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RESUMO 

 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 determinadas aplicações, como a adsorção de corante. Dessa forma o objetivo 

do presente trabalho foi modificar a celulose natural com ácido metafosfórico, 

caracteriza-la através das técnicas de FTIR e RMN de 31P e aplica-la na adsorção do 

corante verde brilhante, avaliando os modelos cinéticos de pseudo primeira-ordem e 

pseudo segunda-ordem e os modelos teóricos da isoterma de Langmuir, Freundlich 

e Temkin. As caracterizações comprovaram a eficácia da modificação, a capacidade 

máxima de adsorção foi de 150,0 mg g-1, ajustando-se melhor ao modelo cinético de 

pseudo segunda-ordem e ao modelo teórico de Temkin, com o adsorvente 

mostrando-se eficiente para a remoção do corante verde brilhante. 
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INTRODUÇÃO 

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

biodegradável, atóxico e modificável. É uma das matérias primas promissoras 

disponíveis em termos de custo para síntese de novos materiais. Apresenta 

hidroxilas primárias ativas que são capazes de provocar vários tipos de reações [1]. 

A fosfatação da celulose desperta interesse em muitos pesquisadores por 

conta de sua vasta utilização, sendo utilizada como adsorvente de metais pesados e 
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corantes em efluentes industriais, tendo em vista que tais efluentes necessitam de 

prévia descontaminação antes de serem descartados na natureza, pois causam 

graves problemas estéticos além de reduzir alguns processos fotossintéticos [2-3]. 

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 de meio aquoso. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

Celulose (Aldrich), ácido metafosfórico (Dinâmica), ureia (Vetec), álcool etílico 

(Dinâmica), dimetilformamida (Vetec), corante verde brilhante (Aldrich) e água 

deionizada, todos com grau analítico e sem prévia purificação. 

 

Modificação da superfície da celulose com ácido metafosfórico 

3,0 g da celulose pura foi colocada 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 100 mL de ácido metafosfórico (0,2 g mL-1), 

permanecendo sob agitação por 2 h. Em seguida, o sistema permaneceu em 

repouso por 2 h a 110 °C. A amostra foi centrifugada, lavada com álcool etílico e 

seca em estufa a 60 °C por 48 h e denominada Cel-AMF.  

 

Caracterização 

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 Cel-AMF 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. 

 

Adsorção: Estudo cinético e Isotermas experimentais 
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Utilizou-se uma faixa de tempo de 5 a 180 minutos, utilizando 20 mL da 

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

material adsorvente sob agitação mecânica a 150 rpm no intervalo de tempo citado a 

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

final das soluções determinada espectrofotometricamente. Os resultados 

experimentais foram ajustados aos modelos cinéticos de adsorção pseudo-primeira 

ordem e pseudo-segunda ordem [4-5]. A quantidade de moles fixos do adsorvato (q) 

foi determinada através da Eq. (A). 

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. 

Para as isotermas foram utilizadas soluções do corante na faixa de 

concentração de 20 a 200 mg L-1 e tempo determinado anteriormente. 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 foram 

ajustados aos modelos teóricos de Langmuir [6], Freundlich [7] e Temkin [8]. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

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

modificada (a) e o espectro de RMN de 31P da celulose modificada (b) foram 

realizados, como mostra a Fig. 1. 

As principais bandas características da celulose pura foram mantidas na 

celulose fosfatada (Fig. 1 (a)), porém com algumas modificações. Observa-se o 

aparecimento de um ombro de intensidade baixa em 1278 cm-1, na superfície 

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.  

 (A) 
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FIGURA 1: Espectros na região do infravermelho com transformada de Fourier da 

celulose pura e Cel-AMF (a) e espectro de RMN de 31P da Cel-AMF (b). 

 

O espectro de RMN de 31P (Fig. 1 (b)), 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 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. 

Os resultados de adsorção são apresentados na Fig. 2 e mostram que o tempo 

de equilíbrio foi alcançado rapidamente. Para a cinética de adsorção do corante na 

celulose pura 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. 

Dois modelos matemáticos foram aplicados para elucidar a cinética de adsorção do 

adsorbato no adsorvente. O modelo pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem 

investigam e descrevem a taxa de adsorção em um sistema de fase líquida. A partir 

das formas linearizadas obtidas através dos dados experimentais foi possível 

calcular os parâmetros mostrados na Tab. 1.  
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FIGURA 2: Estudo do tempo de contato na adsorção do corante verde brilhante na 

celulose pura e na Cel-AMF. 

TABELA 1: Parâmetros cinéticos lineares calculados para celulose pura e Cel-AMF 

em corante verde brilhante. 

Modelos Cinéticos Parâmetros Celulose pura 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 

 

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. 

Utilizando os parâmetros descritos na metodologia obteve-se as isotermas 

experimentais de adsorção em pH 10, mostradas na Fig. 3 (a) para adsorção na 

celulose pura e Fig. 3 (b) na Cel-AMF, sendo possível  observar que a capacidade 
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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 pura e  124,9, 144,5 e 

150,0 mg g-1 na Cel-AMF a 25 ºC, 35 ºC e 45 ºC, respectivamente. E os resultados 

experimentais foram ajustados aos modelos linerares propostos por Langmuir, 

freundlich e Temkin. 
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FIGURA 3: Isoterma de adsorção em diferentes temperaturas para o sistema 

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

 

A Tab. 2 mostra os valores dos parâmetros calculados a partir dos dados 

obtidos e das equações propostas nos modelos de Langmuir, Freundlich e Temkin. 

A partir dos R2 contidos na Tab. 2, observamos que a isoterma experimental da 

celulose pura ajusta-se melhor ao modelo de Langmuir, pois este apresenta os 

maiores valores do R2 em todas as temperaturas estudadas. Já a Cel-AMF teve 

suas isotermas experimentais ajustando-se melhores ao modelo de Temkin. 

Observa-se ainda na Tab. 2 que os processos de adsorção em estudo são 

favorecidos com o aumento da temperatura, que evidencia um processo 

endotérmico para ambos os materiais.  

 

 

TABELA 2: Parâmetros obtidos para diferentes modelos de isotermas para adsorção 

do corante em celulose pura e Cel-AMF em diferentes temperaturas, pH 10. 

M
o

d
e

lo
s
 

Parâmetros 

25 oC 35 oC 45 oC 

Celulose 

pura 

Cel-

AMF 

Celulose                                    

pura 

Cel-

AMF 

Celulose                                    

pura 

Cel-AMF 
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L
a

n
g

m
u

ir
 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 

F
re

u
n

d
lic

h
n
 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 

T
e
m

k
in

 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 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do FTIR apresentou bandas referentes a ligações do fósforo com 

a celulose, e o RMN 31P comprovou a incorporação de fósforo no material 

sintetizado, evidenciando a efetividade da reação de fosfatação da celulose. 

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

celulose pura, pois sua capacidade máxima de adsorção do corante verde brilhante 

foi superior à da celulose pura, mostrando-se promissora na remoção de poluentes 

orgânicos de meio aquoso. 
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PHOSPHATE CELLULOSE WITH METAPHOSPHORIC ACID FOR DYR 
REMOVAL  

 
 
 

Abstract 

  

The chemical modification of cellulose is a suitable method used for producing 

value-added products, making them more efficient and selective for certain 

applications such as adsorption of dye. Thus the aim of this study was to modify the 

natural cellulose with metaphosphoric acid, characterized it through the techniques of 

FTIR and 31P NMR and applies it in the adsorption of brilliant green dye, evaluating 

the kinetic models of pseudo first-order and pseudo second-order and the theoretical 

models of the Langmuir, Freundlich and Temkin isotherms. The characterizations 

demonstrated the effectiveness of the modification, the maximum adsorption capacity 

was 150.0 mg g-1, adjusting better to the kinetic model of pseudo-second order and 

the theoretical model of Temkin, with the adsorbent showing efficient for removal of 

brilliant green dye. 

 

Key-Words: celullose, phosphatation, adsorption. 
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