forte vibração das ondas ultrassônicas [64].

Hidrogéis obtidos com energia de ultrassom e com diferentes monômeros acrílicos solú-
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veis em água, como o 2-hidróxi metil metacrilato, dimetacrilato de polietilenoglicol, meta-

crilato de dextrana, ácido acrílico/etileno glicol dimetacrilato e acrilamida/bisacrilamida

foram obtidos por Cass et al. [73]. Para tal, foram utilizadas soluções viscosas do monô-

mero em solventes como glicerol, sorbitol ou glucose, em sistema aberto a 37 ∘C. De

acordo como os autores, o uso desses solventes foi fundamental para a preparação dos

hidrogéis. Uma solução de 5% m/m de metacrilato de dextrana, contendo 70% de gli-

cerol/água (m/m) a 37 ∘C, formou um hidrogel em 6,5 min, para uma frequência de

20 kHz, 56 Wcm−2. O uso do glicerol possibilitou aumentar a viscosidade do meio e,

consequentemente, aumentar a produção de radicais livres, assim como retardar o pro-

cesso de despolimerização. Segundo os autores, o procedimento de síntese utilizado neste

trabalho pode ser utilizado na área dos biomateriais onde iniciadores tóxicos devem ser

evitados.

Bhanvase et al. [74] combinaram a influência do ultrassom e do iniciador químico KPS

na polimerização de metacrilato de metila (MMA) em emulsão com dodecil sulfato de

sódio em reator semi contínuo. A síntese do PMMA foi realizada utilizando uma probe

de aço inoxidável (13 mm) para a emissão das ondas sonoras, equipada com gerador

ultrassônico operando a uma frequência de 22 kHz e potência de saída de 750 W (a

50% da amplitude a potência de saída foi 375 W). Foram avaliados o efeito da energia

de ultrassom e a concentração do iniciador sobre a conversão do monômero e a taxa de

polimerização, como pode ser visualizado na Figura 18.

Segundo os autores, a geração de radicais foi devido a degradação do monômero,

surfactante e dissociação da água devido à cavitação. Com 4% KPS a conversão de MMA

foi cerca de 87% após 60 min de reação. De acordo com os experimentos, os autores

sugerem que o ultrassom possui as seguintes funções: (1) rápida dissociação do iniciador;

(2) geração de numerosas gotículas de monômero de pequeno tamanho devido à violenta

ação cisalhante produzida pela cavitação acústica; e (3) produção espontânea de radicais

relativamente pequena.

Shirsath et al. [75] prepararam hidrogéis compósitos de poli(ácido acrílico) e caulim na

presença de persulfato de amônio (iniciador) e dodecilsulfato de sódio (surfactante), por

meio de método assistido por ultrassom e pelo método convencional, para uso na remoção
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Figura 18: Efeito da concentração do iniciador (KPS) na conversão e tempo de sonicação
do metacrilato de metila [74]

do corante verde malaquita G (verde brilhante) de águas residuais. Segundo os autores, o

hidrogel obtido com energia de ultrassom apresentou os melhores resultados na remoção

do corante, uma vez que o ultrassom propiciou o esfoliamento e dispersão das plaquetas

de argila em toda matriz polimérica. A esfoliação da argila proporcionou a inserção das

cadeias do poli(ácido acrílico) nos espaços vazios da mesma, devido ao efeito cisalhante e

a turbulência provocados pela cavitação durante a polimerização em emulsão.

3.7 Biodegradação de polímeros naturais

Os polímeros de origem natural apresentam vantagens que os tornaram materiais de

fácil aceitação como a solubilidade em água, atoxicidade e principalmente biodegrada-

bilidade. Por outro lado, os polímero sintéticos apresentam a vantagem de serem resis-

tentes aos processos de biodegradação, sendo esta extremamente lenta ou muitas vezes

inexistente, dependendo fortemente do meio e do tempo de exposição, além de outros

fatores [76].

Copolímeros graftizados a base de um polímero de origem natural com cadeias la-

terais sintéticas, podem apresentam degradação biológica facilitada uma vez que a ação

dos microrganismos sobre o esqueleto polimérico tende ser eficaz [77]. Assim, polímeros
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naturais com graftings de cadeias flexíveis de monômeros vinílicos sobre sua cadeia rígida,

apresentam-se como materiais parcialmente biodegradáveis e eficientes nas aplicações pre-

vistas.

Um método eficaz para avaliar a degradação biológica de um hidrogel ou polímero

hidrofílico é apresentado na norma ASTM G-21, que descreve um procedimento prático

para determinar a resistência de materiais poliméricos à ação de fungos previamente sele-

cionados. A aceleração do processo de biodegradabilidade por meio de fungos e enzimas

pode servir de grande instrumento para a comparação rápida da degradação de polímeros

e fornecer uma visão detalhada do mecanismo e da cinética de degradação [76].

Satyanarayana e Chatterji [78] avaliaram a degradação de copolímeros graftizados por

meio da degradação enzimática e fúngica, de acordo com a norma ASTM G-21. Nesse

estudo, a gelatina reticulada com glutaraldeido foi graftizada com acrilamida, metacrilato

de metila, ácido acrílico, vinil acetato e acrilato de metila. A degradação enzimática e

fúngica desses copolímeros graftizados foi realizada com as enzimas Tripsina e Pepsina e

mistura de culturas dos fungos Aspergillus niger, Penicillium ochrochloron, Penicillium fu-

niculosum e Trichoderma viride durante 45 dias (curto período) e 6 meses (longo período).

Segundo os autores, apesar das extensas cadeias graftizadas a porção proteica proveniente

da gelatina é acessível ao ataque enzimático. Após 24 h de processo a Tripsina degra-

dou quase que completamente a gelatina, enquanto que a Pepsina atingiu apenas 35%

de degradação. Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os valores de perda de massa dos

copolímeros graftizados após serem expostos a ação das enzimas Tripsina e Pepsina, res-

pectivamente. A perda de massa após 4 dias de teste foi atribuída apenas a degradação

da gelatina que é extremante sensível a ação enzimática. Com o aumento na concentração

da gelatina e diminuição do percentual de grafting houve um aumento da perda de massa

dos copolímeros após a exposição à ação das enzimas.
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Tabela 4: Perda de massa (%) de copolímeros a base
de gelatina por degradação enzimática com enzima
Tripsina após 4 dias de exposição.

Amostra Gelatina Perda de massa
(%) (%)

Gelx-g-(PMMA)-212(a) 31,1 5,4
Gelx-g-(PMMA)-115 47,2 10,9
Gelx-g-(PMMA)-65 60,6 21,8
Gelx-g-(PMA)-142 41,3 35,3
Gelx-g-(PMA)-97 50,6 42,4
Gelx-g-(PMA)-54 64,7 44,6
Gelx-g-(PVAc)-80 55,4 17,2
Gelx-g-(PVAc)-47 67,8 32,1
Gelx-g-(PVAc)- 16 86,2 64,2
Gelx-g-(PAam)-90 52,6 22,4
Gelx-g-(PAam)-56 65,8 83,3
Gelx-g-(PAam)-9 91,7 96,7

(a) Gelatina reticulada com glutaraldeído e graftizada com o poli(metil

metacrilato) (PMMA), com percentual de grafting de 212%.

Tabela 5: Perda de massa (%) de copolímeros a base
de gelatina por degradação enzimática com enzima
Pepsina após 4 dias de exposição.

Amostra Gelatina Perda de massa
(%) (%)

Gelx-g-(PMMA)-212 32,1 5,0
Gelx-g-(PMMA)-115 46,5 10,3
Gelx-g-(PMMA)-65 60,6 19,3
Gelx-g-(PMA)-142 41,3 17,6
Gelx-g-(PMA)-97 50,6 31,0
Gelx-g-(PMA)-54 64,7 40,3
Gelx-g-(PAA)-180 35,7 12,3
Gelx-g-(PAA)-94 51,5 17,6
Gelx-g-(PAA)-65 60,6 24,3
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4 EXPERIMENTAL

Este capítulo apresenta a lista dos materiais e reagentes utilizados na purificação

da goma de cajueiro e na síntese dos copolímeros de goma de cajueiro graftizada com

acrilamida, utilizando energia de micro-ondas e de ultrassom. São apresentadas as téc-

nicas utilizadas na caracterização da goma de cajueiro e dos copolímeros graftizados e

as metodologias para avaliação da degradação biológica e da eficiência de floculação dos

copolímeros na floculação de sólidos em suspensão aquosa de caulim, efluente industrial

e em água bruta de abastecimento.

4.1 Materiais e Reagentes

Os materiais e reagentes utilizados neste trabalho são descritos a seguir:

∙ Acetona P.A., adquirida da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Ácido acético glacial P.A., 99,8%, adquirido da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Ácido clorídrico P.A., 37%, adquirido da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Ácido nítrico, adquirido da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Acrilamida, 98%, adquirida da Fluka Analytical;

∙ Água de abastecimento (in natura) coletada pela Estação de Tratamento de Água

José Loureiro da Silva no Lago Guaíba-POA;

∙ Álcool etílico absoluto P.A., 99,5%, adquirido da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Batata Dextrose Agar, adquirida da Himedia;

∙ Caulim proveniente da empresa Cadam R○, doado pelo Professor Dr. Jorge Rúbio do

Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental (LTM) da UFRGS;

∙ Efluente Industrial da Indústria Galvânica Metalúrgica Vitória Ltda., Caxias do

Sul/RS;
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∙ Formamida P.A. - ACS, adquirida da NEON Reagentes Analíticos;

∙ Fungo Trametes villosa da coleção de microrganismos do Laboratório de Enzimas

e Biomassa da Universidade de Caxias do Sul, coletado na Pedra do Segredo em

Caçapava do Sul/RS;

∙ Goma de cajueiro bruta doada pela EMBRAPA, Pacajus/CE;

∙ Hidróxido de potássio, adquirido da Merck;

∙ Hidróxido de sódio (micropérolas) P.A., adquirido da Vetec Química Fina Ltda.;

∙ Nitrato de potássio, adquirido da Merck;

∙ Persulfato de potássio P.A., adquirido da Vetec Química Fina Ltda.;

∙ Polímero hidrossolúvel comercial, Flonex 9045 SH, doado pela SNF FLOERGER R○;

∙ Extrato de levedura da Prodex R○;

∙ Fosfato monopotássico, sulfato de amônio, diaminometanal, sulfato de magnésio

heptahidratado, cloreto de cálcio, sulfato de ferro (II) heptahidrato, sulfato de man-

ganês (II), sulfato de zinco heptahidratado, cloreto de cobalto (II).

4.2 Metodologia

4.2.1 Purificação da goma de cajueiro

A GC bruta colhida em agosto de 2011 de exsudatos naturais de cajueiros foi puri-

ficada de acordo com o método Rinaudo-Milas, descrito detalhadamente por Rodrigues,

Paula e Costa [79]. Para a purificação, 4 g de GC bruta foram dissolvidos em 100 mL de

água destilada a temperatura ambiente, durante 24 h, em pH neutro. Para o ajuste do

pH foi utilizado uma solução aquosa de NaCl 0,5 M. Após a dissolução da goma o sistema

foi submetido às seguintes etapas: (1) centrifugação; (2) precipitação com etanol 99%;

(3) centrifugação e; (4) lavagens do precipitado com diferentes soluções de etanol/água

(80:20 v/v), etanol e acetona. A Figura 19 mostra as etapas do processo de purificação da
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goma do cajueiro. Neste trabalho foram feitas modificações na etapa de filtração, sendo

substituída pela centrifugação.

Figura 19: Etapas do processo de isolamento da goma do cajueiro pelo método Rinaudo-
Milas, adaptado de Rodrigues, Paula e Costa [79]

4.2.2 Reação de graftização da GC com AAm com energia de
micro-ondas

A modificação química da goma de cajueiro com energia de micro-ondas foi realizada

em frascos de polietileno e em forno micro-ondas de uso doméstico da BRASTEMP. Di-

ferentes razões molares de acrilamida/goma de cajueiro (1:1; 3:1; 6:1; 10:1 e 15:1) foram
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utilizadas. Como base de cálculo foi usado para a goma de cajueiro unidades de anidrogli-

cose (AGU), sendo 1 mol de AGU igual a 162 g. A Figura 20 mostra as etapas da síntese

da GC com AAm com energia de micro-ondas.

Figura 20: Fluxograma da obtenção de goma de cajueiro graftizada com acrilamida com
energia de micro-ondas

Um grama de GC, dissolvido em 8 mL de água destilada, foi misturado a 0,0513 g

(1,90×10−4 mol) de iniciador persulfato de potássio (KPS), dissolvido em 2 mL de água

destilada. A quantidade de massa de acrilamida proporcional a razão molar estabele-

cida foi dissolvida em 5 mL de água destilada e acrescida à solução. Os reagentes foram

misturados e transferidos para o frasco de polietileno e, irradiados em forno micro-ondas

utilizando uma potência de 560 W (80% de amplitude), durante 15 s. Logo após, a

solução foi removida do forno micro-ondas e resfriada em banho de gelo até aproxima-
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damente 35 ∘C e novamente submetida ao processo de irradiação. Diversos ciclos de

irradiação/resfriamento foram realizados até a polimerização [80]. O tempo total de re-

ação variou conforme o tempo necessário para a formação de gel, sendo este ao redor de

1,20 a 6,30 min.

O copolímero resultante foi precipitado em excesso de acetona, seco em estufa com

circulação e renovação de ar (Nova Ética - modelo 420/1D) à 60 ∘C, durante 24 h e

triturado em moinho criogênico (IKA - modelo M20). As impurezas presentes no copolí-

mero foram removidas pelo método de extração por solvente, utilizando uma mistura de

formamida/ácido acético (1:1 v/v) a temperatura ambiente e durante 24 h, sendo posteri-

ormente lavado com acetona e seco em estufa a 60 ∘C, durante 12 h [81]. Uma amostra de

poliacrilamida (branco) foi sintetizada, nas mesmas condições, utilizando uma concentra-

ção de AAm de 2,0 M e 1,90×10−4 mol (0,0513 g) de iniciador KPS. A Tabela 6 mostra

a codificação adotada para o copolímeros obtidos com de energia micro-ondas utilizando

diferentes razões molares de AAm/GC.

Tabela 6: Nomenclatura adotada para os copolíme-
ros obtidos com energia de micro-ondas

Amostra GC AAm KPS t(a)

(g) (g) (g) (min)
GC-g-PAM-1mw 1,0 0,44 0,05 6,3
GC-g-PAM-3mw 1,0 1,32 0,05 3,7
GC-g-PAM-6mw 1,0 2,63 0,05 1,2
GC-g-PAM-10mw 1,0 4,38 0,05 1,5
GC-g-PAM-15mw 1,0 6,57 0,05 2,0
PAMmw − 4,38 0,05 0,5

(a) Tempo de reação

4.2.3 Reação de graftização da GC com AAm com energia de
ultrassom

Para a modificação química da goma de cajueiro com energia de ultrassom, a potência

acústica absorvida pelo meio ou solvente foi determinada através do método calorimétrico

descrito por Margulis e Margulis [82]. A potência acústica absorvida pela água foi medida
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em um aparelho Sonics Vibra Cell (modelo VCX 750), equipado com uma probe de aço

inoxidável de 13 mm, operando a uma frequência de 20 kHz e amplitude de 30%. Para

este procedimento, 30 mL de água destilada foram submetidos à energia de ultrassom e

a temperatura do meio medida a cada 5 mim, até o término do processo de 60 min. A

partir dos dados temperatura em função do tempo foram obtidas curvas descritas por

um polinômio de 6𝑎 ordem, conforme mostrado na Figura 21. A potência acústica (W)

absorvida pela água foi calculada de acordo com a Equação 1:

𝑊 = 𝑀𝑠𝐶𝑝,𝑠
𝑑𝑇

𝑑𝑡
, (1)

sendo, 𝑀𝑠 a massa do solvente (água) utilizado em gramas, 𝐶𝑝,𝑠 o calor específico do

solvente e 𝑑𝑇/𝑑𝑡 a inclinação da curva T × t, em 𝑡 = 0. A potência absorvida por 30 mL

de água destilada na amplitude de 30% foi 20,4 W.

Figura 21: Curva de temperatura versos tempo com ajuste polinomial de 6𝑎 ordem

A modificação química da goma de cajueiro com energia de ultrassom foi realizada em

balão de vidro fundo redondo de 100 mL, adaptado para a probe do ultrassom. Foram

utilizadas razões molares de acrilamida/goma de cajueiro iguais a 1:1; 3:1; 6:1; 10:1 e

15:1. Como base de cálculo foi usado para a goma de cajueiro unidades de anidroglicose

(AGU), sendo 1 mol de AGU igual a 162 g. A Figura 22 mostra as etapas da síntese da

goma de cajueiro com acrilamida com energia de ultrassom. Um grama de GC foi dissol-
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vido em 15 mL de água destilada e misturado a 0,0513 g (1,90×10−4 mol) de iniciador

persulfato de potássio (KPS), dissolvido em 2 mL de água destilada. A quantidade de

massa de acrilamida proporcional a razão molar estabelecida foi dissolvida em 13 mL de

água destilada e acrescida à solução. Os reagentes foram misturados, transferidos para o

balão de vidro e desaerados pela passagem de fluxo de N2, durante 20 min, para remoção

de oxigênio no meio reacional. Posteriormente, as soluções foram sonicadas em aparelho

de ultrassom utilizando 30% de amplitude a uma potência de 20,4 W [74].

Figura 22: Fluxograma da obtenção de goma de cajueiro graftizada com acrilamida com
energia de ultrassom

O tempo de sonicação variou conforme o tempo necessário para a formação de gel,

sendo este ao redor de 5 a 13,5 min. O produto obtido foi precipitado em excesso de

acetona, seco em estufa com circulação e renovação de ar a 60 ∘C, durante 24 h e triturado
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em moinho criogênico. A purificação foi realizada conforme mencionado no item 4.2.2.

Uma amostra de poliacrilamida (branco) foi sintetizada, nas mesmas condições, utilizando

uma concentração de AAm de 2,0 M e 1,90×10−4 mol (0,0513 g) de iniciador KPS.

Copolímeros em condições otimizadas foram obtidos com razões molares de AAm/GC

iguais a 6:1, 10:1 e 15:1, em 30 mL de água destilada, com a adição de diferentes concen-

trações de iniciador KPS: 0,0513 g (1,90×10−4 mol); 0,0770 g (2,85×10−4 mol) e 0,103 g

(3,80×10−4 mol). A Tabela 7 mostra a nomenclatura adotada para os copolímeros graf-

tizados com energia de ultrassom utilizando diferentes concentrações de AAm e iniciador

de reação KPS.

Tabela 7: Nomenclatura adotada para os copolíme-
ros obtidos com energia de ultrassom

Amostra GC AAm KPS Tempo(a)

(g) (g) (g) (min)

Diferentes concentrações de AAm
GC-g-PAM-1us 1,0 0,44 0,05 13,5
GC-g-PAM-3us 1,0 1,32 0,05 8,5
GC-g-PAM-6us 1,0 2,63 0,05 11,5
GC-g-PAM-10us 1,0 4,38 0,05 8,3
GC-g-PAM-15us 1,0 6,57 0,05 5,0

Diferentes concentrações de KPS
GC-g-PAM-6190 1,0 2,63 0,05 7,0
GC-g-PAM-6285 1,0 2,63 0,07 8,5
GC-g-PAM-6380 1,0 2,63 0,10 10,3
GC-g-PAM-10190 1,0 4,38 0,05 13,0
GC-g-PAM-10285 1,0 4,38 0,07 7,6
GC-g-PAM-10380 1,0 4,38 0,10 10,3
GC-g-PAM-15190 1,0 6,57 0,05 12,3
GC-g-PAM-15285 1,0 6,57 0,07 11,3
GC-g-PAM-15380 1,0 6,57 0,10 8,6

PAMus − 4,38 0,05 6,3
(a) Tempo de reação

4.2.4 Avaliação da eficiência da reação de graftização

O copolímeros obtidos foram caracterizados pelo percentual de grafting (%G), produ-

tividade (%P) e eficiência de grafting (%EG) de acordo com as equações 2, 3 e 4 [83]:
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%G = 𝑚𝐶 −𝑚𝑃

𝑚𝑃

× 100, (2)

%P = 𝑚𝐶

𝑚𝑃 +𝑚𝑀

× 100, (3)

%EG = 𝑚𝐶 −𝑚𝑃

𝑚𝑀

× 100, (4)

sendo, 𝑚𝐶 , 𝑚𝑃 e 𝑚𝑀 respectivamente, a massa do copolímero graftizado (GC-g-PAM),

a massa do polissacarídeo e a massa do monômero de acrilamida.

Os parâmetros %P e %EG descrevem o rendimento da reacão e o percentual total de

polímero sintético graftizado sobre a cadeia da GC, respectivamente. Valores elevados de

%P e %EG são desejáveis, uma vez que polimerização com baixa eficiência significa baixa

incorporação de grafting e alta produção de homopolímero [81, 83]. O %G descreve o

percentual aproximado de acrilamida graftizada em relação a massa da goma de cajueiro.

4.2.5 Floculação de sólidos em suspensão aquosa

A floculação de sólidos em suspensão aquosa foi realizada no Laboratório de Tecnologia

Mineral e Ambiental (LTM–UFRGS) em um equipamento de jar test, equipado com 6

jarros, conforme visualizado na Figura 23.

Figura 23: Equipamento de jar test utilizado nos ensaios de floculação

4.2.5.1 Caulim

A floculação de sólidos em suspensão aquosa de partículas de caulim, na concentração

de 0,3 g.L−1 e em diferentes valores de pH 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 7,0; 10,0 e 12,0 foi realizada

em duplicata no equipamento de jar test, da marca MILAN R○, modelo JT-203, equipado
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com 6 jarros (2,0 L). As suspensões de caulim foram floculadas com uma concentração

de 1 ppm dos floculantes GC-g-PAM-15𝑢𝑠 e Flonex sob agitação rápida de 120 rpm,

durante 30 s, para solubilização e difusão do polímero. Esta etapa foi seguida por outra

com agitação lenta de 60 rpm durante 5 min, para viabilizar o crescimento dos flocos

formados, seguido por um período de sedimentação de 9 min [8, 84]. Ao término da

sedimentação, uas amostras (20 mL) do líquido sobrenadante foram coletadas e avaliadas

por meio de turbidez residual, expressa em unidade nefelométrica de turbidez (NTU),

utilizando um turbidímetro da HACH, modelo 2100N. Os ajustes de pH foram feitos

com adição de soluções aquosas de ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH),

nas concentrações de 0,5 e 1,0 M. A determinação da dosagem ótima dos floculantes

foi feita utilizando o mesmo procedimento experimental descrito, porém, com adição de

concentrações variadas dos polímeros (0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 e 1,50 ppm) [85].

4.2.5.2 Água de abastecimento

A floculação de sólidos e matéria orgânica foi feita com a utilização de 1 ppm dos

floculantes GC-g-PAM-15285 e Flonex em diferentes valores de pH (2,0; 2,5; 3,0; 4,0 e

6,0). Os tempos de agitação foram de 5 min para a agitação rápida a 120 rpm e 15 min

para a agitação lenta a 60 rpm. O tempo de sedimentação foi de 25 min. No final do

processo, duas amostras (20 mL) do líquido sobrenadante foram coletadas e avaliadas por

meio de turbidez residual, em turbidímetro da HACH (2100N). Os ajustes de pH foram

feitos com adição de soluções aquosas de HCl e NaOH, nas concentrações de 0,5 e 1,0 M.

A determinação da concentração ótima dos floculantes na floculação de sólidos em

água bruta de abastecimento foi feita utilizando o mesmo procedimento experimental

descrito, porém, com a adição de concentrações variadas (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 e 4,0 ppm)

dos polímeros GC-g-PAM-15285 e Flonex. A partir da concentração na qual se obteve

a maior remoção de turbidez, três amostras do líquido sobrenadante foram coletadas e

encaminhadas para análise de sólidos suspensos totais (SST) e turbidez no Centro de

Ecologia (CENECO–UFRGS). Além disso, uma amostra de água bruta floculada sem

adição de floculante, apenas com o pH ajustado para 2,0, e uma amostra tratada com

sulfato de alumínio na ETA, também foram encaminhadas para análise de SST e turbidez.
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4.2.5.3 Água residual industrial

A floculação de sólidos em água residual industrial foi realizada no Instituto de Sa-

neamento Ambiental da Universidade de Caxias do Sul, em um jar test da PoliControl,

equipado com 6 jarros, utilizando 5 ppm dos floculantes GC-g-PAM-15𝑢𝑠 e Flonex, no pH

2,0. Os testes foram realizados no pH 2,0, pois foi nesse valor que os floculantes apresen-

taram o melhores desempenhos na floculação. Os tempos de agitação foram de 30 s de

agitação rápida a 120 rpm e 5 min de agitação lenta a 60 rpm, seguidos por um tempo

de sedimentação de 24 min. Após a sedimentação duas amostras do líquido sobrenadante

foram coletadas, sendo a primeira analisada por meio de turbidez, sólidos dissolvidos to-

tais (SDT), sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais (ST), e íons metálicos: Cu; Cr;

Cr+6; Fe e Zn, e a segunda alcalinizada para o pH 8,0 e deixada novamente em repouso

por 30 minutos. Logo após, o líquido sobrenadante foi coletado e avaliado de acordo com

os parâmetros descritos. Uma amostra do efluente bruto foi alcalinizada para o pH 8 e

avaliada de acordo com os parâmetros mencionados. Os ajustes de pH foram feitos com

adição de soluções aquosas HCl e NaOH, na concentrações de 1 e 5 M.

4.2.6 Degradação biológica dos copolímeros GC-g-PAM

4.2.6.1 Em meio líquido

Foi utilizada uma linhagem do fungo Trametes villosa da coleção de microrganismos

do Laboratório de Enzimas e Biomassa da Universidade de Caxias do Sul, coletado na

Pedra do Segredo em Caçapava do Sul/RS. A seleção dessa linhagem de fungo autóc-

tone foi devido ao seu rápido crescimento e desenvolvimento, aliado ao seu potencial de

degradação tanto de misturas poliméricas (PLA/PP) [86], assim como de compostos aro-

máticos [87,88]. O fungo Trametes villosa apresenta potencial significativo na redução de

pentaclorofenol, em curto período de tempo (6 dias), podendo se utilizado em tratamentos

de biorremediação de solos contaminados.

O inóculo do fungo Trametes villosa foi preparado em placas de Petri contendo 39 g

de meio de cultura sólido de Batata Destroxe Ágar, dissolvido em 1 L de água destilada.

O fungo inoculado em placas de Petri foi incubado em estufa a 24 ∘C, durante 7 dias. A
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solução de sais minerais utilizada no meio de cultivo líquido foi preparada com os seguintes

sais: KH2PO4, 20 g; (NH4)2SO4, 13 g; CO(NH2)2, 3 g; MgSO4.7H2O, 3 g; CaCl2, 3 g;

FeSO4.7H2O, 50 mg; MnSO4.H2O, 156 mg; ZnSO4.7H2O, 14 mg; e CoCl2 20 mg [89].

O meio de cultivo líquido foi preparado em frascos de Erlenmeyer (0,5 L), previamente

esterilizados e vedados. Um grama dos polímeros GC, GC-g-PAM-6285 e Flonex, foi dis-

posto em frasco de Erlenmeyer e esterilizado com 10 mL de acetona, e seco em estufa

a 60 ∘C, até a completa evaporação do solvente. Logo após, 100 mL de meio de cultivo

líquido, constituído de 2,5% de solução salina e 0,1% de extrato de levedura (Prodex),

foram adicionados ao frasco de Erlenmayer o qual foi inoculado com 1,5 cm de diâmetro

de micélio do fungo Trametes villosa. Os frascos foram incubados durante 6 dias em sala

climatizada a 28 ∘C, sob agitação constante. Todos os experimentos foram realizados

em triplicata. Experimentos controle sem a inoculação de fungos também foram reali-

zados. A Figura 24 mostra o sistema de agitação utilizado para a incubação das amostras.

Figura 24: Disposição dos frascos de Erlenmeyer em sala climatizada durante o período
de incubação

Após o período de incubação, as amostras com o fungo foram filtradas em papel filtro,

e esse, seco em estufa a 60 ∘C, durante 24 h, e avaliado por meio de massa fúngica seca.

O polímeros dissolvidos em solução salina foram precipitados em excesso de acetona e

avaliados por meio de FTIR e TGA.
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4.2.6.2 Avaliação da proliferação fúngica em solução dos copolímeros

Para avaliar o potencial de biodegradação dos copolímeros graftizados, soluções aquo-

sas dos polímeros GC, GC-g-PAM-6380, GC-g-PAM-15380, PAM e Flonex, foram prepa-

radas em água destilada na concentração de 30 mg.mL−1 e dispostas em placas de petri,

que permaneceram abertas durante 24 h, para permitir o contato dos microrganismos

presentes no ar atmosféricos com os polímeros em solução. Após este período de contato,

as placas foram fechadas e vedadas com filmes de poli(cloreto de vinila) (PVC) e incuba-

das em estufa à 25 ∘C, durante 26 dias. O desenvolvimento e crescimento de colônias de

microrganismos foi acompanhado por meio de registro fotográfico.

4.3 Caracterização da GC e copolímeros GC-g-PAM

4.3.1 Viscosidade Intrínseca

A viscosidade intrínseca da GC, PAM e copolímeros graftizados foram obtidas em água

(pH 7), em banho maria a 25±0.1 ∘C [30], utilizando um viscosímetro do tipo Ubbelohde

(constante de 0,004925 (mm2/s)/s), com diâmetro do capilar de 0,46 mm e com certificado

de calibração ISO 17025:2005. A viscosidade intrínseca dos copolímeros obtidos com

ultrassom, com diferentes concentrações de inciador, foram obtidas em solução de NaCl

0,1 M a 25±0.1 ∘C [59]. O tempo de fluxo das soluções foi medido em cinco diferentes

concentrações (0,5; 0,2; 0,1; 0,05 e 0,025 g.dL−1). A partir do tempo de fluxo das soluções

poliméricas (𝑡) e do solvente puro (𝑡0), a viscosidade relativa (𝜂rel = 𝑡/𝑡0) foi calculada. A

viscosidade específica (𝜂sp), viscosidade reduzida (𝜂red) e viscosidade inerente (𝜂in) foram

calculadas conforme as equações 5, 6 e 7:

𝜂sp = 𝜂rel − 1, (5)

𝜂red = 𝜂sp

𝐶
(6)

𝜂in = ln 𝜂rel

𝐶
(7)

sendo, C a concentração do polímero em g.dL−1. A viscosidade reduzida (𝜂red) e visco-

sidade inerente (𝜂in) foram simultaneamente plotadas versos a concentração. Após um

ajuste linear aos pontos experimentais, a viscosidade intrínseca (𝜂) foi obtida por meio
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da extrapolação das retas para a concentração zero (intercepto) [90, 91]. A (𝜂) pode ser

definida formalmente conforme a equação 8:

[𝜂] = lim
𝐶→0

𝜂sp

𝐶
= lim

𝐶→0

ln 𝜂rel

𝐶
(8)

4.3.2 Espalhamento dinâmico de luz (DLS)

As medidas de DLS foram realizadas no Laboratório de Instrumentação e Dinâmica

Molecular (LINDIM–UFRGS) em um equipamento da Brookhaven Instruments, modelo

EMI 9863, com emissão de luz no comprimento de onda de 632,8 nm, a 35 mV de potên-

cia. As soluções da goma de cajueiro foram preparadas após a dissolução de 20 mg.mL−1

em NaCl 0.1 M a 40 ∘C. As soluções da PAM e dos copolímeros foram preparadas após

a dissolução de 8 mg.mL−1 em NaCl 0.1 M a 40 ∘C. Todas as soluções foram centrifuga-

das em centrifuga da Herolab (Unicen) a 3701 g durante 60 min para eliminar partículas

insolúveis. Todas as medidas foram realizadas no ângulo de 90∘, a 25 ∘C. As funções de

autocorrelação obtidas foram tratadas utilizando o método Cumulant. O raio hidrodinâ-

mico 𝑅ℎ da partícula espalhante, pode ser obtido desde que se conheça a viscosidade do

solvente (𝜂) a uma dada temperatura (𝑇 ) e o coeficiente de difusão (𝐷) da partícula de

acordo com a equação 9. 𝑘𝐵 é a constante de Boltzmann (1,38×10−23 J.K−1).

𝑅ℎ = 𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂𝐷 (9)

4.3.3 Potencial Zeta (PZ)

A determinação do potencial zeta da GC, dos copolímeros GC-g-PAM e do flocu-

lante comercial (Flonex) foi realizada no Laboratório de Tecnologia Mineral e Ambiental

(LTM–UFRGS) em um equipamento ZetaSizer Nano ZS, modelo ZEN3600, da Malvern

Instruments. Soluções aquosas dos polímeros foram preparadas em água destilada na con-

centração de 1 mg/mL na presença de 1×10−2 M de NaCl. Soluções aquosas de NaOH e

HCl (0,1 M) foram utilizadas nos ajustes de pH. As mobilidades eletroforéticas das cadeias
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poliméricas foram medidas e convertidas para valores de potencial eletrocinético zeta, ex-

presso em mV, em função do pH do meio. O potencial zeta das partículas de caulim, na

concentração de 0,3 g.L−1 e suspensas em uma solução aquosa de KNO3 (1x10−3 M), foi

medido em um Laser ZetaPlus (Brookhaven Instruments), com célula de acrílico quadrada

(1 cm de aresta), contendo dois eletrodos de platina. Os ajustes de pH foram feito pela

adição de soluções aquosas de HNO3 e KOH na concentração de 0,1 M [92].

4.3.4 Análise Termogravimétrica (TGA)

A análise termogravimétrica da GC, antes e após o processo de isolamento, foi rea-

lizada em equipamento da TA Instrument, modelo 2050, com taxa de aquecimento de

20 ∘C.min−1 e fluxo de N2 de 100 mL.min−1. A análise de TGA da PAM e dos copo-

límeros graftizados (GC-g-PAM), assim como da GC, foram realizadas em aparelho da

TA Instrument, modelo Q50, com taxa de aquecimento de 10 ∘C.min−1 e fluxo de N2 de

100 mL.min−1. As amostras foram aquecidas da temperatura ambiente até 930 ∘C, com

aproximadamente 10 mg de amostra. Todos as análises foram realizadas em duplicata.

4.3.5 Calorimetria exploratória diferencial (DSC)

As análises de DSC da GC, PAM e dos copolímeros graftizados foram realizadas

no equipamento da TA Instrument, modelo DSC Q20, com taxa de aquecimento de

10 ∘C.min−1 e fluxo de N2 de 50 mL.min−1. As amostras foram aquecidas da tempe-

ratura ambiente até 230 ∘C (primeira varredura), sendo logo após resfriadas até 25 ∘C,

e reaquecidas até 230 ∘C (segunda varredura). Os ensaios foram realizados em duplicata

com aproximadamente 5 mg de amostra.

4.3.6 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fou-
rier (FTIR)

As análises de infravermelho da GC, PAM e dos copolímeros graftizados foram realiza-

das em um espectrômetro com transformada de Fourier, Perkin Elmer, modelo Spectrum
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1000, por transmitância, utilizando o método de pastilha com KBr. As análises foram

realizadas com 32 varreduras, com resolução de 4 cm−1, entre 4000 a 400 cm−1.

4.3.7 Ressonância Magnética Nuclear (RMN)

Os espectros de 13C-RMN e 1H-RMN foram obtidos a partir da solubilização das

amostras em água deuterada (D2O) na proporção 20 mg.mL−1. Os espectros foram

obtidos à temperatura de 50 ∘C em um espectrômetro da Agilent 500-MHz, modelo DD2,

utilizando uma sonda de 5 mm. A frequência utilizada no equipamento foi de 125 MHz

para as análises de 13C-RMN e 500 MHz para as análises de 1H-RMN. Os espectros de
13C-1H 2D HSQC foram obtidos no mesmo equipamento a 50 ∘C.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo aborda a purificação da goma de cajueiro, a modificação química desta

com acrilamida utilizando energia de micro-ondas e ultrassom e a avaliação do copolímero

graftizado GC-g-PAM como floculante polimérico no tratamento de águas e efluentes. O

copolímero GC-g-PAM ou floculante se caracteriza por apresentar a cadeia macromolecu-

lar principal biodegradável e ramificações de poliacrilamida relativamente longas, fazendo

com que este tenha massa molar equivalente a da poliacrilamida comercial. Por outro

lado, as cadeias laterais de PAM, por serem extremamente menores ou apresentarem

grau de polimerização significativamente inferior ao da grande cadeia macromolecular da

PAM comercial, podem a longo prazo serem mais suscetíveis ao processo de degradação

biológico, quando em contato com o lodo.

5.1 Graftização da goma de cajueiro com acrilamida

A goma de cajueiro foi purificada por meio do método de Rinaudo-Milas, com rendi-

mento da ordem de 80%, semelhante a relatos da literatura [79]. O método de purificação

utilizado nesse trabalho tem como vantagens a facilidade operacional, o alto rendimento

e a menor probabilidade de contaminação microbial, uma vez que utiliza centrifugação

como método de separação. Na purificação da goma há remoção de contaminantes como

sais inorgânicos, proteínas, ligninas, ácidos nucleicos e moléculas de baixa massa molar.

De acordo com Rodrigues, Paula e Costa [79], em alguns casos específicos de isolamento e

fracionamento de polissacarídeos, os tratamentos realizados com ácidos, enzimas e bases

podem provocar alterações drásticas no material, descaracterizando sua estrutura química

e sua massa molar média.

A GC foi caracterizada por FTIR antes e após a purificação, cujos espectros constam

na Figura 25. Observa-se que não há mudanças perceptíveis na estrutura química da goma

provocada pelo processo de isolamento, podendo-se constatar que o método Rinaudo-Milas

não provoca modificações em sua estrutura. Em ambos os espectros de FTIR da GC

(bruta e isolada) observa-se uma banda larga em aproximadamente 3384 cm−1 atribuída
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a vibrações de estiramento do grupo O−H e um pico em 2932 cm−1, atribuído a vibrações

de estiramento simétrico e assimétrico do grupo C−H. A absorção em 1639 cm−1 é devido

à vibrações de estiramento do grupo C=O provavelmente do acido glucurônico [93]. A

intensa banda observada em 1081 cm−1 é atribuída a vibrações de estiramento do grupa-

mento C−O−C das ligações glicosídicas [62].

Figura 25: Espectros de FTIR da GC antes e após a purificação

A GC bruta e isolada apresentam basicamente dois eventos de perda de massa pela

análise termogravimétrica (Figura 26). O primeiro estágio, com taxa de degradação má-

xima ao redor de 100 ∘C, se deve principalmente à perda de água adsorvida e ligada,

sendo a perda de massa de aproximadamente 5% para a goma isolada e igual a 12% para

a goma bruta. O segundo evento se deve à decomposição do polissacarídeo, e de outros

componentes no caso da goma bruta, com perda de massa igual a 69% a 310 ∘C, enquanto

a goma isolada obteve uma perda de massa de 80% em temperatura levemente superior,

a 325 ∘C. De acordo com o termograma da GC isolada, o aumento em sua estabilidade

térmica se deve a eliminação de constituintes de baixa massa molar e proteínas [94]. A

purificação da goma leva também a uma menor massa residual (11%) a 970 ∘C, enquanto a

goma bruta apresentou resíduo de 17%, já que contém ainda sais inorgânicos que formam

óxidos em alta temperatura.
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Figura 26: Curvas de TGA (a) e DTG (b) da GC antes (bruta) e após a purificação

Na reação de graftização da cadeia da goma de cajueiro com enxertos de poliacrila-

mida, utilizando como iniciador químico persulfato de potássio (K2S2O8) e energia de

micro-ondas ou de ultrassom, foi observado que houve sinergismo destes na geração de

sítios ativos radicalares na cadeia do polissacarídeo. A modificação química da GC foi

observada por FTIR e 13C RMN. Os copolímeros GC-g-PAM foram obtidos variando a

concentração do monômero de AAm e mantendo constante a concentração do iniciador

de reação (KPS). O tempo de reação foi aquele correspondente ao momento em que se

observou a gelatinização do meio. No caso específico das reações conduzidas com energia

de ultrassom, o aumento da viscosidade provocou mudança no ambiente acústico no inte-
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rior do sistema, sinalizando o término da reação. Para efeito de comparação, também foi

sintetizado uma poliacrilamida nas mesmas condições, visando principalmente um valor

referente à viscosidade intrínseca.

A Figura 27 mostra os espectros de FTIR da GC, PAM e copolímeros obtidos com

igual teor de acrilamida e com energia de micro-ondas (GC-g-PAM-10mw) e de ultrassom

(GC-g-PAM-10us), que apresentaram valores maiores de viscosidade intrínseca. A goma

de cajueiro apresenta uma banda larga na região de 3384 cm−1, um pico em 2932 cm−1, em

1639 cm−1 e em 1081 cm−1. A poliacrilamida apresenta bandas de absorção em 3435 cm−1

e em 3192 cm−1, atribuídas à vibrações de estiramento do grupamento NH, referentes à

amida primária. A banda em 2931 cm−1 foi atribuída a vibrações de estiramento do

grupo C−H, e as bandas observadas em 1660 e 1605 cm−1, foram atribuídas à vibrações

de estiramento do grupo C=O, referente a amida primária, e a flexão do grupo NH2,

respectivamente.

Os copolímeros GC-g-PAM-10mw e GC-g-PAM-10us apresentam bandas de absorção

nos espectros de FTIR correspondentes aquelas observadas para a CG e para a PAM. O

aparecimento do pico em 3190 cm−1, atribuído ao estiramento do grupo NH da PAM.

Os picos entre 1752−1570 cm−1 atribuídos ao estiramento do grupo C=O, referente a

amida primária, e a flexão do grupo NH2 da PAM, respectivamente. A banda visualizada

na região entre 1000−1150 cm−1 é devido as vibrações de estiramento do grupo éter

(C−O−C), a partir das ligações glicosídicas dos anéis de galactose da GC, assim como da

modificação química da GC com a PAM. As bandas adicionais, visualizadas nos espectros

dos copolímeros graftizados, são atribuídas a presença de cadeias de PAM graftizadas

na cadeia da GC. As frequências observadas nos espectros dos copolímeros GC-g-PAM-

10mw e GC-g-PAM-10us também foram observadas nos demais copolímeros obtidos com

diferentes teores de acrilamida e iniciador.

Na análise de FTIR do floculante comercial (Flonex) a presença de acrilato de sódio foi

comprovada pela banda de absorção em 1732 cm−1, atribuída a vibrações de estiramento

da ligação C=O do grupo carboxílico. Os picos visualizados em 1667 e 1614 cm−1, foram

atribuídos à vibrações de estiramento do grupo C=O, da amida primária, e a flexão do

grupo NH2 da poliacrilamida, respectivamente.
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Figura 27: Espectros de FTIR da GC, copolímeros GC-g-PAM-10mw e GC-g-PAM-10us,
PAM e Flonex

Os espectros de 13C RMN da GC, PAM e do copolímero GC-g-PAM-6us podem ser

visualizados na Figura 28. A GC (Fig. 28 a) apresenta três regiões distintas de absorção.

Os picos entre 95–110 ppm foram atribuídos a ressonância do carbono anomérico (C–1),

e os picos entre 59−63 ppm, foram atribuídos ao átomo de carbono do grupo CH2OH,
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localizado no C–6 do anel de galactose. A sobreposição dos picos entre 65–85 ppm é

devido a ressonância dos átomos de carbono (C–2; C–3; C–4 e C–5) ligados as hidroxilas

(OH) no anel de galactose. O pequeno pico em 16,8 ppm foi atribuído a ressonância do

CH3 da ramnose.

Figura 28: Espectros de 13C RMN da GC (a), do copolímero GC-g-PAM-6us (b) e da
PAM (c) em D2O



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 78

Os deslocamentos observados no espectro da GC estão de acordo com dados relatados

por Paula, Heatley e Budd [55]. No espectro de 13C RMN da PAM (Fig. 28 c) o pico

observado em 179,7 ppm é devido a carbonila de amida (C=O) e os picos localizados

nas regiões entre 33−37 ppm e 41−43 ppm foram atribuídos aos átomos de carbono dos

grupos CH2 e CH, respectivamente. O pequeno pico visualizado em 130 ppm é devido a

presença de monômero residual de acrilamida.

No espectro 13C RMN do copolímero GC-g-PAM-6us (Fig. 28 b), algumas diferenças

são observadas em relação ao espectro da GC. O pico intenso em 179,7 ppm é devido ao

grupo carbonila e os picos em 35 e 42 ppm são devido a ressonância do grupo metileno

e do carbono ligado a carbonila. Esses resultados corroboram as transmissões observadas

nos espectros de FTIR, evidenciando a ocorrência da reação de graftização da PAM na

cadeia da GC. No espectro de 1H RMN do copolímero GC-g-PAM-6us quando comparado

com o da GC, dois picos adicionais foram observados entre 1,5−2,0 ppm e 2,2−2,5 ppm

relativo aos prótons da PAM.

Os espectros de 13C e 1H RMN dos copolímeros graftizados revelam que a GC foi

quimicamente modificada devido a presença das absorções relativas aos grupamentos quí-

micos da PAM. A estrutura da GC modificada pode ser avaliada pela combinação destas

duas técnicas através do espectro de RMN em duas dimensões (2D HSQC), mostrado na

Figura 29.

Figura 29: Espectro 2D HSQC do copolímero GC-g-PAM-6us
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O espectro de HSQC do copolímero GC-g-PAM-6us forneceu informações sobre a cor-

relação entre hidrogênios e/ou carbonos presentes na GC e na PAM, apresentando uma

relação escalar. Os sinais referentes aos C2–C6 da GC, aparecem sobrepostos na região

entre 𝛿𝐶/𝛿𝐻 59–80/3.5–4.1 ppm. Na região entre 𝛿𝐶/𝛿𝐻 16–18/1.45–1.35 ppm os sinais

foram atribuídos ao CH3 da ramnose. Na região do carbono anomérico os sinais não apa-

recem bem resolvidos (𝛿𝐶/𝛿𝐻 90–105/4.5–5.1 ppm). A presença das cadeias graftizadas

de PAM sobre a cadeia de GC pode ser observada pela presença dos sinais atribuídos

aos grupos CH2 e CH em 𝛿𝐶/𝛿𝐻 33–38/1.3–2.3 ppm e em 𝛿𝐶/𝛿𝐻 40–44/2.3–3.2 ppm,

respectivamente.

5.1.1 Mecanismo de reação de graftização

O sinergismo entre o iniciador químico K2S2O8 e a radiação de alta energia faz com

que o radical sulfato (2SO4
−) abstraia preferencialmente um hidrogênio da hidroxila da

GC, em detrimento da reação de homopolimerização do monômero de acrilamida. Fato

este evidenciado pelo baixo teor de PAM livre formada, sendo em alguns casos inferior a

8%. Tanto na reação realizada com energia de micro-ondas quanto na de ultrassom, os ra-

dicais ânion sulfato são produzidos pela decomposição térmica do iniciador, incitada pela

energia radiante de micro-ondas ou pela energia gerada pela intensa cavitação acústica

promovida pelo ultrassom. A graftização de AAm na cadeia da GC e a homopolimeri-

zação da AAm são reações concorrentes e ocorrem simultaneamente no meio reacional.

A Figura 30 mostra esquematicamente o mecanismo de obtenção dos copolímeros GC-

g-PAM utilizando energia micro-ondas ou energia de ultrassom. A formação do radical

alcoxi (GC–O∙) ocorre por quebra homolítica da ligação O–H da GC com o radical ânion

sulfato S–O∙.

A modificação química da GC ocorre pela formação de grupos éteres (C–O–C), entre o

radical alcoxi da GC e o carbono vinílico da AAm. A inserção da acrilamida na estrutura

química da GC pode ocorrer nos carbonos C-2 e C-4, que apresentam hidroxilas nas

unidades repetitivas de galactose, tanto na cadeia principal quanto nas ramificações da

GC, bem como no C-6 da unidade repetitiva não ramificada. A modificação química
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Figura 30: Mecanismo de graftização da GC com a AAm assistida por energia de micro-
ondas ou de ultrassom

da GC ocorre nos grupos −OH com menor impedimento estérico, quer seja na cadeia

principal, assim como nas ramificações ou cadeias laterais.

Na graftização assistida por energia de micro-ondas a energia absorvida pelas molécu-

las de água é rapidamente transferida para as moléculas de AAm causando o aquecimento

dielétrico, o qual resulta na quebra das duplas ligações, produzindo novos pares de ra-

dicais livres. Estes, por sua vez, podem se recombinar uns com os outros através das

etapas de iniciação, propagação e terminação. O mecanismo de decomposição térmica do

KPS, assim como o da reação de graftização assistida por micro-ondas tem sido relatado

na literatura [48, 95–98]. Na reação de graftização assistida por ultrassom a alta energia

gerada pelo processo de cavitação, provoca a decomposição térmica das moléculas do ini-

ciador KPS, que se encontra solúvel em água, produzindo pares de radicais livres sulfato.

Estes radicais, abstraem um hidrogênio do grupo hidroxila da GC formando novos radi-

cais alcoxi [99]. Devido ao ambiente extremo no qual a solução contendo os reagentes é
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submetida no ultrassom, a decomposição da água, do monômero e do próprio iniciador

pode ocorrer, causando a geração de radicais que podem conduzir a reação pelas etapas de

iniciação, propagação e terminação [74]. As reações de graftização de polissacarídeos uti-

lizando ultrassom são poucas difundidas na literatura, o que geralmente é observado são

os mecanismos de decomposição de iniciadores, como é o caso do iniciador KPS descrito

por Price e Clifton [100].

5.1.2 Efeito do tipo de energia nas características dos copolíme-
ros GC-g-PAM

A Tabela 8 mostra o tempo de reação atingido para as reações realizadas em diferentes

condições, o percentual de grafing (%G), a eficiência grafing (%EG), a produtividade

(%P) e a viscosidade intrínseca (𝜂) dos copolímeros obtidos com energia de micro-ondas

e de ultrassom, utilizando 1,90×10−4 mol de iniciador KPS. Para fim de comparação

foi sintetizado uma PAM por ambos os métodos. Para todos os copolímeros obtidos

pelos métodos assistido por micro-ondas e por ultrassom, foi observado um aumento

linear na %G com o aumento da concentração do monômero de AAm no meio reacional.

Segundo Ghosh et al. [101] copolímeros graftizados com elevada %G apresentam por

conseguinte maiores valores de viscosidade intrínseca, devido as cadeias laterais longas

enxertadas na cadeia principal do polissacarídeo, o que aumenta o volume hidrodinâmico

da macromolécula em solução. Tal comportamento foi observado para os copolímeros

GC-g-PAM obtidos neste trabalho, observando-se valores de viscosidade intrínseca de no

máximo 2,8 dL/g, sendo a da GC igual a 0,7 dL/g.

A %EG dos copolímeros obtidos pelo método assistido por micro-ondas não variou de

forma uniforme e foi da ordem de 64 a 79%. A reação com razão molar AAm/GC de

1:1 (GC-g-PAM-1mw) não foi efetiva, provavelmente pelo baixo teor de AAm. Não houve

graftização de PAM na cadeia da GC, visto que a viscosidade intrínseca foi de 0,8 dL/g,

ou seja, não houve alteração em relação a viscosidade da GC. Para os demais copolímeros

obtidos com razões molares de 3:1, 6:1 e 10:1, apesar dos valores de %EG terem sido

semelhantes, houve um aumento nos valores de viscosidade intrínseca com o aumento da
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Tabela 8: Tempo reacional, percentual de grafing (%G), eficiência de
grafing (%EG), produtividade (%P) e viscosidade intrínseca (𝜂) dos
copolímeros obtidos com energia de micro-ondas e de ultrassom.

Amostra R𝐴𝐴𝑚/𝐺𝐶 Tempo(a) %G %EG %P 𝜂𝜂𝜂
(mol) (min) (−) (−) (−) (dL/g)

GC − − − − − 0,7
GC-g-PAM-1mw 1:1 6,3 1 2 70 0,8
GC-g-PAM-3mw 3:1 3,7 89 67 81 1,0
GC-g-PAM-6mw 6:1 1,2 178 68 76 1,3
GC-g-PAM-10mw 10:1 1,5 279 64 71 2,4
GC-g-PAM-15mw 15:1 2,0 519 79 82 2,5
PAMmw

(*) − 0,5 − − − 1,1
GC-g-PAM-1us 1:1 13,5 17 38 81 0,6
GC-g-PAM-3us 3:1 8,5 59 45 69 1,1
GC-g-PAM-6us 6:1 11,5 163 62 73 1,6
GC-g-PAM-10us 10:1 8,3 348 80 84 2,8
GC-g-PAM-15us 15:1 5,0 595 91 92 2,1
PAMus

(*) − 6,3 − − 94 3,5
(a) Tempo de reação
(*) [AAm] = 2 M

concentração de AAm. O maior valor de %EG obtido para a razão molar 15:1 pode ser

atribuído a um maior número de ramificações longas de PAM, ocasionando um acréscimo

da massa molar, o que contribui também para um aumento do volume hidrodinâmico da

macromolécula em solução [101,102].

A %EG para os copolímeros obtidos com energia de ultrassom aumentou uniforme-

mente com a concentração de AAm no meio reacional, variando de 38% a um valor máximo

de 91%, para a reação com razão molar 15:1 (GC-g-PAM-15us), o que indica baixa forma-

ção de homopolímero. Tendência similar foi observada para outras reações de graftização

descritas por Singh e Ray [103] e Wang et al. [38]. A concentração de AAm elevada no

meio reacional proporciona maior possibilidade de enxerto de moléculas do monômero nos

macroradicais da GC, levando a uma maior eficiência de grafting [104,105].

A viscosidade intrínseca da GC (0,7 dL/g), está de acordo com outros relatos na

literatura de 0,084 dL/g [59] e 8,8 cm3g−1 [55]. A viscosidade intrínseca dos copolímeros

obtidos tanto com energia de micro-ondas quanto de ultrassom foram superiores a da GC,

o que pode ser atribuído a um maior volume hidrodinâmico, devido ao enxerto de cadeias
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ou ramificações longas de PAM na cadeia da GC. Segundo Rani et al. [8] o volume

hidrodinâmico dos copolímeros pode aumentar devido ao desentrelaçamento da cadeia

principal do polissacarídeo, através do impedimento estérico as ligações intramoleculares

e pela contribuição do próprio volume hidrodinâmico das cadeias de PAM.

Comparando os resultados de %G, %EG, viscosidade intrínseca e principalmente pro-

dutividade (%P), os copolímeros obtidos com ultrassom apresentaram valores superiores

e mais coerentes com relação a concentração de AAm usada, principalmente quando com-

parados aos copolímeros obtidos com a mesma concentração de AAm por micro-ondas.

Nas reações realizadas com ultrassom, o tempo de reação foi maior e houve menor pro-

dução de homopolímero, sendo cerca de 8% para o copolímero GC-g-PAM-15us, obtido

com maior teor de AAm. A maior %P neste caso, pode ser atribuída à baixa amplitude

(30%) utilizada no ultrassom, evitando reações de degradação dos copolímeros, já que a

sonicação foi realizada de forma contínua, sem interrupções, até a gelificação do meio. A

reação foi realizada em atmosfera inerte com a finalidade de evitar reações de oxidação

da GC ou reações entre oxigênio e o monômero vinílico. A partir desses resultados é

possível afirmar que a reação realizada com ultrassom foi mais eficiente na modificação

química da GC. Os valores de %EG, %P e viscosidade intrínseca dos copolímeros obtidos

com micro-ondas podem ter sido afetados pela própria metodologia, a qual envolve ciclos

de irradiação/resfriamento para evitar a formação de vapores tóxicos de acrilamida, e

pelo sobreaquecimento do meio, devido a elevada potência utilizada no forno micro-ondas

(560 W), que pode ter favorecido reações de homopolimerização e degradação da GC ou

do próprio copolímero.

5.2 Avaliação da GC graftizada como floculante na
floculação de caulim

5.2.1 Potencial zeta dos copolímeros GC-g-PAM e do caulim

A inserção de cadeias de PAM na cadeia da GC torna o copolímero GC-g-PAM um

polímero eletrólito em função dos grupos amida ionizáveis. A determinação do potencial

zeta das macromoléculas poliméricas, assim como da suspensão de caulim, permite avaliar



Capítulo 5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 84

a densidade de carga em função do pH da solução. A Figura 31 mostra a variação do

potencial zeta das partículas de caulim, do copolímero GC-g-PAM-15us e do floculante

comercial (Flonex) a base de acrilamida e acrilato de sódio. O caulim apresentou den-

sidade de carga negativa em praticamente toda faixa de pH avaliada de 2,0−12,0, com

ponto isoelétrico em aproximadamente 2,5.

Figura 31: Potencial zeta das partículas de caulim, do copolímero GC-g-PAM-15us e do
Flonex em função do pH

O floculante comercial Flonex e o copolímero GC-g-PAM-15us apresentaram densidade

de carga negativa em toda faixa de pH avaliada. A densidade de carga do copolímero

GC-g-PAM-15us foi próxima a zero na faixa de pH entre 2,0–10,0, evidenciando o seu

carácter não-iônico. A partir do pH 10,0 o potencial zeta tornou-se mais negativo, alcan-

çando valor mínimo de -7,8 mV no pH 12,0. O floculante comercial apresentou valores de

potencial zeta que variaram de -1,3 mV em pH 2, alcançando valor mínimo de -39,4 mV

em pH 10,0, demostrando que as cadeias da PAM comercial apresentam densidade de

carga negativa em praticamente toda a faixa de pH avaliada. O carácter aniônico do

floculante comercial a base de acrilamida pode ser atribuído a presença do comonômero

de acrilato de sódio inserido na cadeia da PAM.
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5.2.2 Influência do pH e da concentração do floculante na flo-
culação de partículas de caulim

A Figura 32 mostra a redução da turbidez de suspensão de caulim (0,3%) tratada com

1 ppm do floculante GC-g-PAM-15us em função do pH. Verifica-se que o copolímero a base

de GC modificada com acrilamida, atua como polímero eletrólito ou floculante na faixa

de pH entre 2,0–3,5, atingindo elevada eficiência de agregação das partículas de caulim.

Figura 32: Redução da turbidez da suspensão de caulim com 1 ppm do floculante
GC-g-PAM-15us em função do pH

A partir dos resultados obtidos, foi possível observar um aumento gradual na redução

da turbidez de 95,5 a 97,7%, com o aumento do pH de processo de 2,0 a 3,5, seguido por

uma queda drástica da eficiência do copolímero como floculante a partir do pH 4,0. A

suspensão de caulim em pH 3,5 apresentou antes do processo de floculação turbidez de

432 NTU, passando para 10 NTU após 9 minutos de sedimentação dos flocos formados

pela ação do floculante. O aspecto da suspensão de caulim antes e após a floculação com

o floculante GC-g-PAM-15us pode ser visto na Figura 33. Para valores de pH entre 4 e

12 a capacidade de floculação do copolímero cai praticamente a zero, devido a formação

de sítios negativos, os quais promovem uma maior repulsão entre as macromoléculas e as

partículas de caulim, ambas carregadas negativamente.
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Figura 33: Imagem fotográfica dos jarros com suspensão de caulim em pH 3,5, antes (a)
e após (b) a floculação com 1,0 ppm do floculante GC-g-PAM-15us

A apreciável redução da turbidez da suspensão de caulim entre o pH 2,0 ao 3,5, se

deve a protonação dos grupos amida em valores de pH baixos. Durante a protonação, os

grupos amida (NH2) das cadeias laterais de PAM são convertidos para NH3
+, favorecendo

a formação de certa densidade de carga na cadeia do copolímero ou da macromolécula.

Segundo Mahdavinia et al. [106] a protonação dos grupos amidas ocorre em pH inferior a

4,0, fazendo com que estes grupos efetivamente adsorvam partículas carregadas negativa-

mente, como as de caulim. A desestabilização das partículas de caulim ocorre devido ao

mecanismo de neutralização de cargas, as quais reduzem a energia potencial de repulsão

entre coloides adjacentes [107].

Os valores de turbidez residual mostraram que os testes realizados no pH 3,5 foram

mais eficientes, embora a remoção de turbidez obtida nesse pH não tenha sido muito

discrepante em relação aos valores obtidos no pH 2 e 3. Mas, levando em consideração

o custo para acidificar o meio, o pH 3,5 foi determinado como a mais adequado para

os testes de floculação de partículas de caulim. Para o floculante comercial (Flonex), o

pH no qual houve a maior remoção da turbidez foi o 3,0, sendo este valor, fixado como

ideal para a floculação de partículas de caulim. O floculante comercial, assim como a GC,

foram usados como referência ou branco, comparativamente aos floculantes de GC-g-PAM

desenvolvidos nesse trabalho.

A Figura 34 mostra a eficiência dos copolímeros GC-g-PAM obtidos com energia de
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micro-ondas e energia de ultrassom na floculação de partículas de caulim em pH ácido e

na concentração de 0,25 a 1,5 ppm.

Figura 34: Percentual de redução da turbidez de suspensão de caulim (0,3 g.L−1) em
função da concentração dos floculantes GC-g-PAM obtidos com energia de micro-ondas
(a) e com energia de ultrassom (b)

Alguns copolímeros obtidos com energia de micro-ondas e quase todos obtidos com

energia de ultrassom apresentaram eficiência de floculação semelhante ao floculante co-

mercial Flonex. Pode-se atribuir tal comportamento a densidade de carga e a ordem
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de massa molar dos copolímeros GC-g-PAM. Quando comparados, os copolímeros obti-

dos por ultrassom apresentaram valores de remoção de turbidez superiores, da ordem de

97,4%, principalmente para o copolímero GC-g-PAM-15us na concentração de 1,5 ppm. A

elevada eficiência de floculação desses copolímeros pode ser associada aos elevados valores

obtidos quanto a %G e %GE, principalmente para aqueles obtidos com alta razão molar

de AAm/GC.

Apesar dos valores da turbidez residual em função da concentração do floculante não

variarem de forma significativa, para os copolímeros graftizados e o floculante comercial

Flonex, foi possível observar diferenças na dimensão dos flocos formados. A Figura 35

mostra a imagem dos flocos de caulim formados com o copolímero GC-g-PAM-15us em

comparação aos flocos obtidos com o floculante comercial Flonex, ambos na concentração

de 0,75 ppm. Embora para ambos houve uma redução da turbidez residual de cerca de

97%, com o Flonex houve a formação de flocos com dimensões superiores aos flocos forma-

dos com o copolímero GC-g-PAM-15us, que apresentou agregados visualmente menores.

Estas diferenças na formação dos flocos monstra que a estrutura das cadeias poliméricas,

linear para o Flonex e ramificada para o copolímero GC-g-PAM-15us, teve influência na

distribuição da densidade de cargas, fator esse que tem grande influência na formação dos

agregados.

Figura 35: Imagens dos flocos de caulim formados com 0,75 ppm dos floculantes
GC-g-PAM-15285 (a) e Flonex (b), após 9 min de sedimentação
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5.2.3 Efeito do grau de hidrólise no desempenho do floculante

A presença de uma pequena porcentagem de grupos catiônicos denominados de “ami-

dinium” (CONH3
+) na poliacrilamida (homopolímero), faz com que esse polímero deixe

de ter um caráter completamente não-iônico e apresente tendência catiônica. A presença

de cargas positivas favorece um leve grau de desentrelaçamento da cadeia polimérica em

solução, bem como favorece a adsorção do floculante na superfície de partículas carrega-

das negativamente. O desempenho da PAM na forma de homopolímero como floculante

é baixo, principalmente quando comparada com a forma de copolímero, como a PAM

aniônica, com diferente composição e grau de hidrólise. Segundo Michaels [19] o grau

de hidrólise da PAM tem efeito na conformação da cadeia em solução, conforme visua-

lizado anteriormente na Fig. 6. A PAM homopolímero assume conformação levemente

estendida ou entrelaçada dependendo do grau de hidrólise que varia com o teor de grupos

“amidinium”. Em consequência da conformação da cadeia polimérica em solução o flocu-

lante será mais eficiente ou não. No caso da PAM aniônica, devido aos grupos carboxílicos

(aproximadamente um grupo carboxílico para duas amidas) o grau de hidrólise é maior e a

cadeia assume uma configuração estendida. O teor de grupos aniônicos no polímero passa

a desempenhar um importante papel, expandindo mais a cadeia polimérica em solução,

possibilitando maior contato dos grupos amida da PAM com a superfície das partículas

carregadas negativamente.

No caso dos copolímeros GC-g-PAM a elevada eficiência na floculação das partículas

de caulim pode ser atribuída a estrutura ramificada da GC. As ramificações ou enxertos

de PAM devido aos grupos polares estendem mais a cadeia da GC em solução e, dificul-

tam a rotação das ligações glicosídicas entre os anéis de galactose. A Figura 36 mostra a

estrutura química proposta para a GC-g-PAM sintetizada neste trabalho. A conformação

enovelada da GC-g-PAM, quando em solução, devido às ramificações de PAM sofre uma

maior expansão, comparativamente a estrutura da GC, favorecendo uma maior distri-

buição volumétrica e alcance dos grupos “amidinium”, apresentando uma estrutura mais

aberta. Por outro lado, quanto maior a densidade de cargas positivas em função da proto-

nação dos grupos amida, maior a repulsão entre as unidades carregadas das ramificações
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Figura 36: Conformação da GC graftizada com PAM

de PAM. Quanto mais longas as ramificações de PAM, maior o teor de grupos “amidi-

nium” e maior a adsorção do floculante na superfície negativa das partículas de caulim.

No caso do floculante Flonex constituído de cadeias lineares de acrilamida copolimeri-

zada com acrilato de sódio, o mecanismo de floculação ocorre por pontes poliméricas, de

modo que, as cargas negativas dos grupos carboxílicos contribuem para uma maior exten-

são das cadeias em solução, promovendo, desta forma, maior probabilidade de interações

dos grupos amida protonados com as partículas de caulim carregadas negativamente [108].

Já, no caso do copolímero GC-g-PAM-15us a formação de flocos com dimensões menores

do que aquelas observadas para o floculante comercial, possivelmente se deve ao meca-

nismo de floculação de atração eletrostática patch, decorrente de forças de atração entre

as partículas de caulim altamente negativas e os grupos “amidinium”, carregados po-

sitivamente, dos enxertos das cadeias de PAM na cadeia de GC. Assim, as interações

floculante-partículas resultaram de uma adsorção plana do polímero sobre a superfície

das partículas, atenuando a conformação das cadeias poliméricas, pouco estendidas na

solução, o que pode ter minimizado o crescimento dos flocos. Estes resultados estão de

acordo com aqueles observados por Sabah e Cengiz [108], quanto a agregação de partículas

de carvão ativado com diferentes polímeros eletrólitos. Segundo os autores o mecanismo

de atração eletrostática patch predomina para o polímero catiônico, apesar de apresentar
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cadeia polimérica longa e ter alta densidade de carga, em relação ao mecanismo de pontes

poliméricas produzido com polímeros aniônico e não-iônicos, de modo que o crescimento

dos flocos foi menor do que para os outros polímeros eletrólitos resultando em agregados

de dimensões menores.

5.3 Otimização da reação de modificação da GC com
ultrassom

Considerando que os copolímeros obtidos com energia de ultrassom apresentaram ca-

racterísticas mais homogêneas e resultados como floculante mais uniformes, a obtenção

dos copolímeros GC-g-PAM foi investigada quanto à concentração do iniciador KPS. A

Tabela 9 mostra os valores da eficiência grafting (%EG), viscosidade intrínseca (𝜂) e raio

hidrodinâmico (Rℎ) dos copolímeros GC-g-PAM obtidos com energia de ultrassom e com

diferentes concentrações do iniciador (KPS). O aumento da concentração do iniciador teve

efeito significativo para a razão molar de AAm/GC igual a 6/1, pois houve um aumento

na %EG. Para os copolímeros obtidos com razão molar de AAm/GC igual a 10/1 não

houve diferença em relação aos valores de %EG. Para a maior concentração de monô-

mero de AAm (15 mol) no meio reacional, foram obtidos copolímeros com 𝜂 superior a

2 dL/g. A %GE maior que 90% favorece menor nível de formação de homopolímero. Tal

tendência foi também observada para copolímeros graftizados a base de quitosana graf-

tizada com AAm [38] ou com N,N’–dimetil amino etil metacrilato [103]. Concentrações

elevadas de AAm proporcionaram maior possibilidade de incorporação do monômero nos

macroradicais da GC, levando a uma maior eficiência de graftização [38,104].

Maior teor de monômero (20 mol) no meio reacional favorece colisões moleculares,

conduzindo, de maneira geral a homopolimerização ou formação de homopolímero, com

diminuição na %EG, principalmente devido a reações de transferência de cadeia entre as

moléculas do monômero. Por outro lado, um aumento da viscosidade no meio reacional

pode dificultar a difusão macromolecular ou a incorporação das moléculas de monômero

nos centros ativos [109]. Quando concentrações maiores de iniciador (3,80×10−4 mol)

foram utilizadas, um número maior de cadeias curtas de PAM foram graftizadas no es-
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Tabela 9: Viscosidade intrínseca (𝜂) e raio hidrodinâmico (𝑅h) dos copolímeros graf-
tizados GC-g-PAM em função da Eficiência de grafting (%EG)

Amostra RAAm/GC Conc. KPS treação %EG 𝜂𝜂𝜂 Rℎ

(mol) (mol×10−4) (min) (−) (dL/g) (nm)

GC − − − − 0,12 ± 0,04 163

GC-g-PAM-6190

6/1
1,90 7,0 ± 0,3 37,7 ± 0,3 2,22 ± 0,17 >250

GC-g-PAM-6285 2,85 8,5 ± 1,5 42,1 ± 1,5 1,97 ± 0,20 >250
GC-g-PAM-6380 3,80 10,3 ± 1,3 69,8 ± 10,5 1,28 ± 0,30 205

GC-g-PAM-10190

10/1
1,90 13,0 ± 0,1 79,8 ± 1,0 1,63 ± 0,41 >250

GC-g-PAM-10285 2,85 7,6 ± 2,3 78,0 ± 5,1 1,71 ± 0,32 >250
GC-g-PAM-10380 3,80 10,3 ± 0,4 81,1 ± 6,2 1,17 ± 0,51 147

GC-g-PAM-15190

15/1
1,90 12,3 ± 1,1 93,6 ± 2,9 1,56 ± 0,38 >250

GC-g-PAM-15285 2,85 11,3 ± 0,1 94,2 ± 0,1 2,18 ± 0,18 >250
GC-g-PAM-15380 3,80 8,6 ± 1,2 93,1 ± 1,5 2,31 ± 0,47 187

GC-g-PAM-20190 20/1 1,90 6,2 88,8 3,67 −

PAM (*) − 1,90 6,3 − 3,49 ± 0,02 204
(*) [AAm] = 2 M

queleto polimérico da GC, para uma mesma concentração AAm. Segundo Lanthong,

Nuisin e Kiatkamjornwong [110] o comprimento cinético da cadeia graftizada diminui

com o aumento da concentração do iniciador, afetando diretamente a massa molar do

copolímero, conforme evidenciado nos resultados de viscosidade intrínseca e raio hidro-

dinâmico. Por outro lado, quando concentrações menores de iniciador (1,90×10−4 mol

e 2,85×10−4 mol) foram utilizadas, menos sítios ativos foram iniciados sobre a cadeia

da GC, resultando em ramificações de PAM mais longas, com volume hidrodinâmico e

viscosidade intrínseca maiores [48]. Copolímeros cujo raio hidrodinâmico foi superior a

250 nm, se deve ao limite de detecção do equipamento que permite dimensionar partículas

em solução com tamanhos entre 2 nm e 500 nm. Nesses casos os copolímeros apresentam

um diâmetro efetivo superior a 500 nm.

Em relação aos valores de viscosidade intrínseca, a GC apresentou baixo valor. A PAM,

por outro lado, apresentou elevada viscosidade intrínseca, trinta vezes superior a da GC,

devido a sua cadeia linear maior. A viscosidade dos copolímeros foi superior quando

comparada à da GC, devido às cadeias de PAM de diferentes tamanhos enxertadas na

cadeia principal da goma, resultando em massas molares maiores. De acordo com a relação

de Mark-Houwink-Sakurada [90], onde 𝜂=𝐾𝑀𝑎, sendo 𝐾 e 𝑎 constantes relacionadas
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com o solvente, a temperatura e a rigidez das cadeias poliméricas, pode-se afirmar que

o aumento na viscosidade intrínseca dos copolímeros está diretamente relacionado com

o aumento na massa molar (Mw), devido ao enxerto das cadeias de PAM, conforme

evidenciado pelo aumento do raio hidrodinâmico.

Em relação ao tempo necessário para completar a reação de graftização, foi obser-

vado que um período de irradiação ultrassônica maior que 10 min, caso das amostras

CG-g-PAM-6380, CG-g-PAM-10190 e CG-g-PAM-15190, pode causar um excesso de cavi-

tação e degradação na cadeia da goma de cajueiro, já que baixos valores de viscosidade

intrínseca foram obtidos. Segundo Mohod e Gogate [111] a viscosidade intrínseca de so-

luções aquosas contendo carboxi metil celulose e poli(álcool vinílico) (PVA) diminui com

o aumento do tempo de irradiação ultrassônica, alcançando um valor limite.

5.3.1 Características térmicas dos copolímeros GC-g-PAM

A Figura 37 mostra os termogramas de TGA dos copolímeros graftizados GC-g-PAM,

GC e PAM. Os copolímeros GC-g-PAM-10285 e GC-g-PAM-6285, com diferentes concen-

trações de AAm, apresentaram picos correspondentes aos apresentados pela GC e PAM.

A perda de massa inicial se deve a perda de água adsorvida. As perdas de massa em

366 ∘C (Fig. 37 a) e 371 ∘C (Fig. 37 b) são relativas a degradação da cadeia polimérica

do copolímero, com aproximadamente 48% de perda de massa em ambas as amostras.

Em relação ao TGA do copolímero GC-g-PAM-6285, dois novos eventos de degradação

entre 200−325 ∘C foram observados em relação ao TGA copolímero GC-g-PAM-10285.

Os eventos em 248 ∘C e 300 ∘C, com 30% de perda de massa, são devido a decomposição

de grupos e da cadeia da goma de cajueiro. O evento em 269 ∘C é devido a liberação de

amônia provocada pela imidização intra e intermolecular da PAM. O resíduo de 14% a

930 ∘C se deve a carbonização dos copolímeros.

A decomposição térmica da GC em atmosfera de N2 ocorre em duas etapas (Fig. 37 c).

A perda de massa inicial é devido perda de água adsorvida. Os eventos em 244 e 310 ∘C

podem ser atribuídos, respectivamente, a decomposição de grupos e da cadeia com libe-

ração de água, CO2 e CH4 [112]. O resíduo a 930 ∘C, de aproximadamente 9%, se deve a
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carbonização da cadeia pela conjunção dos anéis. No termograma da PAM (Fig. 37 d), os

primeiros eventos de perda de massa observados até 225 ∘C, foram atribuídos a eliminação

de água absorvida e ligada. De acordo com Silva [113], após tratamento térmico a 210 ∘C,

a umidade presente na PAM é completamente eliminada e o termograma apresenta ape-

nas dois eventos de perda de massa. Acima de 225 ∘C a degradação da PAM é devido

a perda de amônia por imidização (intra e intermolecular) e H2O de hidratação [114].

A decomposição dos produtos ciclizados foi observado a partir de 320 ∘C, na 𝑇𝑚𝑎𝑥 de

378 ∘C. O resíduo de 14% a 930 ∘C se deve a carbonização do polímero.

A elevada resistência térmica dos copolímeros em relação a GC é evidente a partir

dos termogramas de TGA. Aquecendo as amostras até 350 ∘C, a GC perde 74% de sua

massa, enquanto os copolímeros graftizados perdem aproximadamente 45%. Esse aumento

na resistencia térmica dos copolímeros, deslocando a temperatura inicial de degradação

para valores maiores, comprova a modificação química da GC pela PAM. A PAM por

outro lado apresenta uma perda de massa de apenas 30% até 350 ∘C, já que esta sofre

ciclização antes da degradação, conforme observado por DYKE e KASPERSKI [114].

Nos termogramas de DSC da CG, GC-g-PAM-10190 e PAM algumas diferenças entre a

primeira e segunda varredura podem ser observadas (Figura 38). Na primeira varredura

da GC (Fig. 38 a) um evento endotérmico em aproximadamente 125 ∘C é devido a perda

de água adsorvida e ligada, o que mostra que está é hidrofílica. Na segunda varredura

(Fig. 38 b) nenhum evento endotérmico foi observado, o que evidencia a natureza amorfa

do polissacarídeo.

No termograma de DSC da PAM (Fig. 38 a) dois eventos endotérmicos foram observa-

dos em 118 ∘C e 185 ∘C, sendo atribuídos a perda de água absorvida e ligada. Ao contrário

de Biswal e Singh [115] e Silva, Paula e Feitosa [59] que atribuíram o evento endotérmico

em 203 ∘C a fusão da PAM, nesse trabalho, o evento endotérmico observado em 185 ∘C

não foi atribuído a fusão da PAM, pois o mesmo não se confirma na segunda varredura

(Fig. 38 b). Este evento, corresponde ao evento de degradação observado no termograma

de TGA. A 𝑇g da PAM pode ser observada mais detalhadamente na segunda varredura

em 187 ∘C. Esse valor está em conformidade com os dados existentes na literatura [116].

O termograma do copolímero CG-g-PAM-10190 apresenta a mesma característica do ter-
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Figura 37: Termogramas de TGA dos copolímeros GC-g-PAM-6285 (a) GC-g-PAM-10285

(b), da GC (c) e da PAM (d)
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mograma da PAM, com uma transição de segunda ordem em 175 ∘C, sendo atribuída a

𝑇g das cadeias graftizadas da PAM. A redução no valor da 𝑇g em relação a PAM é devido

ao menor tamanho das cadeias de PAM enxertadas na GC, quando comparada com a

poliacrilamida linear de alta massa molar.

Figura 38: Curvas endotérmicas de DSC do copolímero CG-g-PAM-10190, CG e PAM: (a)
primeira e (b) segunda varredura

5.3.2 Influência da composição do floculante na floculação de
partículas de caulim

A avaliação da floculação de partículas de caulim utilizando os copolímeros obtidos

com energia de ultrassom e com diferentes concentrações KPS, em comparação a GC e
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ao floculante comercial Flonex, permitiu verificar o efeito da composição dos floculantes

no processo de floculação. A Figura 39 mostra a redução da turbidez da suspensão de

caulim no pH 3,5, em função da concentração dos floculantes (0,25 a 1,5 ppm), obtidos

com energia de ultrassom e com diferentes concentrações de KPS.

Figura 39: Redução da turbidez do sobrenadante em função da concentração do floculante
Flonex e dos copolímeros GC-g-PAM em relação a GC

Todos os floculantes apresentaram elevada eficiência de floculação em comparação

a GC, atribuído a maior viscosidade intrínseca, raio hidrodinâmico e as cargas das ca-

deias laterais da PAM. Dentre os copolímeros avaliados, as amostras GC-g-PAM-6380

e GC-g-PAM-10380, que apresentaram valores inferiores de viscosidade intrínseca e raio

hidrodinâmico, foram menos efetivas no teste de floculação de partículas de caulim, es-

pecialmente o copolímero GC-g-PAM-6380 que apresentou remoção da turbidez inferior a

90% em todas as concentrações testadas. Este fato evidência a correlação existente entre

os parâmetros físico-químicos, que quanto menor a viscosidade intrínseca, menor é o raio

hidrodinâmico e por consequência menor é a eficiência de floculação. Estes resultados

corroboram os resultados já observados por Pal et al.; Rahul et al. [48, 96].

Para os demais copolímeros a remoção da turbidez do sobrenadante foi superior a 90%
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para todas as concentrações testadas, com máximo de remoção de 96,1% para 1 ppm do

floculante GC-g-PAM-10285. As taxas de remoções da turbidez obtidas com os copolímeros

graftizados ficaram muito próximas a apresentada pelo floculante comercial Flonex, que

removeu 96,7% da turbidez na concentração de 1,25 ppm. O floculante comercial apre-

sentou elevada eficiência na redução da turbidez para todas as concentração avaliadas,

enquanto somente os copolímeros GC-g-PAM-10190, GC-g-PAM-10285 e GC-g-PAM-15285

tiveram o mesmo efeito.

5.4 Aplicação da GC-g-PAM como floculante no tra-
tamento de águas

A água bruta de abastecimento e os efluentes podem conter uma variedade de impu-

rezas carregadas negativamente, como partículas coloidais, substâncias húmicas, metais

pesados e organismos em geral que permanecem em equilíbrio e estáveis no meio líquido

se suas características não forem alteradas. Estas impurezas podem ser removidas pela

alteração do equilíbrio ou por meio do processo de coagulação/floculação. Para tal, di-

versos ensaios de Jar test foram realizados através do processo de floculação/decantação

para se determinar a melhor dosagem dos floculantes a ser empregada no tratamento de

água bruta de abastecimento do Lago Guaíba e de água residual industrial.

5.4.1 Floculação de sólidos em água bruta captada no Lago
Guaíba/POA

Na floculação de sólidos em água bruta do Lago Guaíba em função do pH (Figura 40 a)

foi observado uma redução da turbidez de 93% utilizando 1 ppm do floculante GC-g-

PAM-15285 e 96% utilizando 1 ppm do Flonex, ambos no pH 2,0. Em pH ácido, a elevada

eficiência de floculação possivelmente está relacionada a presença dos grupos NH3
+, que

adsorvem a maior parte das partículas suspensas, carregadas negativamente, presentes

na água bruta, aumentando, desta forma, a eficiência na remoção da turbidez, conforme

evidenciado por Thirugnanasambandham et al. [117]. Em relação à concentração do polí-

mero foi observado para ambos os floculantes, que concentrações acima de 0,5 ppm tende
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a diminuir a eficiência do processo de floculação (Fig. 40 b), provavelmente devido ao

mecanismo de estericidade. O aspecto da água bruta antes e após o teste de floculação

pode ser visto nas imagens dos jarros antes e após 13 min de sedimentação (Figura 41).

Figura 40: Redução da turbidez da água bruta com os floculantes GC-g-PAM-15285 e
Flonex: (a) em função do pH (b) em função da concentração

A Tabela 10 apresenta os resultados de sólidos suspensos totais (SST) e turbidez

da água bruta antes e após floculação com GC-g-PAM-15285, Flonex, Al2(SO4)3 e da

água bruta somente acidificada (pH 2). Em relação aos valores de SST o copolímero

GC-g-PAM-15285 apresentou a menor eficiência de remoção (24%), enquanto o Flonex,
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Figura 41: Imagens dos jarros durante a floculação de água bruta do DMAE com o
floculante GC-g-PAM-15285: (a) antes (b) após 13 min de sedimentação

a água acidificada e o Al2(SO4)3 os percentuais de remoção formam de 42, 61 e 63%,

respectivamente. Em relação aos valores de turbidez todos os floculantes utilizados apre-

sentaram elevada eficiência de remoção, superior a 90%. Para a água bruta acidificada

a eficiência foi de 87,5%. A elevada eficiência de floculação vista para os floculantes e

inclusive para a água acidificada pode ser devido a precipitação de sustâncias húmicas.

Segundo Bernardo e Dantas [10], o ácido húmico é a fração das substâncias húmicas so-

lúveis em meio alcalino que precipita por acidificação da água. Como as eficiências de

redução da turbidez ficaram muito próximas, isso demonstra que um tratamento com ou

sem o uso de floculante é indiferente, visto que houve elevada eficiência na remoção da

matéria orgânica apenas com ajuste do pH e dos parâmetros de agitação. No entanto,

sabe-se que nas estações de tratamento de águas o pH somente baixa em função dos adi-

tivos usados.

5.4.2 Floculação de sólidos em água residual industrial

A Tabela 11 apresenta o resultado da análise da água residual industrial antes e após o

tratamento com o floculante GC-g-PAM-15us em comparação ao floculante Flonex. Para

este tipo de efluente se observou que os floculantes não foram eficientes na remoção dos

sólidos dissolvidos ou metais dissolvidos, mesmo após a alcalinização do efluente para
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Tabela 10: Sólidos suspensos (SST) e turbidez da água bruta de abastecimento antes
e após o processo de floculação com floculante GC-g-PAM-15285 e Flonex.

Amostra pH Conc. SST Turbidez Redução da turbidez
(−) (ppm) (mg/L) (NTU) (%)

Água bruta 7,3 − 127 ± 17 35,67 ± 1,25 −
GC-g-PAM-15285 2,0 0,5 97 ± 29 3,25 ± 0,25 90,9
Flonex 2,0 0,5 73 ± 25 3,20 ± 0,20 91,0
Água bruta acidificada(a) 2,0 − 50 ± 10 4,45 ± 0,04 87,5
Al2(SO4)3

(b) 6,1 x(c) 47 ± 9 2,34 ± 0,02 93,4
(a) Água bruta acidificada sem adição de floculante
(b) Água tratada com sulfato de alumínio na ETA José Loureiro da Silva
(c) Valor não informado

o pH 8. Em relação ao SST e a turbidez a remoção foi superior a 90% para ambos os

floculantes (GC-g-PAM-15us e Flonex), sendo a remoção dos SST de 94% para o GC-g-

PAM-15us e 92% para o Flonex. A remoção da turbidez foi de 92 e 96%, respectivamente.

Os floculantes não foram eficientes na remoção dos íons de Cu, Cr, Fe e Zn pois não

possuem sítios ativos para complexar os metais presentes na solução. Porém, elevado

percentual de remoção (superior a 90%) foi obtido após a acalinização (pH 8) do meio,

quando houve a formação de produtos insolúveis sob a forma de hidróxidos e óxidos, que

sedimetaram após um período de 30 min. Segundo Jimenez et al. [118] o tratamento comu-

mente realizado em efluentes contendo metais pesados envolve processos físico-químicos

de precipitação, troca iônica, adsorção e extração por solventes. A precipitação química,

é método mais utilizado, podendo ser feita pela adição de uma base ao efluente, de modo

que haja a formação de produtos insolúveis sob a forma de hidróxidos e óxidos. Diante dos

resultados fica evidente que floculantes poliméricos não-iônico (GC-g-PAM-15us) e aniô-

nico (Flonex) são inadequados para a descontaminação de efluentes industriais contendo

metais pesados, devido à baixa eficiência operacional e ao elevado custos de extração, se

estes forem utilizados no processo de purificação deste tipo de efluente.
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Tabela 11: Sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos suspensos totais (SST), sólidos totais (ST), turbidez e íons
metálicos dissolvidos no efluente industrial antes e após o processo de floculação com o floculante GC-g-PAM-15us e
o Flonex.

Amostra pH Conc. SDT SST ST Turbidez Cu Cr Cr+6 Fe Zn
(25 ∘) (ppm) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (NTU) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

Efluente bruto 1,76 − 17187 168 17355 67,0 12,1 1365 139 253 1,64
Efluente bruto alcalinizado 7,78 − 16327 67 16394 20,2 0,3 1052 131 2,6 0,12
GC-g-PAM-15us 1,96 5 17151 10 17161 5,5 10,5 1346 74 243 1,60
Sobrenadante (GC-g-PAM-15us) 7,73 − 17928 90 18018 48,5 0,6 1003 94 6,3 0,11
Flonex 2,04 5 18651 13 18664 2,8 10,6 1380 131 242 1,57
Sobrenadante (Flonex) 7,78 − 16362 58 16420 20,1 0,6 1002 124 3,3 0,07
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5.5 Avaliação qualitativa da biodegradabilidade dos
copolímeros de GC-g-PAM

A Figura 42 apresenta os dados relativo ao crescimento fúngico na presença da GC,

do copolímero GC-g-PAM-6285 e do Flonex. Após 6 dias de incubação no meio contendo

a goma de cajueiro, o fungo Trametes villosa produziu 54±8 mg.L−1 de massa micelial,

evidenciando a natureza biodegradável da goma de cajueiro. No meio contendo o copolí-

mero GC-g-PAM-6285 o fungo T. villosa também apresentou elevado rendimento de massa

de micélio, sendo de aproximadamente 45 mg.L−1. No meio com o floculante Flonex, o

fungo não se desenvolveu na mesma velocidade observada para os meios contendo a GC

e o copolímero GC-g-PAM-6285, com baixa produção de massa de micélio, três vezes infe-

rior a da GC, devido a sua natureza não biodegradável. Neste caso, a elevada viscosidade

apresentada pelo polímero (Flonex) em solução pode ter provocado a saturação do papel

filtro durante o processo de filtração. O possível acúmulo de polímero sobre superfície do

filtro pode ter contribuindo para o aumento na massa de micélio. Na Figura 43 pode ser

observada as imagens demonstrando o crescimento do fungo T. villosa no meio contendo

a GC, o copolímero GC-g-PAM-6285 e o Flonex.

Figura 42: Massa de micélio do fungo T. villosa produzida no meio líquido contendo GC,
copolímero GC-g-PAM-6285 e Flonex, em pH 7,0
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Figura 43: Imagens fotográficas da soluções aquosas de GC, GC-g-PAM-6285 e Flonex
com e sem o fungo T. villosa

Na Figura 44 pode ser observado os espectros de FTIR da GC e do copolímero

GC-g-PAM-6285 antes e após a incubação com o fungo T. villosa. Nenhuma modifica-

ção química decorrente de processos de degradação foi observada nos espectros de FTIR

das amostras após a incubação com fungo, provavelmente devido ao pequeno tempo de

incubação (6 dias). Quando o T. villosa é cultivado em meio líquido, o crescimento

deve ser acompanhado até o momento onde se observada o pico máximo de produção

de micélio. A partir desse momento a produção de micélio começa a diminuir devido a

morte dos fungos, que pode ser provocada pelo esgotamento de nutrientes, pelo acúmulo
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de produtos de excreção em concentrações inibitórias e também devido a alterações no pH.

Figura 44: Espectros de FTIR das amostras antes e após a incubação com o fungo T.
villosa: (a) GC e (b) copolímero GC-g-PAM-6285

A Figura 45 mostra os termogramas de TGA da GC, do copolímero GC-g-PAM-6285

e do Flonex, antes e após a incubação. Em relação a GC, algumas diferenças foram

observadas após a incubação com o fungo T. villosa (Fig. 45 a). Dos dois eventos de

perda de massa visto para a GC-controle, apenas um foi observado para a GC-com fungo

em 299 ∘C, devido a decomposição da cadeia da GC, com perda de massa de 75%. A

ausência de um dos dos eventos de degradação pode ser devido ao consumo dos grupos

funcionais presentes na cadeia da GC pelo fungo T. villosa.
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Figura 45: Termograma de TGA da GC (a), GC-g-PAM-6285 (b) e Flonex (c), antes e

após a incubação com o fungo T. villosa em meio de cultivo líquido
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Em relação ao copolímero GC-g-PAM-6285 (Fig. 45 b) e ao floculante Flonex (Fig. 45 c)

nenhuma mudança significativa foi observada nos termogramas de TGA. Apenas para o co-

polímero GC-g-PAM-6285−Com fungo foi visto um aumento de 19 ∘C na 𝑇𝑚𝑎𝑥 em relação

ao termograma do copolímero GC-g-PAM-6285−Controle. O resíduo a 930 ∘C foi de apro-

ximadamente 14% para ambas as amostras, com excessão do copolímero GC-g-PAM-6285–

Com fungo cujo resíduo foi de 18%.

A Figura 46 mostra as imagens das placas de Petri contendo os microrganismos que se

desenvolveram na solução contendo GC, copolímeros GC-g-PAM-6380 e GC-g-PAM-15380,

Flonex e PAM após o período de incubação de 26 dias. A GC começou a desenvol-

ver microrganismos a partir do 5∘ dia. Nos copolímeros graftizados GC-g-PAM-6380 e

GC-g-PAM-15380 o desenvolvimento dos microrganismos ocorreu a partir do 6∘ dia, pro-

vavelmente devido a presença da goma de cajueiro. O crescimento menos acentuado

no caso do copolímero GC-g-PAM-15380 se deve a elevada concentração de acrilamida

(15 mol) utilizada e consequentemente, aos elevados valores obtidos quanto a %EG e vis-

cosidade intrinseca, que minimizaram a proliferação dos microrganismos na solução. No

floculante comercial Flonex o desenvolvimento dos microrganismos ocorreu a partir do

9∘ dia, provavelmente devido a presença do grupo carboxílico do acrilato de sódio. Na

PAM homopolímero não houve o desenvolvimento dos microrganismos evidenciado o seu

caráter não biodegradável.
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Figura 46: Imagens fotográficas das placas de Petri com os microrganismos desenvolvidos em soluções poliméricas dos floculantes e da GC
durante o período de incubação de 26 dias
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6 CONCLUSÃO

∙ O método de síntese proposto neste trabalho com energia de ultrassom foi eficiente

na graftização química da goma de cajueiro com acrilamida, devido ao sinergismo

entre a energia aplicada e o iniciador de reação. Foram obtidos copolímeros de

GC-g-PAM que são eficientes na floculação de partículas suspensas;

∙ A energia de ultrassom mostrou ser a mais efetiva na preparação dos copolímeros

graftizados GC-g-PAM, a baixa frequência de irradiação, rendendo polímeros ele-

trólitos com características mais homogêneas e com elevada eficiência de grafting,

viscosidade intrínseca e eficiência na floculação de partículas de caulim;

∙ A concentração do iniciador afetou a composição e a conformação do copolímero em

solução, uma vez que copolímeros de GC com longas ramificações de PAM foram

obtidos com baixa concentração de iniciador. Ao contrário, uma maior concentração

de iniciador produziu maior quantidade de sítios ativos sobre a cadeia da GC, e

consequentemente copolímeros com ramificações mais curtas e em maior número,

que tornaram o copolímero menos efetivo na floculação de partículas de caulim;

∙ Todos os copolímeros apresentaram viscosidade intrínseca e raio hidrodinâmico su-

periores aos valores da goma de cajueiro, o que corrobora a inserção de graftings na

goma de cajueiro;

∙ Os copolímero GC-g-PAM atuam como floculantes na faixa de pH 2,0 a 3,5, apre-

sentando alta eficiência de agregação das partículas de caulim e da água bruta de

abastecimento;

∙ O floculante GC-g-PAM-10285 apresentou a melhor eficiência na remoção da turbidez

de suspensão de caulim, em torno de 96%, valor semelhante ao obtido pelo Flonex,

podendo ser aplicado como substituto ao floculante comercial. Assim, copolímeros

de goma de cajueiro graftizada com poliacrilamida apresentam uso promissor no tra-

tamento de águas brutas de abastecimento, substituindo os coagulantes inorgânicos

e floculantes sintéticos não biodegradáveis já utilizados.
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∙ As interações entre o floculante GC-g-PAM e as partículas resultaram de uma ad-

sorção plana do polímero sobre a superfície sólida, com formação de flocos devido

ao mecanismo de floculação por interação eletrostática patch. Este mecanismo de-

corre de forças de atração entre as partículas de caulim altamente negativas e os

grupos “amidinium” das cadeias de PAM, carregados positivamente, o que torna o

copolímero um floculante eficiente;

∙ A degradação biológica dos copolímeros graftizados em meio líquido apresentou um

crescimento de micélio do fungo Trametes villosa superior ao do floculante comercial

Flonex, para o mesmo período de incubação. Apesar de ter ocorrido crescimento

de fungos, não foi possível se quantificar a degradação biológica devido ao pouco

tempo de incubação das amostras, no entanto, a massa de micélio formada a partir

do copolímero GC-g-PAM apresentou um crescimento semelhante a massa formada

a partir da GC.
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7 TRABALHOS FUTUROS

∙ Modificar a goma de cajueiro com monômero de fonte natural, para obtenção de

um floculante anfótero biodegradável;

∙ Desenvolver floculantes aniônicos a partir da hidrólise do copolímero desenvolvido

nesse trabalho ou a partir de reação de copolimerização da goma de cajueiro com

acrilamida e acrilato de sódio ou potássio ou hidrogênio;

∙ Avaliar a degradação biológica dos copolímeros de goma de cajueiro graftizada atra-

vés de método respirométrico ou outros.

————————————————————
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