
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Estudos de adsorção do azul de metileno em PET quimicamente 

modificado 

Adriana Costa Rodrigues (IC), Elaine Aparecida dos Santos Balduíno (IC), Karen Bertolo Lima (IC), 

Valéria Almeida Alves (PQ)
*
. e-mail: valeria.uftm@yahoo.com.br 

Departamento de Química. Instituto de Ciências Exatas, Naturais e Educação - ICENE. Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro - UFTM. Uberaba – MG. 

 

Palavras Chave: adsorção, PET, azul de metileno. 

Introdução 

É notável, na literatura especializada, o crescente 

número de trabalhos que relata as pesquisas sobre 

o processo de adsorção em diferentes tipos de 

materiais (adsorvente), principalmente, biomassa e 

argilominerais, os quais são submetidos a diversos 

tipos de tratamento químico, com vistas à 

potencialização das suas propriedades 

adsorvedoras. Também, as espécies escolhidas 

para realizar os estudos (adsorbato), são as mais 

variadas, e compreendem diversos tipos de íons de 

metais pesados, bem como moléculas orgânicas 

(corantes têxtil ou alimentício). 

Esses estudos têm como objetivo principal 

contribuir para a remoção de espécies 

contaminantes em águas ou efluentes, uma vez que 

os processos de tratamento de água e de esgoto 

não são eficientes no tocante à sua completa 

remoção, os quais continuam presentes a nível de 

concentrações na faixa de partes por milhão (ppm), 

ocasionando impactos ambientais e à saúde 

humana, os quais podem ser desastrosos. 

Dessa forma, esse trabalho visa mostrar o 

desempenho de poli(tereftalato de etileno), PET, 

quimicamente modificado, CM-PET, como 

adsorvente para a molécula modelo azul de 

metileno. Apesar de a literatura já apresentar um 

estudo nesse sentido
1
, o presente trabalho 

apresenta contribuições adicionais, principalmente 

no que diz respeito à utilização de modelos Físicos-

Químicos que regem o processo de adsorção do 

azul de metileno no CM-PET. 

Resultados e Discussão 

O PET utilizado foi oriundo de garrafas 

descartadas, o qual foi cortado, lavado, secado e 

submetido a reações de hidrólise em meios ácido e 

alcalino, com o propósito de funcionalizá-lo com 

grupos carboxílicos superficais
1
. O mecanismo de 

adsorção é favorecido a partir da troca de prótons 

pelo adsorbato que, nesse caso, deve ter carga 

positiva. A quantidade de sítios ácidos do CM-PET 

foi determinada por titulação ácido-base. Os ensaios 

de adsorção foram realizados com soluções de azul 

de metileno, de concentrações 5; 10; 15; 20 e 25 

ppm. Os sistemas de adsorção consistiram da 

transferência de 25,00 mL de cada uma destas  

 

soluções para erlenmeyers contendo 35 mg de 

CM-PET, os quais foram mantidos sob agitação 

magnética, a 25 
o
C, durante 2 h. O pH foi o natural. 

Após esse procedimento, as concentrações de 

equilíbrio, Ce, do azul de metileno foram 

determinadas usando a espectrofotometria no 

Visível. As isotermas de adsorção foram obtidas (qeq 

vs. Ce). O comportamento de adsorção (isotermas 

de adsorção) de seis tipos diferentes de CM-PET foi 

investigado; dos sistemas investigados, apenas três 

seguiram os modelos de Langmuir e/ou de 

Freundlich
2
. Os valores das constantes, obtidas a 

partir do ajuste desses modelos, mostraram que o 

processo de adsorção do azul de metileno no 

CM-PET é favorável. A constante de Langmuir, 

capacidade máxima de adsorção, qm, apresentou 

um valor bastante coerente com o valor obtido 

experimentalmente (qeq), no caso do CM-PET 

reagido em HNO3 durante 2 h e 4 h, o que sugere 

que o adsorvente, nessas duas condições 

experimentais, é indicado para estudos de adsorção, 

considerando outras espécies (adsorbatos). Vale 

ressaltar que o CM-PET reagido em HNO3 durante 

4 h, apresenta o inconveniente de ser bastante 

quebradiço e ser pulverizado durante o ensaio de 

adsorção; por isso, a sua utilização do CM-PET 

reagido em HNO3 durante 2 h pode ser preferível, 

apesar de ter apresentado menor valor de 

capacidade de adsorção. 

Conclusões 

O CM-PET apresentou potencialidade para 

adsorver o azul de metileno, sendo que o tipo de 

tratamento químico do PET influenciou na sua 

capacidade de adsorção. Ainda, o processo de 

adsorção seguiu o modelo de Langmuir (formação 

de monocamada do adsorbato na superfície do 

CM-PET e interação química entre adsorbato e 

adsorvente). 
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