
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

ENG07053 - TRABALHO DE DIPLOMAÇÃO EM ENGENHARIA 
QUÍMICA  

 

 

 

 

Ads orção  do  corante  Amare lo  
Tart raz ina ut i l i z ando C arvão  

At ivado e  C as ca de  A rroz  
 

 

 

 

Autor: Fernanda Teixeira Ferreira 

Orientador: Liliana Amaral Féris 

Coorientadores: Manuela Gomes Cardoso 

Odivan Zanella 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, dezembro de 13 

  



Adsorção do corante Amarelo Tartrazina utilizando Carvão Ativado e Casca de Arroz ii 

Sumário 

Agradecimentos iv 

Resumo v 

Lista de Figuras vi 

Lista de Tabelas vii 

Lista de Abreviaturas e Siglas viii 

1 Introdução 1 

2 Revisão Bibliográfica e Fundamentos Teóricos 3 

2.1 Contaminação de Recursos Hídricos por Corantes Sintéticos  3 

2.2 Corantes e a Indústria Alimentícia 3 

2.2.1 Corante Amarelo Tartrazina 4 

2.3 Técnicas de Tratamento de Efluentes com Corantes  5 

2.4 Adsorção 6 

2.5 Materiais Adsorventes 7 

2.5.1 Carvão Ativado 7 
2.5.2 Adsorventes Alternativos 7 
2.5.3 Tratamento da superfície da Casca de Arroz 8 

3 Materiais e Métodos 10 

3.1 Materiais e Equipamentos 10 

3.2 Preparo da Solução Sintética 10 

3.3 Materiais Adsorventes 10 

3.3.1 Carvão Ativado 11 
3.3.2 Casca de Arroz 11 

3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Raio X por 
Energia Dispersa (EDS) 12 

3.5 Modificação química da Casca de Arroz 12 

3.6 Ensaios de Adsorção 12 

3.7 Determinação do melhor pH de Adsorção 13 

3.8 Determinação do melhor tempo de Adsorção 14 

3.9 Determinação da Concentração de Sólido Adsorvente para Adsorção 14 

3.10 Metodologia Analítica 14 

3.10.1 Determinações de pH 14 
3.10.2 Espectrofotometria UV/Visível 14 
3.10.3 Validação do Método Analítico por Espectrofotometria UV/Visível 14 

4 Resultados e Discussões 16 

4.1 Caracterização dos Adsorventes 16 

4.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Raio X por 
Energia Dispersa (EDS) 16 

4.2 Determinação do melhor pH de Adsorção 18 



DEQUI / UFRGS – Fernanda Teixeira Ferreira iii 

4.2.1 Melhor pH de Adsorção: Carvão Ativado 18 
4.2.2 Melhor pH de Adsorção: Casca de Arroz in natura e Casca de Arroz 
modificada 19 

4.3 Determinação do melhor tempo de Adsorção 21 

4.3.1 Melhor tempo de Adsorção: Carvão Ativado 21 
4.3.2 Melhor tempo de Adsorção: Casca de Arroz 22 

4.4 Determinação da Concentração de Sólido Adsorvente para Adsorção 23 

4.4.1 Concentração de Carvão Ativado 23 
4.4.2 Concentração de Casca de Arroz 24 

5 Conclusões e Trabalhos Futuros  26 

6 Referências 27 

Apêndice A 31 

Ensaios de pH 31 

Apêndice B 33 

Ensaios de Tempo 33 

Apêndice C 35 

Ensaios de Concentração de Sólido Adsorvente  35 

 

 

 

  



Adsorção do corante Amarelo Tartrazina utilizando Carvão Ativado e Casca de Arroz iv 

Agradecimentos  

Em primeiro lugar aos meus pais, Márcia e Valtair, pelo amor e carinho, por estarem 
ao meu lado em todas as minhas vitórias, por me apoiarem a traçar novos objetivos 

quando não conquistei algo desejado, por me orientarem às melhores escolhas, pela 
compreensão nos momentos em que fiquei ausente e por todos os esforços que f izeram 

por mim. 

Ao Guilherme Machado, que desde o primeiro semestre esteve ao meu lado, 
estudando algumas cadeiras duas vezes para me ajudar, pelo amor, companheirismo, 
apoio, pela paciência, pelas viagens maravilhosas e às boas risadas ao longo desses anos. 

Aos meus orientadores Liliana, Manuela e Odivan, pelo conhecimento passado, pelas 
excelentes contribuições para este trabalho e disponibilidade em ajudar. 

Às minhas avós: Bel e Tetê que fizeram os melhores almoços do mundo, me 
proporcionando muitos momentos de alegria, fazendo minha mente relaxar. Aos meus 
avôs: Ressoly, que me orientou e serviu de exemplo para os estudos e ao Vô Teixeira, 

que, infelizmente, não verá essa minha conquista, mas que eu tenho certeza que vibrará 
muito comigo, assim como fez em todos momentos da minha vida. 

Aos meus padrinhos, Cleiton, Clara e Marcelo e às minhas tias Cacá, Cleu, Marlise, por 
cuidarem de mim sempre que eu precisei e por estarem presentes em muitos momentos 
bons da minha vida. 

Ao meu afilhado, Érico que, ainda não entende direito o que está acontecendo, mas 

com aquela risada contagiante, fez eu me sentir especial. 

À Jussara e ao Sr. Délcio, que me acolheram e me receberam como filha em suas 
casas todas as vezes que precisei.  

Aos meus amigos e colegas da faculdade, pelas risadas, pelas idas ao Xirú depois das 

provas para descansar a cabeça, pelas listas de exercício resolvidas, pelos jogos de truco 
no Bar do Antônio lá no Campus do Vale. 

Ao LASOP e ao Departamento de Engenharia Química pela estrutura fornecida para 
realização deste trabalho. 

Aos demais amigos e familiares. 

  

 

 

  



DEQUI / UFRGS – Fernanda Teixeira Ferreira v 

Resumo 

Os corantes são elementos problemáticos na composição de efluentes industriais. 
Quando descartados nos recursos hídricos sem tratamento, estes efluentes  perturbam a 

vida aquática, reduzindo a capacidade de reoxigenação da água, dificultando a passagem 
de luz solar e, consequentemente, reduzindo a atividade fotossintética. O Amarelo 

Tartrazina (AT) é um corante alimentício que está presente em balas, remédios e 
cosméticos. Em função de sua alta solubilidade em água e por causar danos ao meio 

ambiente e problemas de saúde, é um possível contaminante de águas. Entre as várias 
técnicas existentes para remoção de corantes de meios aquosos, diversos artigos 

científicos destacam a adsorção como processo de fácil execução e boa eficiência. O 
carvão ativado é o principal adsorvente utilizado para essa técnica, decorrente de sua 

elevada área superficial e presença de poros, que favorecem a interação adsorvato-
adsorvente. Porém, materiais alternativos também vêm sendo estudados, com intuito de 

reduzir o custo da técnica, que é uma das principais limitações. Neste contexto, o objetivo 
deste estudo consiste em investigar a capacidade de adsorção do carvão granular 
comercial ativado e da casca de arroz modificada com NaOH, para remoção de AT em 

soluções aquosas. Com esta finalidade foram realizados ensaios de adsorção 
predeterminando as melhores condições de processo: pH, tempo de residência e 

concentração de sólido adsorvente. Os dados obtidos nos experimentos mostraram que o 
carvão ativado foi mais eficiente para a remoção do corante AT do que o sólido 

alternativo (casca de arroz). O estudo de pH mostrou que para ambos adsorventes o pH 2 
foi o que melhor removeu o corante. Para uma concentração inicial de aproximadamente 

400 mg.L-1, um volume de 100 mL de solução do corante e massa de adsorvente de 0,5 g, 
o melhor tempo de adsorção para o carvão ativado  foi de 210 minutos e da casca de 

arroz de 120 minutos. Para o ensaio de variação de massa de sólido adsorvente, a massa 
em que houve a estabilização da remoção do AT para o carvão ativado foi de 2,5g 

(remoção de 86,4%) e para a casca de arroz a massa foi de 1g (remoção de 28,3%). Os 
resultados obtidos indicam que o carvão ativado tem maior potencial de aplicação para as 

condições estudadas. 

Palavras-chave: adsorção, Amarelo Tartrazina, carvão ativado, casca de arroz. 
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1 Introdução 

O uso racional da água e a contaminação de corpos hídricos têm sido foco de atenção 
de muitas indústrias, em especial das que demandam grande quantidade de água em seu 

processo. A preocupação com o meio ambiente é uma questão de sobrevivência em 
mercados competitivos, principalmente porque as indústrias têm interesse em implantar 

sistemas de gestão ambiental na busca de certificações relacionadas às novas diretrizes 
ambientais (Lambrecht, 2007). 

Indústrias têxteis e de alimentos estão entre as atividades que mais utilizam corantes 
durante o processo produtivo. Há uma estimativa de que 800 milhões toneladas de 
corantes sintéticos sejam produzidas anualmente e de que aproximadamente 50% dessa 
quantidade são do tipo “azo” corantes, os quais podem levar à geração de subprodutos 

de reconhecido caráter carcinogênico (Greluk e Hubicki, 2011). 

A taxa de fixação ao longo do processamento desses corantes é baixa e, por 

consequência, grande parcela é descartada nos efluentes industriais (Dotto, 2010).Há uma 

estimativa que 12% dos corantes são perdidos durante o processo de fabricação e 20% 
perdidos nos processos em que são utilizados (Chowdhury et al., 2011). 

Na indústria de alimentos a cor dos alimentos é uma importante característica 
sensorial, que tem como objetivo tornar os alimentos mais atrativos  e saborosos. O 
hábito de colorir os alimentos é antigo, há registros de egípcios que adicionavam extratos 
naturais e vinhos para colorir seus alimentos (Downham e Collins, 1999).A utilização de 
substâncias de origem animal, mineral ou vegetal, utilizadas como especiarias e 
condimentos, também apresentava função de colorir os alimentos. 

Nos séculos XVIII e XIX, foram descobertos os corantes sintéticos e o interesse das 
indústrias por estes aditivos artificiais aumentou, visto que a aceitação dos produtos era 

maior e também era possível mascarar produtos que não apresentavam a qualidade 
desejada. Além disso, os corantes sintéticos possuíam maior uniformidade, poder de 

tingimento e estabilidade, se comparados aos corantes naturais (Boley et al., 1980). 

Os corantes, quando presentes em efluentes industriais, perturbam a vida aquática, 
reduzindo a capacidade de reoxigenação da água, dificultando a passagem de luz solar e, 

consequentemente, reduzindo a atividade fotossintética. Os efluentes que contêm 
corantes são difíceis de tratar, pois essas moléculas orgânicas são recalcitrantes, 

resistentes à digestão aeróbia e estáveis a agentes oxidantes . Métodos tradicionais para 
tratamento de águas residuais como tratamento primário e secundário não são 

suficientes para remoção da cor do efluente (Mall, Srivastava e Agarwal, 2006). 

Muitos trabalhos reportam que a técnica de adsorção tem se mostrado como um 
método eficiente para remoção de corantes de águas residuais . Porém, uma das 
limitações do uso dessa técnica é o valor do carvão ativado, o principal adsorvente 
utilizado (Önal et al., 2006). Isso faz com que a busca por materiais adsorventes 
alternativos seja cada vez maior. Em função disto os resíduos da agricultura e materiais 

naturais mostram-se como grande potencial de adsorventes com baixo custo (Lakshmi et 
al., 2009), além de contribuir com a diminuição de resíduos. 

O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo e é o maior produtor de 
arroz da América Latina. Segundo os Indicadores do IBGE (2013), o Rio Grande do Sul 
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representa 68,3% da produção de arroz brasileira, com 8.084.179 toneladas. Em média 
23% do arroz colhido correspondem à casca, correspondendo a1.859.361,17 toneladas de 

resíduo do processamento do grão. 

Por ser um subproduto da indústria de arroz e ter características organofílicas, utilizar 
a cascado arroz como material adsorvente de corantes pode ser uma alternativa viável 

tecnicamente e economicamente. Dentro deste contexto é possível resolver ou minimizar 
dois problemas ambientais: resíduos gerados pela indústria de arroz e efluentes contendo 

corantes. 

Neste contexto, o objetivo geral do presente estudo consiste em avaliar a eficiência 
de remoção do corante Amarelo Tartrazina em soluções aquosas através da técnica de 
adsorção, visando à aplicação de um adsorvente comercial, carvão ativado e casca de 
arroz, oriunda da indústria de processamento de grãos e considerada um resíduo de baixo 
custo. 

Os objetivos específicos do estudo realizado são: 

 Avaliação da influência do pH na remoção de Amarelo Tartrazina (AT) em 
soluções aquosas utilizando como adsorvente comercial o carvão ativado e 
como adsorvente alternativo a casca de arroz in natura e modificada; 

 Avaliação da influência do tempo de residência na remoção do corante AT 
em soluções aquosas utilizando como adsorvente comercial o carvão 

ativado e como adsorvente alternativo a casca de arroz modificada; 

 Estudo do efeito da concentração dos adsorventes utilizados na remoção 

do corante AT; 

 Caracterização morfológica da superfície do carvão ativado e da casca de 
arroz por microscopia eletrônica de varredura. 
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2 Revisão Bibliográfica e Fundamentos Teóricos  

Este capítulo traz uma abordagem dos problemas causados pela contaminação de 
águas por corantes, bem como dos fundamentos teóricos sobre a Adsorção.  

2.1 Contaminação de Recursos Hídricos por Corantes Sintéticos  

A legislação brasileira em vigor pela lei N°6.938 de 31 de Agosto de 1981, Política 
Nacional do Meio Ambiente (Brasil, 1981) define poluição hídrica como sendo “qualquer 
alteração nas características físicas, químicas e/ou biológicas das águas que possa 

constituir prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população e, ainda, possa 
comprometer a fauna ictiológica e a utilização das águas para fins comerciais, industriais, 

recreativos e de geração de energia”. Ou seja, a poluição hídrica é qualquer alteração nas 
características das águas que impeça ou prejudique o seu uso.  

As indústrias têxteis e de alimentos estão entre as maiores geradoras de efluentes 
orgânicos, mas existem também as indústrias farmacêuticas, de couro, papel, cosméticos, 
plásticos, que também contribuem para esse problema. Como consequência, os efluentes 

dessas indústrias contêm uma grande quantidade de corantes que, se descartada em 
corpos d’águas em o devido tratamento podem causar problemas graves, como o 

aumento da demanda química de oxigênio e a diminuição da penetração da luz. Além de 
problemas nos corpos d’água, os efluentes contendo corantes podem causar mutações, 

câncer e outros problemas à saúde pública (Saikia et al.) 

Os corantes não são essencialmente tóxicos. Suas moléculas aromáticas de estruturas 
complexas, geralmente são resistentes à luz, temperatura e oxidantes. O bloqueio da 
passagem de luz afeta a vida aquática e, por serem pouco degradáveis, causam 
bioacumulação nos organismos vivos, gerando doenças graves e distúrbios no meio em 
que vivem. 

2.2 Corantes e a Indústria Alimentícia 

Os corantes fazem parte de um grupo de materiais chamados colorantes, que são 
caracterizados por sua habilidade em absorver luz visível (400 a 700nm). Segundo Allen 
(1992) eles diferem dos pigmentos já que são parcialmente ou completamente solúveis 
em água. 

Os corantes possuem estruturas moleculares que podem envolver, durante seu 
processo de síntese, até 500 reações intermediárias. Eles possuem dois constituintes 
principais: cromóforo (grupo responsável por fornecer a coloração desejável ao produto 
final) e auxocromo (grupo que acentua a afinidade de corante com as fibras do material).  

Os corantes sintéticos são classificados em duas categorias: grupo Azo e grupo 
Nonazo, conforme as estruturas químicas (Inoue et al., 2006). O grupo azo é um grupo 

funcional do tipo R-N=N-R’, no qual R e R’ são grupos que contêm átomos de carbono e 
átomos de nitrogênio, ligados a dois radicais aromáticos. 

A família dos corantes “azo” possui uma ligação dupla entre dois nitrogênios, que são 
ligados a sistemas aromáticos.  Os corantes “azo” representam 50% dos corantes 
utilizados no mundo (Vandevivere, Bianch e Verstraete, 1998). A Figura 2.1 mostra a 
estrutura química de um corante azo. 
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Figura 2.1: Exemplo de estrutura química de um corante azo 

Segundo a Resolução CNNPA Nº. 44, de 1977 (Brasil, 1977), considera-se corante 

alimentício a substância ou a mistura de substâncias que possui a propriedade de conferir 
ou intensificar a coloração de alimento (e bebida). Existem três categorias de corantes 

permitidas pela legislação para o uso em alimentos e bebidas: corantes naturais, corante 
caramelo e corantes artificiais. 

Os corantes artificiais são introduzidos nas bebidas e alimentos com o intuito de 

fornecer cor. Esses aditivos não apresentam nenhum valor nutritivo, porém tornam os 
produtos mais atrativos (Riedel, 1987).  

A importância da cor nos alimentos e nas bebidas está diretamente relacionada com a 
aceitação desses, pois afeta outras características sensoriais e, por isso, são largamente 
aplicados nesse tipo de produto (Prado e Godoy). 

2.2.1 Corante Amarelo Tartrazina 

O Amarelo Tartrazina pertence ao grupo de azo corantes e é um corante com 
coloração amarela, obtido através da tinta do alcatrão de carvão. É um corante 
empregado na indústria alimentícia (principalmente em balas, refrigerantes), indústria 
farmacêutica (medicamentos como AAS®) e indústria de cosméticos (perfume, shampoo, 
condicionador) (Prado e Godoy, 2003). 

Dentre os azo corantes, o Amarelo Tartrazina se mostra como foco de estudo para os 

toxicologistas e alergistas, pois pode causar alergia, asma, urticárias. Estudos  mostraram 
que 8% das pessoas com sensibilidade ao AAS tinham, na verdade, reações alérgicas ao 

Amarelo Tartrazina (Toxicology: Abstracts and comments colouring matters: 2541. 
Tartrazine sensitivity, 1973). A Figura 2.2 mostra a estrutura do Amarelo Tartrazina. 

 

Figura 2.2: Estrutura química do Amarelo Tartrazina 
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A Tabela2.1 mostra as propriedades do Amarelo Tartrazina. 

Tabela 2.1: Propriedades do Amarelo Tartrazina 

Propriedade Valor 

Massa Molecular (g.mol-1) 534,36 g.mol-1 

Solubilidade em água a 25ºC 20g/100mL 

λmáx 425nm 

Fonte: Fabricante (Neon®); (Dotto, 2010), comprimento de onda. 

 

2.3 Técnicas de Tratamento de Efluentes para remoção de Corantes 

Vários métodos de tratamento têm sido propostos com o intuito de remover corantes 
de efluentes gerados por indústrias, entre eles pode-se citar a adsorção, 
coagulação/floculação, ozonização, decomposição microbiana, oxidação por via úmida, 
ultrassom e métodos eletroquímicos (Chakraborty, Chowdhury e Das Saha, 2011). A 
Tabela 2.2 mostra algumas das técnicas que são estudadas e utilizadas em indústrias para 
tratamento e remoção de corantes de efluentes bem como as vantagens e desvantagens 
de cada uma. 

Tabela 2.2: Tecnologias de tratamento para remoção de cor envolvendo processos 

químicos e/ou físicos (Oliveira, 2003). 

Métodos Químicos 

e/ouFísicos 
Vantagens Desvantagens 

Oxidação Processo rápido Alto custo de energia e formação de 

produtos 

Adsorção Altos índices de 
remoção 

Requer regeneração ou 
acondicionamento adequado para o 

adsorvente saturado 
 

Técnica de Membrana Separação efetiva de 
moléculas de corantes 

Custo elevado e necessidade de 
limpeza e troca constante das 

membranas 

 
Coagulação/Flotação Custo reduzido Geração de grandes volumes de 

lodo 

 

Os tratamentos adotados para remoção de corantes que operam por meio de 
sistemas físico-químicos, seguidos de tratamento biológicos via lodo ativado, permitem 

boa remoção da carga de corantes em efluentes, aproximadamente 80%. Porém 
apresentam como inconveniente a geração de grande quantidade de lodo, o qual é ainda 

considerado crítico, do ponto de vista ambiental (Zamora, Kunz e Duran, 2002). 
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Há uma constante procura por metodologias e alternativas para o tratamento de 
efluentes com corantes que consigam promover uma redução no custo e com alta 

eficiência de remoção e isso faz com que a remoção desses produtos indesejáveis seja 
cada vez mais eficaz e gera investimentos nessa área de pesquisa (Saikia et al.). Dentre os 

métodos citados na literatura, a adsorção têm se mostrado um método efetivo e que 
fornece bons resultados. 

A adsorção é recomendada ao final do tratamento convencional com a finalidade de 

aperfeiçoar a eficiência do conjunto de processos já empregados e, assim, melhorar a 
qualidade da água que retorna à natureza ou que é reciclada na indústria. 

2.4 Adsorção 

Sorção é um termo genérico que contempla os processos de adsorção e absorção. O  

termo adsorção tem sido utilizado para descrever a operação de transferência de massa 
onde há o acúmulo de uma espécie, anteriormente presente em um fluido, em uma 

interface. São exemplos: interface líquido-gás, como ocorre na flotação; interface gás-
sólido, como na purificação de gases ou ainda interface líquido-líquido como na extração 

de surfactantes (Perry, 2008). 

Segundo Ciola (1981) a adsorção ocorre ao colocar duas superfícies imiscíveis em 
contato, visto que a concentração de uma substância na sua interface é maior do que no 
seu interior. Esse fenômeno ocorre, pois os átomos de qualquer superfície não possuem 
forças de atração perpendiculares sobre o seu plano balanceado. Os átomos, portanto, 
têm certo grau de insaturação. Assim, as forças de atração devem ser balanceadas, 
fazendo com que as moléculas presentes na fase fluida sejam adsorvidas na interface. 

Segundo Cooney (1999) a adsorção consiste em um método eficaz na remoção de 
contaminantes, especialmente os orgânicos, e o carvão ativado figura como o adsorvente 

mais utilizado com esta finalidade. 

A espécie química no estado adsorvido é chamada adsorvato, enquanto que a espécie 

química a ser adsorvida é chamada de soluto. Para a adsorção, onde a interface é do tipo 
sólido-líquido, o material sólido sobre o qual a adsorção ocorre é chamado de adsorvente. 
Quanto à natureza da adsorção pode ser química (quimissorção) ou física (fisissorção). 
Segundo Perry (2008) é mais atrativo promover a adsorção física, pois envolve Força de 
Van der Waals (como na condensação de vapor) e retardar a adsorção química, que 
envolve a ligação química (e frequentemente dissociação, como na catálise). A adsorção 
física é adequada para regeneração do adsorvente, enquanto que a adsorção química 
geralmente destrói a capacidade do adsorvente. 

A remoção de cor de um efluente é o resultado dos mecanismos de adsorção e de 
troca iônica, que são os sítios com carga no adsorvente. A adsorção é influenciada por 

diversos fatores (Mccabe, Smith e Harriot, 1985): 

 Tipo de interação entre o adsorvato e o adsorvente; 

 Área superficial do adsorvente; 

 Tamanho dos poros do adsorvente; 

 Tamanho de partícula (adsorvato); 

 Tempo em que ocorre o processo; 
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 Acidez do meio; 

 Tempo de contato entre as fases. 

 

A adsorção em sólidos adsorventes tem importância significativa na proteção do meio 

ambiente, visto que esse processo permite a remoção efetiva do adsorvato de soluções 
líquidas e de correntes gasosas. Além disso, podem-se atingir altos graus de purificação. 
Por este motivo, a adsorção é uma técnica utilizada no final da sequência de processos 
para tratamento de águas e efluentes (Féris, 2001). 

2.5 Materiais Adsorventes 

Segundo Yang (2003) a escolha de um adsorvente adequado para certa separação é 
um problema complexo. Uma das principais características desejáveis de um adsorvente é 

a área superficial e, por esse motivo, o carvão ativado é um dos mais utilizados, visto que 
possui grande volume de microporos e mesoporos e elevada área superficial resultante.  

2.5.1 Carvão Ativado 

Segundo Roy(1995) a estrutura do carvão ativado é composta por um conjunto 

irregular de camadas de carbono e os espaços entre as camadas constituem a porosidade 
do material. Essa conformação evita a formação de grafite, mesmo ao submeter a 

aquecimento de 300°C do material. Essa característica contribui para a sua propriedade 
adsorvente mais importante, ou seja, a presença de uma estrutura porosa interna 

altamente desenvolvida e acessível para diversos adsorvatos. 

Diversos materiais carbonáceos podem ser utilizados para a obtenção de carvão 
ativado, dentre eles pode-se citar: cascas de nozes, turfas, madeiras, resíduos de 

petróleo, cascas de árvores, cascas de arroz, caroços de frutas em geral, ossos animais, 
carvão mineral (antracita, betuminoso, linhito), dentre outros (Yang, 2003). 

Dentre as matérias primas citadas anteriormente, o carvão mineral é a principal fonte 
de obtenção do carvão ativado. Tal processo ocorre a partir da carbonização seguida pela 

ativação com dióxido de carbono ou vapor d’água à temperatura elevada. A ativação 
química também pode ser utilizada, por exemplo, areação com ZnCl2 ou ácido fosfórico na 

estrutura do carvão gera mais sítios adsorventes. Carvões ativados com grande área 
superficial podem ser produzidos pelo tratamento térmico a temperaturas na faixa de 

400 a 900 K. Segundo Suzuki (1990) durante a pirólise, a fração volátil e substâncias de 
baixa massa molar são removidas e então, o material resultante pode ser submetido à 

ativação física ou química. 

Vargas (2012) sintetizou carvão ativado a partir de vagem de Flamboyant para 
adsorção dos corantes alimentares amarelo ácido 6 (AY-6), amarelo ácido 23 (AY-23; 
amarelo tartrazina) e vermelho ácido 18 (AR-18) e obteve eficiência de aproximadamente 
99% de remoção dos corantes. 

2.5.2 Adsorventes Alternativos 

O uso de materiais alternativos no tratamento final de efluentes contendo teores de 

corantes tem sido amplamente estudado, visto que uma das limitações da prática da 
adsorção é o custo do adsorvente. Como o carvão ativado comercial ainda apresenta 

elevado custo, a busca por outros materiais adsorventes alternativos é grande. 
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Em um estudo apresentado por Banerjee (2013) foi removido corante Amarelo 
Tartrazina utilizando serragem de madeira. O equilíbrio foi atingido com 70 minutos de 

reação e a máxima adsorção obtida foi em pH 3. A serragem primeiramente foi lavada 
com água de abastecimento e água destilada, para retirada do pó. O material foi mantido 

em estufa a 110°C por 24h, a massa então foi triturada e peneirada e não sofreu nenhum 
tipo de modificação de superfície. 

Dotto (2013) avaliou a capacidade de remoção apresentada pela quitosana, obtida 

através da casca de camarão para remoção dos corantes alimentares: vermelho ácido e 
FD&C azul 2. O pH para os ensaios foi ajustado em 7. Foi obtida uma remoção de 70% do 

corante vermelho em um tempo de adsorção de 120 minutos, já para o corante azul o 
tempo foi de 90 minutos com remoção de 75%.  

Hameed (2009) avaliou a capacidade de adsorção da cinza de palma, obtida através 
do resíduo gerado por uma indústria de óleo de palma. O estudo foi feito para o vermelho 

reativo 120 (RR120). A cinza foi primeiramente lavada e seca em forno a 110°C e após 
recebeu tratamento de superfície com H2SO4 40% em massa a 67°C por 4 horas. A solução 

foi filtrada através de fibra de vidro e recebeu sucessivas lavagens com água deionizada 
quente (não é especificada a temperatura da água) até que o filtrado ficasse com pH 

neutro.O estudo de pH foi feito utilizando NaOH 0,1M e HCl 0,1M e o melhor pH para o 
processo de adsorção foi 2. 

A casca de arroz foi estudada por Chakraborty (2011), que avaliou a capacidade de 
remoção do violeta cristal em casca de arroz modificada com NaOH e foi obtida uma 
remoção de aproximadamente 97% do corante. A solução em estudo continha 50 mg.L-1 

do corante e o equilíbrio foi atingido com 90 minutos de contato. Para a remoção do 
corante o melhor pH encontrado foi 8. No estudo, a casca de arroz foi primeiramente 

lavada e seca em um forno a 80°C por 3 horas, após, foi deixada em contato com uma 
solução de NaOH 5% e autoclavada por 15 minutos a 10 psi. Ao final desse processo a 

suspensão foi filtrada e foram realizadas sucessivas lavagens, até que a casca 
apresentasse pH próximo ao neutro e,  então, foi seca por 6 horas a 80°C.  

2.5.3 Tratamento da superfície da Casca de Arroz 

A casca de arroz é composta por celulose (32%), hemicelulose (21%), lignina (21%), 

sílica (20%) e proteínas que podem melhorar sua capacidade de adsorção (3%) 
(Chakraborty, Chowdhury e Das Saha, 2011). A superfície interior da casca, que abriga o 

grão de arroz, contém quantidades significativas de sílica.  

A sílica existe sobre a superfície exterior da casca do arroz, sobre a membrana de 
celulose, formando uma camada protetora natural contra ataques de cupim e outros 
microrganismos. A lignina e a sílica constituem no maior obstáculo para o uso da casca de 
arroz como adsorvente, pois a lignina age como uma matriz de cimento entre as fibras da 

celulose e hemicelulose (Ndazi et al., 2007). 

Para ser utilizada como adsorvente a casca de arroz deve sofrer um tratamento de 
superfície. O tratamento alcalino é amplamente visto como a técnica de tratamento 
químico de superfície com a finalidade de melhorar as propriedades adsortivas. O 
tratamento com a solução de hidróxido de sódio (NaOH) quebra a ligação covalente que 
existe entre os componentes lignocelulósicos, causando mudanças na cristalinidade, 
porosidade, estrutura e orientação das fibras de celulose (Široký et al., 2011). 
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O NaOH remove as gorduras e as ceras presentes na superfície da celulose, assim é 
possível ter o grupo funcional quimicamente reativo, como OH. A remoção das impurezas 

da superfície das fibras da celulose também melhora a rugosidade da superfície. O NaOH 
também pode reagir com grupos OH acessíveis, de acordo com as reações químicas 

propostas por Ndazi (2007), descritas nas Equações 2.1 e 2.2.  

 NaOH + OH–casca de arroz–OH → HO–casca de arroz–O-Na+ + H2O (2.1) 

 HO–[casca de arroz]–ONa (2.2) 

No estudo realizado por Chuah (2005), foram apresentados valores de capacidade de 
remoção da casca de arroz para metais pesados e corantes. A Tabela 2.3 mostra alguns 

estudos citados pelo autor para remoção de corantes utilizando casca de arroz como 
adsorvente. 

Tabela 2.3: Estudos da capacidade de adsorção da casca de arroz para diferentes 
corantes. Adaptada de Chuah (2005) 

Tipo de Corante Pesquisa (referência) Capacidade remoção (mg.g-1) 

Safranina (Mckay, 1986) 760 

Vermelho Congo 

Azul de Metileno 

Amarelo Ácido 36 

(Mckay, 1986) 

(Mckay, 1986) 

(Malik, 2003) 

0 

280 

86,9 

 

Os estudos realizados por McKay (1986) mostraram que para o processo de adsorção 
de corantes não há somente uma dependência dos tipos de íons a serem adsorvidos, isso 
ocorre, pois tanto os corantes como o adsorvente (casca de arroz) apresentam uma 

estrutura química complexa. Os estudos também mostraram que, mesmo após o 
tratamento da superfície do adsorvente, a casca de arroz não se mostrou boa opção para 
muitos corantes de caráter básico. 
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3 Materiais e Métodos  

O presente capítulo apresenta a metodologia empregada na realização deste 
trabalho, os materiais utilizados, o detalhamento dos procedimentos experimentais, 

assim como das técnicas de análises utilizadas. Os experimentos foram realizados no 
Laboratório de Separação e Operações Unitárias (LASOP) do Departamento de Engenharia 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.    

3.1 Materiais e Equipamentos  

Para os estudos de adsorção, em escala laboratorial, foram utilizados os seguintes 
materiais e equipamentos: 

 Corante Amarelo Tartrazina: fabricado por Neon® (São Paulo/SP, Brasil), 
com pureza de 99,5%; 

 Carvão Ativado: granulometria entre 1 e 2 mm, fornecido por Synth 
(Diadema, São Paulo, Brasil).  

 Casca de Arroz: fornecida por Induber Indústria de Alimentos (Santa Maria, 
Rio Grande do Sul, Brasil); 

 Ácido clorídrico (HCl): fornecido por Fmaia (São Paulo/SP, Brasil), 
concentração de 36,5-38%; 

 Hidróxido de sódio (NaOH): fornecido por Fmaia (São Paulo/SP, Brasil), em 

pérolas, mínimo 97%; 

 pHmetro digital: Íon PHB 500;  

 Agitador de Wagner Marconi; 

 Frascos Schott; 

 Seringa de plástico acoplada a suporte do tipo holder, contendo membrana 
de acetato de celulose de porosidade 0,45µm; 

 Espectrofotômetro UV/VIS: Pró-Análise Modelo UV-1600. 

 

3.2 Preparo da Solução Sintética  

Foi preparada uma solução mãe de Amarelo Tartrazina (AT) com concentração inicial 

de 20.000 mg.L-1 e, a partir desta, foram obtidas as demais soluções utilizadas nos 
experimentos, realizando as diluições necessárias. 

Para os estudos realizados no presente trabalho, utilizou-se uma concentração inicial 

de AT de 400 mg.L-1. Todas as soluções foram preparadas com água destilada e 
deionizada. Esta concentração foi escolhida com base no estudo realizado por Vargas 

(2012). 

3.3 Materiais Adsorventes 

Para os ensaios de adsorção foram utilizados carvão ativado comercial , casca de arroz 
in natura, casca de arroz tratada com NaOH 0,5M.O tratamento com solução básica foi 

escolhido com base no estudo de Chakraborty (2011) e adaptado para este trabalho, 
conforme descrito no item 3.5. 
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3.3.1 Carvão Ativado 

Um dos sólidos adsorventes utilizados na realização dos ensaios de adsorção foi o 
carvão ativado granular comercial. 

A densidade aparente, massa específica e área superficial (BET) do carvão ativado 

utilizado nos experimentos foram determinadas previamente por estudos realizados pelo 
grupo de pesquisa do LASOP (Zanella, 2012). 

3.3.2 Casca de Arroz 

De acordo com Di Bernardo (2002), foi determinada a densidade aparente (bulk) e a 
densidade específica para a casca de arroz. Os procedimentos foram realizados em 
triplicata para avaliar a variabilidade entre as medidas . 

a) Densidade Aparente (da): 

A densidade aparente foi determinada da seguinte forma:  

1. Foi pesada uma proveta de 50 mL; 

2. Foi colocado um volume de material na proveta, até atingir 50 mL; 

3. Foi pesada a proveta novamente. 

A massa de sólido foi calculada conforme a Equação 3.1: 

         –      (3.1) 

Onde:P1 é peso do instrumento preenchido com sólido;P0 é peso do instrumento 
vazio; m é a massa de sólido (g). 

A densidade aparente foi determinada pela seguinte Equação 3.2: 

          (3.2) 

Onde: da é a densidade aparente (g.cm-3); V é o volume da proveta (mL). 

b) Massa específica (ρ): 

O procedimento para determinação da massa específica (ρ) da casca de arroz foi feito 
utilizando diferentes massas (1,2,3,4 g), foi feita a média dos valores encontrados e foi 
determinada da seguinte forma: 

1. Em uma proveta de 50 mL foi colocada água até a marca de 25mL (V1); 

2. Foi adicionada certa massa de sólido (m) e foi obtido um novo volume (V2) 

Assim, a massa específica, foi calculada de acordo com a Equação 3.3: 

             (3.3) 

Onde:ρ é massa específica do material (g.cm-3); m é a massa do material adicionada 

(g); V2 é o volume obtido após adicionar o material (mL);V1 é o volume de água inicial 
(mL); 
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3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Raio X por 
Energia Dispersa (EDS)  

As análises MEV-EDS foram realizadas no Laboratório de Design e Seleção de 
Materiais (LdSM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), utilizando-se o 
microscópio eletrônico TM 3000 – Tabletop Microscope – HITACHI, acoplado com 

espectroscopia por energia dispersa. 

3.5 Modificação química da Casca de Arroz  

Primeiramente foi preparada uma solução de NaOH 0,5M em balão volumétrico de 
2L. Foram pesados 50g de casca de arroz. A solução de NaOH 0,5M foi posta um Becker e 

adicionada a casca de arroz. Em seguida, a mistura foi posta em agitação por 2 horas para 
a homogeneização da solução. 

Transcorrido o tempo de contato com a solução de NaOH, a casca de arroz foi fi ltrada 
e lavada diversas vezes com água destilada e então, seca por 8 horas a 105°C. 

3.6 Ensaios de Adsorção 

Para os ensaios de adsorção, os frascos contendo a solução e o adsorvente foram 

agitados no Agitador de Wagner e o pH foi medido em intervalos regulares, a fim de 
mantê-lo constante para cada ensaio. A Figura 3.1 mostra o Agitador de Wagner utilizado 

nos experimentos, esse agitador acondiciona até 8 frascos Schott 

 

Figura 3.1: Fotografia do Agitador de Wagner utilizado nos processos de adsorção do 

Amarelo Tartrazina 

Após os ensaios de adsorção, as suspensões foram coletadas e filtradas com o auxílio 

de uma seringa acoplada a um suporte para membrana. Foram retiradas alíquotas e 
diluídas 5 vezes (para que pudesse ser feita a leitura dentro da curva de calibração) para 

posterior análise no Espectrofotômetro UV/VIS para determinação da concentração de AT 

e remoção percentual. Com a concentração inicial e a concentração final de AT no 
processo foi possível calcular a remoção percentual através da Equação 3.4. 
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             (
     

  
)      (3.4) 

Onde: Ci é a concentração de AT inicial na solução e Cf é a concentração de AT final na 
solução. 

A Figura 3.2mostra o acúmulo gerado sobre as membranas ao filtrar as soluções que 
sofreram remoção com o carvão ativado. 

 

Figura 3.2: Acúmulo gerado após ensaios com carvão ativado 

 

3.7 Determinação do  melhor pH de Adsorção  

O pH é um fator muito importante na adsorção, especialmente de corantes. O pH do 
meio controla a magnitude da carga eletrostática a qual é transmitida para as moléculas 
ionizadas do corante (Önal et al., 2006). 

O efeito do pH para a adsorção pode ser estudado com o preparo de uma solução de 
concentração fixa de adsorvato e do adsorvente. O ajuste do pH pode ser feito com NaOH 

(1M) e HCl (1M) e as soluções são agitadas até atingirem o equilíbrio (Salleh et al., 2011). 

Foram realizados ensaios preliminares para estabelecer o melhor pH do processo de 
adsorção para a remoção do AT. Para isso foram realizados ensaios de adsorção em pH 2, 

4, 6, 8 e 10. Os ensaios para determinação do melhor pH foram feitos em duas etapas: 
utilizando o carvão ativado e a casca de arroz tratada com NaOH 0,5M como adsorvente.  

Em cinco frascos foram adicionados 100 mL da solução de AT (400 mg.L-1) e a 
concentração de adsorvente determinada para os ensaios (5 g.L-1). O pH foi ajustado no 
início dos experimentos e a cada 20 minutos, conforme pré-estabelecido para cada ensaio 
e o ajuste foi feito utilizando soluções de HCl 1M e NaOH 1M. As concentrações de 

corante e dos adsorventes utilizados no presente estudo tiveram como base para escolha 
valores médios encontrados na literatura. 

Os frascos foram agitados por 40 minutos e o pH foi medido em intervalos regulares, 
a fim de mantê-lo constante para cada ensaio.  
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3.8 Determinação do melhor tempo de Adsorção  

Após a determinação do pH, foram realizados testes de tempo para a remoção de AT 
por processo de adsorção. A solução de 100 mL de AT (400 mg.L-1) foi agitada com 5 g.L-1 
de adsorvente e o pH ajustado, conforme etapa anterior. Os frascos foram agitados nos 
tempos pré-determinados 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 minutos e as soluções 

analisadas no UV/VIS. 

3.9 Determinação da Concentração de Sólido Adsorvente para Adsorção 

Para este estudo, foram utilizadas diferentes concentrações de sólido adsorvente (5; 
10; 15; 20; 25; 30 e 35 g.L-1) para 100 mL de solução de AT (400 mg.L-1) na realização dos 

ensaios de adsorção. O pH e o tempo ideal de adsorção para esta etapa foram ajustados 
de acordo com os resultados obtidos nos ensaios anteriores em relação às variáveis. Em 

seguida, os frascos foram agitados e, por fim, a concentração foi analisada no UV/VIS.  

3.10 Metodologia Analítica  

3.10.1 Determinações de pH 

As determinações de pH foram feitas utilizando um pHmetro digital. O equipamento 

foi inicialmente calibrado. Para a faixa ácida, foram utilizadas soluções tampão de pH 4 e 
7 e, para os ensaios feitos em faixa básica, foram utilizadas soluções tampão de pH 7 e 10.  

3.10.2 Espectrofotometria UV/Visível 

A metodologia analítica utilizada para quantificar o AT em solução aquosa foi 

espectrofotometria na região do UV/VIS.O método utilizado teve como referência o 
estudo realizado por Dotto (2010)no comprimento de onda de 425 nm. O analito (AT) em 

meio aquoso pode ser submetido à leitura diretamente, sem pré-tratamento, apenas as 
concentrações devem estar dentro uma faixa com limites máximo e mínimo. 

3.10.3 Validação do Método Analítico por Espectrofotometria UV/Visível 

Para validar o método espectrofotométrico de leitura no UV/VIS, foi construída uma 
curva analítica para o AT e avaliou-se a linearidade entre a concentração e a absorbância. 
Tal prática é essencial para que se façam as leituras da concentração do analito (AT) nos 
ensaios seguintes.  

a) Curva analítica e linearidade 

Para a construção da curva analítica utilizada na quantificação do AT, nos testes de 
adsorção, os padrões foram preparados por meio de diluições sucessivas da solução mãe 
(concentração 20.000 mg.L-1), variando a concentração de AT na faixa de 0 a 125 mg.L-1. 
As soluções padrões de AT foram preparadas com água destilada e deionizada. 

A curva de calibração para a quantificação do AT em solução aquosa por 

espectrofotometria UV-VIS é apresentada na Figura 3.3. A equação da reta gerada pela 
curva de calibração é mostrada na Equação 3.5. 

               (3.5) 
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Onde: Abs é a absorbância medida e CF a concentração de AT na fase fluida. 

 

 

Figura 3.3: Curva analítica para a quantificação de Amarelo Tartrazina em solução aquosa 

por espectrofotometria UV-VIS no comprimento de onda de 425 nm. 

Equação obtida: y = 0,0132 X; R² = 0,9998. 

 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 20 40 60 80 100 120 140

A
b

so
rb

ân
ci

a 

Concentração [mg.L-1] 



Adsorção do corante Amarelo Tartrazina utilizando Carvão Ativado e Casca de Arroz 16 

4 Resultados e Discussões  

Este capítulo apresenta os resultados obtidos durante a pesquisa científica no 
Laboratório de Separação e Operações Unitárias (LASOP). É mostrada a caracterização 

dos sólidos utilizados para os ensaios de adsorção; o efeito do pH para a adsorção do 
corante Amarelo Tartrazina; o melhor tempo e a concentração de adsorvente necessários 

para remoção do corante e  a melhor concentração de sólido necessária para remoção do 
corante. 

4.1 Caracterização dos Adsorventes 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados obtidos para a densidade aparente, massa 

específica e área superficial dos adsorventes . A casca de arroz modificada com NaOH não 
teve sua caracterização feita por falta do adsorvente no final do estudo. 

Tabela 4.1: Características do Carvão Ativado e da Casca de Arroz utilizados para ensaios 
de adsorção do Amarelo Tartrazina 

 

Densidade 

Aparente (da) 
[g.cm-3] 

Massa 

específica (ρ) 
[g.cm-3] 

Área 

Superficial 
[m².g-1] 

Carvão Ativado 0,619(1) 1,138(1) 732,4 

Casca de arroz in 

natura 
0,325 1,333 272,5(2) 

Fonte:(1) Zanella(2012),(2)Chuah(2005). 

 

4.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Raio X por Energia 
Dispersa (EDS) 

As fotomicrografias eletrônicas de varredura do carvão ativado comercial e da casca 

de arroz são mostradas nas Figuras 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

Figura 4.1: Fotomicrografia da amostra de carvão ativado. Condição: ampliação de 1000x 
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Figura 4.2: Fotomicrografia da amostra de casca de arroz. Condição: ampliação de 1000x 

Através da Figura 4.1 é possível observar uma superfície irregular do carvão ativado, 
desordenada e heterogênea, com presença de microporos e mesoporos. Esses poros 
aumentam a possibilidade de interações entre adsorvato-adsorvente. Ao analisar a Figura 

4.2 (superfície da casca de arroz) percebe-se uma estrutura praticamente sem poros, 
bastante densa, que indica uma superfície com poucas possibilidades de interação 
adsorvente-adsorvato. 

Nas Figuras 4.3 e 4.4, estão apresentados os espectrogramas obtidos para a amostra 
de carvão ativado e da casca de arroz, respectivamente. 

 

Figura 4.3: Espectrogramas EDS para carvão ativado 

 

Figura 4.4: Espectrograma EDS para casca de arroz 
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Nas Tabelas 4.2 e 4.3 é possível identificar, de forma semi-quantitativa, as 
composições elementares da amostra de carvão ativado e de casca de arroz utilizados nos 

ensaios de adsorção, respectivamente. 

Tabela 4.2: Composição elementar para o carvão ativado obtida por MEV-EDS 

Elemento % Massa 

Carbono 70,951 

Oxigênio 17,863 

Alumínio 0,353 

Silício 3,148 

Potássio 7,685 

 

 

Tabela 4.3: Composição elementar para a casca de arroz obtida por MEV-EDS 

Elemento % Massa 

Oxigênio 47,971 

Carbono 28,681 

Silício 21,986 

Cálcio 0,725 

Potássio 0,638 

 

Através da EDS do carvão ativado é possível identificar um alto teor de carbono 

(70,95%) e quanto maior o teor de carbono no adsorvente, maior a afinidade por 
compostos orgânicos como o AT. Já para a EDS da casca de arroz o teor de carbono é 
reduzido (28,68%) e ainda há a presença de silício, que dificulta o processo adsortivo. 

4.2 Determinação do melhor pH de Adsorção  

Foram realizados estudos da influência do pH na remoção de AT  utilizando carvão 
ativado e casca de arroz in natura e modificada. Os resultados são apresentados nos itens 
4.2.1 e 4.2.2. Dados detalhados dos ensaios encontram-se no Apêndice A deste trabalho. 

4.2.1 Melhor pH de Adsorção: Carvão Ativado 

A Figura 4.5 apresenta o efeito do pH na adsorção do AT pelo carvão ativado. Cada 

ponto representa uma duplicata de ensaios e as barras de erro representam o desvio 
padrão entre os resultados. 
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Figura 4.5: Remoção do AT em função do pH  para a adsorção com carvão ativado.  

Seguintes condições mantidas constantes: t: 40 min; Css:5,0 g.L-1; V0: 100 mL; 
Ci em torno de 400mg.L-1(AT). 

 

O pH que apresentou a melhor remoção do corante AT em carvão ativado, foi o pH 2 

com 20,0% de remoção em 40 minutos de ensaio de adsorção. Por esse motivo o pH 2 foi 
o escolhido para os ensaios de otimização do tempo e para a variação da massa de carvão 
ativado necessária para a melhor remoção do corante. O grupo N-N do AT é 
negativamente carregado, o que o caracteriza como um corante aniônico e isso faz com 
que esses corantes sejam removidos com maior facilidade em meios ácidos.  

No estudo realizado por Vargas (2012) o melhor pH para a remoção desse mesmo 
corante foi pH 2, utilizando o carvão sintetizado a partir da vagem de Flamboyant. 

Em pH baixos a carga positiva na interface da solução aumenta e a superfície 
adsorvente fica carregada positivamente, o que faz aumentar a adsorção desses corantes 

em pH baixos. Geralmente, em pH baixo os corantes catiônicos têm o percentual de 
remoção reduzidos, enquanto os corantes aniônicos têm a remoção acrescida. Em pH alto 

a carga positiva da interface da solução diminui e a superfície do adsorvente fica 
negativamente carregada. Como consequência, a adsorção de corantes catiônicos 

aumenta e a de aniônicos decresce (Salleh et al., 2011). 

4.2.2 Melhor pH de Adsorção: Casca de Arroz in natura e Casca de Arroz modificada 

As Figuras 4.6 e 4.7 apresentam o efeito do pH na adsorção do AT  pelo casca de arroz 
in natura e da casca de arroz modificada, respectivamente. Cada ponto representa uma 

duplicata de ensaios e as barras representam o desvio padrão dos ensaios realizados. 
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Figura 4.6: Remoção do AT em função do pH  para a adsorção com casca de arroz in 

natura.  Seguintes condições mantidas constantes: t: 40 min; Css: 5,0 g.L-1; V0: 100 mL;
 Ci em torno de 400mg.L-1(AT). 

 

Como é possível observar na Figura 4.6, a casca de arroz sem tratamento químico, 

apresentou baixa remoção em pH a partir de 4, isso ocorre pois a lignina e a sílica 
constituem o maior obstáculo para o uso da casca de arroz como adsorvente, como 
discutido anteriormente. A lignina age como uma matriz de cimento entre as fibras da 
celulose e hemicelulose, não permitindo que ocorram interações adosrvente-adsorvato. 
Na tentativa de quebrar essas barreiras a fim de melhorar as características do 

adsorvente, foi realizado um tratamento químico com NaOH 0,5M na casca de arroz. 

 

Figura 4.7: Remoção do AT em função do pH  para a adsorção com casca de arroz tratada 
com NaOH 0,5M.  Seguintes condições mantidas constantes: t: 40 min; Css: 5,0 g.L-1;  

 V0:100 mL;Ci em torno de 400mg.L-1(AT). 
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O experimento realizado em pH 2 apresentou maior eficiência na adsorção do AT 
presente na amostra pelo sólido adsorvente, com 12,9% de remoção. O ajuste de pH 2 da 

solução inicial, associada ao melhor tempo de adsorção e a concentração do adsorvente, 
possibilita uma maior remoção do AT da solução e uma acumulação do AT na superfície 

da casca de arroz tratada (adsorvente).  

A Figura 4.7 mostra que, mesmo em pH menos favoráveis para que ocorra a adsorção 
do corante AT, em um tempo de 40 minutos houve uma melhora, mesmo que pequena 

(aproximadamente 2%), da remoção do corante em pH alcalinos. Tal fato mostra que a 
modificação de superfície contribuiu pouco para o processo adsortivo. 

Em um estudo realizado por Chakraborty (2011) para adsorção do Violeta Cristal, 
corante catiônico, em casca de arroz, foi obtido como melhor pH para a adsorção um pH 
alcalino, 8. O tempo de contato foi de 3 horas e foi obtida uma remoção de praticamente 
100% do corante. O corante estudado era carregado positivamente onde a afinidade de 

adsorção em meios básicos é acrescida. Estudos como este mostram que o tratamento da 
superfície para melhorar o processo pode ser uma alternativa. 

Ao comparar a remoção obtida no presente trabalho com a remoção obtida por 
Chakraborty, pode-se concluir que a alteração da superfície da casca de arroz não foi tão 
efetiva. No estudo, a modificação da superfície da casca de arroz foi feita em Autoclave e 
a temperatura pode ter sido um fator determinante para uma modificação eficaz da 
superfície e posterior utilização desse material na Adsorção do corante. 

4.3 Determinação do melhor tempo de Adsorção  

Este estudo foi feito com o objetivo de determinar o tempo de adsorção para o carvão 
ativado e para a casca de arroz, com intuito de remover o maior percentual de AT. O pH 
utilizado para os ensaios foi o pH 2 para ambos os adsorventes, como foi determinado 

anteriormente. Os resultados são apresentados nos itens 4.3.1 e 4.3.2. Dados detalhados 
dos ensaios encontram-se no Apêndice B deste trabalho. 

4.3.1 Melhor tempo de Adsorção: Carvão Ativado 

Na Figura 4.8 está apresentado o percentual de remoção de AT utilizando carvão 
ativado em função do tempo de experimento. 

Pode-se verificar pela Figura 4.8 que, ao aumentar o tempo de adsorção do AT, a 

remoção aumenta moderadamente até 210 minutos e após esse tempo há uma 
estabilização no processo. 
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Figura 4.8: Remoção do AT em função do tempo de residência  para a adsorção com 

carvão ativado. Seguintes condições mantidas constantes: pH: 2; Css: 5,0 g.L-1;V0:100 mL; 
Ci em torno de 400mg.L-1(AT). 

O comportamento observado ocorre porque a remoção aumenta enquanto houver 
sítios ativos livres na superfície do carvão, o que foi identificado até 210 minutos. Após 
este tempo, os sítios ativos estão, em sua maioria, ocupados pelo AT, levando a saturação 
do adsorvente. 

4.3.2 Melhor tempo de Adsorção: Casca de Arroz 

Na Figura 4.9 está apresentado percentual de remoção de AT utilizando-se casca de 
arroz como adsorvente, em função do tempo de experimento.  

 

Figura 4.9: Remoção do AT em função do tempo de residência para a adsorção com casca 
de arroz. Seguintes condições mantidas constantes: pH: 2; Css: 5,0 g.L-1; V0: 100 mL; Ci em 

torno de 400mg.L-1(AT). 
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Pode-se observar na Figura 4.9 que ao aumentar o tempo de adsorção do AT, a 
remoção aumenta moderadamente até 120 minutos e após esse tempo há uma 

estabilização. Este tempo de 120 minutos foi escolhido para que o equilíbrio fosse 
garantido. 

Em estudo feito por Banerjee (2013) com adsorção em serragem de madeira, para o 

mesmo corante (AT), o equilíbrio foi atingido com 70 minutos de reação e a máxima 
adsorção obtida foi em pH 3. A máxima remoção encontrada foi de 97% para uma 

concentração inicial de 1 mg.L-1. Pode-se verificar uma semelhança ente os resultados 
obtidos no presente trabalho com os obtidos através da adsorção com serragem para o 

pH e para o tempo. Porém a remoção obtida por foi cerca de três vezes maior, isso pode 
ser explicado, pois a concentração inicial do corante foi 1 mg.L -1 (400 vezes menor) e isso 

faz com que a adsorção seja facilitada, pois a quantidade de adsorvato é menor. Além 
disso, a massa de adsorvente utilizada foi 5 g.L -1, a mesma utilizada no presente trabalho 
para avaliar a remoção de uma solução com maior concentração inicial.  

4.4 Determinação da Concentração de Sólido Adsorvente para Adsorção 

Este estudo foi feito com o objetivo de determinar a massa de adsorvente para o qual 
o sistema atinge estabilização e, desta forma, minimizar a quantidade de sólido 

adsorvente utilizada para a remoção do AT. O pH e tempo de adsorção utilizados foram 
os obtidos nos ensaios anteriores. Os resultados são apresentados nos itens 4.4.1 e 4.4.2. 

Dados detalhados dos ensaios encontram-se no Apêndice C deste trabalho. 

4.4.1 Concentração de Carvão Ativado 

A influência da quantidade de carvão ativado sobre a eficiência de remoção do AT na 
solução de 400 mg.L-1 foi realizada em pH igual a 2 e tempo de adsorção foi de 210 min. 
Foram adicionadas diferentes quantidades de carvão ativado em 100 mL de solução.  

A Figura 4.10 mostra o efeito da concentração de adsorvente (Css) na concentração 
final de AT e no percentual de remoção para carvão ativado. É possível notar que ao 

aumentar a concentração do carvão ativado, a eficiência de remoção do AT aumenta 
gradualmente e ao atingir 25 g.L-1 é alcançado uma estabilização, com 86,4% de remoção 

do corante. Passando deste ponto, verifica-se que a utilização de maiores quantidades de 
carvão ativado no sistema não causa mudança aparente.  

Os resultados obtidos podem ser explicados por avaliação do comportamento da área 
total de adsorção. O aumento da quantidade de sólido adsorvente no sistema possibilita 

o aumento da área de adsorção, desta forma, o teor de AT residual é reduzido. Pode-se 
verificar na Figura 4.10 que, há um aumento significativo da remoção do corante até 2,5 g 

de carvão adicionados em 100 mL de solução do AT e, após esse valor, há uma 
estabilização na remoção do corante. 

Estes resultados são importantes, pois, a partir destes dados, é possível estimar a 

concentração de sólido a ser utilizada para remoção de determinada concentração de 
corante, tanto em sistemas de leito fixo quanto em batelada. 
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Figura 4.10: Remoção do AT em função da massa de carvão ativado para a adsorção.  

Seguintes condições mantidas constantes: t: 210 min; pH: 2; V0:100 mL; Ci em torno de 
400 mg.L-1(AT). 

 

4.4.2 Concentração de Casca de Arroz 

A influência da quantidade de casca de arroz sobre a eficiência de remoção do AT na 

solução de 400 mg.L-1 foi realizada em pH igual a 2 e tempo de adsorção foi de 120 min. 
Foram adicionadas diferentes quantidades de casca de arroz em 100 mL de solução e a 

Figura 4.11 mostra o efeito da concentração de adsorvente (Css) na concentração final de 
AT e no percentual de remoção para casca de arroz modificada.  

 

Figura 4.11: Remoção do AT em função da massa de casca de arroz  para a adsorção.  
Seguintes condições mantidas constantes: t: 120 min; pH: 2; V0:100 mL; Ci em torno de 

400 mg.L-1(AT). 
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É possível notar, através da Figura 4.11, que ao aumentar a concentração da casca de 
arroz, a eficiência de remoção do AT aumenta até atingir 10 g.L-1 é alcançado uma 

estabilização, com 28,6% de remoção do corante. Passando deste ponto, verifica-se que a 
utilização de maiores quantidades de casca de arroz no sistema não causam mudança 

aparente.  

No estudo realizado por Mittal (2006), para remoção do AT utilizando cinzas 
provenientes de plantas de geração de energia e resíduos de agricultura como 

adsorventes e com uma concentração inicial de 5,35 mg.L -1 do corante, foi obtida a 
melhor remoção em pH 2 e 2 g.L-1 do grão de soja e de 4g.L-1 para escória. Tal estudo foi 

realizado com uma concentração de corante 75 vezes menor que o presente trabalho e 
obteve remoção de praticamente 100% do corante. A massa utilizada no estudo de 

adsorção foi 5 vezes menor para grão de soja e a metade para escória. Ao comparar o 
resultado obtido no presente estudo com o realizado por Mittal é possível perceber que o 
autor obteve uma remoção eficaz do corante, o que pode ser explicado pela 
concentração utilizada. 
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5 Conclusões e Trabalhos Futuros  

A partir dos ensaios de adsorção do presente estudo foi possível identificar que, tanto 
para a remoção do AT utilizando carvão ativado como adsorvente, quanto para a 

remoção com casca de arroz, o melhor pH foi 2, confirmando o caráter ácido deste 
corante. Os resultados obtidos mostraram índices de remoção de 20% para o carvão 

ativado e 13% para a casca de arroz tratada com NaOH em um tempo de residência de 40 
minutos.  

A avaliação do tempo de residência para a remoção do corante AT mostrou que para 
o carvão ativado houve uma estabilização da remoção do AT em 210 minutos e para a 
casca de arroz em 120 minutos, mostrando que o carvão ativado possui mais sítios ativos 
para que o AT seja adsorvido. 

O estudo da concentração dos adsorventes mostrou que 25 g.L-1 de carvão ativado 
para uma concentração inicial de aproximadamente 400 mg.L -1 de AT removeram 86,4% 

do corante, se mostrando como um bom adsorvente. Enquanto a remoção obtida pela 
casca de arroz, para 10 g.L-1 para a mesma concentração do corante, foi de 28,3%.  

A caracterização morfológica da superfície do carvão ativado e da casca de arroz,  

mostrou que o primeiro possui mais poros que, provavelmente, contribuíram para o 
melhor resultado obtido para remoção do AT. Outro fator importante para a adsorção é a 

área superficial e o carvão ativado apresentou uma área superficial de 732,4 m².g-1, 
enquanto a da casca de arroz foi de 272,5 m².g-1. 

A adsorção utilizando o carvão ativado mostrou-se efetiva para a remoção do corante 
AT, enquanto a utilização da casca de arroz não apresentou o resultado esperado, não 
podendo substituir o carvão ativado. Porém, em outros trabalhos publicados, citados ao 
deste estudo, pode-se observar a casca de arroz como uma boa alternativa para adsorção 
de corantes, quando submetida a outras condições de tratamento de superfície. 

Um fator importante, que levou ao estudo da utilização da casca de arroz como 

adsorvente, é o custo e, por esse motivo, utilizar maiores quantidades do adsorvente 
traria melhores remoções, mesmo que não tivesse tratamento da superfície. 

Como sugestões para trabalhos futuros são propostos os seguintes estudos: 

 Construir isotermas de sorção com o intuito de elucidar o mecanismo de 
interações adsorvente-adsorvato para carvão ativado; 

 Avaliar a influência da temperatura na modificação da superfície da casca 
de arroz; 

 Estudar a influência do pH final após a modificação da casca de arroz; 

 Estudar influência da quantidade de casca de arroz necessária para 
melhores remoções do corante;  

 Estudar formas de reaproveitamento/regeneração ou disposição dos 

sólidos adsorventes estudados. 
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Apêndice A  

Ensaios de pH  

 

Tabela A.1: Ensaios de variação de pH para o carvão ativado. Massa de sólido=0,5g 

Amostras 
pH 

inicial 
pH 

(20min) 
pH (20min) 

ajuste 
pH final Abs 

Concentração 
final 

% Remoção 
(AT) 

% Remoção 
Média (AT) 

Inicial 7,1 - - - 1,135 429,74 - - 

2A 2,18 2,22 2,22 2,28 0,898 340,00 20,88 

20,0 2B 2,22 2,26 2,26 2,38 0,917 347,20 19,21 
2C 2,25 2,33 2,33 2,44 0,956 361,96 15,77 

4A 4,05 6,25 4,11 4,76 0,944 357,42 16,83 
16,4 4B 4,19 7,2 4,07 4,81 0,954 361,21 15,95 

4C 4,08 6,33 4,00 5,18 0,975 369,16 14,10 
6A 5,72 7,75 5,75 6,31 0,987 373,70 13,04 

13,5 6B 5,82 7,51 5,83 6,65 0,976 369,54 14,01 

6C 5,67 7,00 5,72 6,93 1,002 379,38 11,72 
8A 8,01 8,42 8,42 8,85 0,963 364,61 15,15 

15,8 8B 8,02 8,41 8,41 8,69 0,949 359,31 16,39 
8C 8,05 8,08 8,08 8,38 0,963 364,61 15,15 

10A 10,03 9,96 9,96 9,83 1,08 408,91 4,85 
4,9 10B 9,97 9,92 9,92 9,95 1,078 408,16 5,02 

10C 10,03 9,98 9,98 9,95 1,058 400,58 6,78 

 

Observação: os ensaios foram feitos em triplicata, mas a remoção foi calculada com 
os 2 melhores valores obtidos, mais próximos. 

 

Tabela A.2: Ensaios de variação de pH para o casca de arroz in natura. 

Massa de sólido=0,5g 

Amostras pH inicial 
pH 

ajustado 

pH (20min) 
ajuste 

antes  - depois  
pH final Abs 

Concentração 
final 

% Remoção 
(AT) 

% Remoção 
Média (AT) 

Inicial 6,65 - - - 1,04 393,77 - - 

2.1 6,74 2,07 2,14 2,16 0,948 358,94 8,85 
9,7 

2.2 6,74 2,04 2,11 2,13 0,930 352,12 10,58 

4.1 6,74 4,05 5,83 - 4,07 4,54 1,005 380,52 3,37 
3,4 

4.2 6,74 4,12 5,21 - 4,08 4,29 1,001 379,00 3,75 

6.1 6,74 5,75 6,41 6,81 1,012 383,17 2,69 
1,8 

6.2 6,74 5,79 6,31 6,64 1,030 389,98 0,96 

8.1 6,74 8,03 7,61 7,35 1,036 392,25 0,38 
0,9 

8.2 6,74 7,94 7,41 7,29 1,026 388,47 1,35 

10.1 6,74 10,06 9,71 9,38 1,040 393,77 0,00 
0,2 

10.2 6,74 9,99 9,60 9,25 1,036 392,25 0,38 
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Tabela A.3: Ensaios de variação de pH para o casca de arroz tratada com NaOH 0,5M. 
Massa de sólido=0,5g 

Amostras pH inicial 
pH 

ajustado 

pH (20min) 
ajuste 

antes  - depois  
pH final Abs 

Concentração 
final 

% Remoção 
(AT) 

% Remoção 
Média (AT) 

Inicial 6,65 - - - 1,040 393,77 - - 

2.1 9,17 2,11 2,14 2,24 0,901 341,14 13,37 
12,9 

2.2 9,10 2,10 2,11 2,26 0,911 344,93 12,40 

4.1 9,10 3,91 5,73 - 3,98 4,95 0,975 369,16 6,25 
5,5 

4.2 9,10 4,00 6,75 - 3,9 5,00 0,990 374,84 4,81 

6.1 9,13 5,90 8,75 - 5,82 7,17 1,010 382,41 2,88 
3,5 

6.2 9,08 6,02 8,95 - 6,1 6,95 0,998 377,87 4,04 

8.1 9,20 8,05 9,55 - 8,02 8,42 0,998 377,87 4,04 
5,4 

8.2 9,40 7,99 9,29 - 7,99 8,19 0,970 367,27 6,73 

10.1 9,10 10,00 10,08 10,06 1,010 382,41 2,88 
2,6 

10.2 9,25 10,05 10,06 10,08 1,016 384,68 2,31 
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Apêndice B  

Ensaios de Tempo 

Tabela B.1: Dados das soluções utilizadas nos ensaios  com carvão ativado 

Solução Absorbância Concentração (mg.L-1) 

 A 1,135 429,74 

B 1,086 411,19 

 

 

Tabela B.2: Ensaios de variação de tempo para o carvão ativado. Massa de sólido=0,5g 

Tempo 
(min) 

pH inicial 
pH 

ajustado 
pH 

final 
Abs 

Concentração 
final (AT) 

% Remoção 
(AT) 

% 
Remoção 

Média (AT) 

Desvio Padrão 
entre ensaios (%) 

5A 6,38 2,22 2,2 0,981 371,43 13,57 
13,28 0,41 

5B 6,64 2,09 2,11 0,945 357,80 12,98 

10A 6,41 2,19 2,02 0,977 369,92 13,92 
13,27 0,92 

10B 6,63 2 2,03 0,949 359,31 12,62 

15A 6,6 2,34 2,42 0,971 367,64 14,45 
13,90 0,78 

15B 6,64 2,15 2,19 0,941 356,29 13,35 

30A 6,5 2,24 2,26 0,946 358,18 16,65 
16,29 0,51 

30B 6,65 2,16 2,24 0,913 345,68 15,93 

60A 6,64 2,26 2,49 0,931 352,50 17,97 
17,55 0,60 

60B 6,67 2,06 2,13 0,9 340,76 17,13 

90B 6,65 2,17 2,34 0,889 336,60 21,67 
20,28 1,98 

90B 6,65 2,15 2,33 0,881 333,57 18,88 

120B 6,65 2,18 2,32 0,871 329,78 23,26 
21,71 2,19 

120B 6,75 2,14 2,31 0,867 328,27 20,17 

150B 6,63 2,17 2,16 0,866 327,89 23,70 
22,49 1,72 

150B 6,66 2,12 2,18 0,855 323,72 21,27 

180A 6,6 2,19 2,3 0,832 315,02 26,70 
25,41 1,82 

180A 6,75 2,25 2,34 0,824 311,99 24,13 

210B 6,63 2 2,11 0,775 293,43 31,72 
30,50 1,72 

210B 6,62 2,06 2,18 0,768 290,78 29,28 

240B 6,65 2,08 2,14 0,767 290,40 32,42 
30,90 2,16 

240B 6,65 2,01 2,07 0,767 290,40 29,37 

360B 6,67 2,1 2,13 0,766 290,03 32,51 
30,53 2,80 

360B 6,64 2,08 2,11 0,776 293,81 28,55 

720B 6,85 2,05 2,06 0,766 290,03 32,51 
31,22 1,83 

720B 6,87 2,15 2,17 0,761 288,13 29,93 
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Tabela B.3: Dados da solução utilizada nos ensaios com casca de arroz tratada com NaOH 

Solução Absorbância Concentração (mg.L-1) 

C 1,05 397,56 

 

 

Tabela B.4: Ensaios de variação de tempo para a casca de arroz tratada com NaOH.Massa 
de sólido=0,5g 

Tempo pH inicial 
pH 

ajustado 
pH 

final 
Abs 

Concentração 
final (AT) 

% Remoção 
(AT) 

% 
Remoção 

Média (AT) 

Desvio Padrão 
entre ensaios (%) 

5 9,08 2,2 2,22 0,985 372,94 6,19 
5,71 0,67 

5 9,06 2,16 2,2 0,995 376,73 5,24 

10 9,1 2,2 2,25 0,97 367,27 7,62 
8,10 0,67 

10 9,01 2,16 2,25 0,96 363,48 8,57 

15 9,2 2,16 2,16 0,96 363,48 8,57 
9,81 1,75 

15 9,05 2,09 2,12 0,934 353,63 11,05 

30 9,1 2,17 2,19 0,946 358,18 9,90 
11,76 2,63 

30 9,2 2,1 2,13 0,907 343,41 13,62 

60 9,24 2,13 2,15 0,933 353,26 11,14 
12,62 2,09 

60 9,05 2,15 2,22 0,902 341,52 14,10 

90 9,09 2,13 2,19 0,92 348,33 12,38 
12,86 0,67 

90 9,15 2 2,1 0,91 344,55 13,33 

120 9,09 2,08 2,17 0,915 346,44 12,86 
14,52 2,36 

120 9,05 2,15 2,4 0,88 333,19 16,19 

150 9,05 2 2,04 0,92 348,33 12,38 
13,24 1,21 

150 9,05 2 2,04 0,902 341,52 14,10 

180 9,1 2,15 2,3 0,909 344,17 13,43 
15,05 2,29 

180 9,15 2,06 2,15 0,875 331,30 16,67 

210 9,3 2,13 2,29 0,9 340,76 14,29 
16,19 2,69 

210 9,2 2,15 2,19 0,86 325,62 18,10 

270 9,13 2,08 2,32 0,935 354,01 10,95 
12,62 2,36 

270 9,23 2,13 2,2 0,9 340,76 14,29 

330 9,13 2,17 2,3 0,865 327,51 17,62 
16,43 1,68 

330 9,2 2,15 2,2 0,89 336,98 15,24 
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Apêndice C 

Ensaios de Concentração de Sólido Adsorvente  

Tabela C.1: Dados da solução utilizada nos ensaios para massa de sólido 

Solução Absorbância Concentração (mg.L-1) 

D 1,04 393,77 

 

Tabela C.2: Ensaios de variação de massa de carvão ativado 

Massa 
Carvão 

(g) 
pH inicial 

pH 
ajustado 

pH 
final 

Abs 
Concentração 

final (AT) 
% Remoção 

(AT) 

% 
Remoção 

Média (AT) 

Desvio Padrão 
entre ensaios (%) 

0,5 7,15 2,19 2,33 0,761 288,13 26,83 
26,11 1,02 

0,5 7,16 2,22 2,32 0,776 293,81 25,38 

1 7,16 2,13 2,49 0,632 239,29 39,23 
38,56 0,95 

1 7,17 2,19 2,53 0,646 244,59 37,88 

1,5 7,21 2,11 2,83 0,414 156,75 60,19 
59,62 0,82 

1,5 7,15 2,12 2,85 0,426 161,29 59,04 

2 7,85 2,15 2,35 0,221 83,68 78,75 
77,07 2,38 

2 7,18 2,14 3,86 0,256 96,93 75,38 

2,5 7,9 2,16 2,4 0,137 51,87 86,83 
86,44 0,54 

2,5 7,91 2,13 2,4 0,145 54,90 86,06 

3 7,4 2,16 2,7 0,145 54,90 86,06 
85,77 0,41 

3 7,6 2,15 2,7 0,151 57,17 85,48 

3,5 7,5 2,14 2,75 0,15 56,79 85,58 
86,06 0,68 

3,5 7,75 2,1 2,5 0,14 53,01 86,54 

 

Tabela C.3: Ensaios de variação de massa de casca de arroz tratada com NaOH 0,5M 

Massa 
Casca (g) 

pH inicial 
pH 

ajustado 
pH 

final 
Abs 

Concentração 
final (AT) 

% Remoção 
(AT) 

% 
Remoção 

Média (AT) 

Desvio Padrão 
entre ensaios (%) 

0,5 9,1 2,12 2,12 0,933 353,26 10,29 
11,20 1,29 

0,5 9,15 2,15 2,17 0,914 346,06 12,12 

1 9,65 2,02 2,26 0,733 277,53 29,52 
28,27 1,77 

1 9,8 2,1 2,2 0,759 287,38 27,02 

1,5 9,85 2,18 2,35 0,723 273,75 30,48 
28,46 2,86 

1,5 9,9 2,15 2,25 0,765 289,65 26,44 

2 10,1 2,04 2,5 0,753 285,10 27,60 
26,49 1,56 

2 10,05 2,18 2,24 0,776 293,81 25,38 

2,5 10,32 2,11 2,4 0,769 291,16 26,06 
25,53 0,75 

2,5 10,4 2,1 2,35 0,78 295,33 25,00 

3 10,4 2 2,5 0,758 287,00 27,12 
25,58 2,18 

3 10,5 2,05 2,5 0,79 299,11 24,04 

3,5 10,42 2,11 2,3 0,8 302,90 23,08 
24,13 1,50 

3,5 10,5 2,08 2,35 0,778 294,57 25,19 

 


