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RESUMO 

 

A celulose é o biopolímero mais abundante da natureza, e tem sido alvo de 

diversas investigações, principalmente através de suas modificações, para melhorar 

as propriedades já existentes. Assim, este trabalho teve a finalidade de modificar 

quimicamente a superfície da celulose através da incorporação dos agentes 

fosfatantes, ácido metafosfórico (Cel-AMF) e o cloroetilfosfato (Cel-ClF), para aplicar 

na remoção do corante verde brilhante de meio aquoso, avaliando os parâmetros: 

tempo, pH, temperatura e concentração. Os materiais foram caracterizados 

utilizando as técnicas de difração de raios-X, infravermelho, ressonância magnética 

nuclear de 31P e termogravimetria, que comprovaram a eficiência da reação. Por 

meio dos testes de adsorção foi possível determinar que o tempo de equilíbrio foi de 

20, 10 e 120 min, para a Cel-natural, Cel-AMF e Cel-ClF, respectivamente, e que 

nos três casos os dados experimentais são melhor ajustados ao modelo pseudo-

segunda ordem. A melhor remoção ocorreu em pH 10, para os três materiais 

estudados, e aumentou significativamente após a fosfatação da celulose sendo 

comprovado por a capacidade máxima de adsorção que foi de 46,7, 58,42 e 90,5 mg 

g-1 para celulose natural, 124,9, 144,5 e 150,0 mg g-1 para a Cel-AMF  e  113,6, 

114,2 e 112,1mg g-1 na Cel-ClF, a 25 ºC, 35 ºC e 45 ºC, respectivamente. Assim, as 

celuloses modificadas quimicamente apresentaram capacidade de remoção do 

corante verde brilhante superior à da celulose natural, o que propicia a estes 

materiais uma aplicabilidade útil. 

 

Palavras-Chaves: celulose, modificação e adsorção. 
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ABSTRACT 
 

 

Cellulose is the most abundant biopolymer of nature, and has been the target of 

several investigations, primarily through its modifications, to improve the existing 

properties. Thus, this work had the objective of modifying the cellulose surface 

chemically through the incorporation of phosphating agents, metaphosphoric acid 

(Cel-AMF) and the chloroethyl phosphate (Cel-ClF), to apply in the removal of bright 

green dye in aquous solution, evaluating the parameters: time, pH, temperature and 

concentration. The materials were characterized using x-ray diffraction, infrared, 

nuclear magnetic resonance of 31P and thermogravimetry, which proved the 

efficiency of the reaction. By means of adsorption tests it was possible to determine 

that the time of balance was of 20, 10 and 120 min, for the Cel- natural, Cel-AMF  

and Cel-ClF, respectively, and that in the three cases the experimental data are 

better adjusted to the pseudo second order model. The best removal occurred at pH 

10, for the three studied materials, and increased significantly after the phosphatising 

of cellulose being evidenced by the maximum adsorption capacity of 46.7, 58.42 and 

90.5 mg g-1 for cellulose natural, 124.9, 144.5 and 150.0 mg g-1ACel-AMF and to 

113.6, 114.2 and 112.1 mg g-1on Cel-ClF, 25 ºc, 35° C and 45° C, respectively. Thus, 

the chemically modified celluloses presented removal capability of bright green dye 

higher than the cellulose natural, which provides a useful applicability to these 

materials. 

 

 Keywords: cellulose, modification and adsorption.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

A celulose é o recurso renovável mais abundante na natureza, sendo 

biodegradável, atóxico e modificável. Materiais contendo celulose natural, como a 

madeira e algodão, e seus derivados são vastamente utilizados pela sociedade. É 

uma das matérias primas promissoras disponíveis em termos de custo para síntese 

de novos materiais (Gurgel, et al. 2008).  

A modificação química da celulose é um método eficiente para a produção de 

materiais com propriedades melhoradas em relação ao polímero precursor (Mulinari 

& Da Silva, 2008).  

A fosforização da celulose é pouco explorada, mas muito promissora nos 

processos de troca iônica (Nifant'ev, 1965), inibidor da ativação de proteínas no 

sangue que são prejudiciais em hemodiálise após incorporação nas membranas 

(Suflet, Chitanu & Popa, 2006), na purificação e separação de proteínas, vitaminas e 

outros importantes produtos naturais (Nifant'ev, 1965), além de ser empregada na 

adsorção de fármacos, metais e corantes. 

Sua utilização como adsorvente de fármacos, metais pesados e corantes em 

efluentes industriais vem sendo discutida na literatura. Tendo em vista que tais 

efluentes necessitam de prévia descontaminação antes de serem descartados na 

natureza (Igura & Okazaki, 2010; Igura & Okazaki, 2012). 

O ambiente aquático que entra em contato com efluentes industriais têxteis tem 

suas propriedades físicas e químicas modificadas, desde a coloração, pois os 

corantes utilizados nestas indústrias são perceptíveis em concentração de até 1 mg 

L-1, resultando em graves problemas estéticos, até a toxidade, gerando riscos à 

saúde humana e animal (Guaratini & Zanoni, 2000; Kunz, Mansilla & Duran, 2002).  
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A remoção destes corantes nem sempre é fácil devido a suas estruturas 

moleculares complexas, que os tornam estáveis à luz, ao calor e resistente a 

biodegradação (Sanghi & Verma, 2013).  

A adsorção é um dos processos de tratamento disponíveis na literatura para 

tratar estes efluentes, apresenta alta eficiência aliada a baixo custo, remove os 

poluentes químicos devolvendo a transparência natural do meio e possibilita, em 

muitos casos, a reutilização do mesmo. É um processo que comumente é reversível, 

onde a regeneração do adsorvente torna-se possível, barateando ainda mais a 

prática deste processo, além da utilização de resíduos naturais destinados ao lixo 

(Dotto, et al. 2011; Ngah, Teong & hanafiah, 2011; Carvalho, Fungaro & Izidoro, 

2010; Menezes & Hioshii, 1982; Morais, et al. 1999; Silva, et al.2013) 
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RESUMO 

 

A celulose é o biopolímero mais abundante na natureza, é vastamente utilizada 

na síntese de novos materiais, bem como nos processos de adsorção de corante. 

Este estudo abrange revisão bibliográfica (artigos) e revisão tecnológica (patentes) 

acerca de publicações e depósitos, que contenham informações sobre o uso de 

celulose na adsorção de corantes, no período de 2003 a 2013. Para tanto fez-se uso 

de sites de pesquisas e neles usamos palavras direcionadas, para encontrarmos os 

artigos e patentes relacionadas com o assunto em análise. Após a rebuscada 

pesquisa, uma patente e vinte artigos que continham em seus títulos as palavras 

“celulose, corante e adsorção ou sorção” foram avaliados através da leitura dos 

mesmos e realizamos os estudos de evolução anual de publicações e países que 

mais publicam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Celulose, adsorção, corante, revisão e prospecção. 
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ABSTRACT 

 

Cellulose is the most abundant biopolymer of nature and it iis widely used in 

syntheses of new materials as well as in the adsorption of dye. This study reports a 

literature review (papers) and technology review (patents) about publications and 

deposits, which contain information on the use of cellulose on adsorption of dyes in 

the period 2003-2013. For this work was used for research sites and keywords to find 

papers and patents related to the subject under review. Thus it was made use of 

research websites and we used specific words to find articles and patents related to 

the subject under review. After a demanding research, one patent twenty papers 

which contained in their titles the word "cellulose, and dye adsorption or sorption" 

were assessed by reading them and we performed annual evolution studies of 

publications and countries that publish more. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: cellulose, adsorption, dye, review, prospection. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da humanidade, uma grande quantidade de efluentes 

vem sendo despejada nos corpos de água, apresentando composição variada, 

podendo conter metais pesados, corantes e/ou outros compostos químicos 

indesejáveis (Cardoso, et al. 2011; Gogate & Pandit, 2004; Kunz, Mansilla & Duran, 

2002; Ciardelli & Raniere, 2001). 

O problema se torna mais agrave quando se trata de efluentes industriais 

têxteis, pois estes são coloridos, produzidos em larga escala e nem sempre recebem 

o devido tratamento antes de serem descartados no meio ambiente, levando consigo 

diversas impurezas (Kunz, Mansilla & Duran, 2002; Ciardelli & Raniere, 2001; 

Toledo, 2004; Attia, Rashwan & Khedr, 2006; Faria, Órfão & Perreira, 2004).  

O ambiente aquático que entra em contato com estes efluentes tem suas 

propriedades físicas e químicas modificadas, desde a coloração, pois tais corantes 

são perceptíveis em concentração de até 1,0 mg L-1, resultando em graves 

problemas estéticos, até a toxidade, gerando riscos à saúde humana e animal 

(Guaratini & Zanoni, 2000; Kunz, Mansilla & Duran, 2002).  

A contaminação por corantes impossibilita o desenvolvimento de piscicultura e 

lazer, além de influenciar o equilíbrio ecológico afetando a proliferação de plantas 

aquáticas, através da redução da atividade fotossintética, provocada pela dificuldade 

da passagem de luz solar. Dessa forma a remoção destes corantes torna-se 

ambientalmente importantes (Zhou, et al. 2011a, Srinivasan & Viraraghavan, 2010).  

Dos 10.000 corantes que são produzidos em escala industrial, cerca de 2.000 

estão disponíveis para a indústria têxtil (Guaratini & Zanoni, 2000; Dotto & Pinto. 

2011; Rauf & Ashraf, 2012).  



26 

 

 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, os 

corantes utilizados nas indústrias podem ser classificados por classes químicas, 

como mostra a Tabela 1, mas podem ser classificados, ainda, de acordo com suas 

aplicações e utilização por substratos (ABIQUIM, 2008).  
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TABELA 1: Classe dos corantes. 

Classe Classificação por aplicação 

Acridina Básicos, pigmentos orgânicos 

Aminocetona À tina, mordentes 

Antraquinona Ácidos, mordentes, à tina, dispersos, azóicos, 

básicos, diretos, reativos, pigmentos orgânicos 

Ao enxofre Enxofre, à cuba 

Azina Ácidos, básicos, solventes, pigmentos orgânicos 

Azo Ácidos, diretos, dispersos, básicos, mordentes, 

reativos 

Azóico Básicos, naftóis 

Bases de oxidação Corantes especiais para tingimento de pelo, pelegos, 

cabelos 

Difenilmetano Ácidos, básicos, mordentes 

Estilbeno Diretos, reativos, branqueadores ópticos 

Ftalocianina Pigmentos orgânicos, ácidos, diretos, azóicos, à 

cuba, reativos, solventes 

Indamina e Indofenol Básicos, solventes 

Indigóide À tina, pigmentos orgânicos 

Metina e Polimetina Básicos, dispersos 

Nitro Ácidos, dispersos, mordentes 

Nitroso Ácidos, dispersos, mordentes 

Oxazina Básicos, mordentes, pigmentos orgânicos 

Quinolina Ácidos, básicos 

Tiazina Básicos, mordentes 

Tiazol Branqueadores ópticos, básicos, diretos 

Triarilmetano Ácidos, básicos, mordentes 

Xanteno Ácidos, básicos, mordentes, branqueadores ópticos, 

solventes 

Fonte: abiquim.org.br 
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Dentro deste contexto e tendo em vista a conscientização e implementação de 

normas cada vez mais rigorosas em relação ao descarte de resíduos no meio 

ambiente, o desenvolvimento de processos adequados e alternativos de alta 

eficiência para a remoção da cor em efluentes industriais é de extrema importância e 

tem despertado grande interesse nos últimos tempos (Guaratini & Zanoni, 2000).  

A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº357, de 

março de 2005, vigente atualmente no Brasil, dispõe sobre a classificação dos 

corpos hídricos e também diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

estabelecendo condições e padrões de emissão adotados para o controle de 

lançamentos de efluentes no meio ambiente, porém essa resolução não fixa valores 

máximos para o parâmetro de cor, entretanto estabelece que o lançamento não 

deva modificar a característica original do corpo receptor e que não será permitida a 

presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam removíveis 

por processo convencionais, para águas doce de classe 2 (CONAMA, 2005). 

A remoção destes corantes nem sempre é fácil devido a suas estruturas 

moleculares complexas, que os tornam estáveis à luz, ao calor e resistente a 

biodegradação (Sanghi & Verma, 2013).  

Os processos de tratamento disponíveis na literatura para tratar estes efluentes 

envolvem principalmente a troca iônica (Şuteu, Nacu & Cristian, 2001), precipitação 

química (Ali, et al. 2006), degradação química (Sharma, et al. 2012), osmose reversa 

(Abid, Zablouk & Abid-Alameer, 2012), oxidação/redução química (Harriman, Shoute 

& Neta, 1991) e adsorção (Zhou, et al. 2011b; Wang & Li, 2013; Quadros, 2005; 

Ahmad, Puasab & Zulkali , 2006; Anjaneyulu, Chary & Raj, 2005; Forgacs, Cserháti 

& Oros, 2004; Kunz, Mansilla & Duran, 2002; Sanghi & Bhattacharya, 2002; 

Robinson, et al. 2001). 
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A adsorção, em particular destaca-se, pois apresenta alta eficiência aliada a 

baixo custo, remove os poluentes químicos devolvendo a transparência natural do 

meio e possibilita, em muitos casos, a reutilização do mesmo. É um processo que 

comumente é reversível, onde a regeneração do adsorvente torna-se possível, 

barateando ainda mais a prática deste processo, além da utilização de resíduos 

naturais destinados ao lixo (Dotto, et al. 2011; Ngah, Teong & hanafiah, 2011; 

Carvalho, Fungaro & Izidoro, 2010; Menezes & Hioshii, 1982; Morais, et al. 1999; 

Silva, et al.2013) 

Quando duas fases entram em contato, a concentração de uma substância 

numa fase é maior na interface do que no seu interior. Esta tendência de acúmulo de 

uma substância sobre a superfície de outra recebe o nome de adsorção. Trata-se de 

um fenômeno que consiste na concentração de uma substância química na 

interface, na qual é possível estudar a composição, estado físico e a disposição dos 

átomos ou moléculas. Geralmente os adsorventes utilizados apresentam-se em 

partículas pequenas e com superfície imperfeita contendo cavidades, que aumentam 

a área superficial e excede a área superficial aparente (Shaw, 1975). 

Existem vários tipos de interfaces (sólido-gás, sólido-líquido, líquido-gás, 

sólido-sólido e líquido-líquido) e o material a ser concentrado ou adsorvido chama-se 

adsorvato e a fase na qual ocorre a adsorção chama-se adsorvente (Battisti, 2006). 

A adsorção pode ser classificada como física ou química dependendo da 

natureza das forças envolvidas. Estas podem variar desde a natureza puramente 

física (adsorção física) até a formação de ligações química (adsorção química) 

(Moreira, et al. 2000). 

Adsorção física ocorre através de forças de interação molecular que envolve 

dipolos permanentes ou dipolos induzidos resultando na formação de uma camada 
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adsorvida fisicamente, onde as moléculas adsorvidas são mantidas fixas à superfície 

do adsorvente por intermédio das fracas forças de Van der Waals. Neste caso há 

uma maior possibilidade de regeneração tanto do adsorvente quanto do adsorvato 

(Shaw, 1975; Morais, 1996; Moreira, et al. 2000).  

Na adsorção química, as moléculas ou átomos unem-se à superfície do 

adsorvente por ligações covalentes e tendem a se acomodar em sítios que 

propiciem o número de coordenação máximo com substrato (Battisti, 2006). 

Uma forma de saber se a adsorção ocorreu por quimissorção ou fisissorção é 

buscar os produtos da reação. Troca isotópica, espectroscopia de absorção, 

ressonância de spin de elétrons, são algumas técnicas que podem ser utilizadas 

para descrever a interação adsorvente-adsorvato (Lowell & Shields, 1998). 

A partir de técnicas analíticas, é possível determinar a quantidade de soluto 

adsorvido num sólido através da concentração do adsorvato que permanece na 

solução após a adsorção. Estes estudos são feitos a temperatura constante, e os 

resultados, mostram a quantidade de material adsorvido em mol ou mg de adsorvato 

por grama de adsorvente, em função da sua concentração de equilíbrio, tal resultado 

é conhecido como isoterma de adsorção (Menezes & Hioshii, 1982). 

Existem várias equações para descrever o processo de adsorção que se 

encaixam nos modelos propostos, como as equações de Langmuir, Freundlich e 

Temkin (Peters & Paula, 2004). 

A teoria de Langmuir tem como fundamento, a princípio, estudos de adsorção 

em interface sólido-gás, baseada em três suposições:  

- A superfície é uniforme e todos os sítios onde há adsorção são equivalentes; 

- A adsorção não pode ir além do recobrimento por monocamadas;  
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- A capacidade de uma molécula ser adsorvida por um sítio é independente 

da ocupação dos sítios vizinhos. 

Tal isoterma proposta por Langmuir é utilizada em estudos de adsorção de 

corantes, íons metálicos e moléculas diversas, em superfícies de adsorventes 

(Langmuir, 1918). 

A característica essencial da isoterma de Langmuir pode ser expressa pela 

constante adimensional chamada parâmetro de equilíbrio (RL).  Quando esta 

constante tiver valores maiores que 1 (RL ˃ 1) o processo de adsorção não será 

favorável, se seu valor for igual a 1 (RL = 1) o processo será linear, se for igual a 0 

(RL = 0) o processo será irreversível e se o seu valor estiver entre 0 e 1 (0 ˂ RL ˂ 1) 

o processo de adsorção será favorável (Bhattacharyya & Sharma, 2004). 

A isoterma de Freundlich é uma curva exponencial que foi proposta sob bases 

puramente empíricas. É um dos modelos mais simples e apresenta muita 

aplicabilidade. Sua equação sugere que a energia de adsorção decresce 

logaritmicamente, à medida que a superfície do adsorvente vai se tornando coberta 

pelo soluto, isso a diferencia da equação de Langmuir (Freundlich, 1907).  

Este modelo sugere uma adsorção infinita do soluto sobre a superfície do 

adsorvente e leva em conta a influência das interações soluto-soluto existentes na 

superfície. Seu modelo fornece dois parâmetros empíricos, onde a magnitude de 

suas constantes fornecem uma indicação da afinidade e capacidade de adsorção do 

sistema adsorvente-adsorvato, respectivamente (Freundlich, 1907).  

Já a isoterma de Temkin contém um fator que mostra como ocorrem as 

interações entre o adsorvato e o adsorvente. Esta isoterma assume que o calor de 

adsorção de todas as moléculas que recobrem o adsorvente diminui linearmente em 

função do recobrimento, devido a interações adsorvato-adsorvato e, a adsorção é 
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caracterizada por uma distribuição uniforme de energias de ligação (Hamdaoui & 

Naffrechoux, 2007). Este modelo considera o sistema próximo ao proposto por 

Langmuir (Temkin & Pyzhev, 1940). 

Para que o processo de adsorção seja eficiente e viável uma importante etapa 

é a escolha do adsorvente, o mesmo deve ter alta seletividade, alta capacidade e 

longa vida. E deve estar disponível em grandes quantidades a um baixo custo. O 

material convencional frequentemente usado é o carvão ativado, que se mostra 

eficaz, porém extremamente custoso (Menezes & Hioshii, 1982).  

 A adsorção usando adsorventes de baixo custo é reconhecida como um 

método efetivo e econômico para a descontaminação de água. Devido a isso, muitos 

estudos vêm sendo desenvolvidos empregando o processo de adsorção utilizando 

tais adsorventes, dentre eles pode-se citar a sabugo de milho (Faisal, 2010), o 

bagaço da cana-de-açúcar (Zhang, et al. 2013), a casca da banana (Nane & 

Bhusari, 2012), a serragem (Garg, 2003), palha de trigo (Bulut & Aydin, 2006), casca 

de laranja (Nemr, et al. 2009), raízes de aguapé (Low, Lee & Tan, 1995), casca de 

amendoim (Gong, et al. 2005), folha de eucalipto (Robinson, et al. 2001), casca de 

arroz (Shih, 2012), grão de milho (Balathanigaimani, et al. 2009), casca de côco 

(Kavitha & Namasivayam, 2007), bagaço de maçã (Robinson, Chandran & Nigam 

2002), casca do coco babaçu (Vieira, 2009), e outros resíduos celulósicos usados in 

natura, ou com a superfície modificada (Menezes & Hioshii, 1982; Dotto & Pinto, 

2011; Lima, Ribeiro & Airoldi, 2006; Carvalho, Fungaro & Izidoro, 2010; Lazarin, 

Borgo & Gushikem, 2002). 

A Tabela 2 mostra a variedade de pesquisas realizadas que fazem uso dos 

mais diversos materiais celulósicos para a remoção de corantes de ambientes 
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aquáticos, bem como a remoção máxima possível, os adsorventes utilizados 

estavam puros ou quimicamente modificados. 

 

Tabela 2: Materiais celulósicos utilizados na remoção de corantes de ambientes 

aquáticos. 

Adsorvente Adsorvato qt (mg g-1) Referência 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Corante vermelho 

brilhante 

 

73,60 

Silva, et al. 2011 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Corante azul de 

metileno 

 

115,30 

 

Xing, Liu & Zhang, 2010 

Celulose 

modificada 

Corante vermelho 

reativo 

 

78,00 

Silva, et al. 2013 

Carboxinatic-

celulose 

Corante azul de 

metileno 

244,50 Yan, et al. 2011 

Hidrogel de 

celulose 

Corante azul de 

metileno 

2,19 Zhou, et al. 2011b 

Resíduos de 

maracujá amarelo 

Corante azul de 

metileno 

 

44,70 

Pavan, et al. 2008 

Pó de folha de 

goiabeira 

Corante azul de 

metileno 

295,00 Ponnusami, Vikram & 

Srivastava, 2008 

Casca de jaca Corante azul de 

metileno 

285,71 Hameed, 2009 

Casca de 

amendoim 

Corante direto 

vermelho 80 

20,50 Ardejani, et al. 2008 

Casca de Laranja Corante azul direto 86 33,78 Nemr, et al. 2009 

Bagaço de cana 

de- 

açúcar 

 

 

Corante reativo azul 

5G 

 

1,018 

 

 

 

Peternele, Costa & Sallo, 

2006 Serragem de 

grevílea 

1,160 
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Sabugo de milho 0,746 

Bagaço de cana-

de-açúcar 

Corante verde 

brilhante 

36.502 Mane & Bhusari, 2007 

Casca de arroz Corante ácido azul 50.0 Mohamed, 2004 

 

 

Farelo de soja 

Corante ácido azul 92 114.94  

 

Arami, et al. 2006 

Corante ácido 

vermelho 80 

178,57 

 

Corante ácido 

vermelho 81 

120,48 

 

Casca de 

amendoim 

Corante verde de 

malaquita 

222.22 Malik, Ramteke & Wate, 

2007 

 

Casca de laranja 

Corante vermelho 

direto 23 

10.72  

Arami, et al. 2005 

Corante vermelho 

direto 80 

21.05 

Casca de côco Corante Azul de 

metileno 

5.87 Kavitha & Namasivayam, 

2007 

 

 Podemos observar através da Tabela 2 a grande variedade de materiais 

celulósicos utilizados na adsorção, esta vasta aplicabilidade deve-se ao fato dos 

mesmos serem bastante eficientes para remoção de diferentes corantes, pois 

apresentam alta capacidade de remoção no processo de adsorção e por serem 

matérias primas promissoras disponíveis em termos de custo e disponibilidade para 

síntese de novos materiais (Pereira, Voorwald & Cioffi, 2012; Gurgel, et al. 2008).  

Uma forma de melhorar ainda mais as propriedades já existentes nestes 

materiais ocorre através da modificação da superfície destes materiais. A 

modificação visa a introdução de determinados sítios ativos, capazes de melhorar a 

eficiência e seletividade dos adsorventes, cujos papéis durante a síntese e no 

processo de remoção dos poluentes tende a seguir os requisitos da química verde, 
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que visa reduzir o desperdício e otimizar o tratamento de águas residuais (Silva 

Filho, et al. 2013; Yoshimura, Matsuo & Fujioka, 2006; Morais, 1996, Santos et al., 

2011).  

 O presente estudo teve a finalidade de apresentar uma revisão bibliográfica e 

tecnológica a cerca da utilização de materiais celulósicos na adsorção, em especial 

na adsorção de corantes, publicados e/ou depositados no intervalo de 2003 a 2013.  

 

2.0. METODOLOGIA 

 

A prospecção realizada neste trabalho foi baseada em uma ampla pesquisa 

eletrônica nos bancos de patentes e de periódicos. 

Para a prospecção de patentes, realizada nas bases de busca gratuitas 

disponíveis, o Banco Europeu de Patente European Patent Office (EPO), o Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no Brasil e o Banco Americano de Marcas 

e Patentes United States Patent and Trademark Office (USPTO), foi realizada 

utilizando as palavras-chave combinadas, cellulose, cellulose and dye, cellulose and 

adsorption, celulose and sorption, cellulose and adsorption and dye e cellulose and 

sorption and dye, para especificar a busca nos bancos de base EPO e USPTO e as 

respectivas palavras em português para o INPI compreendendo o “Título”, no 

intervalo de tempo de 2003 a 2013. 

Para a prospecção dos artigos, inicialmente foi realizada uma pesquisa para 

escolha da base de periódicos entre Web of Science, Scopus e Science Direct. As 

mesmas palavras-chave foram utilizadas, compreendendo “Título”, no mesmo 

intervalo de tempo. Após a escolha da base de periódicos, a pesquisa foi realizada, 

utilizando as mesmas palavras-chave e intervalo de ano, compreendendo apenas 
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“Título” e exclusivamente publicações de artigos regulares. Os artigos de revisão e 

os capítulos de livros foram deixados de fora da pesquisa, no intervalo de 2003 a 

2013. 

O mapeamento foi realizado em fevereiro de 2014. 

 

3.0. RESULTADOS 

 

3.1 Patentes 

 

A investigação dos depósitos de patentes por base revelou que a EPO foi a 

base que mais recebeu depósito relacionado com o assunto estudado no intervalo 

de ano em análise, em comparação com USPTO e INPI. Efetuamos a pesquisa 

utilizando palavras-chave distintas, como mostrado na Tabela 3.  

 

Tabela 3: Total de patentes depositadas nas bases EPO, USPTO e INPI no intervalo 

de 2003 a 2013. 

Palavras-chave EPO USPTO INPI 

cellulose 12.374 773 1 

cellulose and dye 422 5 0 

cellulose and adsorption 16 0 0 

cellulose and sorption 1 0 0 

cellulose and adsorption and dye 1 0 0 

cellulose and sorption and dye 0 0 0 

TOTAL 12.815 778 1 
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Através da Tabela 3 podemos observar que utilizando a palavra mais geral, 

cellulose, foi encontrado o maior número de depósito em todas as bases, a medida 

que novas palavras foram acrescentadas e cruzadas, a quantidade de depósitos foi 

diminuindo consideravelmente. Isso ocorre por que as patentes que continham a 

palavra celulose em seus títulos tinham as mais diversas finalidades, quando ocorre 

o direcionamento da pesquisa os depósitos tornam-se limitados. 

A patente Alemã de Manfred, H. (2008) DE102008026403 (A1) - Dyeing 

cellulose fibres, e.g. cotton fabric, with reactive vinylsulfone dyes, involves adding 

dye-bath components in a special sequence to optimise the relation between 

physical adsorption and chemical reactivity, que contem em seu título as palavras 

“cellulose and adsorption and dye”, traz um método de tingimento em fibras de 

celulose com corantes reativos, pretendendo otimizar a relação entre a adsorção 

física e reatividade química, afim de melhorar a fixação do corante na fibra de 

celulose. 

 

3.2 ARTIGOS 

 

Na prospecção dos artigos, encontrou-se a base de dados com maior 

quantidade de artigos publicados na área, através do cruzamento de palavras, o 

resultado encontra-se na Tabela 4.  
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Tabela 4: Quantidade de artigos publicados nas bases de dados Web of Science, 

Science Direct e Scopus por intervalo de tempo. 

Artigos publicados entre 2003 - 2013 

Palavras-

chave 

 

Bases 

de dados 

Cellulose 
Celulose 

and dye 

Cellulose 

and 

adsorption 

Cellulose 

and  

sorption 

Cellulose 

and 

adsorption 

and dye 

Cellulose 

and 

sorption 

and dye 

Web of 

Science 
11.173 128 282 98 11 5 

Science 

Direct 
3.668 29 104 25 4 2 

Scopus 12.237 123 314 98 15 5 

 

A Tabela 4 revela que a base de dados com maior quantidade de artigos 

publicados na área é o Scopus, que apresentou valores superiores de publicação 

quando comparado com os outros periódicos analisados. Os 20 artigos encontrados 

neste site de busca, que continha em seu título as palavras “Cellulose and 

adsorption and dye” e “Cellulose and sorption and dye”, foram analisados para 

verificar (1) evolução anual, (2) Distribuição mundial e (3) Discussão dos artigos.  

 

3.2.1 Evolução anual 

 

Fez-se o estudo da evolução anual de publicações no intervalo de 2003 a 

2013, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Evolução anual de número de artigos publicados. 

 

Tal resultado comprova que o a adsorção de corantes utilizando materiais 

celulósicos vem sendo vastamente estudado atualmente, sendo que o ano 2013 

apresentou maior quantidade de publicação sobre o conteúdo. 

 

3.2.2 Distribuição mundial 

 

Quanto aos países que mais publicaram, Figura 2, a China foi a primeira 

colocada, seguida da Índia, Japão e Reino Unido. 
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Figura 2: Países que mais publicaram artigos. 

 

 Este resultado pode ser atribuído ao fato dos quatro países com maior número 

de publicações serem referências na área de desenvolvimento tecnológico e 

pesquisa. 

 

3.2.3 Discussão dos artigos 

 

Os 20 artigos descrevem o processo de adsorção de um ou mais corantes na 

superfície da celulose modificada ou em materiais celulósicos, bem como os fatores 

que influenciam tal processo, como o tipo da interação entre adsorvato e adsorvente, 

temperatura, dosagem, pH e tempo de contato.  

A Tabela 5 mostra os principais parâmetros obtidos por 11 destes trabalhos, 

que levaram a obtenção da capacidade máxima de adsorção de cada material. Não 

foi possível avaliar todos os artigos, para construção desta tabela, pois em alguns 
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casos os autores omitiram estes parâmetros por não se fazerem necessários para 

seus objetivos.  

TABELA 5: Parâmetros adsortivos utilizados nos artigos da prospecção. 

Adsorvente Corante pH Tempo 

Tempe- 

ratura 

ºC 

Capacidade de 

remoção 
Referência 

Hidrogéis do tipo 

IPN baseados em 

carboximetil 

celulose 

Fucsina 

Básica 
7 - 25  

2,249 mg g-1 

 
Bhattachar

yya & Ray, 

2013. Metil violeta 1,723 mg g-1 

Nanocompositos 

carboximetil 

celulose / 

montimorilonita 

orgânica 

Vermelho 

congo 
- 6 h 60  171,37 mg g-1 

Wang, M.-

M., Wang, 

L. 2013. 

Celulose bacteriana Azul direto 

71 
3 

120 

min 
30  

25,15 mg g-1 Ashjarana 

& Hajilari, 

2013. Algodão 22,00 mg g-1 

Celulose modificada 

com grupos amônio 

quaternários 

Vermelho 

Reativo 228 
3 6 h 20  190,00 mg g-1 

Wang & Li, 

2013. 

Celulose modificada 

com aminoetanotiol 

Vermelho 

reativo 

2 
100 

min 
55  

78,00 mg g-1 
Silva, et 

al., 2013. 
9 

160 

min 
26,00 mg g-1 

Celulose modificada 

com cloreto de 

glicidiltrimetilamônio 

Vermelho 

Congo 
- - - 

664,00 mg g-1 
Pei, et al., 

2013. Verde ácido 

25 
683,00 mg g-1 
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Celulose modificada 

com glicidil 

metacrilato e 

dietilenotriamina 

penta acético 

Verde 

malaquita 
6 

120 

min 

30  

458,72 mg g-1 

Zhou, et 

al., 2013. 
Fucsina 

básica 
6,5 

210 

min 
458,76 mg g-1 

Raiz da planta de 

berinjela 

Verde de 

malaquita 
6 

35 

mim 

 

70  

 

100,29 mg g-1 

 
Buvanesw

ari & 

Kannan, 

2011. Alaranjado 

de metila 
40  78,43 mg  g-1 

Híbridos de nano-

celulose 

Amarelo 

reativo B-

4RFN 
7 

240 

mim 
20  

16,61 mg   g-1 

 Xie, Zhao 

& He, 

2011. Azul reativo 

B-RN 
14,40 mg   g-1 

Esferas magnéticas 

de celulose 

Alaranjado 

de metila 

Se

m 

influ

ênci

a 

sign

ifica

tiva 

180 

min 
- 

~ 0,045 mmol g-

1 

Luo & 

Zhang,  

2009. Azul de 

metileno 

~ 0,030 mmol g-

1 

Celulose modificada 

com derivado de 

triazina 
 

Azul reativo 
7 - 65  

20,00 mg g-1 Xie, Hou & 

Chen, 

2008. Celulose não 

modificada 
9,00 mg g-1 
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3.2.3.1 pH 

 

O estudo do pH mostra que a adsorção depende do pH inicial da solução. O 

mesmo facilita o processo aumentando a capacidade máxima de adsorção porque 

distribui íons na superfície do adsorvente modificando sua carga superficial, 

podendo ainda ionizar as moléculas do corante, fazendo com que a interação entre 

adsorvente e adsorvato seja mais eficiente (Kumar & Barakat, 2013; Putra, et al. 

2009).  Tal estudo é de grande relevância e deve sempre ser realizado nos testes de 

adsorção, pois dependendo do adsorvente e/ou do corante utilizado, o pH vai 

influenciar ou não no processo de adsorção.  

Na Tabela 5 observa-se que Silva et al. (2013), avaliando a influência do pH no 

processo de adsorção do corante vermelho reativo na superfície da celulose 

modificada com aminoetanotiol, encontrou capacidade máxima de adsorção em pH 2 

e pH 9. Explicaram que em pH 2 a adsorção máxima é favorecida por interações 

eletrostáticas, enquanto que em pH 9 é favorecida pela formação de ligações de 

hidrogênio e/ou interações covalentes com o adsorvente, como pode ser visto na 

Figura 3.  
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Figura 3: Interação entre a celulose modificada com aminoetanotiol e o corante 

vermelho reativo em meio ácido e em meio básico. Fonte: Silva, et al., 2013. 
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Wang & Li (2013), também estudaram a adsorção do corante vermelho reativo. 

Modificaram a celulose com grupos amônios quaternários, com o objetivo de 

adicionar cargas positivas a sua superfície e assim melhorar a capacidade de 

adsorção.  

Observaram que este material apresentou sua capacidade de adsorção 

máxima em pH 3. Tendo em vista que a molécula de corante utilizada em seus 

estudos apresenta cargas negativas, o acréscimo na quantidade de corante 

removida em valores de pH menores que 6 é explicada pelo favorecimento da 

atração eletroestática entre corante e adsorvente neste meio, cell-R-N+ 

(C2H5)3···SO3
−, porém em valorem de pH acima de 6, notaram um decréscimo na 

remoção do corante, diferente do trabalho de Silva et al. (2013) que devido a 

possibilidade de interações covalentes, tiveram bons resultados em pH 9. A redução 

dos grupos –SO3H do corante com o aumento do pH é a explicação para ambos os 

trabalhos, levando a  um decréscimo na interação eletrostática com o adsorvente 

para Wang & Li (2013), enquanto que trouxe a possibilidade de interações 

covalentes com o material sintetizado por Silva et al. (2013). 

 

3.2.3.2 Tempo de contato 

 

Através do estudo da influencia do tempo de contato na adsorção, é possível 

estabelecer o equilíbrio de adsorção, que é atingido quando a capacidade de 

adsorção do material permanece constante com o passar do tempo. Este estudo 

fornece ainda dados para estabelecer velocidade de remoção do soluto da solução e 

a forma como a adsorção acontece, fazendo uso dos estudos cinéticos nos quais se 

avalia em qual modelo teórico os dados experimentais melhor se ajustam.  
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Os modelos teóricos para o estudo cinético mais relatados na literatura são 

pseudo-primeira ordem (Lagergren, 1898), pseudo-segunda ordem (Ho & Mckay, 

1999), difusão intrapartícula (Weber & Morris, 1963) e Elovich (Aharoni & Tompkins, 

1970).  

O que se observa na grande maioria dos artigos encontrados na literatura é 

que os dados experimentais geralmente ajustam-se melhor ao modelo cinético 

pseudo-segunda ordem, pois o processo de adsorção é dependente tanto da 

concentração do adsorvato como da dosagem do adsorvente (Ashjarana & Hajilari, 

2013; Buvaneswari & Kannan, 2011; Silva, et al., 2013; Wang & Li, 2013; Mane, Mall 

& Srivastava, 2007; Rehman, et a. 2013; Argun, Guclu & Karatas, 2013; Bulut, 

Gozubenli & Aydın, 2007; Tavlieva, et al. 2013). 

 Xie, Zhao & He (2011) avaliando a influência do tempo de contato no processo 

de adsorção dos corantes amarelo reativo B-4RFN e azul reativo B-RN no seu 

material híbrido de celulose, observaram que os dados ajustaram-se ao modelo 

pseudo-segundo ordem. Zhou, et al. (2013) também utilizaram este modelo para 

explicar a adsorção dos corantes verde malaquita e fucsina básica, pois os dados 

experimentais apresentaram uma melhor correlação linear com os parâmetros do 

modelo pseudo-segunda ordem quando comparado ao modelo pseudo-primeira 

ordem.  

Bhattacharyya & Ray (2013), aplicaram além dos modelos matemáticos já 

citados, utilizaram também o modelo cinético de Bangham (Liu & Liu, 2008), porém 

com um objetivo diferente dos demais autores citados, pois os mesmos não 

buscaram o modelo com o qual os dados experimentais melhor se ajustavam, e sim 

uma comparação entre a forma linear e não-linear de cada modelo, seus resultados 
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ajustaram-se melhor a forma não-linear dos modelos, com base nos valores dos 

parâmetros estatísticos obtidos.  

 

3.2.3.3 Temperatura 

 

Estudos sobre a dependência da temperatura nos processos de adsorção de 

corantes permitem a obtenção dos dados experimentais de entalpia e entropia 

relacionados a estes processos. 

Bird, et al. (2006) fizeram uso desta linha de pesquisa para desvendar os 

fatores que controlam a adsorção, avaliando o processo de adsorção de 15 

diferentes corantes ácidos em celulose. Eles observarão, para a maioria dos 

corantes, que a entalpia de adsorção controla tal processo e chegaram a conclusão 

que a entalpia de adsorção é controlada pela interação do corante com a superfície 

do material, ou seja, elevadas entalpias de adsorção serão observadas quanto maior 

a aproximação, permitida pela estrutura, do núcleo aromático do corante à superfície 

do material.  

A dependência da temperatura, em uma faixa de 30 a 70 °C, na remoção dos 

corantes verde de malaquita e alaranjado de metila, utilizando pó da raiz de 

berinjela, foi avaliada por Buvaneswaria e Kannan (2011). Para o primeiro corante, 

os autores observaram um acréscimo na capacidade de remoção ao se aumentar a 

temperatura, enquanto que para o segundo, uma tendência contrária foi observada a 

partir de 40 °C. Para explicar estas tendências os autores fazem uso do tipo de 

interação entre os corantes e o adsorvente, que são demostradas na Figura 4. 
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Figura 4: Interação entre os corantes verde de malaquita e alaranjado de metila e o 

adsorvente pó da raiz da berinjela. Fonte: Buvaneswaria e Kannan (2011). 

 

Na remoção do verde de malaquita, a remoção é explicada por uma interação 

do tipo ácido-base de Lewis, por tanto, ao aumentar a temperatura aumente-se a 

interação entre as cargas dos sítios básicos do material e ácidos do corante, 

enquanto que na adsorção do corante aniônico alaranjado de metila, existem apenas 

interações do tipo ligações de hidrogênio,  que podem ser facilmente rompidas em 

temperaturas elevadas segundo os autores. 

 



49 

 

3.2.3.4 Dosagem 

 

A dosagem do adsorvente é um parâmetro muito importante, pois uma vez 

conhecido o grau de adsorção de um determinado material em estudo, é possível 

utilizar a dosagem ideal deste adsorvente para se determinar, por exemplo, o custo 

do adsorvente por unidade de volume.  

Ao aumentar-se a massa de adsorvente aumenta-se o número de sítios de 

adsorção disponíveis para a interação adsorvente-adsorvato em uma análise 

qualitativa, resultando no aumento percentual de remoção de corante da solução 

(Ofomaja & Ho, 2007).  

Bhattacharyya & Ray (2013) confirmaram este fato avaliando a dosagem de 

hidrogel de celulose na remoção do corante fucsina básica, encontrando uma 

dosagem ótima de 1,0 g L-1, no entanto quando a dosagem aumentou para 2,0 g L-1, 

a remoção em porcentagem continuou aumentando enquanto que o valor de qe (mg 

g-1) diminuiu. 

Em vários relatos encontrados na literatura, tem-se que este fator é explicado 

pela disponibilidade de sítios para a adsorção e aumento da área superficial do 

adsorvente, visto que os mesmos encontram-se presentes de forma limitada para 

uma concentração de corante fixa e dosagem inferior e, por tanto, cada adsorvente 

atinge sua capacidade máxima. Em contra partida, em dosagens elevadas, as 

partículas de adsorvente competem entre si para se ligar a mesma molécula de 

corante. Com isso, uma medida quantitativa oferecendo a quantidade de corante 

adsorvido por unidade de massa de adsorvente decrescente (Bhattachryya, & Ray, 

2013; Bulut, Gozubenli, & Aydın, 2007; Argun, Guclu, & Karatas, 2013; Tavlieva, et 

al., 2013). 
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3.2.3.5 Dessorção 

 

Outro ponto relevante é a possibilidade de recuperado e reutilização do 

biossorvente após passar por um processo de dessorção.  

Zhou et al. (2013) avaliou o ciclo de vida útil da celulose modificada e relatou 

que em seus ensaios dinâmicos de adsorção/dessorção, utilizando uma solução 

saturada de bicarbonato de sódio, como eluente, as capacidades de adsorção não 

tiveram variações significativas indicando que o material pode ser reutilizado em pelo 

menos quatro ciclos, mantendo a taxa de adsorção acima de 85 % e 90 % para o 

corante fucsina básica e verde de malaquita, respectivamente. 

Luo & Zhang (2009) também avaliaram o ciclo de vida útil de esferas de 

celulose magnética utilizando soluções de NaCl (2,0 mol L-1) e NaOH (0,05 mol L-1), 

e constataram que após três ciclos de adsorção, a dessorção do corante foi mantida 

em 95% para os corantes azul de metileno e alaranjado de metila, diante deste fato 

concluíram que as esferas podem ser reutilizadas várias vezes.  

Buvaneswari & Kannan (2011) também realizaram o estudo de dessorção para 

os corantes verde de malaquita e alaranjado de metila, na superfície no pó da raiz 

de berinjela, utilizando apenas água a 80 ºC, obtiveram recuperação de 95% para 

alaranjado de metila e de 10% para o verde de malaquita. 

O processo de adsorção envolve diversas forças de interação atrativas, como 

forças de van der Waals, ligações de hidrogênio, ligações covalentes e iônicas. 

Dependendo do corante utilizado e dos sítios disponíveis para a adsorção no 

material, uma ou mais forças irão atuar no processo de adsorção.  
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4.0. CONCLUSÃO 

 

Através dos dados estatísticos apresentados pode-se afirmar que a utilização 

de materiais celulósicos para adsorção de corantes trata-se de uma área 

promissora, devido ao número de publicações encontradas.  

Os dados apresentados com a prospecção de depósito de patentes mostra que 

a base de dados com mais depósito dentre as pesquisadas foi a EPO, com 12.815 

patentes depositadas no intervalo de tempo pesquisado, apesar de ocorrer apenas 

uma única patente que contem as três palavras referente ao objetivo deste trabalho, 

a mesma trata de métodos para melhorar a fixação do corante na fibra de celulose. 

Através da prospecção dos artigos foi possível observar um número maior de 

pesquisas com os termos limitantes, em comparação a prospecção de patentes, nas 

quais a china destaca-se como o país que mais publicou nesta área. Outro dado 

importante refere-se ao ano em que mais se pesquisou nesta área, no qual foi 

possível observar que o ano de 2013 apresentou o maior número de publicações, 

mostrando atualidade do tema. 

Os 20 artigos encontrados na base de dados scopus, utilizando os termos 

limitantes escolhidos, elucidam o processo de adsorção de um ou mais corantes na 

superfície da celulose modificada ou em materiais celulósicos. Analisando esses 

artigos pode-se comprovar que os fatores que influenciam tal processo, são o pH 

temperatura, dosagem e tempo de contato. Foi possível observar que tais 

parâmetros são de extrema importância em estudos de adsorção, pois além de 

influenciarem diretamente na capacidade máxima de adsorção de um determinado 

material, em conjunto mostram-se como uma importante ferramenta na elucidação 
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das possíveis interações entre adsorvente e adsorvato, ajudando a explicar a 

potencialidade do material em estudo. 
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RESUMO 

 

Neste estudo a celulose foi quimicamente modificada através da adição do 

agente fosfatante ácido metafosfórico (Cel-AMF) e ambos os materiais foram 

caracterizados. Através do infravermelho observa-se uma banda em 1278 cm-1 

referente ao estiramento de éster fosfato comprovando o sucesso da reação. Os 

difratogramas de raios-X mostraram a permanência da estrutura cristalina da 

celulose, pois as orientações dos planos cristalográficos mantiveram-se constantes. 

Na ressonância magnética nuclear de fósforo-31 no estado sólido comprovou-se a 

presença de fósforo no material sintetizado pelo sinal em torno de 5,4 ppm. As 

curvas termogravimétricas e suas derivadas mostraram que a celulose natural 

apresentou perda de massa no intervalo de 278 a 400 ºC com degradação de 

aproximadamente 100%, e a Cel-AMF apresentou quatro eventos de perda de 

massa. A capacidade máxima de adsorção, em 45ºC e no intervalo de 20 a 200 mg 

g-1, para a celulose natural foi de 90,5 mg g-1, em pH 10 e tempo de contato de 40 

min, com isotermas experimentais melhor ajustadas ao modelo de Langmuir. A Cel-

AMF nas mesmas condições de temperatura e intervalo de concentração, 

apresentou tempo de contato de 10 min, pH 10, e capacidade máxima de adsorção 

de 150,0 mg g-1, ajustando-se melhor ao modelo de Temkin. O estudo cinético de 

ambos seguiu o modelo pseudo-segunda ordem. A modificação ocorreu com 

sucesso e ambos os adsorventes mostraram-se hábeis para a remoção do corante 

verde brilhante, porém a Cel-AMF é mais eficiente para tal finalidade, quando 

comparada com a celulose natural.  

 

Palavras-chave: Celulose, modificação, fosfatação, adsorção. 
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ABSTRACT 

 

In this study the pulp was chemically modified by addition of agent phosphating 

metaphosphoric acid (Cel-MFA) and both materials were characterized. Through an 

infrared it is observed a band in 1278 cm-1 that refers to the stretch of phosphate 

ester proving the success of the reaction. The diffractograms of x-rays showed the 

permanence of the crystalline structure of cellulose, as the guidelines of the 

Crystallographic plans have remained constant. In nuclear magnetic resonance of 

phosphorus-31 on solid state it was proved the presence of phosphorus in the 

material synthesized by the signal around 5.4 ppm. Thermogravimetric curves and its 

derivatives have shown that natural cellulose presented mass loss in a range from 

278 to 400° C with approximately 100% degradation, and Cel-AMF presented four 

mass loss events. The maximum capacity of adsorption, in 45° C and in the range of 

20 to 200 mg g-1, for the natural cellulose was 90.5 mg g-1, at pH 10 and contact time 

of 40 min, with experimental isotherms better adjusted to the Langmuir model. The 

Cel-AMF under the same conditions of temperature and concentration range, 

presented 10 min contact time, pH 10, and maximum capacity of adsorption of 150.0 

mg g-1, better fitting the Temkin model. The kinetic study for both followed the pseudo 

second order model. The modification occurred successfully and both adsorbents 

seemed able for the removal of the brilliant green dye, but the Cel-AMF is more 

efficient for such a purpose, when compared with natural cellulose.  

 

Keywords: cellulose, modification, phosphating, adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO 

A celulose é o recurso renovável mais abundante na natureza, sendo 

biodegradável, atóxico e modificável. Materiais contendo celulose natural, como a 

madeira e algodão, e seus derivados são vastamente utilizados pela sociedade É 

uma das matérias primas promissoras disponíveis em termos de custo para síntese 

de novos materiais (Gurgel, et al. 2008).  

Apresenta muitas hidroxilas primárias ativas que são capazes de provocar 

vários tipos de reações, como a reação de esterificação e halogenação, bem como 

ligações de hidrogênio entre as hidroxilas e os oxigênios das cadeias poliméricas, 

acarretando uma supra-estrutura polimérica e consequentemente baixa reatividade 

do polímero, por isso buscam-se modificações químicas em sua superfície (Zhou, et 

al.2011a; Aloulou, Boufi, & Labidi, 2006). 

Para que ocorra a modificação na superfície dos sólidos, o agente que provoca 

a modificação deve favorecer a formação de novas ligações, através da ocorrência 

de uma ou mais reação. Tendo como intuito propiciar novas e vantajosas 

propriedades diferenciadas daquelas originais do material de partida (Fonseca, et al. 

2003; Fonseca, et al. 2004). 

A modificação química da celulose é um método adequado utilizado para a 

produção de produtos de valor acrescentado, tornando-a mais eficiente e seletiva 

para algumas aplicações. A modificação ocorre por meio de processos químicos, 

onde são incorporados novos grupos iônicos aos grupos funcionais disponíveis tais 

como grupos hidroxila livre, produzindo um novo material (Mulinari & Da Silva, 2008; 

Da Silva Filho, et al. 2011). 
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A fosfatação da celulose desperta interesse em muitos pesquisadores por 

conta de sua vasta utilização, sendo empregada como retardador aditivo de chama 

para têxteis ou plásticos e como trocador de cátions, especialmente em processo de 

separação bioquímica. Quando solúvel em água pode ser empregada como 

espessantes em sistemas aquosos em que a ausência de toxicidade é uma 

vantagem importante (Suflet, Chitanu & Popa, 2006). 

São também usadas na produção de tecidos de contração-resistência, que são 

resistentes à água e possuem propriedades antissépticas. São muito promissoras 

nos processos de troca iônica (Nifant'ev, 1965). 

Sua utilização como adsorvente de metais pesados e corantes em efluentes 

industriais vem sendo discutida na literatura. Tendo em vista que tais efluentes 

necessitam de prévia descontaminação antes de serem descartados na natureza 

(Igura & Okazaki, 2010; Igura & Okazaki, 2012).  

Estes efluentes apresentam compostos químicos variados, baixa 

degradabilidade por processos biológicos, elevada demanda química de oxigênio, 

além da presença de compostos que podem estar associados à toxidade da vida 

aquática (Cardoso, et al. 2011, Kunz, Mansilla, & Duran, 2002; Ciardelli & Raniere, 

2001).  

Os efluentes têxteis requerem uma atenção especial para sua 

descontaminação, pois possuem um agravante devido à presença não só de metais 

pesados, mas também de corantes em sua composição, e quando lançados nos 

corpos aquáticos receptores, mesmo contendo quantidades reduzidas de corantes, 

como 1,0 mg L-1, podem alterar a coloração natural dos mesmos, resultando em 
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graves problemas estéticos além de reduzir alguns processos fotossintéticos (Kunz, 

Mansilla, & Duran, 2002; Guaratini & Zanoni, 2000, Royer, et al. 2009).   

Os processos de tratamento de efluentes adotados por algumas indústrias 

têxteis para a consequente remoção de cor são eficientes do ponto de vista técnico, 

entretanto algumas vezes economicamente inviáveis para realidade do setor têxtil.  

Estas técnicas podem ser físicas ou químicas, incluindo adsorção, coagulação, 

precipitação, filtração e oxidação, destacando a adsorção por oferecer as melhores 

perspectivas sobre todos os outros tratamentos (Zhou, et al., 2011b; Costa, et al. 

2010; Annadurai, Juang & Lee, 2002). 

Vários pesquisadores têm estudado o uso de materiais alternativos para 

adsorção, pois atribuem custos muito mais baixos a esta prática. Entre eles 

encontram-se os materiais celulósicos e lignocelulósicos: maçaroca de milho 

(Balathanigaimani, et al. 2009), bagaço da cana-de-açúcar (Wender, et al. 2011), 

casca de amendoim (Gong, et al. 2005), casca de laranja (Nemr, et al. 2009), a 

casca da banana (Nane & Bhusari, 2012),  celulose (Wanrosli, Rohaizu, & Ghazali, 

2011) e outros, usados in natura ou com a superfície modificada. A modificação traz 

consigo os centros ativos necessários para aumentar a capacidade de adsorção 

nesses materiais (Dotto, et al. 2011; Arakaki, et al. 2007; Fonseca, et al. 2004; 

Fonseca, et al. 2003; Airoldi & Farias, 2000). 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi modificar quimicamente a 

celulose através da incorporação do grupo fosfato presente no ácido metafosfórico 

em sua superfície e avaliar o caráter adsortivo do material sintetizado na adsorção 

do corante verde brilhante em comparação a celulose natural. 
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 2.0 PARTE EXPERIMENTAL 

 

 2.1 Reagentes 

 

Celulose microcristalina (Aldrich), ácido metafosfórico (Dinâmica), acetona 

99,5% (Isofar), álcool etílico (Dinâmica), dimetilformamida (Vetec), corante verde 

brilhante (Aldrich), hidróxido de sódio (Impex), ácido clorídrico (Impex), nitrato de 

potássio (Impex) e água deionizada, todos com grau analítico e foram utilizados sem 

prévia purificação. 

 

2.2 Modificação da superfície da celulose com ácido metafosfórico 

 

Uma massa de 3,0 g da celulose foi posta em contato com 40,0 g de ureia e 

100 mL de dimetilformamida (DMF) sob agitação mecânica por 1 h a temperatura 

ambiente. Após essa etapa, adicionou-se ao reator 20 g de ácido metafosfórico, 

dissolvido em aproximadamente 100 mL de água deionizada permanecendo sob 

agitação por 2 h. Em seguida, o sistema permaneceu em repouso por 2 h a 110 °C. 

A amostra foi centrifugada e lavada com álcool etílico e água deionizada a 3000 rpm 

por 20 min. O sólido foi seco em estufa a 60 °C por 48 h (Mucalo, Kato & Yokogawa, 

2009) e foi denominado Cel-AMF. 

 

 2.3 Caracterizações 

 

A difração de raio-X foi utilizada para verificar a cristalinidade dos materiais, 

realizada no instrumento Shimadzu, modelo XR-D600 A, na faixa 2θ entre 5 a 75°. A 
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velocidade de varredura foi de 5° min-1, utilizando a fonte de radiação CuKα, com 

comprimento de onda 154,06 pm.  

Os espectros de infravermelho da amostra precursora e da fosfatada foram 

obtidos usando espectrômetro FTIR Varian pelo método da pastilha em KBr 1% de 

amostra, em 100 varreduras, na região de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1.  

O espectro de RMN 31P do sólido modificado foi obtido pela técnica de 

polarização cruzada (CP) com rotação de ângulo mágico (MAS), no espectrômetro 

Bruker AC 300 à temperatura ambiente. O tempo de relaxação utilizado foi de 3 s, o 

de aquisição 50 ms e o de contato 3 ms, com frequência de rotação de 

aproximadamente 4 MHz e frequência de ressonância 75 MHz. 

As curvas termogravimétricas foram obtidas no instrumento da marca TA e 

modelo SDT Q-600 V20.9 Build 20, numa faixa de temperatura de  25 até 1000 ºC, 

com taxa de aquecimento de 10 ºC mim-1, sob fluxo constante de nitrogênio.  

 

2.4 Adsorção 

 

Na Tabela 1 estão ilustradas algumas características e a estrutura química do 

corante verde brilhante.  
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TABELA 1: Características do corante verde brilhante. 

 

 A concentração final da solução sobrenadante, resultante dos processos de 

adsorção, foi determinada no espectrofotômetro de absorção molecular UV/Visível, 

Varian, modelo CARY 300. 

 

2.5 Ponto de carga zero (pHpzc) 

 

O ponto de carga zero da celulose natural e da modificada foi determinado 

através do método da adição de sólidos (Balistrieri & Murray, 1981). Foram 

adicionadas 20 mL de solução de KNO3 0,1 mol L-1 com pH ajustado entre 1 e 12 

utilizando soluções de HCl e/ou NaOH 0,1 mol L-1 em 12 diferentes erlenmeyer. O 

pH inicial foi devidamente anotado e a solução foi posta em contato com 20,0 mg de 

cada material por 24 horas sob agitação mecânica a 150 rpm. Logo após as 

soluções foram filtrada e o pH final determinado utilizando um pHmetro Tecnal TEC-

3MP. 

A diferença entre o pH inicial e final foi calculada e obtido um gráfico com ∆pH 

em função de pHi, o valor de ∆pHi onde pH for 0 é denominado ponto de carga zero, 

pHpzc, do material. 

Características Verde Brilhante Estrutura Química 

Classe Básico 

N

H3C

H3C N CH3

CH3

X-

 

Fórmula química C27H37N2
+ 

Massa molar (g mol-1) 386 

λmáx ( nm) 617 
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2.6 Estudo cinético 

 

Para este estudo utilizou-se uma faixa de tempo de 5 a 180 minutos, onde 20 

mL da solução do corante 100,0 mg L-1, permaneceram em contato com 20,0 mg do 

material adsorvente sob agitação mecânica a 150 rpm em diferentes intervalos de 

tempo a 25 ºC. Posteriormente as amostras foram centrifugadas, diluídas e a 

concentração final das soluções determinada por leituras de absorbância através do 

espectrofotômetro UV-Vis.  

Os resultados experimentais foram ajustados aos modelos cinéticos de 

adsorção pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, difusão de intrapartícula 

e Elovich (Lagergren, 1898; Ho & Mckay, 1999; Weber & Morris, 1963; Aharoni & 

Tompkins, 1970).  

A quantidade de moles fixos do adsorvato (q) foi determinada através da 

Equação 1. 

m

VCC
q eo *)( −

=  

onde Co e Ce são as concentrações iniciais e no equilíbrio em solução em mg L-1, m 

a massa do material em g e V o volume da solução utilizado em mL. 

 

2.7 Otimização do pH 

 

Uma massa de 20,0 mg do adsorvente foram adicionadas em diferentes 

erlenmeyer e em seguida foram adicionados 20 mL da solução do corante  100,0 mg 

L-1, com pH entre 3 e 10. Esta mistura foi agitada a uma velocidade constante de 

150 rpm durante 1 hora a 25 ºC. Em seguida as amostras foram centrifugadas, 

Eq. 1 
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diluídas e a concentração final da solução sobrenadante determinada, obtendo 

assim o melhor pH para os estudos de adsorção. 

 

2.8 Isotermas experimentais 

 

Para determinação das isotermas foram utilizadas soluções do corante na faixa 

de concentração de 20 a 200 mg L-1, pH e tempo determinados nas etapas 

anteriores. Dessa forma 20,0 mg do material adsorvente foram colocados em 

contato com 20 mL de cada solução em diferentes erlenmeyer  e submetidos a 

agitação mecânica. Em seguida foram centrifugadas, diluídas e analisadas. 

As isotermas experimentais de adsorção foram realizadas a 25, 35 e 45 ºC 

para ambos os materiais.  

Os resultados experimentais foram ajustados aos modelos teóricos de 

Langmuir (Langmuir, 1918), Freundlich (Freundlich, 1907) e Temkin (Temkin & 

Pyzhev, 1940). 

 

3.0 RESULTADOS  

 

3.1 Caracterizações 

 

Esta caracterização foi realizada com o intuito de se determinar as orientações 

dos planos cristalográficos e a estrutura cristalina dos materiais, bem como para 

avaliar se houve variação da cristalinidade nos materiais sintetizados. Os 

difratogramas da celulose natural e da fosfatada são mostrados na Figura 1.  
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FIGURA 1: Difratograma de raios-X da celulose natural (a) e da Cel-AMF (b). 

 

O difratograma da Figura 1(a) é referente a amostra da celulose natural, onde 

foram observados três picos característicos em aproximadamente 15,68° 

correspondendo ao plano (101), 22,40° ao plano (002) e o pico em 34,55° ao plano 

(040) (OTT, 1954), correspondendo as distâncias interplanares próximos de 564, 

396 e 259 pm, respectivamente. 

Já o difratograma refere-se ao material fosfatado (Figura1(b)) que manteve os 

picos característicos da celulose, mas apresentou-se com uma cristalinidade menor 

que a celulose natural após a modificação, isto ocorre provavelmente devido a 

diminuição no número de ligações intermoleculares e intramoleculares gerando uma 

desorganização e decréscimo de cristalinidade (Pereira, et al. 2012; Suzuki, et al. 

2012; Daud, Kassim & Senni, 2011). 

Os espectros de absorção na região do infravermelho da celulose natural e da 

modificada foram realizados, como mostra a Figura 2, visando obter informações 

sobre a presença de grupos funcionais. 
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FIGURA 2: Espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier da 

celulose natural (a) e Cel-AMF (b). 

 

O espectro da celulose natural (Figura 2 (a)) apresenta por volta de 3430 cm-1, 

a banda referente à vibração de estiramento OH do anel e da cadeia lateral υ (-CH-

OH) e υ (-CH2-OH). Em aproximadamente 2885 cm-1 está a banda referente à 

vibração de estiramento dos grupos CH e CH2. Já a banda em 1655 cm-1 decorre da 

vibração de deformação do grupo OH. As bandas por volta de 1451 a 1319 cm-1 são 

referentes a deformação do grupo CH-OH. As bandas em torno de 1170 a 1060 cm-1 

são referentes ao estiramento da ligação C-O e as bandas presentes na região 

abaixo de 1000 cm-1 são atribuídas às absorções de grupos alcoólicos (Hao, et al. 

2012). 

As principais bandas características da celulose natural foram mantidas na 

celulose fosfatada (Figura 2 (b)), porém com algumas modificações, observa-se o 

aparecimento de um ombro de intensidade baixa em 1278 cm-1, na superfície 
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modificada, correspondente ao estiramento do grupo P=O. Um aumento da 

intensidade, referente à deformação P-O-C, na região de 1169 a 907 cm-1, na 

superfície fosfatada, indica a presença do grupo fosfato atribuídas à substituição das 

ligações C-O-H por ligações P-O-C. As bandas típicas de grupos fosfatos são 

geralmente mais pronunciadas na região do espectro, onde a celulose já possui 

várias bandas, isto é, entre 900 e 1200 cm-1 (Igura & Okazaki, 2010; Granja, et al. 

2001). 

Na Figura 3 encontra-se o espectro de RMN de 31P da celulose fosfatada, que 

objetiva confirmar a presença de fósforo no sólido modificado.  

 

-100 0 100

Deslocamento químico (ppm)  

 

FIGURA 3: Espectro de RMN de 31P da Cel-AMF. 

 

O espectro de RMN de 31P apresenta dois deslocamentos químicos, com 

valores -2,5 e 5,4 ppm, que referem-se as duas formas como o fósforo se encontra 

na superfície, ligado a estrutura orgânica da celulose referente a ligação P-O-C e a 
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segunda forma refere-se ao fósforo da estrutura do ácido (P(O)OH), os quais estão 

corroborando com a presença de fósforo nos materiais sintetizados (Igura & 

Okazaki, 2010; Wanrosli, Rohaizu & Ghazali, 2011). 

Outra caracterização realizada foi a termogravimetria, que possibilita avaliar a 

estabilidade térmica do material, compreendendo o processo de decomposição e 

suas etapas (Ionashiro & Giolito 1980), cujas curvas obtidas são mostradas na 

Figura 4. 
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FIGURA 4: Curvas TG/DTG da celulose natural (a) e Cel-AMF (b) sob atmosfera de 

N2 (100 mL mim-1).  

 

A celulose natural apresentou duas zonas de perda de massa (Figura 4 (a)), a 

primeira referente a perda de água que ocorreu entre 25 a 70 ºC, esta perca não é 

válida para avaliação de estabilidade térmica, pois é atribuída simplesmente à 

liberação da água fisicamente adsorvida na superfície do material. Mostrou-se 

termicamente estável no intervalo entre 70 e 270 ºC, apresentando apenas uma 

perda de massa após esta temperatura, sendo associada à decomposição da 

celulose. Sua degradação foi aproximadamente 100% a 1000 ºC. 
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___

__ 

A curva termogravimétrica da Cel-AMF (Figura 4 (b)) apresentou quatro perdas 

de massa. O primeiro evento referente a perca de água fisissorvida, um segundo 

refere-se a perca de água formada a partir da condensação dos grupos incorporados 

ocorrendo entre 131 ºC e 203 ºC tendo perca de 6,28 % de sua massa, o terceiro 

referente a saída do agente modificador incorporados a superfície entre 229 ºC e 

321 ºC perdendo mais 22,81 % de sua massa e o quarto é referente a degradação 

parcial da celulose, que começa a degradar a partir de 788ºC tendo perca de massa 

de 45,5 %. O material não se degradou totalmente no intervalo de tempo a que foi 

submetido, uma vez que é formado o óxido de fósforo na superfície da celulose não 

permitindo assim a degradação total, como observado na Figura 4 (b). 

Através dos resultados das caracterizações foi possível desenvolver uma 

proposta de reação, mostrada na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Reação da celulose natural com o ácido metafosfórico. 

 

3.2 ADSORÇÃO  

 

O estudo do potencial de carga zero (pHpcz) mostra o comportamento de carga 

na superfície de materiais, o mesmo foi realizado para a celulose natural (a) e para a 

Cel-AMF (b), como mostra a Figura 6.  
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FIGURA 6: Curvas de pHpcz da celulose natural (a) e Cel-AMF (b). 

 

A partir da Figura 6 (a) é possível observar que em valores de pHi menores que 

6,35 ocorre retenção de prótons pelo material, caracterizado pelo pequeno aumento 

no pHf analisado, deste ponto em diante a retenção diminui gradativamente até pHi 

6,35 em que as cargas positivas e negativas se equivalem. Este ponto chama-se 

ponto de carga zero, pHpcz, que corresponde ao valor onde a curva intercepta o 

ponto onde a variação do pH é nula. Após esse ponto, a superfície do material 

começa a liberar prótons e dessa forma ocorre a diminuição do valor de pHf.  

Já para o material Cel-AMF, Figura 6 (b), observa-se que o valor em que as 

cargas positivas e negativas se equivalem (pHpzc) diminui para 5,66 após a 

incorporação do novo grupo na estrutura da celulose, devido o aumento de grupos 

ácidos na superfície do novo biopolímero. 

 

3.2.1 Estudo cinético  
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O equilíbrio de adsorção é atingido quando o valor da concentração da solução 

permanece constante com o passar do tempo, o mesmo foi determinado segundo os 

ensaios em batelada descritos na metodologia variando-se o tempo de agitação do 

sistema. Os resultados apresentados na Figura 7 mostram que o tempo de equilíbrio 

foi alcançado rapidamente, para a cinética de adsorção do corante na celulose 

natural foi de 20 minutos, já para a celulose fosfatada 10 minutos foram suficientes 

para se alcançar o equilíbrio, pois nestes tempos observou-se as capacidades 

máximas de adsorções, 15,81 mg g-1 e 69,50 mg g-1, respectivamente, que 

mantiveram-se constantes com o passar do tempo. A remoção rápida do adsorbato 

e o alcance de equilíbrio em um período curto de tempo indicam que o adsorvente é 

eficiente (Mall, et al. 2006). 
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FIGURA 7: Estudo do tempo de contato na adsorção do corante verde brilhante na 

celulose natural (a) e na Cel-AMF (b). 
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Quatro modelos matemáticos foram aplicados para elucidar a cinética de 

adsorção do adsorbato no adsorvente. O modelo pseudo-primeira ordem de 

Lagergren, representado pela Equação 2, talvez seja o primeiro exemplo relatado na 

literatura que investiga e descreve a taxa de adsorção em um sistema de fase 

líquida. 

 

tKqqq calete 1,exp, ln)ln( −=−        Eq. 2 

 

sendo qe,exp e qe,cal  (mg g-1) as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente na 

condição de equilíbrio, qt (mg g-1) é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente 

no tempo t (mim) e K1 (min-1) é a constante de velocidade de adsorção de pseudo-

primeira ordem, que é obtida  partir da inclinação da reta ao se plotar o gráfico de 

ln(qe, exp-qt) vs t (Lagergren, 1898).  

O modelo pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay, é representado pela 

Equação 3, onde a velocidade inicial de adsorção, representada por h (mg g-1 min-1), 

quando  t = 0 é obtida através da Equação 4 (Ho, 1999). 

 

t
qqKq

t

calecalet ,

2
,2

11
+=

            

 Eq. 3 

 

     

           
2

,2 caleqKh =                 Eq. 4 

onde qe,cal (mg g-1) é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente na condição 

de equilíbrio, qt (mg g-1) é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente no 
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tempo t (mim) e K2 a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem (g mg-1 

min-1), tal equação prevê que a razão entre a quantidade adsorvida em função do 

tempo deve ser linear.   

A difusão intrapartícula foi evidenciada por Weber e Morris que em seus 

experimentos observaram que em muitos casos de adsorção, o soluto variava quase 

que proporcionalmente com t1/2 ao invés de com o tempo de contato t (Weber & 

Morris, 1963). Sua expressão é representada pela Equação 5. 

 

           
CtKq pt += 2/1

                 
   Eq. 5 

 

sendo Kp a constante de difusão intrapartícula (mg g-1 min-1/2), C é uma constante 

relacionada com a resistência à difusão (mg g-1) e qt a quantidade adsorvida (mg g-1) 

no tempo t (min). Caso ocorra difusão intrapartícula o gráfico de qt em função de t1/2 

deve ser linear. 

A Equação (6) de Elovich, é adequada para sistemas cujas superfícies de 

adsorção são heterogêneas: 

 

   
)(ln)(ln tq t βαββ +=

     
      Eq. 6 

 

sendo β a constante de dessorção (g mg-1), α a taxa inicial de adsorção (mg g-1 min-

1) e qt a quantidade adsorvida (mg g-1) no tempo t (min) (Aharoni & Tompkins, 1970). 

A Figura 8 mostra os ajustes feitos aos modelos cinéticos obtidos para celulose 

natural e a Figura 9 para a Cel-AMF.  
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FIGURA 8: Modelos cinéticos para adsorção do corante verde brilhante na celulose 

natural – (a) primeira ordem, (b) segunda ordem, (c) difusão de intrapartícula e (d) 

Elovich. 
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FIGURA 9: Modelos cinéticos para adsorção do corante verde brilhante na Cel-AMF 

– (a) primeira ordem, (b) segunda ordem, (c) difusão de intrapartícula e (d) Elovich. 

 

A partir das formas linearizadas obtidas através dos dados experimentais foi 

possível calcular os parâmetros mostrados na Tabela 2, que é possível observar que 

o modelo pseudo-segunda ordem mostra-se apropriado para descrever o 

comportamento cinético dos sistemas de adsorção em estudo, pois o mesmo 

apresenta melhor coeficiente de correlação linear, além de possuir o valor da 

quantidade adsorvida por grama de adsorvente, obtidos experimentalmente, qe,exp, 

bem próximo dos valores calculados, qe,cal em ambos os materiais (Lima, et al. 2008; 

Salleh, et al. 2011). 
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TABELA 2: Parâmetros cinéticos lineares calculados para celulose natural e Cel-

AMF em corante verde brilhante. 

Modelos Cinéticos Parâmetros Celulose 

natural 

Cel-AMF 

 qe(exp) (mg g-1) 15,8140 70,7500 

Pseudo-primeira ordem K1 (min-1) 0,0287 0,0060 

 qe(calc) (mg g-1) 0,4939 1,3019 

 R2 0,4838 0,1809 

 qe(exp) (mg g-1) 15,8140 70,7500 

 K2 (g mg-1 min-1) 0,0819 0,0541 

Pseudo-segunda ordem qe(calc) (mg g-1) 15,8730 70,5716 

 R2 0,9842 0,9999 

 h (mg g-1 min-1) 20,6355 269,4370 

 KP (g mg-1 min-1/2) 0,1376 0,1409 

Difusão intrapartícula C (mg g-1) 14,9323 68,7466 

 R2 0,2888 0,3992 

 α (g mg-1 min-1)           - 2,76E43 

Elovich β (g mg-1) 0,1973 0,6744 

 R2 0,4992 0,5833 

 

 

3.2.2 Estudo do pH 

 

O estudo de pH comprovou que a adsorção depende do pH inicial da solução. 

O mesmo facilita o processo aumentando a capacidade máxima de adsorção porque 
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distribui íons na superfície do adsorvente modificando sua carga superficial, 

podendo ionizar as moléculas do corante, fazendo com que a interação entre 

adsorvente e adsorbato seja mais eficiente (Kumar & Barakat, 2013; Putra, et al. 

2009).  

No entanto, observou-se que nos valores de pH 1,0, 2,0, 11,0 e 12,0 ocorrem 

alterações espectrais no que diz respeito a mudanças no comprimento de onda de 

absorção máxima. Assim apenas os valores de pH entre 3,0 e 10,0 foram avaliados 

como mostra a Figura 10. 

O processo de adsorção para o corante verde brilhante é favorecido em meio 

básico, dessa forma o pH 10 foi adotado para as posteriores análises. Estudos 

anteriores tiveram resultados semelhantes utilizando corantes catiônicos (Rehman, 

et al. 2013; Nandi, Goswami & Purkait, 2009; Hameed, Mahmoud & Ahmad, 2008; 

Gong, et al. 2005).  
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FIGURA 10: Isoterma do pH na adsorção do corante verde brilhante na celulose 

natural (a) e Cel-AMF (b). 
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Corroborando com os resultados do pHpcz, em que possivelmente o processo 

de adsorção aqui investigado será intensificado se o mesmo suceder em um pH que 

se encontra depois do pHpzc, já que nesta situação a superfície dos materiais se 

encontrarão carregadas negativamente fixando melhor o corante verde brilhante, 

pois este é catiônico (Srivastava, Mall & Mishra, 2005). 

 

3.2.3 Isoterma de adsorção 

 

Utilizando os parâmetros previamente otimizados e uma faixa de concentração 

do corante entre 20 e 200 mg L-1 obteve-se as isotermas experimentais de adsorção 

em pH 10 e nos tempos pré-determinados para cada material, mostradas na Figura 

11 (a) para adsorção do corante verde brilhante na celulose natural e Figura 11 (b) 

para a Cel-AMF, sendo possível  observar que a capacidade máxima de adsorção 

do corante por grama do adsorvente na superfície dos materiais foram de 46,7, 

58,42 e  90,5 mg g-1 na celulose natural e  124,9, 144,5 e 150,0 mg g-1 na Cel-AMF a 

25 ºC, 35 ºC e 45 ºC, respectivamente.  
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FIGURA 11: Isoterma de adsorção em diferentes temperaturas para o sistema 

corante verde brilhante na celulose natural (a) e Cel-AMF (b). 

 

A partir das isotermas experimentais foi possível ajustar os dados 

experimentais aos modelos de Langmuir, Freundlich e Temkin. 

A equação de Langmuir pressupõe que as moléculas de solvente e de soluto 

ocupam a mesma área quando adsorvidos na superfície do adsorvente, ocorrendo o 

equilíbrio dinâmico da adsorção entre as espécies adsorvidas. Quando um sítio na 

superfície do adsorvente é ocupado por uma molécula, nenhuma adsorção adicional 

pode ocorrer naquele sítio, isso implica em uma estequiometria 1:1 (Langmuir, 

1918). 

A Equação 7 é a equação da isoterma de Langmuir utilizada em estudos de 

adsorção de corantes, íons metálicos e moléculas diversas, em superfícies de 

adsorventes (Langmuir, 1918). 
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sendo Ce a concentração de íons na fase fluida, no equilíbrio [mg L-1], qe  a 

quantidade de íons adsorvidos por unidade de adsorvente [mg g-1], KL a constante 

de Langmuir relacionada com a energia de adsorção [L mg-1] e qm a capacidade 

máxima de adsorção [mg g-1]. 

Tal equação pode ser linearizada para se obter os parâmetros qm e KL por meio 

dos coeficientes angular e linear, respectivamente (Langmuir, 1918). O coeficiente 

de correlação linear é utilizado para verificar se houve um bom ajuste dos dados 

experimentais ao modelo de Langmuir, de acordo com a Equação 8: 
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e
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qKq

C
+=
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                Eq. 8 

 

A principal característica da isoterma de Langmuir é expressa pela constante 

adimensional chamada parâmetro de equilíbrio (RL) expressa na Equação 9: 

        
eL

L
CK

R
+

=
1

1
                    Eq. 9                                                                                  

 

sendo Ce a concentração inicial mais alta (mg L-1) e KL a constante de Langmuir. Se 

RL ˃ 1 o processo de adsorção não será favorável, se RL for igual a 1 o processo 

será linear, se RL for igual a 0 o processo será irreversível e se 0 ˂ RL ˂ 1 o 

processo de adsorção será favorável (Bhattacharyya & Sharma, 2004). 
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A isoterma de Freundlich é um dos modelos mais simples e apresenta muita 

aplicabilidade, é uma exponencial e foi proposta sob bases puramente empíricas. 

Sua equação sugere que o calor de adsorção decresce logaritmicamente à medida 

que a superfície do adsorvente vai sendo coberta pelo soluto, isso a diferencia da 

equação de Langmuir (Freundlich, 1907).  

Recomenda uma adsorção infinita do soluto sobre a superfície do adsorvente e 

leva em conta a influência das interações soluto-soluto existentes na superfície.  

A relação de Freundlich está expressa na Equação 10: 

                                                                                                          

            
)/1( n

eFe CKq =              Eq. 10 

Onde qe é a quantidade de íons adsorvidos por unidade de adsorvente em mg 

g-1, Ce a concentração de íons na fase fluida, no equilíbrio em mg L-1, n e KF são os 

parâmetros empíricos de Freundlich, e a magnitude de suas constantes fornecem 

uma indicação da afinidade e capacidade de adsorção do sistema adsorvente-

adsorbato, respectivamente (Freundlich, 1906).  

O modelo de Temkin é bastante simples, como mostrado na Equação 11 na 

forma linearizada, e na mesma obtem-se qe. 

 

e
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e C
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1
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1

+=              Eq. 11 

sendo que nT indica, quantitativamente, a reatividade dos sítios energéticos do 

material e KT é a constante que engloba a constante de equilíbrio. Este modelo  

considera o sistema próximo ao proposto por Langmuir (Temkin, 1940).  
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A Tabela 3 mostra os valores dos parâmetros calculados a partir dos dados 

experimentais e das equações propostas nos modelos de Langmuir, Freundlich e 

Temkin. 

 

TABELA 3: Parâmetros obtidos para diferentes modelos de isotermas para adsorção 

do corante verde brilhante em celulose natural e Cel-AMF em diferentes 

temperaturas, pH 10. 

 

Modelos 25 oC 35 oC 45 oC 

 

Langmuir 

Celulose 

natural 

Cel-AMF Celulose                                    

natural 

Cel-AMF Celulose                                    

natural 

Cel-AMF 

qm (mg g-1) 56,9476 271,74 68,4462 21,1551 98,9119 7.976,0082 

KL (L mg-1) 0,0931 0,0142 0,0743 0,0387 0,2882 0,0007 

RL 0,3043 0,6837 0,1477 0,2178 0,2654 1,1186 

R2 0,9523 0,0119 0,9901 0,2442 0,9677 0,0758 

Freundlich       

n 1,8106 0,7216 1,9925 0,4075 2,1739 0,9442 

KF (mg g-1) 6,4010 1,9759 7,5101 0,0701 22,7101 4,9151 

R2 0,8241 0,6523 0,9792 0,8311 0,6028 0,8928 

Temkin       

nT 0,0799 0,0117 0,0793 0,0095 0,0528 0,0111 

KT ( L mg-1) 0,9989 0,0247 1,1949 0,0012 4.9472 0,0220 

R2 0,9307 0,7557 0,9633 0,8882 0,8329 0,9787 
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A partir do coeficiente de correlação linear (R2) que são considerados uma 

medida do bom ajuste de dados experimentais sobre o modelo da isoterma, contido 

na Tabela 3, podemos observar que a isoterma experimental da celulose natural 

ajusta-se melhor ao modelo de Langmuir, pois este apresenta os maiores valores do 

coeficiente de correlação linear em todas as temperaturas estudadas. O fator de 

separação RL da isoterma de Langmuir variou de 0,1477 a 0,3043, mostrando que a 

adsorção do corante estudado na celulose natural é um processo favorável. 

Conforme evidenciado pelos valores do coeficiente de correlação linear (R2) a 

isoterma experimental do Cel-AMF ajustou-se melhor ao modelo de Temkin. 

Nota-se ainda na Tabela 3 que os processos de adsorção em estudo são 

favorecidos com o aumento da temperatura, que evidencia um processo 

endotérmico para ambos os materiais.  

A Tabela 4 mostra alguns trabalhos relatados na literatura onde fez-se o uso 

de variados adsorventes para a adsorção do corante verde brilhante, bem como os 

resultados obtidos a partir de tais adsorções. 
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TABELA 4: Capacidades máximas de adsorção de diferentes adsorventes para o 

corante verde brilhante. 

Adsorvente qmax(mg/g) Referência 

Rice husk ash 25,13 Mane, Mall & Srivastava, 2007a. 

Bagasse fly ash 116,28 Mane, Mall & Srivastava, 2007b. 

Caolin 65,42 Nandi, Goswami & Purkait, 2009. 

Saklikent mud 9,70 Kirsmir & Araguz, 2011. 

Argila vermelha 125,00 Rehman, et al. 2013. 

Celulose modificada 150,00 Presente estudo. 

Celulose natural 90,50 Presente estudo. 

 

Diante dos dados da Tabela 4 pode-se afirmar que a aplicação da Cel-AMF 

como adsorvente do corante verde brilhante em meio aquoso é bastante eficaz, 

apresentando melhor capacidade máxima de adsorção quando comparado aos 

demais adsorventes citados na mesma. Com relação a utilização de celulose natural 

para a adsorção deste corante, não há relatos na literatura até o presente momento. 

 

4.0 CONCLUSÃO 

 

A celulose foi quimicamente modificada com ácido metafosfórico, cujas 

caracterizações comprovaram a efetividade da reação de fosfatação. Os resultados 

do DRX mostraram que o material modificado manteve os planos cristalográficos da 

celulose, porém com grau de cristalinidade menor, o FTIR apresentou bandas 

referentes a ligações do fósforo com a celulose, o RMN 31P comprovou a 

incorporação de fósforo no material sintetizado, a termogravimetria mostrou que o 
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novo material apresentou-se mais estável termicamente que o material de partida e 

com eventos de perdas de massas diferentes. 

A celulose natural apresentou bom desempenho diante dos estudos adsortivos, 

cujo pH ótimo de adsorção é 10, tempo de contato 20 minutos, o modelo pseudo-

segunda ordem descreve o comportamento cinético de adsorção, sua capacidade 

máxima de adsorção foi de 90,5 mg g-1, ajustando-se ao modelo teórico de 

Langmuir. A temperatura influência na adsorção do adsorvente utilizado, pois para 

os sistemas estudados nas temperaturas de 25, 35 e 45 ºC a quantidade adsorvida 

foi de 46,7 mg g-1, 58,42 mg g-1 e 90,5 mg g-1, respectivamente. 

A Cel-AMF trouxe resultados de adsorção melhorados em comparação a 

celulose natural, pois o tempo de equilíbrio foi de 10 min,  o processo de adsorção 

seguiu a cinética de pseudo-segunda ordem, pH 10, capacidade máxima de 

adsorção de 150,0 mg g-1, ajustando-se ao modelo teórico de Temkin, sendo que o 

processo de adsorção é afetado pela temperatura, pois com o aumento da mesma 

25, 35 e 45 ºC a quantidade adsorvida também aumenta 124,9, 144,5 e 150,0 mg g-

1, respectivamente. 

Considerando os resultados obtidos, admite-se que a modificação ocorreu com 

sucesso e que a celulose natural e principalmente a Cel-AMF são promissoras para 

a remoção do corante verde brilhante em sistemas aquosos.   
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CAPÍTULO 3 (ARTIGO III): 

INCORPORAÇÃO DE CLOROETILFOSFATO NO BIOPOLÍMERO CELULOSE E 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ADSORTIVO PARA O CORANTE VERDE 

BRILHANTE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Incorporação de cloroetilfosfato no biopolímero celulose e avaliação do 

potencial adsortivo para o corante verde brilhante. 

 

Fabrícia de Castro Silva*1, Edson Cavalcanti da Silva Filho1 

 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais, Laboratório Interdisciplinar 

de Materiais Avançados - LIMAV, Centro de Ciências da Natureza-CCN, 

Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina-PI, Brasil, CEP 64049-550. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

briciaquimica@hotmail.com * 

 



110 

 

RESUMO 

 

A celulose é vastamente utilizada na adsorção de corantes, sendo usada 

naturalmente ou com sua superfície modificada, assim o presente estudo objetivou 

fosfatar a celulose com cloroetilfosfato, avaliar seu potencial como adsorventes do 

corante verde brilhante e comparar seus resultados ao da celulose natural. O 

material fosfatado (Cel-ClF) foi caracterizado por DRX onde verificou-se que a 

cristalinidade do material permaneceu, por IV que apareceram duas bandas em 

1059 e 1027 cm-1 indicando a presença da ligação C-O-P, por RMN de 31P 

aparecendo um sinal largo em 1,86 ppm e por termogravimetria onde a Cel-ClF 

mostrou-se termicamente mais estável que a celulose precursora. Através dos testes 

de adsorção obteve-se o tempo de equilíbrio que foi de 20 e 120 min, para a Cel-

natural e Cel-ClF respectivamente, e que em ambos os casos o sistema segue o 

modelo pseudo-segunda ordem. O maior remoção ocorreu em pH 10, tendo em vista 

que o corante é catiônico. A capacidade máxima de adsorção foi de 46,7, 58,42 e 

90,5 mg g-1 para celulose natural e  113,6, 114,2 e 112,1 mg g-1 para Cel-ClF a 25 

ºC, 35 ºC e 45 ºC, respectivamente, as isotermas experimentais da Cel-natural 

ajustaram-se melhor ao modelo de Langmuir, e as da Cel-ClF em 25 ºC ajustou-se 

melhor ao modelo de Langmuir e em 35 ºC e 45 ºC ao modelo de Freundlich.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: celulose, modificação, adsorção. 
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ABSTRACT 

Cellulose is vastly used in adsorption of dyes, being used in its natural way or 

with its surface modified, so the present study aimed to phosphate cellulose with 

chloroethyl phosphate, value their potential as adsorbents of bright green dye and 

compare their results to that of pure cellulose. The phosphatic material (Cel-ClF) was 

characterized by DRX where it was found that the crystallinity of the material 

remained, by IV that appeared two bands in 1059 and 1027 cm-1indicating the 

presence of the link C-O-P, by RMN to 31P appearing a broad signal in ppm and by 

1.86 thermogravimetry where the Cel-ClF proved to be thermally more stable than 

cellulose forerunner. Through the tests of adsorption it was obtained the balance that 

was 20 and 120 min, for the Cel-natural and Cel-ClF respectively, and that in both 

cases the system follows the pseudo second order model. The largest removal 

occurred at pH 10, considering that the dye is cationic. The maximum adsorption was 

46.7, 58.42 and 90.5 mg g-1for pure cellulose and 113.6, 114.2 and 112.1 mg g-1 for 

Cel-ClF to 25° C, 35° C and 45° C, respectively, the experimental isotherms of Cel-

natural adjusted better to the Langmuir model, and the Cel-ClF in 25° C set the 

Langmuir model better and at 35° C and 45° C the Freundlich model.  

  

  

 

Keywords: cellulose, modified, adsorption. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Os ecossistemas aquáticos são de extrema importância ecológica, além de 

serem utilizados para diversos fins, como: lazer, recreação e atividades pesqueiras, 

sendo esta importante atividade de subsistência das comunidades ribeirinhas 

(Merten & Minella, 2002).  

O crescimento da atividade industrial, bem como o crescimento populacional, 

tem contribuído para o aumento significativo de diversas poluições no meio aquático 

(Jimenez, Bosco & Carvalho, 2004).  

A água é considerada o solvente universal e, por sua extraordinária capacidade 

de dissolução, representa o veículo de grande parte de impurezas, e se não receber 

o devido tratamento terá suas características físicas, químicas e ecológicas 

substancialmente modificadas (Branco, 2003).  

A água utilizada nas indústrias têxteis serve como veículo para os corantes 

utilizados no processo de tingimento, gerando efluentes altamente coloridos (Toledo, 

2004). A descoloração de tais efluentes pode ser feita por coagulação, precipitação, 

osmose reversa, adsorção e muitas outras técnicas, no entanto, a adsorção se 

sobressai sobre as demais por se tratar de uma técnica simples, sendo um dos 

processos mais eficazes para a remoção de cor e tratamento de efluentes têxteis, 

onde faz-se uso de materiais de baixo custo, como a celulose. 

A celulose por ser o biopolímero mais abundante, modificável e renovável na 

natureza, torna-se uma matéria prima promissoras disponíveis em termos de custo 

para adsorção e síntese de novos materiais (Gurgel, et al. 2008). A presença de 

grupos hidroxilas na superfície da celulose, é capaz de sofrer reações típicas de 

álcoois primários e secundários, nos quais são os possíveis sítios ativos para 
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modificação do polímero (Suflet, Chitanu & Popa, 2006; Zhou, et al. 2011; Aloulou, 

Boufi & Labidi, 2006). 

A modificação química da celulose é um método eficiente para a produção de 

materiais com propriedades melhoradas em relação ao polímero precursor (Mulinari 

& Da Silva, 2008).  

A fosforização da celulose é pouco explorada, mas muito promissora nos 

processos de troca iônica (Nifant'ev, 1965), inibidor da ativação de proteínas no 

sangue que são prejudiciais em hemodiálise após incorporação nas membranas 

(Suflet, Chitanu & Popa, 2006), na purificação e separação de proteínas, vitaminas e 

outros importantes produtos naturais (Nifant'ev, 1965), além de ser empregada na 

adsorção de fármacos, metais e corantes. 

Dessa forma o objetivo deste trabalho é a fosforilação da celulose mediante a 

adição do agente cloroetilfosfato, para se obter um produto com propriedades de 

adsorção superior ao do polímero precursor, a fim de comparação entre ambos na 

adsorção do corante verde brilhante, avaliando os parâmetros: tempo, pH, 

temperatura e concentração. 

 

2.0 PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. Reagentes 

  

 Celulose microcristalina (Aldrich), cloroetilfosfato (Dinâmica), acetona 99,5% 

(Isofar), corante verde brilhante (Aldrich), hidróxido de sódio (Impex), ácido clorídrico 

(Impex), nitrato de potássio (Impex) e água deionizada, todos com grau analítico. 

Foram utilizados sem prévia purificação.  
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A Figura 1 mostra a estrutura química do corante verde brilhante. 

 

N

H3C

H3C N CH3

CH3

X-

 

FIGURA 1: Estrutura química do corante verde brilhante. 

  

2.2. Síntese da celulose com cloroetilfosfato 

 

 Uma massa de 3,0 g da celulose microcristalina foi posta em contato com 7 mL 

de cloroetilfosfato sob agitação mecânica por 4h a temperatura de 95 °C. Após o 

término da reação, separou a celulose por filtração e em seguida lavou o material 

com acetona e com água deionizada. O sólido fosfatado foi seco na estufa a 60 °C 

por 48 h (Santana, et al. 2010; Sousa, Da Silva Filho & Airoldi, 2009). O produto 

obtido foi denominado de Cel-ClF. 

 

 2.3. Caracterizações 

 

As técnicas empregadas na caracterização dos materiais antes e após a 

modificação foram difratometria de raios-X, infravermelho, ressonância magnética 

nuclear de 31P e termogravimetria. 
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A difração de raios-X foi realizada em um difratômetro da marca Shimadzu, 

modelo XR-D600 A, na faixa 2θ entre 5 a 75°. A velocidade de varredura foi de 5° 

min-1, utilizando a fonte de radiação CuKα, com comprimento de onda 154,06 pm.  

Os espectros de infravermelho das amostras foram obtidos usando 

espectrômetro FTIR da Varian, pelo método da pastilha em KBr 1% de amostra, em 

100 varreduras, na região de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 

O espectro de RMN 31P do sólido modificado foi obtido pela técnica de 

polarização cruzada (CP) com rotação de ângulo mágico (MAS), no espectrômetro 

Bruker AC 300 à temperatura ambiente. Com tempo de relaxação de 3 s, de 

aquisição 50 ms e de contato 3 ms, com frequência de rotação de aproximadamente 

4 MHz e frequência de ressonância 75 MHz. 

 As análises termogravimétricas foram obtidos no instrumento da marca TA e 

modelo SDT Q-600 V20.9 Build 20, numa faixa de temperatura de  25 até 1000 ºC, 

com taxa de aquecimento de 10 ºC mim-1, sob fluxo constante de nitrogênio. 

A determinação das concentrações dos soluções do corante, foi determinada 

no espectrofotômetro de absorção molecular UV/Visível, Varian, modelo CARY 300. 

 

2.4. Adsorções 

 

2.4.1. Ponto de carga zero (pHpzc) 

 

O ponto de carga zero dos materiais foi obtido segundo o método da adição de 

sólidos (Balistrieri & Murray, 1981).  

Foram adicionadas 20,0 mL de solução de KNO3 0,1 mol L-1
 em uma série de 

béqueres. O valor de pH de cada recipiente foi ajustado utilizando soluções de HCl 
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e/ou NaOH 0,1 mol L-1
  para valores de pH de 1,0 a 12,0, o pH inicial (pHi) da 

solução foi medido. Posteriormente 20 mL de cada béquer contendo KNO3 foi 

adicionado em 20,0 mg da de cada material, a suspensão foi agitada por 24 horas 

sob agitação mecânica a 150 rpm. Seguido de uma filtração e leitura do pH final, 

utilizando um pHmetro Tecnal TEC-3MP. 

A diferença entre o pH inicial e final foi calculada por ∆pH= pHi – pHf. No 

gráfico de ∆pH em função de pHi, o valor de  pHi onde ∆pH for 0 é chamado ponto 

de carga zero, pHpzc, do material. Este procedimento foi realizado para ambos os 

materiais. 

 

2.4.2. Cinética de adsorção 

 

O equilíbrio cinético foi realizado em bateladas utilizando uma faixa de tempo 

de contato de agitação entre 0 e 180 minutos, onde 20 mL da solução do corante 

numa concentração de 100,0 mg L-1, foram postos em contato com 20,0 mg do 

material adsorvente sob agitação mecânica a 150 rpm em diferentes intervalos de 

tempo a 25 ºC. Seguido de centrifugação, diluição e a análise das concentrações 

finais das soluções. 

A concentração do corante adsorvido na fase adsorvente foi quantificada 

conforme a equação 1: 

 

             m

VCC
q eo *)( −

=
                          Eq. 1 
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onde Co e Ce são as concentrações iniciais e no equilíbrio em solução em mg L-1, m 

a massa do material em g e V o volume da solução utilizado em mL. 

Os resultados obtidos com os experimentos foram estudados com os modelos 

cinéticos de adsorção pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, difusão de 

intrapartícula e Elovich (Lagergren, 1898; Ho & Mckay, 1999; Weber & Morris, 1963; 

Aharoni & Tompkins, 1970).  

O modelo pseudo-primeira ordem de Lagergen, representado pela Equação 2, 

talvez seja o primeiro exemplo relatado na literatura que investiga e descreve a taxa 

de adsorção em um sistema de fase líquida. 

 

tKqqq tte 1ln)ln( −=−
    

Eq. 2 

 

sendo qe e qt (mg g-1) os valores da quantidade adsorvida por unidade de 

massa em equilíbrio e em qualquer momento t, qt (mg g-1) é a quantidade adsorvida 

por grama de adsorvente no tempo t (mim) e K1 (min-1) é a constante de velocidade 

de adsorção de pseudo-primeira ordem, que é obtida  partir da inclinação da reta ao 

se plotar o gráfico de ln(qe-qt) vs t (Lagergren, 1898).  

O modelo pseudo-segunda ordem de Ho e Mckay, é representado pela 

Equação 3, onde a velocidade inicial de adsorção, representada por h (mg g-1 min-1), 

quando  t = 0 é obtida através da Equação 4 (Ho & Mckay, 1999). 

 

t
qqKq

t

eet

11
2

2

+=           Eq. 3 
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2

2 eqKh =                 Eq. 4 

onde qe (mg g-1) é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente na 

condição de equilíbrio, qt (mg g-1) é a quantidade adsorvida por grama de adsorvente 

no tempo t (mim) e K2 a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem (g mg-1 

min-1), tal equação prevê que a razão entre a quantidade adsorvida em função do 

tempo deve ser linear.   

A difusão intrapartícula foi evidenciada por Weber e Morris, que em seus 

experimentos observaram que em muitos casos de adsorção, o soluto variava quase 

que proporcionalmente com t1/2 ao invés de com o tempo de contato t (Weber & 

Morris, 1963). Sua expressão é representada pela Equação 5. 

 

     CtKq pt += 2/1
                   Eq. 5 

 

sendo Kp a constante de difusão intrapartícula (mg g-1 min-1/2), C é uma 

constante relacionada com a resistência à difusão (mg g-1) e qt a quantidade 

adsorvida (mg g-1) no tempo t (min). Caso ocorra difusão intrapartícula o gráfico de qt 

em função de t1/2 deve ser linear. 

A Equação (6) de Elovich, é adequada para sistemas cujas superfícies de 

adsorção são heterogêneas: 

 

)(ln)(ln tq t βαββ +=           Eq. 6 
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sendo β a constante de dessorção (g mg-1), α a taxa inicial de adsorção (mg g-1 

min-1) e qt a quantidade adsorvida (mg g-1) no tempo t (min) (Aharoni & Tompkins, 

1970). 

 

2.4.3. Influência do pH 

 

Para se ajustar o pH inicial da solução do corante, utilizou-se soluções de HCl 

e NaOH. Em uma série de erlenmeyer foram postos em contato 20,0 mg do 

adsorvente com 20 mL da solução do corante  (100,0 mg L-1), com pH variando entre 

3 e 10. A solução do corante ficou em contato com o adsorvente sob agitação a uma 

velocidade constante de 150 rpm, durante 1 hora a 25 ºC. Em seguida as amostras 

foram centrifugadas, diluídas e a concentração final da solução sobrenadante 

determinada por Uv-Vis. Assim o pH ótimo para adsorção foi determinado. 

 

2.4.4 Isotermas experimentais 

 

Da mesma forma descrita anteriormente foram obtidas as isotermas 

experimentais de adsorção, contudo foi utilizando faixa de concentração de 20 a 200 

mg L-1, pH e tempo pré-determinados. Em seguida foram centrifugadas, diluídas e 

analisadas. 

As isotermas experimentais de adsorção foram realizadas a 25, 35 e 45 ºC 

para ambos os materiais. 

Para estabelecer a correlação mais apropriada para as curvas de equilíbrio em 

todas as temperaturas para cada corante, três modelos teóricos de isotermas foram 
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utilizados: Langmuir, Freundlich e Temkin (Langmuir, 1918; Freundlich, 1907; 

Temkin & Pyzhev, 1940). 

Os dados da adsorção foram ajustados pelo modelo linear de Langmuir. A 

expressão linear de Langmuir é dada pela equação 7: 

 

            m

e

mLe

e

q

C

qKq

C
+=

1

                      Eq. 7
 

 

sendo Ce a concentração do corante no equilíbrio (mg L-1), qe a quantidade 

adsorvida no equilíbrio (mg g-1), qe a constante relacionada com a capacidade de 

adsorção máxima (mg.g-1) e KL a constante relacionada com a energia de adsorção 

(L mg-1). A característica essencial da isoterma de Langmuir pode ser expressa pela 

constante adimensional chamada parâmetro de equilíbrio (RL) de acordo com a 

Equação 8: 

                     eL

L
CK

R
+

=
1

1

                    Eq. 8
 

 

sendo Ce a concentração inicial mais alta (mg L-1) e KL a constante de Langmuir. Se 

0 < RL < 1 a adsorção é favorável. 

A isoterma de Freundlich é utilizada para sistemas com superfície heterogênea, 

onde ocorre adsorção em multicamadas com interação entre as moléculas de 

adsorvato (Freundlich, 1907) e é apresentada na Equação 9: 

    

)/1( n

eFe CKq =
                     Eq. 9 
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Onde qe é a quantidade de íons adsorvidos por unidade de adsorvente em mg 

g-1, Ce a concentração de íons na fase fluida, no equilíbrio em mg L-1, n e KF são os 

parâmetros empíricos de Freundlich, e a magnitude de suas constantes fornecem 

uma indicação da afinidade e capacidade de adsorção do sistema adsorvente-

adsorbato, respectivamente (Freundlich, 1907).  

A isoterma de Temkin contém um fator que mostra como ocorrem as interações 

entre o adsorvato e o adsorvente. Esta isoterma assume que o calor de adsorção de 

todas as moléculas que recobrem o adsorvente diminui linearmente em função do 

recobrimento, devido a interações adsorvato-adsorvato e, a adsorção é 

caracterizada por uma distribuição uniforme de energias de ligação (Hamdaoui & 

Naffrechoux, 2007). A isoterma de Temkin é representada pela Equação 10:  

      
e

T

T

T

e C
n

K
n

q ln
1

ln
1

+=

               Eq. 10
 

sendo que nT indica, quantitativamente, a reatividade dos sítios energéticos do 

material e KT é a constante de equilíbrio de ligação (L mg-1).  

 

3.0 RESULTADOS 

 

3.1. Caracterizações 

 

Na Figura 2 estão mostrados os difratograma de raios-X da celulose natural (a) 

e da Cel-ClF. Mudanças notáveis não foram observadas depois da reação de 

fosforilação, na qual exibiram picos de difração de 15,77º, 22,56º e 34,55º, indicando 

que tem uma estrutura microcristalina semelhante a da celulose natural, que 

apresentou picos característicos em aproximadamente 15,68º, 22,40º e 34,55º.  
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FIGURA 2: Difratograma de raios-X da celulose natural (a) e da Cel-ClF (b). 

 

Os espectros de infravermelho da celulose natural e fosfatada estão ilustrados 

na Figura 3. 
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FIGURA 3: Espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier da 

celulose natural (a) e da Cel-ClF (b).  

 

Na Figura 3 (a) encontra-se o espectro da celulose natural que apresenta por 

volta de 3430 cm-1, a banda referente à vibração de estiramento OH das hidroxilas 
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primárias e secundárias, υ (-CH-OH) e υ (-CH2-OH), respectivamente. Por volta de 

2885 cm-1 encontra-se a banda referente à vibração de estiramento dos grupos CH e 

CH2. A banda em 1655 cm-1 refere-se a vibração de deformação do grupo OH. As 

bandas em torno de 1451 a 1319 cm-1 são decorrentes da deformação do grupo CH-

OH. As bandas por volta de 1170 a 1060 cm-1 são referentes ao estiramento da 

ligação C-O, referente a estrutura do anel glicopinarosídeo e as bandas presentes 

na região abaixo de 1000 cm-1 são atribuídas às absorções de grupos alcoólicos, 

também do anel (Hao, et al. 2012). 

A celulose modificada manteve as bandas intrínsecas da celulose, contendo 

algumas alterações, como observado na Figura 3. A banda de absorção em 3384 

cm-1 correspondente ao estiramento OH apresentou-se mais larga com diminuição 

do comprimento de onda comparado ao da celulose precursora, devido a 

modificação que ocorreu na hidroxila do C6, referindo-se a hidroxilas dos carbonos 2 

e 3, das hidroxilas do carbono 6 não substituídas. E pelo mesmo motivo há 

modificação na banda decorrente da vibração de deformação do grupo OH por volta 

de 1662 cm-1. 

A banda em 2906 cm-1 é atribuída ao estiramento do grupo CH2, que 

diferentemente da celulose natural, que sua banda é mais intensa, devido à 

incorporação do cloroetilfosfato, que incorpora novos grupos CH2 no biopolímero. O 

conjunto de bandas entre 1448 e 1322 cm-1 referem-se a deformação do grupo CH-

OH e nesta região ocorre o estiramento do éster fosfato P=O por isso as mesmas 

apresentaram-se mais intensas e com o aparecimento de uma nova banda em 1240 

cm-1.   

Outro conjunto entre 1162 e 1053 cm-1 são das ligações C-O. As duas bandas 

de 1059 e 1027 cm-1 indicando a presença da ligação C-O-P, consequentemente 
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sugerindo a reação de fosfatação (Granja, et al. 2001; Skorynina, et al. 1970). 

Observa-se ainda a diferença na banda em 894 cm-1 da celulose natural, que 

ocorreu uma diminuição na intensidade e o deslocamento para 888 cm-1, após a 

modificação, que refere-se ao grupo C-OH, indicando que a imobilização do grupo 

ocorreu no grupo OH. 

Na Figura 4 encontra-se o espectro de RMN de 31P da celulose fosfatada, tal 

técnica foi realizada com intuito de confirmar a presença de fósforo no sólido 

modificado.  

-100 0 100

Deslocamento químico (ppm)
 

FIGURA 4: Espectro de RMN de 31P da Cel-AMF. 

 

A ocorrência de um sinal a 1,86 ppm, está associado à presença do grupo 

fosfato, confirmando que a reação de fosforilação ocorreu. As duas bandas laterais 

simétricas em -85,6 e 81,2 ppm são bandas resultantes da rotação da anisotropia 

em pó (Wanrosli, Rohaizu & Ghazali, 2011). Diferente dos outros espectros de RMN 

de 31P para as outras celuloses fosfatadas, neste material ocorre um pico largo, 

indicando a presença de uma única espécie de fósforo no material (P-O-C), devido o 
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grupo incorporado possuir um grupo orgânico, este provoca o alargamento, diferente 

das outras superfícies que foram modificadas com fósforos inorgânicos. 

Na Figura 5 são mostradas as curvas termogravimétricas da celulose natural 

(a) e da modificada (b). 
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FIGURA 5: Curvas TG/DTG da celulose natural (a) e Cel-ClF (b) sob atmosfera 

dinâmica de N2 (100 mL mim-1).  

 

A Cel-natural apresentou dois eventos de perca de massa e a Cel-ClF três 

eventos, sendo o primeiro referente a perda de água, ocorrendo entre 25 e 70 ºC e 

29 a 100 ºC, com 7 e 5% de perda de massa, respectivamente. Tal perca não é 

válida para avaliação de estabilidade térmica, pois é atribuída simplesmente à 

liberação da água fisicamente adsorvida na superfície dos materiais. O segundo 

evento, na faixa de temperatura de 269 a 391 ºC é referente a degradação da 

celulose, que na natural ocorreu quase 100% de decomposição. Já para a celulose 

modificada, o segundo evento ocorre na faixa de temperatura de 222 a 304 °C, com 

uma decomposição próxima a 50%, referente a condensação de grupos hidroxilas 

superficiais e inicio da degradação da estrutura carbônica, que continua  de forma 

quase contínua em temperatura maior que 304 °C, ocorrendo uma degradação total 
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de cerca de 76% de sua massa, continuando a degradação da estrutura do 

polissacarídeo, resultando uma massa referente ao óxido de fósforo que não sofre 

degradação, oriundo do grupo fosfato incorporado.  

Com posse das caracterizações e mediante suas análises foi possível 

desenvolver uma sugestão da proposta de reação, mostrada na Figura 6. 

 

 

 

FIGURA 6: Proposta de reação da celulose natural com cloroetilfosfato. 

 

3.2. Adsorção 

 

Para avaliar tal técnica primeiramente fez-se o estudo do ponto de carga zero, 

Figura 7, para verificar o comportamento de cargas na superfície dos materiais em 

análise. 
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FIGURA 7: Estudo do potencial de carga zero da celulose natural (a) e Cel-ClF (b). 
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Através da Figura 7 (a) observa-se que em valores de pHi menores que 6,35 

ocorre retenção de prótons pelo material, caracterizado pelo pequeno aumento no 

pHf analisado, deste ponto em diante a retenção diminui gradativamente até pHi 6,35 

em que as cargas positivas e negativas se equivalem. Este ponto chama-se ponto 

de carga zero, pHpcz, que corresponde ao valor onde a curva intercepta o ponto onde 

a variação do pH é nula. Após esse ponto, a superfície do material começa a liberar 

prótons e dessa forma ocorre a diminuição do valor de pHf. 

Na Figura 7 (b), o valor em que ocorre o ponto de carga zero (pHpzc) diminui 

para 4,96 após a incorporação do grupo fosfatado na estrutura da celulose, tal fato é 

devido ao aumento de grupos ácidos na superfície do material sintetizado. 

Pode-se afirmar através deste estudo que o processo de adsorção será 

favorecido em meio básico, tendo em vista que nesta situação as superfícies dos 

materiais se encontrarão carregadas negativamente fixando melhor o corante verde 

brilhante, pois este é catiônico (Srivastava, Mall & Mishra, 2005). 

 

3.2.1 Estudo Cinético 

 

A Figura 8 mostra o estudo do tempo de contato no corante com os 

adsorventes estudados. 
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FIGURA 8: Estudo do tempo de contato na adsorção do corante verde brilhante na 

celulose natural (a) e na Cel-ClF (b). 

 

Os resultados do estudo do tempo de equilíbrio (Figura 8) evidenciam que a 

velocidade de adsorção é maior para a celulose natural, observa-se também que há 

necessidade de um tempo maior de contato, superior a 100 minutos, para se 

alcançar o equilíbrio do novo biopolímero, apesar da variação ser muito pequena 

após 90 minutos, e que neste período a quantidade de corante removido é bem 

superior, chegando a quadriplicar o valor de remoção quando comparada a celulose 

natural, indicando a presença do grupo fosfato no material sintetizado.  

A celulose natural atingiu o equilíbrio em 20 minutos com capacidade de 

adsorção de 15,81 mg g-1 e a Cel-ClF obteve seu equilíbrio em 120 minutos com 

adsorção máxima de 64,5 mg g-1. 
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Através dos quatro modelos matemáticos aplicados para elucidar a cinética de 

adsorção do adsorvato no adsorvente foi possível obter as Figura 9 e 10 que 

mostram os ajustes feitos aos modelos cinéticos obtidos para celulose natural e para 

a Cel-ClF, respectivamente. 
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FIGURA 9: Modelos cinéticos para a celulose natural no corante verde brilhante – (a) 

primeira ordem, (b) segunda ordem, (c) difusão de intrapartícula e (d) Elovich. 
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FIGURA 10: Modelos cinéticos para a Cel-ClF no corante verde brilhante – (a) 

primeira ordem, (b) segunda ordem, (c) difusão de intrapartícula e (d) Elovich. 

 

A Tabela 1 mostra os parâmetros obtidos com a adequação aos diferentes 

modelos cinéticos para o sistema estudado em meio aquoso. 
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TABELA 1: Parâmetros cinéticos lineares calculados para celulose natural e Cel-ClF 

em corante verde brilhante. 

Modelos Cinéticos Parâmetros Celulose 
natural 

Cel-ClF 

 qe (mg g-1) 15,8140 64,5000 

Pseudo-primeira ordem K1 (min-1) 0,0287 0,0173 

 qt (mg g-1) 0,4939 18,5478 

 R2 0,4838 0,9454 

 qe (mg g-1) 15,8140 64,5000 

 K2 (g mg-1 min-1) 0,0819 0,0020 

Pseudo-segunda ordem qt (mg g-1) 15,8730 66,6667 

 R2 0,9842 0,9996 

 h (mg g-1 min-1) 20,6355 8,8889 

 KP (g mg-1 min-1/2) 0,1376 1,4555 

Difusão intrapartícula C (mg g-1) 14,9323 44,9911 

 R2 0,2888 0,8338 

 α (g mg-1 min-1) - 23,8761 

Elovich β (g mg-1) 0,1973 6,3162 

 R2 0,4992 0,9499 

 

Através dos dados contidos na Tabela 1, constata-se que os comportamentos 

cinéticos ajustaram-se melhor ao modelo de pseudo-segunda ordem para ambos os 

materiais, tendo em vista que o coeficiente de correção linear foi de 0,9842 e 0,9996, 

para a Cel-natural e Cel-ClF, respectivamente, além de possuir o valor da 

quantidade adsorvida por grama de adsorvente, obtidos experimentalmente, qe, bem 

próximo dos valores calculados, qt (Lima, et al. 2008; Salleh, et al. 2011). 

 

3.2.2 Estudo do pH 
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O pH da solução afeta a carga da superfície dos adsorventes, bem como afeta 

o grau de ionização de diferentes poluentes. A mudança de pH afeta o processo de 

adsorção pela dissociação de grupos funcionais nos sítios ativos da superfície do 

adsorvente (Mall, Srivastava & Agarwal, 2006). 

Para o corante em estudo observou-se que nos valores de pH 1,0, 2,0, 11,0 e 

12,0 ocorrem alterações espectrais no que diz respeito a mudanças no comprimento 

de onda de absorção máxima. Por consequência, o efeito da variação do pH inicial 

das soluções do corante foi avaliado apenas com os valores de pH entre 3,0 e 10,0, 

como mostra a Figura 11. 
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FIGURA 11: Estudo do pH na adsorção do corante verde brilhante na celulose 

natural (a) e Cel-ClF (b). 

 

A eficiência da remoção foi máxima em pH 10, estudos anteriores tiveram 

resultados semelhantes utilizando corantes catiônicos (Rehman, et al. 2013; Nandi, 

Goswami & Purkait, 2009; Hameed, Mahmoud & Ahmad, 2008; Gong, et al. 2005), 

assim este foi o pH escolhido para as posteriores análises. 
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3.2.3 Isoterma de Adsorção 

 

A Figura 12 apresenta os dados experimentais de equilíbrio do corante verde 

brilhante nos biopolímeros em estudo. 
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FIGURA 12: Isoterma de adsorção em diferentes temperaturas para o sistema 

celulose natural (a) e Cel-ClF (b) no corante verde brilhante. 

 

Podemos observar na Figura 12 que as curvas de equilíbrio possuem duas 

etapas, a primeira caracterizada por um aumento na capacidade de adsorção, 

devido a grande afinidade os materiais e o corante e a segunda etapa caracterizada 

por um platô, que representa a máxima capacidade de saturação na monocamada.  

A capacidade máxima de adsorção do corante por grama do adsorvente na 

superfície dos materiais foram de 46,7, 58,42 e 90,5 mg na celulose natural e  113,6, 

114,2 e 112,1 mg na Cel-ClF a 25 ºC, 35 ºC e 45 ºC, respectivamente.  

Vale ressaltar que o aumento da temperatura favoreceu o processo de 

adsorção da Cel-natural, evidenciando um processo endotérmico, o mesmo não é 
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observado para a Cel-ClF, pois as capacidades máximas de adsorção não 

apresentaram variação significativa com o aumento de temperatura. 

Para estabelecer a correlação mais apropriada para as curvas de equilíbrio em 

todas as temperaturas, três modelos de isotermas foram utilizados: Langmuir, 

Freundlich e Temkin. 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros das isotermas e a qualidade do ajuste 

para a adsorção em estudo. 
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TABELA 2: Parâmetros obtidos para diferentes modelos de isotermas para adsorção 

do corante verde brilhante em Cel-natural e Cel-ClF em diferentes temperaturas, pH 

10. 

 

Com base nos dados contidos na Tabela 2 podemos observar que a isoterma 

experimental da Cel-natural ajusta-se melhor ao modelo de Langmuir, pois este 

apresenta os maiores valores do coeficiente de correlação linear nas três 

temperaturas. 

Modelos 25 oC 35 oC 45 oC 

 

Langmuir 

Celulose 

natural 
Cel-ClF 

Celulose                                    

natural 
Cel-ClF 

Celulose                                    

natural 
Cel-ClF 

qm (mg g-1) 56,9476 149,9250 68,4462 193,4235 98,9119 161,2903 

KL (L mg-1) 0,0931 0,1213 0,0743 0,0412 0,2882 0,0681 

RL 0,3043 0,3457 0,1477 0,4060 0,2654 0,2967 

R2 0,9523 0,8825 0,9901 0,6003 0,9677 0,8698 

Freundlich       

n 1,8106 1,5154 1,9925 1,5787 2,1739 1,6901 

KF (mg g-1) 6,4010 17,1945 7,5101 12,2597 22,7101 14,8823 

R2 0,8241 0,7792 0,9792 0,9082 0,6028 0,9712 

Temkin       

nT 0,0799 0,0277 0,0793 0,0338 0,0528 0,0349 

KT ( L mg-1) 0,9989 1,1687 1,1949 0,8621 4.9472 1,1372 

R2 0,9307 0,8430 0,9633 0,7743 0,8329 0,8628 
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Para a Cel-ClF em 25 ºC sua isoterma experimental ajustou-se melhor ao 

modelo de Langmuir, devido seu coeficiente de correlação linear apresentar maior 

valor quando comparado aos demais modelos, no entanto em 35 ºC e 45 ºC ambas 

ajustaram-se melhor ao modelo de Freundlich devido à melhor linearidade, 

caracterizando uma adsorção em multicamadas. 

 

4.0 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi sintetizada uma celulose fosfatada com cloroetilfosfato e 

compará-la com a celulose precursora como adsorventes para a adsorção do 

corante verde brilhante.  

As técnicas de caracterização utilizadas contribuíram para comprovar a 

eficiência da incorporação do grupo fosfato na superfície da celulose, através dos 

DRX observa-se que a cristalinidade do material permaneceu após a síntese, no IV 

apareceram duas bandas em 1059 e 1027 cm-1 para a amostra indicando a 

presença da ligação C-O-P, no RMN de 31P ocorreu a presença de um sinal largo 

em 1,86 ppm e nas curvas termogravimétricas a Cel-ClF apresentou-se 

termicamente mais estável que a celulose precursora. 

Por meio dos testes de adsorção foi possível determinar que o tempo de 

equilíbrio foi de 20 e 120 min, para a Cel-natural e Cel-ClF respectivamente, e que 

em ambos os casos os dados experimentais são melhor ajustados ao modelo 

pseudo-segunda ordem.  

O melhor remoção ocorreu em pH 10, tendo em vista que o corante é catiônico. 

A remoção aumentou significativamente após a fosfatação da celulose sendo 

comprovado por a capacidade máxima de adsorção que foi de 46,7, 58,42 e 90,5 mg 
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g-1 de celulose natural e  113,6, 114,2 e 112,1 mg g-1 de Cel-ClF a 25 ºC, 35 ºC e 45 

ºC, respectivamente, as isotermas experimentais da Cel-natural ajustaram-se melhor 

ao modelo de Langmuir, e as da Cel-ClF em 25 ºC ajustou-se melhor ao modelo de 

Langmuir e em 35 ºC e 45 ºC ambas ajustaram-se melhor ao modelo de Freundlich. 

Portanto a celulose modificada quimicamente apresentou capacidade de 

remoção do corante verde brilhante superior à da celulose natural, o que propicia a 

este material uma aplicabilidade útil. 
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Anexos 

 

Anexo I: Trabalhos gerados a partir desta dissertação. 
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Cellulose is considered the most abundant biopolymer in nature, and is renewable, 

biodegradable, nontoxic and modifiable [1]. The chemical pulp used is a suitable method for 

incorporating non-existent properties or to improve the existing properties, making them more 

efficient and selective for some applications. The modification occurs through chemical 

processes which are incorporated into appropriate molecules that can be attached to the 

functional groups such as hydroxyl groups available free, resulting in the production of 

cellulose derivatives [2]. In this work cellulose reacted with 3 mL of chloroethylphosphate at 

95 °C for 4 h under mechanical stirring, resulting in a solid Cel-ClP. The solid was 

characterized by FTIR, XRD, and 
31

P NMR. In the FTIR bands at 3439 and 3384 cm
-1

 are OH 

stretch where there the band broadening and a decrease in wavelength compared to the 

cellulose precursor. It is further noticed that the band at 1278 cm
-1

 intensity increased 

somewhat compared to pure cellulose, referring to stretch phosphate ester P=O. In the XRD 

showed a decrease in the crystallinity of the solid after the modification, this is due to the 

introduction of organophosphate groups on the surface of the cellulose bonds formed by 

hydroxyl groups, thereby changing the intramolecular and intermolecular (Figure 1). In 

occurred 
31

P NMR signal at 1.86 ppm, related to the presence of phosphorus, indicating 

surface modification, which is related to phosphorus chloroethylphosphate molecule. The set 

of characterizations confirmed the effectiveness of the reaction. 
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Figure 1: XRD of pristine cellulose (a) and Cel-ClP (b). 
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 The introduction of specific groups of cellulose makes it more selective for the adsorption 

process. When phosphate groups are incorporated, cellulose exhibits more active sites for such a 

process, promoting a good adsorption for proteins and metals [1]. This work was performed in 

order to modify the surface of cellulose by phosphorylation with metaphosphoric acid. In the 

phosphating 3.0 g of cellulose was put in contact with 40.0 g of urea in 100 mL of 

dimethylformamide under stirring for 1 h. Subsequently, the system was added 200 mL of 

metaphosphoric acid 1.25 mol L-1, stirring for 1 h. The system remained to stand for 14 h at 130 ° 

C. Then the solid was centrifuged and dried at 100 °C. The modified solid was characterized by 

XRD, 31P NMR and FTIR. In the XRD was observed that after phosphating there was a decrease 

in the intensity of the peaks as compared to the precursor material indicating the incorporation of 

the phosphate group in the cellulose. FTIR analyzed in increased intensity in the region 1169-907 

cm-1, the modified surface, suggesting the presence of a phosphate group attached to the 

replacement of C-OH per P-O-C connections [2]. The 31P NMR spectrum (Figure 1) shows two 

chemical shifts with values -2.5 and 5.4 ppm, which are corroborating the presence of phosphorus 

in pure cellulose. Confirming that phosphate groups which are chemically bound to cellulose.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: 31P NMR spectrum of the cellulose modified. 
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