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Resumo: Processos associados de adsorção e ozonização para remoção de corantes de curtumes 
foram estudados neste trabalho. Parâmetros como influência do pH e massa de adsorvente na 
adsorção e tempo de contato na ozonização foram avaliados a fim de se obter uma melhor eficiência 
de remoção na cor e COT do efluente. Nas condições ótimas de adsorção, pH 4,0 e quantidade de 
adsorvente a ser dosada 0,07g, obteve-se remoção de 87% da cor, resultando em um efluente com 
concentração residual de 13 mg/L de corante. Ao associar o processo de ozonização, a concentração 
residual de corante passou de 13 mg/L à 2,2 mg/L em 12 minutos de tratamento, apresentando valores 
de remoção de cor de 83,1%. As análises de Carbono Orgânico Total (COT) também apresentaram 
resultados satisfatórios, após a associação dos processos conseguiu-se remover 96,24% de COT, 
resultando em uma concentração residual de 7,622 mg/L.  
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DYE REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS THROUGH 
COMBINED PROCESSES OF ADSORPTION AND OZONATION 
 
 
 

Abstract: Associated processes with adsorption and ozonization for removal of dyes leather were 
studied in this work. Parameters such as pH and the influence of the mass of adsorbent in the 
adsorption and contact time in the ozonation were assessed in order to obtain a better removal 
efficiency in color and TOC in the effluent. Under the optimum adsorption conditions, pH 4.0 and the 
amount of adsorbent to be dosed 0.07g, was obtained a removal of 87% of color, resulting in an 
effluent with a residual dye concentration of 13 mg/L. By associating the ozonation process, the dye 
residual concentration became 13 mg/L to 2.2 mg/L in 12 minutes of treatment, with removal of color 
values of 83.1%. The Total Organic Carbon analysis (TOC) also showed satisfactory results, after the 
combination of processes could be removed 96.24% of TOC, resulting in a residual concentration of 
7,622 mg/L. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os curtumes representam uma importante fatia no campo econômico em países em 
desenvolvimento como Turquia, China, Índia, Paquistão, Brasil e Etiópia (ORHON et al., 1999; 
LETA et al., 2004; LEFEBVRE et al., 2006; BANU e KALIAPPAN, 2007). 

 As etapas de processamento químico do couro são realizadas em meios aquosos, onde 
são adicionados, dependendo de cada fase do tratamento, ácidos, bases, sais, curtentes, tensoativos, 
engraxantes, corantes, recurtentes, agentes auxiliares e outros produtos (GUTTERRES, 2006). Neste 
processo, em especial no tingimento, são necessárias quantidades significativas de água para que os 
corantes sejam devidamente sorvidos pelo couro. 

Entre as principais características dos efluentes gerados em curtumes, destacam-se altas 
demandas biológicas de oxigênio (DBO), demandas químicas de oxigênio (DQO), elevadas 
concentrações de sólidos em suspensão, nitrogênio orgânico, sulfetos e cromo nos efluentes do 
processo (COOPER et al., 2011). A alta concentração de poluentes com baixa biodegrabilidade nos 
efluentes de curtume representa um grande desafio tecnológico e ambiental a ser enfrentado 
atualmente (DI IACONI et al., 2002; SCHRANK et al., 2009). 

O tingimento é a etapa do processamento do couro realizada na operação de acabamento 
molhado com a finalidade de atribuir a cor desejada ao artigo mediante a adição de corantes orgânicos 
solúveis em meio ácido, neutro ou básico que possuem estrutura molecular eletronicamente instável 
(FUCK, 2014). Os corantes azoicos são os mais utilizados nas indústrias têxteis e de alimentos. São 
amplamente utilizados para colorir lã, couros, papel, plásticos, cosméticos e solventes. Sua estrutura 
química inclui a ligação –N=N– conjugada a um grupo aromático (DE SOUZA et al., 2010).  Estes 
corantes são resistentes à biodegradação em condições aeróbicas, contudo, em condições anaeróbicas 
pode-se obter resultados satisfatórios, porém, as aminas aromáticas nestas condições podem ser mais 
tóxicas que as moléculas do próprio corante. (AZBAR et al., 2004).  

Tecnologias tradicionais para o tratamento de águas residuais, como os processos de 
lodos ativados, têm sido ineficazes para o tratamento de águas residuais contendo corantes têxteis 
sintéticos, devido à alta estabilidade química destes poluentes (Shaul et al., 1991). Uma grande 
variedade de processos tem sido desenvolvida para a remoção de corantes sintéticos de efluentes, 
como por exemplo, a adsorção, descoloração por fotocatálise e/ou por processos de oxidação e 
decomposição microbiológica (Hao et al., 2000). 

A adsorção é um fenômeno de superfície no qual um material (soluto) é removido de uma 
fase fluida (líquida ou gasosa) e acumulado na superfície de uma fase sólida (PICCIN, 2013). A maior 



 

 

parte dos adsorventes são materiais altamente porosos, porém com poros muito pequenos, que 
garantem áreas totais muitas vezes superiores à área externa da partícula. Os principais adsorventes 
são o carvão ativado, a sílica, a alumina ativada e as zeólitas. A adsorção é um dos métodos mais 
populares para tratamento de águas residuais contaminadas com metais pesados, aromáticos e 
moléculas de coloração (CRINI, 2005). As vantagens de se utilizar a adsorção para tratamento de 
efluentes incluem o custo inicialmente baixo, simplicidade de projeto e operação quando comparado a 
processos de tratamento convencionais (GRAINGER et al, 2011) . 

Nos últimos anos, as tecnologias alternativas chamadas Processos Oxidativos Avançados 
(POAs), vem sendo consideradas como métodos atraentes para o tratamento de águas e efluentes 
contendo poluentes tóxicos (KUSIC et al., 2006). 

A degradação de poluentes por Processos Oxidativos Avançados envolve a geração de 
radicais hidroxila (∙OH) visando oxidar completamente e destruir diferentes tipos de poluentes 
orgânicos transformando principalmente em H2O, CO2 e minerais (VERLICCHI et al., 2015). A 
utilização do ozônio é uma importante tecnologia aplicada tanto ao tratamento de águas de 
abastecimento, como residuais. Devido ao seu elevado potencial de oxidação, a ozonização é aplicada 
como uma tecnologia capaz de reduzir e/ou remover inúmeros poluentes ambientais. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi associar os processos de adsorção com carvão 
ativado comercial (CAC) e de ozonização a fim de avaliar a eficiência de remoção do corante Preto 
Ácido 210 em soluções aquosas, bem como a redução dos valores de TOC. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Soluções e Reagentes 

As soluções de corantes para os ensaios foram preparadas com água destilada. O corante 
para tingimento de couro utilizado foi Corante Preto Ácido 210 (Acid Black 210, AB-210; C.I. 
300285; CAS: 99576-15-5; C34H25K2N11O11S3, 938,02 g mol-1, λmax = 608 nm) fornecido pela empresa 
Lanxess (São Leopoldo, RS, Brazil). O pH das soluções foi ajustado a partir da adição de alíquotas de 
soluções de 0.10 mol. L-1 NaOH and 0.10 mol. L-1 HCl. A Fig. 1 mostra sua estrutura química. 

 
Figura 1. Estrutura química do corante Preto Ácido 210 

 

2.2. Experimentos de Adsorção 

Para os experimentos de adsorção do corante Preto Ácido 210 com o adsorvente carvão 
ativo comercial (CAC) foram adicionados 100 mL de soluções de concentração inicial de corante de 
100 mg.L-1 em frascos Schott. No frasco, o adsorvente ficou em contato com a solução corante por um 
determinado tempo em uma Incubadora Shaker (Marconi, MA127 - Piracicaba, SP, Brasil) com 
temperatura ajustada em 25ºC e 150 rpm de agitação. 



 

 

Nos ensaios para analisar o efeito do pH, as soluções tiveram seu pH inicial ajustado 
entre 1,0 e 10,0, já para os estudos de efeito da massa de adsorvente foram testadas massas de 0,05 g a 
0,2 g de adsorvente. Após agitação, as soluções foram filtradas com auxilio de uma bomba a vácuo 
(Model 132, Prismatec) para separar o adsorvente das soluções aquosas. 

A fim de se quantificar o residual de corante na solução após a adsorção, foi utilizado um 
espectrofotômetro UV/visível (T80 UV–VIS, PG Instruments, Leicester, LEC, UK) onde foram feitas 
leituras no comprimento de onda 608 nm. Quando necessário, alíquotas do sobrenadante foram 
diluídas com água destilada antes da medição espectroscópica. Também foi analisado carbono 
orgânico total da solução bruta e tratada. 

A quantidade de corante adsorvido e a porcentagem de remoção de corante pelo 
adsorvente testado foram calculadas mediante aplicação das Equações 1 e 2, respectivamente: 
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onde q é a quantidade de corante adsorvido (mg.g‐1) pelos adsorventes, Co é a concentração inicial da 
solução de corante em contato com o adsorvente (mg.L‐1), Cf é a concentração do corante (mg.L‐1) 
após o processo de adsorção, V é o volume de solução de corante (L) em contato com o adsorvente e m 
é a massa (g) do adsorvente. 

2.3. Experimentos de Ozonização 

Os ensaios de ozonização foram conduzidos em uma coluna de vidro de 8,5 cm de 
diâmetro e 50 cm de altura, contendo o efluente tratado preliminarmente por adsorção. O ozônio 
produzido pelo gerador (Ozonic, modelo C-10, São Paulo, Brasil) foi injetado dentro da coluna de 
contato através de uma pedra porosa com fluxo de gás 6 L.min-1, quantidade de O3 0,01 g.min-1. 
Durante o procedimento, o ozônio residual foi coletado e neutralizado dentro de frascos contendo uma 
solução de iodeto de potássio 2%. A Fig. 2 apresenta um esquema do experimento de ozonização. 

 
Figura 2 – Fluxograma do Experimento de Ozonização 

 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Efeito do pH na adsorção 

O pH da solução é um dos fatores que mais influencia na adsorção de um corante em um 
adsorvente no tratamento de efluentes (PICCIN et al., 2012; CARDOSO et al., 2012). Os corantes 
possuem diferentes intervalos de pH favoráveis à sorção para cada adsorvente utilizado (dos Santos et. 
al. 2014). 

O efeito do pH inicial na remoção do corante AB-210 em soluções aquosas (100 mg L−1) 
foi estudado em um intervalo de pH de 1 a 10 (Figura 3). Pode-se observar que o pH que apresentou 
melhor resultado de remoção do corante foi o pH 1, porém, por se tratar de um pH extremamente 
ácido, optou-se por trabalhar no pH 4, que foi o segundo melhor resultado, atingindo eficiência de 
remoção de 93,5%. Portanto, nos ensaios realizados posteriormente de estudo de massa e ozonização, 
as soluções aquosas de corante foram preparadas em pH 4. 

 
Figura 3 – Dependencia do pH na capacidade de adsorção do corante AB-210 

 

3.2. Efeito da massa de adsorvente na adsorção 

O estudo da dosagem de adsorvente para remoção do corante AB-210 de soluções 
aquosas foi realizado com massas de 0,05 g a 0,20 g de CAC em um volume fixo de 100 mL com uma 
concentração inicial de corante de 100.0 mg L−1. Pode-se observar na Figura 4 que as eficiências de 
remoção ficaram em torno de 70% a 80%, onde a melhor eficiência de remoção atingida foi de 80,8% 
com uma massa de 0,07 g de CAC. 



 

 

Figura 4 – Influência da massa de adsorvente na capacidade de adsorção do corante AB-210 

 

3.3. Ensaio de Ozonização 

Depois de realizado o ensaio de adsorção, com concentração inicial de corante (100 
mg/L), 0,07 g de massa de adsorvente em pH 4, procedeu-se o teste de ozonização na mesma solução 
já tratada. O ensaio teve duração de 14 minutos, e aos 12 minutos atingiu-se uma eficiência máxima de 
remoção de cor de 83,1% com concentração residual de corante de 2,2 mg/L, como pode ser 
observado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Variação da porcentagem de remoção de cor com o tempo no ensaio de ozonização. 

 
 
A fim de avaliar a eficiência de remoção de carbono orgânico total do efluente, 

realizaram-se análises de carbono orgânico total (COT) do efluente bruto e após cada tratamento. 
Pode-se observar na Tabela 1 que a associação dos processo de adsorção e ozonização apresentou uma 
redução de 96,24% nos valores de COT, deixando a concentração residual no elfuente de 7,622 mg/L. 

 
 
 



 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra. 
 

Amostra COT* (mg/L) CT** (mg/L) CI*** (mg/L) % Remoção 
Bruto 100 mg/L 202,9 206,4 3,539 - 
Após Adsorção 194,9 223,2 28,29 3,94 

Após Ozonização 7,622 7,793 0,1703 96,24 
COT*: Carbono Orgânico Total 
CT**: Carbono Total 
CI***: Carbono Inorgânico 

 
4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi estudada a eficiência de remoção do corante Preto Ácido 210 em 
soluções aquosas com processos conjugados de adsorção e ozonização. A partir dos ensaios de 
adsorção, foi determinado o pH ótimo de trabalho (pH 4) e a quantidade de adsorvente a ser dosada 
(0,07 g), a fim de atingir os melhores resultados de remoção do corante. Destes ensaios obteve-se 
remoção de 87% da cor, resultando em um efluente com concentração residual de 13 mg/L de corante.  

Ao associar o processo de ozonização, a concentração residual de corante passou de 13 
mg/L à 2,2 mg/L em 12 minutos de tratamento, apresentando valores de remoção do corante de 83,1%. 
O COT também apresentou redução significante, a amostra bruta inicial apresentava valor de 202,9 
mg/L, após a adsorção reduziu para 194,4 mg/L e após a ozonização 7,62 mg/L. 

A partir deste estudo, foi possível concluir que o uso combinado dos processos de 
adsorção e ozonização pode ser considerado como uma alternativa viável no tratamento de efluentes 
contendo corantes quando comparados aos processos convencionais devido sua alta eficiência na 
remoção de cor e TOC. 
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