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Introdução 
A adsorção química é um processo amplamente 
utilizado no tratamento de água e efluentes 
industriais, sendo o carvão ativado em pó (CAP) o 
adsorvente mais utilizado. Nanotubos de carbono 
(NTC) tem elevada área superficial e potencial para 
adsorver eficientemente diferentes poluentes

1
, 

abrindo a perspectiva de sua utilização no controle 
da poluição aquosa. Dessa forma, o objetivo deste 
trabalho foi comparar o desempenho destes dois 
adsorventes na remoção de um azo corante e de 
uma cianotoxina. Corantes sulfonados do tipo azo 
estão presentes em efluentes têxteis podendo 
causar cor aos corpos hídricos, interferir na 
fotossíntese e toxicidade aquática devido a suas 
propriedades carcinogênicas e mutagênicas
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sua vez cianotoxinas como as microcistinas, são 
hepatotoxinas extremamente tóxicas produzidas por 
cianobactérias em mananciais eutrofizados
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Resultados e Discussão 
Determinou-se as isotermas de adsorção do azo 

corante sulfonado Amarelo Remazol Ouro RNL 

(10mg/L) e da cianotoxina microcistina LR (20µg/L) 

em água destilada com os dois adsorventes citados 

(CAP e NTC). A adsorção do corante por CAP 

mostrou-se eficiente (Figura 1), uma vez que este é 

um material ativado quimicamente ou fisicamente e 

possui em sua estrutura grupos funcionais básicos 

(Ex. aminas, amidas) capazes de interagir 

eletrostaticamente com o grupo sulfatoetilsulfonila, 

presente no corante estudado. Como o ponto de 

carga zero (PCZ) do CAP usado foi determinado em 

7,86 e os pKas do azo corante na faixa de 3 a 6, 

pode-se dizer que a adsorção foi favorecida por 

interação eletrostática entre ambos. Por outro lado, 

a adsorção deste poluente por NTC não se mostrou 

favorável, o que é condizente com o fato de o NTC 

apresentar carga superficial negativa (potencial zeta 

igual a -15 mV em pH = 6) no pH em que a 

adsorção foi realizada. Os estudos com a 

microcistina LR mostraram que a adsorção em NTC 

foi mais eficiente quando comparado ao CAP. Como 

o pKa da microcistina LR é 9,2, a mesma apresenta-

se com carga positiva e o NTC com carga negativa 

no pH de adsorção. Tal fato parece ter sido decisivo 

para o bom desempenho do NTC frente ao CAP.  

Figura 1. Equilíbrio de adsorção de microcistina 
(NTC) e azo corante (CAP).  

 
Para a microcistina LR com o NTC a isoterma de 
Langmuir foi a que melhor se ajustou aos dados, o 
que indica uma adsorção em monocamada em 
superfície homogênea, resultando em uma 
capacidade adsortiva máxima de 2,35µg/mg. Da 
mesma forma a isoterma de Langmuir foi a que 
melhor se adequou aos dados de adsorçao de azo 
corante por CAP, apresentando capacidade 
adsortiva de 100µg/mg. Ambas as isotermas 
resultaram em um baixo valor de ``b`` (parâmetro de 
Lagmuir), o que indica uma interação fraca entre 
adsorventes e adsorvatos, típica da fisiosorção. 

Conclusões 
O NTC produzido não foi eficiente para adsorver azo 

corante sulfonado, de caráter aniônico, 

provavelmente porque tal material possuía caráter 

ácido. Já o CAP, que possui caráter básico, 

adsorveu eficientemente o azo corante. Em relação 

à microcistina, o NTC foi mais eficiente do que o 

CAP para adsorvê-la, uma vez que tal cianotoxina 

tem caráter básico (pKa elevado).  
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