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Introdução
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A água é o bem mais importante, é afetada por diferentes produtos

químicos, metais, etc. Os mais utilizados são os corantes em diferentes indústrias

(KAMAL et al., 2015).

Indústrias descartam corantes e metais em águas residuais onde

produzem vários efeitos indesejáveis. Por exemplo, a coloração da água

contaminada por corantes reduz a transmissão da luz solar, os ecossistemas

aquáticos não alcançam energia suficiente para a fotossíntese. Efluentes ácidos,

principalmente de DAM contém metais pesados. Além disso, um grande número

desses elementos são tóxicos e carcinogênicos (CHEN et al., 2017; KAMAL et

al., 2015).



Introdução

 Celulose é um polímero produzida por seres vivos. Estes são altamente
valorizados por serem renováveis e biodegradáveis (ZHANG et al., 2018).

 A celulose é o biopolímero mais abundante na natureza e apresenta uma
grande afinidade química devido a presença de diversos grupos hidroxilas
(BEZERRA, 2016).

 A celulose bacteriana (BC) é um tipo de celulose extracelular,
principalmente produzido pelas bactérias Acetobacter. Não há diferença
essencial na estrutura química entre o BC e a celulose vegetal. São ambas
moléculas de celulose compostas de moléculas de glicose ligadas por
ligações glicosídicas. No entanto, em comparação com a celulose vegetal a
BC tem um elevado grau de pureza, próximo de 100% do teor de celulose.
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As pesquisas mostram diversas aplicações da celulose e dentre essas tem

se mostrado uma ótima alternativa para adsorção (ISIK; SARDON;

MECERREYES, 2014; NAGARAJ; SADASIVUNI; RAJAN, 2017).

Além de: facilidade de operação e baixo custo. BC é muito adequada para lidar

com grandes volumes de águas residuais, pois é um recurso renovável (JIANG;

DINH; HSIEH, 2017a; JIANG; HU, 2019; WANG et al., 2015).

Celulose

Fonte: Autoras (2018)
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Metodologia
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A pesquisa se trata de uma revisão da literatura a partir de artigos

encontrados na base de dados Science Direct. Foram selecionados artigos

publicados entre 2012 e 2019, que tratassem da adsorção de corante e metais e

apresentassem informações relevantes sobre o processo de adsorção, como

adsorvente, adsorvato, capacidade máxima de adsorção e estudo cinéticos e

isotérmicos.

Resultados e discussão 
A pesquisa aumentou consideravelmente a partir do ano de 2015.

Segundo Huang e Chen (2015) o potencial da aplicação de BC tem sido mais

explorado nos últimos anos, e novos materiais baseados em celulose foram

aprimorados para processos de adsorção, demostrando o interesse de

pesquisadores nesse biopolímero.



Publicações encontradas

7 Fonte: Autoras (2019)



Resultados e discussão
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Foram selecionados vinte e oito artigos para a revisão bibliográfica,

cujo tema abordava a adsorção de celulose e de BC em corantes e metais

pesados. Inúmeros artigos se tratavam da funcionalização da BC a base de

diferentes materiais e sua caracterização para aumentar sua afinidade com meio

aquoso e melhorar o transporte de cátions.



Adsorvatos
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Capacidade máxima de 
adsorção: 694 mg/g

Capacidade máxima 
de adsorção: 
434,78 mg/g



Modelos cinéticos
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Os modelos cinéticos de adsorção mais relatados nos artigos

selecionados foram, pseudo-primeira ordem (LAGERGREN, 1898), pseudo-

segunda ordem (HO; MCKAY, 1998), equação de Elovich (NAMASIVAYAM;

KAVITHA, 2002) e difusão intra-partícula (WEBER; MORRIS, 1962), descritos

nas equações (1), (2), (3) e (4) respectivamente.

Verficou-se que a adsorção segue o modelo de pseudo-segunda ordem

devido a heterogeneidade da BC, confirmando que o controle do mecanismo de

velocidade é a adsorção química (reação química).
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Isotermas

Os modelos de isotermas de adsorção mais relatados foram os de

Langmuir (Langmuir, 1918) e Freundlich (1906). Conforme as equações a

seguir.

Também observou-se o modelo Dubinin–Radushkevich (Dubinin; 

Radushkevich, 1947) Eq. (7) . E o modelo de Temkin (Temkin, 1940) Eq. (8) 

Verificou-se que segundo a literatura a adsorção de celulose segue o

modelo de Langmuir, onde a adsorção ocorre em sítios específicos e

homogêneos na superfície do adsorvente, e cada sítio é responsável pela

adsorção de apenas uma molécula.



Conclusões 
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A utilização da celulose e BC como adsorvente

cresceu consideravelmente do ano de 2015 até os dias

atuais, BC é uma substância natural que despertou o

interesse em pesquisas

A estrutura da celulose e BC muitas vezes requer que ela

seja modificada para melhorar sua hidrofilicidade como

um adsorvente para a remoção principalmente de metais

para atrair prótons.

A adsorção por celulose segue o modelo

cinético de pseudo- segunda ordem devido a

heterogeneidade da BC e a isoterma de

Langmuir, segundo revisão da literatura.
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