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RESUMO
A contaminação dos corpos receptores por micropoluentes é um problema emergente e pode afetar a qualidade e a
saúde da vida humana e aquática. Uma vez que esses poluente emergentes não são eliminados durante o processo de
tratamento convencional,  a adsorção é vista com uma alternativa para o processo de descontaminação das águas.
Sendo assim, o presente trabalho avalia o uso da resina fenólica como um adsorvente em potencial. A resina fenólica foi
sintetizada por meio da reação de polimerização por condensação, em meio básico, a partir de uma mistura de licor
negro e tanino como fonte de fenol,  e o formaldeído como agente polimerizante. As análises textural e morfológica
realizadas indicou a baixa área específica da resina,  em decorrência da sua macroporosidade. Essa caracteristicas
também foi confirmada pelas isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio na resina, a qual foi classificada como
sendo do tipo II-H3. A empregabilidade da resina fenólica como adsorvente foi avaliada para o potencial de adsorção de
azul de metileno e amoxicilina. O estudo cinético apontou um tempo de equilíbrio de 72 horas para o azul de metileno e 8
horas para a amoxicilina, sendo o modelo de difusão intrapartícula e o de pseudo-segunda ordem os que melhores se
ajustaram aos dados do corante e do fármaco, respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Corante; Fármaco; Formaldeído; Licor Negro; Tanino. 

1 INTRODUÇÃO

A presença de micropoluentes no ambiente, mesmo que em pequenas concentrações, tem
sido uma questão emergente e de crescente preocupação (EL-SAYED, 2011). Esses contaminantes,
sobretudo, os fármacos e os corantes, não são biodegradáveis e são constantemente detectados em
águas residuárias (ZHANG et  al.,  2014).  Isso decorre do fato deles não serem eliminados pelo
sistema de tratamento  de água convencional,  por  serem resistentes  aos tratamentos  biológicos
(ALUIGI et al., 2014). Diante disso, estudos apontam a adsorção como um processo de tratamento
que se destaca pela eficiência, baixo consumo de energia e fácil operação (PIGATTO et al., 2013). 

Inúmeras pesquisas vem sido desenvolvidas na busca por novos materiais adsorventes. A
resina fenólica, por ter natureza aromática, possui grupos funcionais com ligações de hidrogênio que
podem  contribuir  para  o  processo  adsortivo  desses  contaminates  (MORENO-CASTILLA,  2004;
TERZIK, 2000). 

Um  dos  métodos  mais  usuais  para  a  obtenção  da  resina  fenólica  é  pela  reação  de
polimerização por condensação de monômeros fenólicos com um aldeído (THAKURA et al., 2014).
Os compostos fenólicos comumente utilizados são o resorcinol e o fenol,  os quais possuem um
custo elevado. Dessa forma, diante da diversidade de matéria-prima de natureza fenólica que se
pode encontrar na natureza, novos materiais fenólicos, como a lignina e o tanino, têm sido sugeridos
por pesquisadores em busca de diminuir o custo de produção das resinas (AMARAL-LABAT et al.,
2012).

Desta  forma,  o  presente  trabalho tem como objetivo  avaliar  o  potencial  de  emprego das
resinas fenólicas, obtidas via reação de polimerização do tanino e do licor negro kraft integral, como
adsorventes para remoção dos micropoluentes emergentes, como o corante azul de metileno e o
antibiótico amoxicilina.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



2 MATERIAL E MÉTODOS

A resina fenólica foi produzida de acordo com a metodologia adaptada de Grishechko et al
(2013) e de Carvalho & Frollini (1999). Na primeira etapa da reação ocorreu a hidroximetilação do
anel aromático. Nessa etapa, o licor negro foi colocado em um balão de 3 bocas, sob refluxo, a
70°C. Em seguida, adicionou-se, sob agitação, o formaldeído 37%. Na etapa seguinte, o catalisador
(NaOH) e o tanino foram adicionados ao meio reacional, havendo a polimerização da resina. Ao
término da reação, a mistura reacional foi  colocada em autoclaves seladas e mantidas em uma
estufa, a 85 °C por 5 dias. Por fim, para reforçar o entrecruzamento da cadeia polimérica, a resina
passou por um tratamento térmico de cura, na qual as autoclaves foram acondicionadas em uma
estufa, a 100ºC por 30 minutos e 170 ºC por 2 horas.

A  resina  produzida  foi  caracterizada  morfologicamente  em um  microscópio  eletrônico  de
varredura (MEV) Bruker QUANTAX 200 e a análise textural foi realizada por meio de isotermas de
adsorção/dessorção de nitrogênio a 77 K, no equipamento Quantachrome NOVA-1200. O ponto de
carga zero (PCZ) foi  determinado de acordo com metodologia adaptada de Regalbuto e Robles
(2004) denominada “experimento dos 11 pontos”. De acordo com a metodologia citada, 50 mg de
adsorvente é colocada em contato com 50 mL de solução aquosa de diferentes valores iniciais de
pH, sob agitação por 24 horas à 25 C. O pH da solução aquosa foi variado de 2 a 12, de forma a⁰
obter 11 pontos de pHs diferentes. O pHpcz corresponde ao pH da faixa em que o pH final se mantém
constante, independente do valor do pH inicial da solução.

Os ensaios de adsorção foram realizados em batelada, em triplicata, a partir de 20 mL da
solução aquosa em estudo e 10 mg de resina fenólica. As soluções utilizadas foram azul de metileno
50 mg.L-1 e amoxicilina 150 mg.L-1. Os experimentos foram realizados em um banho orbital New Lab,
a 25  oC e 150 rpm. A leitura das soluções foram realizadas em um espectrofotômetro UV HACH
DR5000,  em um comprimento de onda de 663 nm para o azul de metileno (SUN et al, 2015) e 227
nm para a amoxicilina (NASIRMAHALEH et al,  2016).  Previamente à leitura, as amostras foram
centrifugadas a 30000 rpm por 5 minutos, visando a sedimentação da resina em suspensão.

A cinética de adsorção, foi avaliada a partir de amostras  coletadas em intervalos de tempos
pré-determinados.  Os  modelos  de  pseudo-primeira  ordem,  pseudo-segunda  ordem  e  difusão
intrapartícula foram ajustados aos dados experimentais. Os ajustes foram realizados utilizando o
software Origin 8.0® por meio de ajustes não lineares.

As capacidades de adsorção foram calculadas de acordo com a Equação 1:

q=
(Co−CF )V

m
                                                                         (1)

Onde q (mg.g-1) é a capacidade de adsorção, C0 e Cf (mg L-1) são a concentração incial e final
da  solução em estudo,  respectivamente,  V  (L)  é  o  volume da  solução e  m (g)  é  a  massa  de
adsorvente.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  resina  fenólica  utilizada  no  presente  estudo  foi  produzida  a  partir  de  fontes  fenólicas
altenativas, a saber, o licor negro e tanino, utilizando o formaldeído como o agente polimerizante. As
composições da resina resultante da reação estão representadas na Tabela 1, e apresentadas em
quantidades  relativas,  sendo  elas:  T/L  (razão  de   tanino  pelo  licor  negro),  (T+L)/F  (razão  dos

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



compostos fenólicos pela quantidade de formaldeído) e (T+L)/C (razão dos compostos fenólicos
utilizados pela quantidade de catalisador). A Tabela 1 também apresenta informações do rendimento
e do teor de cinzas da resina. O teor de cinza da resina representa o teor de inorgânicos presente na
resina. Esses compostos inorgânicos são oriundos, principalmente, do licor negro, uma vez que a
extração da lignina da madeira requer adição de reagentes, como o sulfeto de sódio (Na2S) e o
hidróxido de sódio (NaOH).

Tabela 1: Composição e rendimento da reação de produção da resina fenólica

Quantidade Relativa  (m/m) RENDIMENTO
T/L (T+L)/F (T+L)/C Teor de Cinzas* MResina /(MLicor+MTanino)
0,14 2,12 130,97 50,31% 52,62%

*base úmida.

Uma vez produzida, a resina fenólica foi submetida ao processo de adsorção e dessorção de
nitrogênio, a 77 K. As isotermas geradas estão ilustradas na Figura 1 e foram utilizadas para realizar
a análise textural da resina.
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Figura 1: Isotermas de adsorção e dessorção de N2, a 77 K, da resina fenólica.

A  isoterma  obtida  na  adsorção  e  dessorção  de  nitrogênio  na  resina  fenólica  pode  ser
classificada como sendo do tipo II  com histerese H3, de acordo com as normas da IUPAC. No
entanto, a ausência da curvatura nos pontos de baixa pressão relativa pode trazer dúvidas quanto à
classificação, uma vez que ela pode se confundir com a isotermas do tipo III.  Essa ausência de
curvatura está associada à energia de adsorção da monocamada, dada pelo parâmetro C do ajuste
de multipontos BET. À medida que o valor da constante C aumenta, a curvatura vai ser tornando
mais acentuada e a capacidade de adsorção da monocamada pode ser facilmente visualizada. As
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isotermas com valores de C menores que 2 são classificadas como isotermas do tipo III ou V e o
método BET não pode ser aplicado, devido a impossibilidade de definir a adsorção em monocamada
(THOMMES et  al,  2015).  Já para os valores de C maiores que 2,  as isotermas tipo II  e IV se
enquadram. A isoterma ilustrada na Figura 1 possui um valor de C igual a 16,090 para um R2 de
0,9961, logo a classificação tipo III pode ser descartada,  prevalecendo a do tipo II – H3. A histerese,
ou seja,  o  afastamento  das isotermas de adsorção e dessorção,  ocorre  devido  à  condensação
capilar do nitrogênio no interior dos poros e da interação do adsorvato com a rede do adsorvente. A
histerese do tipo H3 é encontrada em materiais não rígidos, de baixa porosidade, que se agregam e
formam uma rede predominantemente macroporosa (THOMMES et al, 2015).

Com o avanço dos estudos, o método BET para determinar a área específica foi se tornando
obsoleto, uma vez que a capacidade de adsorção da monocamada foi se tornando questionável.
Dessa forma, novos métodos,  como a teoria  da densidade funcional  (DFT -  Density  Functional
Theory)  surgiram para  suprir  as lacunas deixadas pelo  BET.  O método DFT leva em conta  os
mecanismos estatísticos, o comportamento dos fluidos confinados, o modelo dos poros e a interação
adsorvente-adsorvato (THOMMES et al, 2015). Dessa forma, a área específica, o volume total, o
volume de microporos e a distribuição de poros foram determinadas pelo método DFT, utilizando o
software QUANTACHROME®. O volume de mesoporos foi tomado com sendo a diferença entre o
volume de poros totais e o volume de microporos.

Tabela 2: Análise textural da resina obtida pelo método de adsorção e dessorção de nitrogênio.

S DFT (m2/g) VMICRO (cm3/g) VMESO (cm3/g) VTOTAL (cm3/g) DMÉDIO (Å)
5,759 0,001 0,010 0,011 45,850

A resina fenólica se caracterizou como sendo um material de baixa porosidade, já que possui
uma área específica baixa, 5,759 m2/g. Dentre a porosidade existente na resina, a distribuição de
poros, expressa na Figura 2, mostra a predominância de mesoporos, os quais possuem diâmetro
entre 20 Å e 500 Å. A curva de área acumulada mostra que o acúmulo da área específica se dá
quase que totalmente na região dos mesoporos, sendo os poros de 45,85 Å de diâmetro, os maiores
contribuintes para a área específica da resina. 
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Figura 2: Distribuição de poros da resina fenólica, obtida pelo método DFT, em função do diferencial da área
específica e da área acumulada. 

Figura 3: Imagem de microscopia eletrônica de varredura da resina fenólica em um aumento de 5000X e
escala de 30µm.

A baixa área específica da resina fenólica se deve à baixa porosidade do material sintetizado
que,  mesmo havendo micro  e  mesoporos,  há  a  predominância  dos macroporos.  Isso  pode ser
confirmado  pela  característica  da  isoterma  do  tipo  II-H3  e  também  por  meio  da  imagem  de
microscopia,  ilustrada  pela  Figura  3.  No  entanto,  a  área  específica  e,  consequentemente,  a
porosidade do  material  podem ser  melhorados  mediante  um tratamento  térmico  ou químico  da
resina.
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Figura 4: Ponto de carga zero (pHPCZ) da resina fenólica determinado pelo método dos 11 pontos.
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O  ponto  de  carga  zero  identifica  o valor  de  pH  em  que  a  superfície  do  material  se  encontra
eletricamente neutra, sendo uma característica primordial na análise de aplicabilidade de materiais
adsorventes. O método utilizado para a determinação do pHPCZ foi o “experimento dos 11 pontos”,
adaptado  de  Regalbuto  e  Robles  (2004).  Analisando  a  Figura  4,  observa-se  o  comportamento
tampão da solução aquosa na faixa de pH inicial de 6 a 9, na qual o pH final da solução se estabiliza
em   aproximadamente  8,6,  sendo  este  o  valor  de  pHPCZ da  resina  fenólica  de  acordo  com  a
metodologia. Dessa forma, em soluções cujo pH é maior que 8,6, a resina adquire carga superficial
negativa, favorecendo a adsorção de cátions. Analogamente, em soluções de pH menor que 8,6,   a
resina  adquire  carga  positiva,  devido  a  protonação  de  alguns  grupos  funcionais  inerentes  à
composição da mesma, de forma a favorecer a adsorção de partículas carregadas negativamente.

Além  da  caracterização,  a  aplicabilidade  da  resina  fenólica  também  se  torna  importante
devido à inovação do material. Visto isso, a resina foi avaliada como adsorvente para o processo de
adsorção do corante azul de metileno e amoxicilina. 

Para um melhor entendimento do mecanismo, as características relacionadas ao adsorvato
são importantes. A Tabela 3 apresenta algumas propriedades do azul de metileno e da amoxicilina.

Tabela 3: Quadro comparativo das características e propriedades do azul de metileno e da amoxicilina.

AZUL DE METILENO AMOXICILINA

Molécula*

Característica* Cátion -
Área (Å²)* 19,61 132,96

pH da solução 1,70 6,77
pKa* - 3,23 e 7,22

*Fonte: Website <drugbank.ca>, acesso realizado em 06/08/2017.

O azul de metileno, quando em meio aquoso, se encontra em sua forma catiônica, conferindo
pH ácido à solução. Uma vez que o pHPCZ da resina é básico, a molécula de azul de metileno é
repelida  eletrostaticamente  pela  resina  fenólica,  dificultando  a  remoção  do  corante.  Logo,  as
capacidades de adsorção obtidas pela resina também podem ser associadas às interações não
eletrostáticas. Por outro lado, a solução de amoxicilina apresenta um pH natural de 6,77, sendo esse
valor  maior  que  o  pKa  ácido  do  fármaco.  Dessa  forma,  há  uma  atração  eletrostática  entre  e
superfície positiva da resina e a região negativa da molécula da amoxicilina dissociada. 

No estudo de adsorção, um ensaio cinético foi realizado, avaliando a velocidade em que o
adsorvato é removido da solução. Para tanto, a capacidade de adsorção da resina foi avaliada em
relação ao tempo, como representado nas Figuras 5-A e 5-B.
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Figura 5: Cinética de adsorção para (A) solução de azul de metileno 50 mg L-1 e (B) solução de amoxicilina
150 mg L-1 em resina fenólica. Condições: massa de resina: 0,01 g; agitação: 150 rpm;  pH natural;

temperatura: 25 C.⁰

Por meio da análise da Figura 5, é possível observar que a adsorção do corante se dá em um
estágio mais rápido nos primeiros minutos, seguida de uma etapa mais gradual até o alcance do
equilíbrio, o qual foi atingido após 4320 minutos (72 horas). Inicialmente, os sítios superficiais da
resina encontram-se livres e o corante se adere rapidamente à superfície do material. Com o passar
do  tempo,  ocorre  a  saturação  dos  sítios  ativos,  não  havendo  mais  variação  significativa  da
concentração do corante na partícula  sólida.  O fármaco também foi  adsorvido rapidamente nos
estágios iniciais da adsorção, porém o equilíbrio foi atingido mais rapidamente, a saber, em 480
minutos (8 horas) de processo. 

Os  modelos  cinéticos  de  pseudo-primeira  ordem,  pseudo-segunda  ordem  e  difusão
intrapartícula foram ajustados aos dados experimentais, e os parâmetros obtidos por meio do ajuste
não linear estão apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4: Parâmetros obtidos pelo ajuste dos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e
difusão intrapartícula aos dados experimentais.

AZUL DE METILENO AMOXICILINA

PSEUDO-PRIMEIRA ORDEM
qe (mg g-1) 47,617 188,411
k1 (min-1) 0,010 0,084

R² 0,705 0,922

PSEUDO-SEGUNDA ORDEM
qe (mg g-1) 52,186 201,836 

k2 (g min-1 min-1) 1609,039 1,063.106 
R² 0,811 0,980

DIFUSÃO INTRAPARTÍCULA
K (mg g-1 min-1/2) 0,718 3,789

Cp (mg g-1) 12,942 110,042
R² 0,880 0,406

Por meio da Figura 5-A e dos coeficientes de correlação, o modelo de difusão intrapartícula se
ajustou melhor aos dados cinéticos obtidos para o azul de metileno, indicando que a difusão dentro
dos poros pode ser uma etapa limitante na adsorção. Já no ensaio cinético realizado para o fármaco
(Figura 5-B), o modelo de pseudo-segunda ordem representou melhor aos dados experimentais,
sugerindo uma possível quimiossorção no processo. 

4 CONCLUSÃO

A caracterização textural e morfológica da resina fenólica produzida a partir do tanino e do
licor  negro  Kraft  integral  mostrou  a  característica  macroporosa  do  material,  apresentando  uma
isoterma tipo II e histerese H3. Como resultado da macroporosidade, a resina apresentou baixa área
específica e baixa porosidade. No entanto, essas propriedades podem ser melhoradas mediante a
aplicação  de  um  tratamento  físico  ou  químico,  como  a  carbonização  e  a  ativação  química.  A
aplicabilidade da resina fenólica como adsorvente foi avaliada para a adsorção de azul de metileno e
amoxicilina. Para o azul de metileno o estudo cinético indicou um tempo de equilíbrio de adsorção de
72 horas, segundo o mecanismo de difusão intrapartícula. Já a cinética de adsorção da amoxicilina
seguiu o  modelo de  pseudo-segunda, com um tempo de equilíbrio de aproximadamente 8 horas.
Por fim, conclui-se que a resina fenólica pode ser aplicada como adsorvente alternativo em potencial
para remoção de corantes e fármacos de águas contaminadas.
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