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Resumo: No decorrer do presente trabalho foi 

realizada a síntese e caracterização do novo líquido 

iônico (LI) lactato de n-butilamônio e a ativação da 

quitosana com o mesmo. Em seguida foi executado o 

processo de adsorção de níquel II em diferentes tempos 

(0,08-24 h) sendo verificado que a adsorção máxima 

ocorreu em 4 h (98,69 ±0,15%). Estudos cinéticos de 

adsorção mostraram que a reação segue o modelo de 

pseudo-segunda-ordem, sendo determinados os 

parâmetros de adsorção (qe = 1,342 mg/g e K = 1,3841). 

 

1. Introdução 
Muitas pesquisas estão sendo elaboradas na busca de 

soluções rápidas, eficientes e de baixo custo, para o 

tratamento de efluentes, principalmente os que 

apresentam elevado teor de metais como o Ni(II) [1].  

Nesse contexto, o uso de adsorventes, cresceu muito, 

principalmente, os oriundos de fontes naturais como a 

quitosana. Porém, o emprego desses materiais sem a 

realização de tratamentos promove baixa eficiência no 

processo de adsorção. Assim, estudos recentes visam à 

ativação desses através de processos químicos e 

mecânico, como o tratamento com LI, o que mostra a 

relevância deste trabalho, no qual está sendo 

desenvolvido o estudo de adsorção de Ni(II) em 

quitosana ativada com o novo LI lactato de n-

butilamônio [2]. 

 

2. Metodologia 
O LI lactato de n-butilamônio foi obtido a partir da 

reação entre o ácido lático com a n-butilamina com 

controle de temperatura (15-30ºC) (Figura 1). Após a 

obtenção, o mesmo foi caracterizado via RMNH1 e 

RMNC13. A ativação da quitosana com o LI foi efetuada 

na proporção de 1,00 g do mesmo para 2,00 g de 

quitosana, sendo utilizado como solvente o metanol. A 

mistura foi colocada em ultrassom por 2 horas sendo, 

posteriormente, efetuada a filtração e secagem do 

adsorvente. O estudo cinético de adsorção, feito para 

tempos de 0,08 a 24 h, foi processado com uma solução 

de concentração inicial de 100,00 mg/L. A análise das 

amostras foram realizadas via espectroscopia de plasma.  
 

 
Figura 1 – Reação de obtenção do LI 

 

3. Resultados e Discussões 
 O LI lactato de n-butilamônio foi obtido com 98,91 

% de pureza, determinada via RMNH1.  

Após a síntese e caracterização do LI, foi realizada a 

ativação da quitosana com o mesmo, e assim foi 

executado o estudo de cinética de adsorção para os 

tempos determinados. Os cálculos baseados nas 

concentrações inicial e final das soluções, no volume da 

solução e na quantidade de quitosana utilizada, apontam 

um tempo ótimo de 4h, com adsorção de 98,69 ±0,15% 

de níquel. 
Os resultados obtidos para o modelo de adsorção 

mostram, pelo coeficiente de correlação igual a 0,999 

(Tabela 1, Figura 2), que o modelo cinético é de pseudo-

segunda ordem (equação1). 

 

                    (1) 

 

Tabela 1 – Parâmetros determinados no estudo cinético 

Parâmetro Valor 

qe (mg/g) 2,4900 

Qecalculado (mg/g) 1,3420 

K 1,3841 

R2 0,9999 

 

 
Figura 2- Gráfico do modelo de pseudo segunda ordem 

4. Conclusões 

Os resultados indicam que a quitosana tratada com o 

LI mencionado segue o modelo cinético de pseudo 

segunda ordem e apresenta uma rápida e alta adsorção, 

98,69 ±0,15% em 4 h, podendo ser considerada uma boa 

opção para remediação de efluentes contendo Ni(II). 
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