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Characterization and Evaluation of the Orange Peel Adsorptive Properties in the Dye
Direct Blue 86 Removal
Abstract: The use of powdered from orange peel (Citrus sinensis) as low cost adsorbent for the
removal of the dye Direct Blue 86, routinely used in the textile industry, was the objective of this
work. A porous structure compatible with the adsorption of molecules with dimensions of up to 15
micrometers was verified in the characterization of the orange peel powder (OPP). The OPP
answered the ABNT NBR 2133 norm showing lower humidity content of 8%. The ash content
indicated few impurities in the material, with a value of (2.79 ± 0.06)%. The methodology used in
adsorption experiments did not allow quantification of the dye in the solutions, leading to an
investigation of the possible causes. The results showed the D-limonene, orange peel component,
as responsible for the non-viability of the methodology employed, so it was not possible to quantify
the study through the contact time of variation (adsorption kinetics), pH, temperature and
adsorption isotherm by this method.
Keywords: Adsorption; Agro-industrial waste; Spectroscopy; Textile Industry; Color removal.

Resumo
O uso de pó de casca de laranja (Citrus sinensis) como adsorvente de baixo custo na remoção do
corante Direct Blue 86, usado rotineiramente na indústria têxtil, foi o objetivo deste trabalho. Um
estrutura porosa compatível com a adsorção de moléculas com dimensões de até 15 m foi
verificada na caracterização do pó da casca da laranja (PCL). O PCL atendeu a norma ABNT NBR
2133 apresentando teor de umidade abaixo de 8%. O teor de cinzas indicou poucas impurezas no
material, com valor de (2,79 ± 0,06)%. A metodologia empregada nos ensaios de adsorção não
permitiu a quantificação do corante nas soluções, levando a uma investigação das possíveis causas.
Os resultados apresentaram o D-Limoneno, componente da casca da laranja, como responsável
pela inviabilização da metodologia empregada, portanto, não foi possível quantificar o estudo
através da variação de tempo de contato (cinética de adsorção), pH, temperatura e isoterma de
adsorção através deste método.
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1. Introdução
Os corantes atualmente empregados pela
indústria têxtil são compostos orgânicos
sintéticos complexos, muitos do quais tóxicos
e não biodegradáveis, o que exige aplicação
de técnicas eficientes para seu tratamento.
A
baixa
(ou
quase
nula)
biodegradabilidade de alguns corantes
impede o uso de técnicas convencionais de
609

tratamento
biológico,
sendo
dada
preferência para métodos físicos e/ou
químicos,1 dentre os quais se destaca a
adsorção, por ser processo eficiente e
econômico.2 Neste processo tem sido
empregados os mais variados materiais
adsorventes, assim classificados por serem
porosos e com elevada área superficial para
uma dada massa.3
Os
adsorventes
mais
utilizados
comercialmente são carvão ativado, zeólita,
sílica gel e alumina ativada, porém devido aos
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|

Formica, B. C. et al.
custos tem sido estudados adsorventes
alternativos no tratamento de efluentes
industriais com destaque para os resíduos
agrícolas.4
Dentre estes, merecem destaque os
resíduos gerados nas indústrias de laranja,
cuja acumulação acarreta na ocupação de
terrenos e consequentemente na poluição
por compostos fenólicos devido ao seu
descarte inadequado. Uma vez que a casca
de laranja está disponível nas indústrias de
processamento, a reciclagem destes resíduos
para tratamento de águas residuárias não
apresenta somente vantagem econômica,
mas, também contribui para minimização de
problemas de disposição deste resíduo.5
A casca da laranja é em grande parte
composta de pectina de celulose, hemicelulose, lignina e outros compostos de baixa
massa molecular, incluindo calcário. Ela pode
ser utilizada como bioadsorvente eficiente e
de baixo custo para remoção de corantes
orgânicos e metais poluentes do efluente
industrial. Além disso, a casca de laranja é
uma alternativa de adsorvente por sua
abundância na natureza e por ser
biodegradável.6
Neste contexto o objetivo deste trabalho
foi avaliar o pó da casca da laranja como
adsorvente na remoção do corante têxtil
Direct Blue 86.

2. Materiais e Métodos
2.1. Coleta e preparo do material
adsorvente

pó foi mantido em dessecador durante 24 h
para remoção da umidade residual.

2.2. Teor de umidade

A determinação do teor de umidade foi
realizada conforme a norma ASTM D2867,
20047 em triplicata. Massas de 2,0 g do PCL
foram colocadas em três béqueres de 50 mL
(cada) e determinadas as massas dos
conjuntos. Em seguida, os béqueres foram
mantidos em estufa (MedClave, mod. 2) a
150 °C por 3 h. Após resfriamento em
dessecador,
foram
realizadas
novas
determinações das massas dos conjuntos.

2.3. Teor de cinzas

A determinação do teor de cinzas foi
realizada segundo metodologia descrita na
norma ASTM D2866-94, 19948 em triplicata.
Cápsulas de porcelana foram calcinadas em
mufla (Zezimaq, mod. FHMP DigiMec) a
650 °C por uma hora. Após o resfriamento,
foram determinadas as massas das cápsulas
em balança analítica (Precisa, mod. Mark
210A). Massas de aproximadamente 9 g do
PCL foram secas em estufa (MedClave, mod.
2) a 150 °C por 3 h e em seguida transferidas
para o dessecador. Aproximadamente 5 g do
PCL seco foram colocados nas cápsulas e
calcinadas a 650 °C por 6 h. Após este tempo,
as cápsulas foram resfriadas em dessecador e
determinadas suas massas na balança
analítica.

2.4. Análise granulométrica
As cascas de laranja, obtidas em
restaurantes da região de Curitiba, foram
colocadas em bandejas metálicas e levadas à
estufa para secagem a 45 °C por 36 h. Após
esta etapa, as cascas foram trituradas em
liquidificador industrial até obtenção de um
pó fino. Posteriormente, este pó foi
acondicionado em recipientes plásticos
mantidos em freezer a temperatura
aproximada de -4 °C. Antes de cada ensaio, o

A
composição
granulométrica
foi
determinada
segundo
procedimentos
descritos na norma ABNT NBR NM 248,
2001.9 Massa de 300 g do PCL foi
previamente seca em estufa (MedClave,
mod. 2) a 110 °C e resfriada à temperatura
ambiente em dessecador. Foi montado um
conjunto de 5 peneiras com abertura de
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malha em ordem crescente da base para o
topo, de (0,075 ± 0,010; 0,149 ± 0,001; 0,300
± 0,001; 0,600 ± 0,001; 1,180 ± 0,010) mm. A
amostra foi colocada sobre o conjunto e
submetida à agitação durante 8 min em
agitador mecânico. Cada peneira foi retirada
do conjunto, e o material nela contido foi
transferido para um cadinho (previamente
tarado), para determinação da massa da
fração retida naquela peneira.

2.5. Espectroscopia no infravermelho

O PCL foi previamente seco em estufa a
45 °C por 36 h (estufa MedClave, mod. 2). A
análise de infravermelho foi realizada em um
espectrômetro Shimadzu – FTIR, modelo
8300, com acessório de ATR com cristal de
seleneto de zinco. Após a obtenção do
espectro de fundo (background), uma
pequena massa da amostra foi colocada
sobre o acessório de ATR, e os espectros
foram obtidos na faixa de 4000 a 650 cm-1,
usando 32 varreduras acumuladas para
formar o espectro final.

2.6. Microscopia Eletrônica de Varredura
(MEV)

A amostra seca e particulada foi fixada a
um suporte metálico (stub) com fita duplaface para posteriormente ser metalizada e
proceder à varredura. As imagens foram
obtidas no microscópio de varredura
eletrônica Zeiss, modelo EVO MA15, com
tensão de 20,00 kV e diâmetro do feixe
10,0 mm.

2.7. Índice de iodo

O índice de iodo foi determinado de
acordo com procedimentos descritos nas
normas NBR 12073, 1991a10 e ASTM D4607,
201411 e a apresentação dos resultados foi
feita de acordo com a ASTM D4607, 201411,
611

em
triplicata.
Primeiramente,
foram
preparadas soluções de dicromato de
potássio 0,01 mol·L-1, solução de ácido
clorídrico (HCl) 1:5 (v/v), solução indicadora
de amido 0,5% (m/v), solução de tiossulfato
de sódio 0,1 mol·L-1 e solução de iodo
0,05 mol·L-1, de acordo com metodologia
descrita no Anexo B da NBR 12073 (1991a).10
Massas de (2,0000 ± 0,0001), (3,0000 ±
0,0001) e (4,0000 ± 0,0001) g do PCL
(determinadas na balança analítica Precisa,
mod. Mark 210A), previamente seco em
estufa (MedClave, mod. 2) a 130 °C durante
3 h, foram transferidas para béqueres de
250 mL e acrescidas de 10 mL da solução de
HCl. Os béqueres foram aquecidos até a
ebulição da solução, e então resfriados a
temperatura ambiente. Em seguida, foram
adicionados 100 mL da solução de iodo em
cada béquer, que foram agitados durante
30 s.
Os conteúdos dos béqueres foram
filtrados e titulados conforme procedimento
na ASTM D4607, 201411.
Os cálculos dos fatores de correção das
soluções e do índice de iodo encontram-se
descritos na norma NBR 12073 (1991a).10

2.8. Índice de azul de metileno

O índice de Azul de Metileno foi
determinado de acordo com metodologia
descrita por Xavier, 2007, baseada na norma
JIS 1474/1991, em triplicata.12
Foram preparadas três soluções, sendo
ácido etanóico 5% (v/v), ácido etanóico
0,25% (v/v) e azul de metileno (solução
estoque). Para a solução de azul de metileno,
avalia-se inicialmente a umidade da
substância por secagem de uma amostra de
1,2 g até massa constante; após, pesa-se
0,1200 g de azul de metileno, descontado o
teor de umidade, e faz-se a dissolução em
volume de ácido etanóico 5% (v/v) suficiente
para aferir um balão volumétrico de 1,00 L.
Em seguida, preparou-se uma curva de
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|
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calibração com soluções de AM nas
concentrações de 1,2x10-3, 2,4x10-3, 3,6x10-3,
4,8x10-3, 6,0x10-3 e 7,2x10-3 g·L-1, obtidas a
partir da solução estoque de AM por diluição
com a solução de ácido etanóico 0,25% (v/v).
Cada diluição foi analisada no UV-visível com
espectrofotômetro Hach (mod. DR 5000), de
modo a registrar os respectivos valores de
absorbância. Por regressão linear, obteve-se
a equação da reta que relaciona absorbância
e concentração residual de AM.
Cada amostra do PCL foi seca em estufa
(MedClave, mod. 2) por 2 h a 150 (5) °C e
resfriada em dessecador até atingir a
temperatura ambiente. Três erlenmeyers de
250 mL receberam 0,0200 g de amostra e
50 mL da solução estoque de AM (cada), e
foram mantidos sob agitação a 143 rpm, a
temperatura de 26 °C, por 30 minutos. Após
este tempo, cada solução foi filtrada em
papel filtro, desprezando os primeiros 20 mL.
Uma alíquota de 1,00 mL da solução restante
foi transferida para um balão volumétrico de
100 mL, que foi aferido com solução de ácido
etanóico 0,25% (v/v).
Por fim, cada amostra foi analisada no
espectrofotômetro UV-visível, na faixa de 400
a 800 nm. Com base na curva de calibração,
foi possível obter as concentrações de AM
das amostras a partir dos valores da
absorbância medidos no comprimento de
onda 665 nm. Para o branco foi utilizada
solução de ácido etanóico 0,25% (v/v).

Ponto de Carga Zero (pHPCZ)
O ponto de carga zero (pHPCZ) foi
determinado através de adaptação da
metodologia descrita por Couto Junior, 2012,
em duplicata.13 Onze erlenmeyers de 125 mL
foram preenchidos com 100 mL de água
destilada. Em cada um destes, o pH foi
ajustado para os valores unitários de 2 a 12.
Após, 0,10 g de PCL foram acrescentados a
cada erlenmeyer, e estes foram mantidos em
mesa agitadora, a 120 rpm e à temperatura
de 25 °C durante uma hora. O conteúdo de
cada erlenmeyer foi filtrado em papel filtro
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|

qualitativo e feita a medição do pH.

Curva de calibração para análise
quantitativa do corante Direct Blue 86

Foi preparada uma solução estoque do
corante DB 86 (Corasol Turquesa/Azul
Turquesa GLL 160%) com água destilada com
concentração de 1,5x10-1 g·L-1. O corante foi
cedido pela Siebert Química Ltda, Coratex,
Gaspar, SC. Com um pHmetro de bancada
PHTEK, previamente calibrado, foi medido o
pH da solução.
A partir da solução estoque, diferentes
soluções de concentrações 3,8x10-3; 7,5x10-3;
1,5x10-2; 2,3x10-2; 3,0x10-2; 3,8x10-2 e 4,5x10-2
g·L-1 foram preparadas e obtidos os
respectivos espectros de UV-visível. Para tal
medida
foi
empregado
um
espectrofotômetro Hach UV-Vis, modelo DR
5000.
A partir das diferentes soluções
preparadas, os espectros foram obtidos, e
construiu-se um gráfico da absorbância no
comprimento de onda 620 nm (comprimento
de onda de absorbância máximo) versus
concentração, obtendo-se a curva de
calibração com equação da regressão linear
Abs = (-9,6317x10-4  0,0102) + (36,2092 
0,3779)·[C/(g·L-1)], em que Abs corresponde à
absorbância e C à concentração de DB 86 (R2
= 0,99935).
A sensibilidade do método resultou em
36,2092, o limite de detecção em 9,3233x104
g.L-1 e o limite de quantificação em
2,8252x10-3 g.L-1.14

Análise
quantitativa
de
corante
adsorvido sobre pó de casca de laranja

Para o ensaio de adsorção, foram
adicionados 100 mL da solução estoque em
erlenmeyers de 125 mL contendo massas de
1,0 g do PCL. Os erlenmeyers foram
colocados em mesa agitadora Shaker,
modelo SL222, e mantidos sob agitação
612
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constante de 120 rpm a temperatura de 30
o
C. Alíquotas de 10 mL foram retiradas dos
erlenmeyers em intervalos de tempo de
aproximadamente 12 h, durante 6 d e 12 h.
O adsorvente foi separado da solução por
filtração em papel filtro qualitativo com
diâmetro de 18,5 cm. A concentração
residual do adsorvato foi determinada
através das medidas de absorbância e da
curva de calibração, sendo construído o
gráfico concentração versus tempo. Também
foram obtidos espectros de UV-visível para
cada retirada de alíquota.

Influência do pH na análise quantitativa
do ensaio de adsorção

Para avaliar a influência do pH na análise
quantitativa no ensaio de adsorção, foi
preparada nova solução a partir da solução
estoque de 1,5x10-1 g·L-1 do corante. A
solução de concentração 1,5x10-2 g·L-1 teve
pH ajustado para 2,06; 4,40; 6,00; 8,89;
10,51; 12,48 com adição de solução de
5,0x10-3 mol·L-1 de ácido sulfúrico e de
solução de 5,0x10-3 mol·L-1 de hidróxido de
sódio em pHmetro de bancada PHTEK,
previamente calibrado. Foram obtidos
espectros de UV-visível para cada ajuste de
pH.

Influência dos componentes da casca de
laranja na análise quantitativa do ensaio de
adsorção

A verificação da interferência dos
componentes da casca na adsorção foi feita
em um segundo ensaio, no qual foram
adicionados 100 mL de água destilada em
erlenmeyers de 125 mL, contendo massas de
1,0 g do PCL. Os erlenmeyers foram mantidos
na mesa agitadora Shaker, modelo SL222, sob
agitação constante de 120 rpm a
temperatura de 30 oC. Alíquotas de 10 mL
foram retiradas dos erlenmeyers que
continham PCL e água destilada em
613

intervalos de tempo de aproximadamente 12
h, durante 4 d para obtenção de espectros de
UV-visível para cada retirada de alíquota.

3. Resultados e Discussão
Teor de umidade

O teor de umidade obtido para a amostra
de PCL foi de (6,86 ± 0,21) %. Khalfaoui et al.,
2014 registraram teor de 5,25 %, para cascas
de laranjas calcinadas,15 enquanto Miranda et
al., 2009 e Kamsonlian et al., 2011
encontraram
9,2 %
e
10,32 %,16,17
respectivamente, para cascas de laranja secas
em estufa. Na norma ABNT NBR 2133, 1991b
é determinado que carvões ativados não
devem apresentar teor de umidade superior
a 8 %, logo, o PCL atende a esta
especificação.18

Teor de cinzas

O teor de cinzas encontrado para o PCL foi
(2,79 ± 0,06) %, e é próximo aos valores
indicados por Nassar et al., 2008, de 2,61%,19
Miranda et al., 2009, de 2,94 %,16 e
Kamsonlian et al., 2011, de 3,10 %,17 para
cascas de laranja secas em estufa. Um valor
próximo, 2,986 %, também foi observado por
Khalfaoui et al., 2014 para o teor de cinzas de
cascas de laranja calcinadas.15

Análise granulométrica

Através do ensaio granulométrico, foi
possível classificar o PCL de acordo com a
massa retida, porcentagem retida e
porcentagem retida acumulada em cada
peneira (Tabela 1).
A distribuição das partículas de PCL
concentra-se na faixa de (0,300 ± 0,001) mm,
sendo que a maior porcentagem das
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|
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O–H,
em
ligação
de
hidrogênio
-1
intermolecular, 3293 cm ), metileno
(deformação axial de C–H, 2917 cm-1) e
aldeído (deformação C=O, 1735 cm-1 e 1606
cm-1). As bandas na região de 1400 a 1220
cm-1 representam a deformação angular de
C–H e o pico em 1014 cm-1 é relativo à
deformação vibracional C–O (Figura 1).

partículas da amostra, 64,34%, foi retida
nesta peneira.

Estrutura molecular

As bandas mais intensas correspondem ao
grupo funcional álcool (deformação axial de
Tabela 1. Composição granulométrica do PCL
Abertura da peneira / mm

Massa retida / g

Porcentagem retida / %

Porcentagem
retida acumulada / %

1,180 ± 0,010
0,600 ± 0,001
0,300 ± 0,001
0,149 ± 0,001
0,075 ± 0,001
Fundo

0,0687 ± 0,0001
14,1230 ± 0,0001
191,9200 ± 0,0001
82,8500 ± 0,0001
9,2651 ± 0,0001
0,0860 ± 0,0001

0,02
4,73
64,34
27,77
3,11
0,03

0,02
4,76
69,09
96,87
99,97
100,00

Total

298,31 ± 0,01

100,00

Figura 1. Espectro de infravermelho do PCL

Mafra et al., 2013 obtiveram espectro de
infravermelho similar ao observado neste
trabalho para o PCL, mas com menor
intensidade da banda na região de 1000 cm1 20
. Miranda et al., 2009 notaram banda forte

em 3348 cm-1 indicativa de grupos álcool e
fenol, bandas em 2920 e 2963 cm -1
representando alcanos; bandas entre 1699 e
1704 cm-1, denotando a presença de ácidos
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carboxílicos no PCL.16 O espectro do corante

DB 86 é apresentado na Figura 2.

(a)

(b)
Figura 2. Espectro de infravermelho antes (a) e após a adsorção (b) do corante DB 86

É possível observar banda forte em
3396 cm-1, típica de aminas secundárias,
banda em 1635 cm-1 que representa a ligação
N–H, duas bandas fortes e estreitas em 1103
cm-1 e 1024 cm-1, que indicam o estiramento
da ligação S=O.

passa a não ser mais observada. Dado que o
espectro
de
infravermelho
fornece
intensidades relativas, conclui-se que o DB 86
está presente em quantidade inferior à do
PCL, não sendo detectável por esta técnica.

O PCL possui as mesmas bandas
espectrais antes e após a adsorção do
corante DB 86. As bandas características do
DB 86 se sobrepõem às bandas principais dos
espectros do PCL, antes e após a adsorção,
com exceção à banda em 1103 cm-1, que
615
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quantidade de poros com dimensões de 10,0
a 5,
, ue pode se classificados co o
macroporos de acordo com a IUPAC, 1997.22
As irregularidades na estrutura física do
material podem ser consequência da
secagem em estufa, que leva à degradação
do material pectínico, como também foi
observado por Xiao e Gao, 2012 em gel de
Aloe vera submetido a tratamento térmico.23

Análise superficial

Na Figura 3 são apresentadas as
fotomicrografias do PCL antes e após a
adsorção do corante DB 86 obtidas por MEV.
Os poros do PCL apresentam estrutura
heterogênea, como observado por Arami et
al., 2005 e Mafra et al., 2013,21,20 e maior

a)

b)
Figura 3. Fotomicrografias do PCL antes (a) e após (b) a adsorção do DB 86

Após os ensaios de adsorção, o PCL foi
separado da solução de corante através de
filtração em papel-filtro. O filtrado foi
acondicionado em dessecador para remoção
da umidade e, após, procedeu-se à
visualização no MEV. Notam-se alterações

morfológicas na estrutura do PCL, sugerindo
a saturação dos poros pelo corante; o mesmo
efeito foi observado por Arami et al., 2005 na
adsorção de corantes diretos em PCL.21

Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|
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Índice de iodo

amostras, com ajuste linear para os três
pontos (Figura 4).

Com base nos valores calculados para
quantidade de iodo adsorvida por grama de
amostra (X/M) e concentração residual de
iodo (CR), foi traçado o gráfico X/M versus CR,
em escala logarítmica, para cada uma das

Pelo ajuste linear dos pontos, obteve-se a
equação da reta (R2 = 0,99382):
[(X/M)/(mg·g-1)] = 19832,90·[CR/(mol·L-1)]
+ 58,9974

Figura 4. Isoterma de adsorção do iodo pelo PCL

O índice de iodo é igual ao valor de X/M
correspondente à concentração residual de
0,01 mol·L-1, resultando em 257,33 mg·g-1.
Adsorventes comerciais apresentam índices
de iodo na faixa de 300 a 1200 mg·g-1,24 e de
acordo com a NBR 2133, 1991b, carvões
ativados para uso em estações de tratamento
de água devem apresentar índice de iodo
mínimo de 600 mg·g-1.18 Contudo,
adsorventes não ativados de origem vegetal
possuem índices de iodo inferiores aos de
carvões ativados, conforme reportado na
literatura de 9,84 mg·g-1 para grãos de café
desengordurados25 e 198,12 mg·g-1 para
carvão ativado produzido a partir de
sementes de goiaba.26
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Índice de Azul de Metileno

Inicialmente, mediu-se o comprimento de
onda de maior absorbância (pico de
absorção) para diferentes concentrações de
AM.
Com base nos resultados de absorbância,
verificou-se que todas as soluções de AM
apresentaram pico de absorbância máxima
em 665 nm. A partir destes dados, construiuse um gráfico da absorbância em função da
concentração de AM que resultou na
equação da regressão linear (R2 = 0,99971)
de:
Abs = (61,3 ± 0,5)·[C/(g·L-1)] – (0,0134 ±
0,002), em que Abs corresponde à
absorbância, e C à concentração de AM
residual.
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Os índices de AM para as três amostras
resultaram em valores próximos a zero,
indicando a não ocorrência da adsorção da
molécula nos poros do PCL. De acordo com Di
Bernardo e Dantas, 2005, a molécula de AM
possui diâmetro médio de 0,8 nm, mas é
efetivamente adsorvida por poros de
abertura
superior
a
1,3
nm,
preferencialmente de 2,0 nm.27
Uma vez que o PCL possui poros com
dimensão entre 10x103 nm e 15x103 nm em
sua maioria, a adsorção seria possível. Assim,
a adsorção pode ter sido impedida por
repulsões entre a superfície do adsorvente e
o AM, pois este se torna protonado em
solução, e o PCL possui caráter ácido.

Contreras et al., 2012 obtiveram índice de
azul de metileno de 178,7 mg·g-1 para cascas
de laranja secas utilizando soluções com
concentrações variando de 50 a 500 mg·L-1.28;
Khalfaoui et al., 2014 de 9,74 mg·g-1 para pó
de cascas de laranja calcinadas, em solução
de 100 mg·L-1.15

Ponto de Carga Zero (pHPCZ)
Com base nos valores de pH inicial e final
das soluções analisadas, construiu-se o
gráfico da diferença de pH versus pH inicial
(Figura 5), em que o valor do pHPCZ
corresponde ao ponto onde a curva
intercepta o eixo das abscissas, ou seja, 6,53.

Figura 5. Representação gráfica do pHPCZ
Em soluções com pH inferior a este valor,
o PCL terá afinidade preferencialmente por
ânions, enquanto soluções com pH superior a
este valor deixarão a superfície do PCL com
maior afinidade por cátions. Na literatura são
encontrados valores de pHPCZ 3,5 e 6,0 para
cascas de laranja secas em estufa28,29 e 6,33
para carvão ativado produzido a partir de
casca de laranja.30 Carvões ativados
comerciais apresentam valores de pHPCZ em
torno de 9,5.31 Observa-se decrescimento da
curva em pH inicial 3,00, possivelmente

devido à baixa ionização dos grupos
carboxílicos da celulose em pHs inferiores ao
valor de pKa (variável de 3 a 5 para grupos
carboxílicos).29 A diferença de 0,20 entre os
valores inicial e final em pH 11,00 sugere a
desprotonação dos grupos ácidos da
pectina.28
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Curva de calibração para análise
quantitativa do corante Direct Blue 86

A partir das diferentes concentrações,
foram obtidos espectros de UV-visível,
apresentado na Figura 6.

Figura 6. Espectros de UV-visível de soluções aquosas em diferentes concentrações do corante
DB 86, pH 6,51

Através dos espectros de UV-visível foi
possível obter o comprimento de onda com
absorbância máxima de 620 nm. Saien e
Shahrezaei, 2007 obtiveram espectro de UVvisível similar à Figura 14, para o corante DB
86.32

O gráfico da absorbância versus
concentração da solução de corante filtrada e
não filtrada, é apresentado na Figura 7.

Figura 7. Absorbância em 620 nm versus concentração de soluções aquosas do corante DB 86
filtradas e não filtradas
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Não foi observada diferença significativa
para as duas curvas. Mas, como nos ensaios
de adsorção o adsorvente é separado da
solução por filtração, foi considerada a curva
de calibração com as soluções do DB 86
filtradas.

A influência do tempo de contato no
ensaio de adsorção é apresentada na Figura
8. Pode-se observar que com o passar do
tempo a concentração não tende a um valor
constante de concentração, que seria um
indicativo de o sistema atingir equilíbrio.

Análise
quantitativa
de
corante
adsorvido sobre pó de casca de laranja

Figura 8. Concentração da solução aquosa do corante DB 86 versus tempo, após a adsorção a
30 °C

Para investigar o não alcance do
equilíbrio, foram obtidos espectros de UVvisível das soluções aquosas do corante DB
86 após o ensaio de adsorção, apresentados
na Figura 9.
É possível observar que o pico de
absorbância máximo para o corante DB 86 foi
alterado para 678 nm após o ensaio de
adsorção comparando com o espectro UVvisível da solução de corante apresentado na
Figura 6.
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Com o intuito de verificar se havia
alteração do pó da casca de laranja com o
passar do tempo em contato com a solução
aquosa de corante, as amostras do ensaio
foram guardadas e lidas novamente após 46
d (Figura 10), e obtidos espectros de UVvisível para estas amostras (Figura 11).
Pelas Figuras 10 e 11, é possível observar
alteração nos resultados após 46 d, ao serem
comparados com os resultados apresentados
nas Figuras 8 e 9.
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Figura 9. Espectros de UV-visível das soluções aquosas contendo o corante DB 86 após a
adsorção a 30 °C

Figura 10. Espectros de UV-Visível após 46 d das soluções aquosas do corante DB 86 após a
adsorção a 30 °C

Figura 11. Releitura após 46 dias da concentração da solução aquosa do corante DB 86 versus
tempo, após a adsorção a 30 °C

Também foi observada a presença de gás,
indicando degradação das amostras devido à
621

existência de micro-organismos, como
verificado pela presença de fungos. Isto pode
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ser um dos motivos do sistema não ter
atingido o equilíbrio nos ensaios de adsorção.

Influência do pH na análise quantitativa
do ensaio de adsorção

Devido à alteração do pH, de 6,51 para
5,03 após o tempo de 6 d e 12 h do ensaio,

foram preparadas soluções com diferentes
pHs para investigar sua influência na
mudança do espectro de UV-visível (Figura
12). Foi possível observar que a mudança de
pH acarretou na alteração nos espectros do
corante, porém o pico de absorbância
máximo continuou o mesmo, ou seja, a
alteração do pico de máxima absorbância nos
ensaios de adsorção com o PCL não é devido
à mudança no pH do meio.

Figura 12. Espectros de UV-visível da solução de DB 86 com pHs ajustados em diferentes
valores

Influência dos componentes da casca de
laranja na análise quantitativa do ensaio de
adsorção

Apenas na região do Ultravioleta do
espectro de UV-visível do segundo ensaio,
com água destilada e casca da laranja
apareceram picos, que não são significativos
para a investigação da alteração do espectro,
devido ao pico de absorbância máxima para o
corante DB 86 estar na região do Visível.
Como
vários
componentes
estão
presentes na casca de laranja, em destaque
para Ácido Ascórbico (presente no flavedo e
albedo), 0,3 % de Beta- Caroteno, 42,5% de
Pectina, D-Limoneno (83-90% do óleo total),
9,21 % de Celulose, 16,9% de açúcares
solúveis (sendo a Sacarose em maior
quantidade),33,34 é possível que algum destes
componentes possa ter alterado o pico de
absorbância máximo.
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Com isso, foi colocada uma pequena
quantidade de aproximadamente 0,1 g
destes componentes em água destilada
(componente + água destilada) e também na
solução de corante (componente + solução
do DB 86), obtendo o espectro de UV-visível
para posteriormente compará-los com o
espectro de UV-visível da solução do DB 86
(Figura 13).
Na Figura 13 foi possível notar que o DLimoneno é o responsável pela mudança na
intensidade dos picos, pois reage com a
solução de corante e o pico de maior
i te sidade foi alte ado de máx = 620 nm
pa a máx = 678 nm.
Devido à alteração no espectro de UVvisível, não foi possível fazer a quantificação
do corante após os ensaios de adsorção,
impossibilitando a realização dos estudos de
cinética e isoterma de adsorção.
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Figura 13. Espectros de UV-visível. (a) Ácido Ascórbico; (b) Beta-Caroteno; (c) Pectina; (d) DLimoneno; (e) Celulose; (f) Sacarose

4. Conclusões
O PCL avaliado neste trabalho possui
potencial como material adsorvente para o
623

corante têxtil Direct Blue 86, uma vez que
suas propriedades físico-químicas indicam
estrutura porosa compatível com a adsorção
de moléculas com dimensões de até 15 µm.
O PCL apresentou teor de umidade abaixo de
8%, atendendo a norma ABNT NBR 2133 e o
Rev. Virtual Quim. |Vol 9| |No. 2| |608-625|
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teor de cinzas foi de 2,79 (0,06) %, indicando
poucas impurezas no material. O PCL
preparado no laboratório apresentou
propriedades semelhantes àquelas de
materiais similares reportados na literatura,
com exceção do índice de azul de metileno
que não pôde ser calculado.
A metodologia empregada nos ensaios de
adsorção não forneceu indicativo do sistema
atingir equilíbrio, o que levou à investigação
das possíveis causas.
A releitura das amostras após 46 dias da
data do ensaio de adsorção indicou alteração
nos picos com o passar do tempo e também
foi verificada a existência de fungos e microorganismos, ou seja, pode ser que tenha
ocorrido degradação das amostras.
Também foi possível identificar o DLimoneno como responsável pela alteração
na intensidade dos picos. A presença deste
componente inviabilizou a quantificação do
corante após os ensaios de adsorção, através
da variação do tempo de contato (cinética de
adsorção), pH, temperatura e da isoterma de
adsorção. Portanto, o método de adsorção,
usando casca de laranja como adsorvente
para o corante DB 86 como adsorvato não se
mostrou eficiente nas condições deste
estudo.
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