
Resumo 

No presente trabalho pretendeu-se estudar a viabilidade de utilização de penas de galináceos (da 

espécie "Gallus Gallus", Cobb 500) como adsorvente na remoção de cor, de efluentes líquidos da 

indústria de lanifícios, em particular, a remoção da cor provocada pelo corante reactivo Amarelo 

Lanasol 4G.  

A escolha deste adsorvente baseou-se no facto de se saber que se trata dum material que revela 

aptidão para adsorver corantes do género acima referido e ser um resíduo de aviário, bastante 

abundante e de preço quase nulo. Como consequência poderia vir a ser uma alternativa potencial aos 

adsorventes actualmente usados, principalmente ao carvão activado, cujo preço é muito elevado. 

Esta tecnologia de adsorção apresentar-se-ia, pois, como um processo susceptível de substituir 

outras tecnologias de remoção de cor.  

A investigação realizada contemplou essencialmente os seguintes aspectos: caracterização do 

adsorvente, estudos cinéticos e de equilíbrios.  

Na caracterização do adsorvente além de terem sido efectuadas algumas determinações fisico-

químicas, foram feitas a determinação da superfície específica e análises por microscopia electrónica 

de varrimento, microanálise por raios X e espectrofotometria no infra-vermelho.  

O estudo da cinética de adsorção teve como finalidade verificar se existia uma etapa controlante da 

velocidade e procurar um modelo que traduzisse adequadamente o processo. Numa primeira fase 

realizou-se um estudo qualitativo com o objectivo de obter informações que ajudassem a esclarecer 

qual seria a etapa controlante do processo de adsorção, se de carácter difusional ou reaccional. Na 

segunda fase tentou-se, com base nas conclusões do estudo qualitativo, um ajuste de modelos 

cinéticos aos valores experimentais. A primeira parte do estudo não permitiu retirar conclusões 

perfeitamente esclarecedoras, na medida em que tanto a resistência química como as resistências de 

carácter difusional mostraram ter influência na velocidade de adsorção. Dos modelos cinéticos que 

foram seleccionados para o ajuste aos valores experimentais, o de Lagergren, o de difusão 

intrapartícula como etapa controlante e o de núcleo não reagido, apenas o último representou 

adequadamente o processo de adsorção tendo-se concluído que as resistências de carácter 

difusional através da camada reagida e química têm uma importância bastante similar no controlo da 

velocidade do processo.  

O estudo dos equilíbrios de adsorção foi efectuado para quatro temperaturas (20, 35, 50 e 60 ºC) a 

pH inicial 2,00. Observou-se que a capacidade de adsorção aumentava com a temperatura. Não foi 

possível um ajuste aos valores experimentais em toda a gama de concentrações estudadas de 

nenhum dos modelo de equilíbrio testados (Langmuir, Freundlich, B.E.T. e Redlich-Peterson). No 

entanto, o modelo de Freundlich apresentou um bom ajuste aos valores experimentais até 

concentrações de equilíbrio próximas dos patamares, para as quatro isotérmicas. Um ajuste 

generalizado (q=f(Ce, t)) só foi possível para as temperaturas de 20, 35 e 50 ºC.  



Determinaram-se, também, os calores de adsorção isostéricos, que apresentaram sempre valores 

positivos, indicativos dum mecanismo de quimissorção, o que reforçou a validade de algumas 

conclusões tiradas no estudo da cinética. Verificou-se que existia uma dependência logarítmica entre 

os calores de adsorção e as capacidades de adsorção, tal como previsto pelo método de Freundlich.  

A capacidade de adsorção máxima obtida para as penas de galináceos foi de, aproximadamente, 290 

mg g-1 para a temperatura de 60 ºC.  

A fim de se poder formular um juízo sobre a potencialidade do adsorvente em estudo ser uma 

alternativa ao carvão activado realizaram-se ensaios comparativos usando o carvão GAC-Sutcliffe. 

Verificou-se que para concentrações de corante elevadas (≈ 2 000 mg L-1) as penas de galináceos 

apresentavam uma capacidade de adsorção de cerca de dois terços em relação ao carvão (150 mg g-

1/ 219 mg g-1), podendo pois, considerar-se uma boa alternativa ao carvão activado, tendo em 

consideração tratar-se de um resíduo abundante de preço praticamente nulo.  

Abstract 

This work aimed at studying the viability of gallinaceous feathers utilization (species "Gallus Gallus", 

Cobb 500) as an adsorbent for colour removal of wool dyeing industrial liquid effluents, particularly, for 

colour removal associated to the presence of Yellow Lanasol 4G reactive dye.  

The choice of this adsorbent was due to the fact that, as it is known, is a material that is able to adsorb 

the type of the supracited reactive dyes and besides that is a largely abundant and nearly costless 

aviary residue. As a consequence, there would be a possibility of becoming a potential alternative to 

the adsorbents used nowadays, mainly, activated carbon whose price is very high. This adsorption 

technique would then correspond to a process managing to substitute other colour removal 

technologies.  

The research carried out mainly dealt with the following items: adorbent's characterization and both 

kinetic and equilibria studies.  

Concerning the adsorbent's characterization several physico-chemical parameters were studied; 

analyses of the specific surface, electronic scanning microscopy, X-ray microanalysis and infra-red 

spectroscopy were done, too.  

The study of the adsorption kinectics aimed at verifying if there was a rate-controlling step and 

searching for a model that adequately represented the process. In a first stage a qualitative study to 

get information helping to clarify which would be the rate-limiting step of the adsorption process, if of 

either diffusional or reactional character. In a second part, taking into consideration the conclusions of 

the qualitative studies, adjustment of kinetic models to the experimental values obtained was tried. 

The first stage of the study did not allow to withdraw sufficiently clear conclusions, because both 

chemical and of diffusional nature resistances showed to influence the adsorption rate. Several kinetic 

models were selected for adjustment to the experimental values, namely Lagergren's, the one 



considering intraparticle diffusion as the rate-controlling step and so-called unreacted core model. 

Only the last one adequately represented the adsorption process; it was concluded that the resistance 

of diffusional character though the reacted layer and the chemical one have a quite similar importance 

in the rate control of the process.  

Adsorption equilibria studies were carried out for four temperatures (20, 35, 50 and 60 °C) at initial pH 

2,00. It was observed that the adsorption capacity increased with temperature. None of the equilibrium 

models tested (Langmuir, Freundlich, B.E.T. and Redlich-Peterson) nicely fitted the experimental data 

for all concentration ranges studied. However, Freundlich model showed a good adaptation rep to 

equilibrium concentrations near the steps, for all the isotherms. A generalized adjustment (q=f(Ce, t)) 

only succeeded for temperatures equal to 20, 35 and 50 °C.  

Isosteric adsorption heats were determined, too. They were always positive pointing to a 

chemisorption mechanism, what strengthened the validity of some conclusions withdrawn in the 

kinetics studies. It was verified that there was a logarithmic dependence among the adsorption heats 

and the adsorption capacities, as predicted by Freundlich model.  

The maximum adsorption capacity obtained for the gallinaceous feathers was, approximately, 290 mg 

g-1 at 60 °C.  

Comparative tests using both the selected adsorbent and an activated carbon, GAC-Sutcliffe, were 

carried out so as to be able to evaluate the studied adsorbent's potentiality to be an alternative to 

activated carbon. It was verified that for high dye concentrations (≈ 2 000 mg L-1) gallinaceous 

feathers had an adsorption capacity about two thirds of the one for the activated carbon (150 mg g-1/ 

219 mg g-1); this means that they can be considered as a good alternative to the activated carbon, 

taking into consideration that they are an abundant and practically costless residue.  


