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Introdução 

As resinas de troca iônica quelantes são polímeros 
capazes de adsorver íons metálicos por meio de 
reações de complexação. A capacidade complexante 
dessas resinas é devida à natureza, disponibilidade, 
configuração e concentração dos grupos funcionais 
quelantes presentes no polímero e à sua estrutura 
porosa. Esse último fator define a capacidade de 
adsorção, pois regula o acesso aos sítios ativos e a 
seletividade da resina. Sendo assim, é importante 
estudar como o mecanismo de adsorção das resinas 
é influenciado por sua porosidade1. Portanto, este 
trabalho visa aplicar três modelos matemáticos de 
isotermas, baseados em diferentes mecanismo de 
adsorção, a fim de verificar o que melhor descreve a 
adsorção de íons Cu(II) em resinas amidoxímicas. 

Resultados e Discussão 

Foram sintetizados dois terpolímeros pela 
polimerização em suspensão de acrilonitrila, 
divinilbenzeno e estireno nas proporções percentuais 
molares de 70/20/10 e 70/30/0. A reação de 
conversão do grupo nitrila dos terpolímeros em 
amidoxima foi realizada com solução de 
hidroxilamina 1 mol L-1 em água-etanol 1:1 a 50 °C 
por 24 h. Para a construção das isotermas, 
utilizaram-se soluções de CuSO4 de diferentes 
concentrações (0,01 a 0,2 mol L-1) em tampão acético 
de pH igual a 5, a 30 °C. A resina com maior teor de 
divinilbenzeno se apresentou mais porosa, devido ao 
seu maior grau de reticulação. A conversão do grupo 
nitrila a amidoxima foi avaliada por espectroscopia na 
região do infravermelho, com a redução da banda de 
2240 cm-1 e aparecimento da banda em 1655 cm-1. 
Foram empregados três modelos aos dados de 
adsorção de Cu(II): Freundlich, Langmuir e Dubinin– 
Astakhov2. O Quadro 1 expõe cada uma dessas 
equações na forma linearizada bem como os seus 
parâmetros de adsorção. 
Quadro 1 – Parâmetros de adsorção2 

Modelo Equação linearizada 

Freundlich ln Qe = ln KF + 1/n ln Ce 

Langmuir Ce/ Qe = (1/ Qm KL) + (1/ KL) Ce 

Dubinin– 
Astakhov 

ln Qe = ln Qo – [1/(21/2E)]2.ε 
onde ε  = R.T. ln(1+1/Cen) 

Qe é a quantidade adsorvida por grama do 

adsorvente (mg g-1); Ce é a concentração do 

adsorvato no equilíbrio (mg.L-1); KF é a constante de 

Freundlich; KL é a constante de Langmuir; Qm é 

determinado experimentalmente linearizando a 

equação de Langmuir; Qo é a capacidade de 

adsorção; E é a energia de adsorção; R é a constante 

universal dos gases em kJ mol-1 K-1; e T é a 

temperatura absoluta em Kelvin. Após a aplicação 

dos ajustes aos resultados obtidos para a resina 

70/20/10, o modelo de Freundlich levou ao valor de 

R² igual a 0,7044, confirmando sua baixa adequação 

ao sistema, o que já era esperado, já que a adsorção 

não é física e não ocorre em multicamadas. Embora 

o modelo de Dubinin–Astakhov seja o mais indicado 

para esse tipo de material, pois leva em consideração 

o potencial de adsorção do íon e a heterogeneidade 

da superfície do adsorvente em sistemas de troca 

iônica, apresentou R² igual 0,6698. Portanto o 

modelo que mais se adequou foi o de Langmuir, com 

um R²=0,9557, o que indica a formação de uma 

monocamada de íons Cu2+ na superfície da resina 

amidoxímica. O mesmo perfil foi observado para a 

resina 70/30/10 com os valores de R2 iguais a 0,9987 

para o modelo de Langmuir, 0,8552 para Freundlich 

e 0,6552 para Dubnin-Astakhov. Observa-se, assim, 

que a porosidade do material obtido com diferentes 

graus de reticulação, como era de se esperar, não 

muda as características termodinâmicas do processo 

de adsorção. A baixa adequação ao modelo de 

Dubnin-Astakhov por ter sido devido ao uso de 

parâmetros empíricos não adequados ao material em 

estudo. 

Considerações Finais 

O modelo que mais se adequou foi o de Langmuir, 
Entretanto, pretende-se avaliar resinas com novos 
graus de reticulação e o uso de novos parâmetros 
empíricos a fim de avaliar a adequação ao modelo de 
isoterma de Dubnin-Astakhov. Este modelo é 
bastante robusto para ser usado no estudo da 
natureza da interação entre o adsorvato e o 
adsorvente em função da porosidade das resinas 
com diferentes graus de reticulação. 
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