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RESUMO 

 

A remoção de microcontaminantes, em especial no tratamento de efluentes contendo metais 

pesados, é um desafio na atualidade, em decorrência de seu elevado custo e baixa eficiência. 

Uma tecnologia que vem surgindo como promissora é a aplicação de nanocompósitos 

biodegradáveis, a qual apresenta uma eficiência favorável de remoção e recuperação deste 

microcontaminante, além de seu baixo custo. Neste âmbito, o presente estudo objetivou 

desenvolver e caracterizar um nanocompósito à base de hidroxiapatita (HAP), poliuretano 

(PU) e álcool povinilíco (PVA) para remoção de metais pesados. A investigação foi 

desenvolvida em várias etapas: i)- caracterização físico-química e microbiológica de efluentes 

hospitalares, como potencial caso de estudo; ii)- produção de hidroxiapatita por meio da 

técnica de precipitação aquosa, e respectiva caracterização; iii)- produção de nanocompósito 

com revestimento, no qual a hidroxiapatita (HAp) foi adicionada aos pré-polímeros de 

poliuretano, e a película de álcool polivínilico e hidroxiapatita foi produzida e aderida ao 

compósito; iv)- produção de compósito não-peliculado PU/HAp nas proporções a 20 e 40% 

de HAp; v)- caracterização do compósito pelas técnicas de DRX, FTIR, MEV/EDS, BET, 

Potencial Zeta e TGA; vi)- tratamento físico-químico da fibra de sisal e coco, como potenciais 

bioadsorventes de baixo custo utilizados em estudos comparativos; vii)- testes de adsorção de 

metais pesados (níquel e cádmio). Neste âmbito, foi realizada uma triagem inicial de 

capacidade de adsorção da HAp, PU/HAp 20 e 40% e PU/HAp/PVA, envolvendo estudos 

cinéticos de adsorção de Cd (II). De modo a identificar as variáveis mais importantes na 

adsorção de Cd (II) pelo compósito PU/HAp, foi também considerado o desenho de 

experiências (factorial design). Adicionalmente, este adsorvente (PU/HAp) foi também 

testado como adsorvente de Cd e Ni. Finalmente, foram realizados testes de adsorção de Cd 

em fibras de coco, e de Ni em fibras de sisal. O estudo realizado permitiu concluir que o 

compósito PU/HAp 40% apresentou elevada eficiência na remoção de Cd (II) e Ni (II), 

superiores a 80%, sendo equivalente às fibras lignocelulósicas utilizadas e à HAp produzida. 

Como principal conclusão deste estudo, destaca-se o fato de que estes materiais podem ser 

utilizados no tratamento de efluentes para remoção de metais pesados, dado que apresentam 

baixo e custo e elevada eficiência.  

 

Palavras-Chaves: Nanocompósito. Poliuretano. Metais pesados. Hidroxiapatita. Álcool 

Polivinílico. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Removing microcontaminants from effluents is a challenge today, because of its high cost and 

low efficiency, especially in the treatment of effluents containing heavy metals. An alternative 

that has emerged is the use of biodegradable nanocomposites, which exhibit good removal 

and recovery performances, in addition to its low cost. With this in mind, the present study 

aimed to develop and characterize a nanocomposite based on hydroxyapatite (HAP), 

polyurethane (PU) and polyvinyl alcohol (PVA) for removing heavy metals. Thus, the 

research was conducted in several steps: i)- Physico-chemical and microbiological hospital 

effluent characterization; ii)- Production of hydroxyapatite by aqueous precipitation 

technique, and their characterization; iii)- Production of the nanocomposite in which the 

hydroxyapatite was added to the polyurethane prepolymers and then the polyvinyl 

alcohol/hydroxyapatite film was produced; iv)-  Polyvinyl composite without film PU/HAp 

was also produced in the proportions of 20 and 40% HAp; v)-  The composites was 

characterized by the techniques of XRD, FTIR, SEM / EDS, BET, Zeta Potential and TGA; 

vi)- The sisal and coconut fibres were washed and dried for comparative tests of adsorption; 

vii)- Adsorption tests for evaluating the removal of heavy metals (nickel and cadmium). 

Initial screening adsorption capacity (HAp; PU/HAp - 20 and 40%; PU / HAp / PVA), kinetic 

studies of adsorption of Cd (II) by HAp; multifactorial design analysis (factorial design) for 

identifying the most important variables in the adsorption of Cd (II) by composite PU/HAp. 

Also comparative analysis of adsorption of Cd and Ni by composite PU/HAp were conducted, 

as well as comparative tests of adsorption of Cd (coconut fibre) and Ni (sisal fibre). It was 

possible to verify that the composite PU/HAp 40% showed better effectiveness for the 

removal of Cd (II) and Ni (II), above 80%, equivalent to the lignocellulosic fibre used and 

HAp produced. As main conclusion, it can be referred that the composite PU/HAp 40% is an 

effective adsorvent to wastewater treatment for heavy metal removal, with low cost and high 

efficiency. 

 

Key Words: Nanocomposite. Polyurethane. Heavy metals. Hydroxyapatite. Polyvinyl 

Alcohol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação do trabalho 

 

A relação entre o homem e a natureza passou por várias fases no decorrer da história 

no mundo Ocidental, não tendo sido das mais brilhantes, especialmente com o advento da era 

moderna. Ela iniciou com uma submissão crédula, mediada por teogonias e mitologias, na 

Antiguidade arcaica; depois, houve um período de racionalização, no período clássico 

(séculos V e IV a. C.), continuou nos períodos seguintes, com a busca do homem em dominar 

o ambiente natural, gerando inúmeros problemas (GOMES, 2006; SILVA e SOUSA, 2006).  

Para Roaunet (2008), a solução desses problemas envolve a construção e formulação 

de ferramentas operacionais, tecnologias e manuais a serem implementadas, envolvendo a 

percepção do que se considera ser ético, ou seja, os valores estabelecidos pela tradição e pela 

cultura numa construção no campo da reflexão da moral. 

Dentre as atividades antrópicas que contribuem para esse processo, citam-se as 

instituições de saúde, que podem ter emissões de gases e vapores, produção de resíduos 

sólidos e efluentes líquidos, com características (físicas, químicas e biológicas) diferentes, 

dependendo do tipo de serviço prestado (ROUANET, 2008). 

Segundo Silva e Sousa (2006), houve avanços neste setor para melhoria das 

problemáticas ambientais, principalmente na gestão de resíduos sólidos. Entretanto, em outros 

aspectos ambientais, ainda é insipiente, tais como a capacitação dos profissionais e gestão de 

efluentes hospitalares. Essa realidade apresenta-se mais difícil em cidades interioranas, seja 

por falta de recursos humano-financeiros ou por falta de vontade política.  

 Estes efluentes podem acarretar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, pois têm 

agentes patogênicos e substâncias químicas tóxicas, advindas das diversas atividades da 

unidade, tais como: água de lavagem de materiais contaminados, os dejetos de limpeza de 

superfícies e pisos misturados a soluções desinfetantes, a água de lavanderia, as águas de 

caldeiras, os resíduos de procedimentos do centro cirúrgico, dos ambulatórios e do laboratório 

de análises clínicas  (RIBEIRO et al, 2007; EDVALDT, 2005; PHILIPPI, 2005). 

Para Ribeiro et al (2007) estes efluentes apresentam grande diversidade de substâncias 

químicas e materiais biológicos, e seu risco à saúde pública e ao meio ambiente seja uma 

controvérsia, poucos são os estudos que efetivamente avaliam a composição destes efluentes. 

Citam ainda, alguns estudos em que substâncias cloradas e metais pesados foram detectados, 

de forma a apresentarem características tóxicas.  
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Edvaldt (2005) e Cardoso (2001) destacam os elementos em maior toxicidade, o 

cádmio, cromo e mercúrio. O cádmio, que não deve ultrapassar concentrações de 0,2 mg/L 

em efluentes, pode causar problemas de saúde, como disfunções renais, teratogenia, 

carcinogenicidade, alterações hepáticas e cardiovasculares (PALAGYI e BRAUN, 1992; 

CAMPONOGARA, 2008; SALGADO, 1996; OKADA, 1997).  

O cádmio apresenta utilização em baterias, ligas metálicas, cobertura de filmes 

fotográficos, amálgama em tratamento dentário, os de transmissão de energia, pigmentos 

plásticos e vidro, incineração de resíduos (plásticos, pilhas, baterias e soldas) entre outros 

tantos passíveis de serem utilizados em unidades de saúde (PALAGYI e BRAUN, 1992; 

CAMPONOGARA, 2008; SALGADO, 1996; OKADA, 1997). 

Outro elemento de grande utilização nos setores industriais é o níquel, tendo como 

padrão de contaminação setores de metalurgia e a queima combustíveis fósseis, esse elemento 

não pode ultrapassar, uma quantidade máxima de 2,0 mg/L em efluentes descartados, pois os 

riscos a saúde humana são de grande relevância, dentre os quais, alterações cardiovasculares e 

formação de cânceres, por exemplo, (BERTON et al, 2006; DENKHAUS e SALNIKOW, 

2002). 

Devido às características supracitadas e estudos escassos na área, em especial na 

região Nordeste do Brasil, o presente estudo apresentou uma proposta inovadora de aplicação 

de um sistema de nanocompósito para adsorção de íons metálicos, acrescida de avaliação 

deste importante aspecto ambiental in loco, de forma a se mensurar os impactos sociais, 

econômicos e ambientais dos efluentes hospitalares e ainda, podendo-se alertar as autoridades 

competentes sobre essa realidade.  

Para tanto, uma alternativa crescente de aplicação para o tratamento de efluentes em 

diversos setores, enquadram-se os compósitos (GANDHI, KOUSALYA, MEENKSHI, 2011; 

SAMANIA et al, 2010; WAN NGAHA, TEONGA, KANAFIAHl, 2011; JANG et al, 2008) - 

material obtido pela combinação macroscópica de componentes diferentes, fazendo com que 

tenham propriedades superiores a cada constituinte individualmente (SILVESTRE FILHO, 

2001). 

Para tanto, desenvolveu-se a proposta de formação do nanocompósito de 

hidroxiapatita/poliuretano com utilização de géis de poli álcool vinilíco (PVA) em virtude das 

propriedades destes materiais, uma vez que a espuma de poliuretano apresenta propriedades 

atrativas, o baixo custo, grandes áreas de superfície, alta macroporosidade, estrutura celular e 

estabilidade em meios de ácidos ou alcalinos (EL SHAHAT, MOAVED, ZAID, 2003; QUEK 

et al, 2006; FONG, 1992; FARAG, 1991; EL-SHAHAWI et al, 2005; PALAGYI e BRAUN, 

1992; LUCILENE et al, 2006; KLOS et al, 2005). 
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Essas características foram avaliadas com sucesso na detecção sensível, determinação 

semi-quantitativa, coleta seletiva, pré-concentração e recuperação de íons metálicos (EL 

SHAHAT, MOAVED, ZAID, 2003; QUEK, TING, TAN, 2006; FONG, CHOW, 1992; 

FARAG, 1991; EL-SHAHAWI, EL-SONBATI, 2005; PALAGYI e BRAUN, 1992), como o 

cádmio, em águas residuárias, advindo de atividades antrópicas como indústrias incluindo 

galvanoplastia, acabamento dos metais, metalúrgicas, enlatamento, fabricação de produtos 

químicos, mineração e indústrias de fabricação de baterias (OKADA et al, 1997; LUCILENE 

e MORALES, 2006; CHIRON, GUILET, DEYDIER, 1996; BENHAMMOU et al, 2005).  

O PVA é um polímero sintético, biodegradável, não tóxico, solúvel em água, que 

possui excelente propriedade formadora de filme, cujas membranas semipermeáveis, 

permitem passagens de substâncias ou retenção de íons dependendo de sua carga 

(LUCILENE e MORALES, 2006; MORAES et al, 2008). De forma a reforçar essa aplicação, 

têm-se a incorporação da hidroxiapatita (HAp) - Ca10(PO4)6(OH)3 - nas espumas de 

poliuretano, pois apresenta um mecanismo de troca iônica entre os cátions da solução e os 

íons cálcio (Ca2+) presentes na rede cristalina de apatitas.  

Diversos autores relataram sua capacidade de reter Pb, Cd, Zn, As, Ni e Sb (VEGA et 

al, 2003; GÓMEZ, MORANDO, CICERONE, 2004; BALASUNDARAM e WESTER, 2006; 

VIEIRA et al, 2006; TAKEUCHI e ARAI, 1990). Assim, buscar-se-á a produção de um 

sistema eficaz na retenção de metais pesados, com baixo impacto ambiental e baixo custo, 

garantindo sua eficiência técnica, viabilidade econômica e emprego social relevante, 

mitigando ainda impactos sobre o ambiente e à saúde pública decorrentes de efluentes 

hospitalares.  

 

1.2 Objetivos 

 O objetivo deste trabalho foi imobilizar a HAp em matriz de poliuretano, revestida 

com HAp/PVA e não revestida para a adsorção de íons cádmio e níquel em solução aquosa. 

Sendo para tanto apontados os seguintes objetivos específicos: 

- Caracterizar os sistemas de captação de efluentes em dois hospitais na Região 

Metropolitana do Natal- RN; 

- Desenvolver o sistema de HAp/PU pela gelação (gelling) por poli álcool vinílico;  

- Verificar a eficiência de remoção do cádmio e níquel pelo uso do sistema de 

HAp/PU/PVA e pelo compósito PU/HAp não revestido;  

- Determinar as concentrações de cádmio e níquel em efluentes hospitalares na região 

Metropolitana de Natal-RN;  

- Comparar a capacidade de adsorção (Cd e Ni) pela fibra de sisal e coco em relação 

aos compósitos aqui sugeridos;  
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- Relatar às autoridades competentes dados sobre a viabilidade econômica do sistema 

se adotado, por exemplo, pela Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte 

(CAERN).  

 

1.3 Estrutura da tese 

 

 Esta tese esta dividida em quatro capítulos, sendo neste, apresentados os aspectos 

motivacionais do estudo e respectivos objetivos. No segundo capítulo são abordados os 

enquadramentos teóricos e bibliográficos a cerca dos estabelecimentos de saúde, efluentes e 

seus riscos, processos de adsorção de metais pesados e caracterização dos adsorventes 

utilizados nesta pesquisa.  No capítulo três são apresentados os aspectos metodológicos da 

pesquisa (Materiais e Reagentes; Procedimentos e Técnicas de Análises). No capítulo quatro 

são demonstrados os resultados e discussões relativos à caracterização de materiais utilizados 

no estudo e os resultados dos processos de adsorção de metais em solução. No capítulo cinco 

relacionam-se os itens relativos às considerações finais e propostas de trabalhos futuros. 
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2. ENQUADRAMENTO TÉORICO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Estabelecimentos de Saúde 

 

O crescimento populacional e consequente expansão urbana têm contribuído para o 

processo de contaminação ambiental, devido principalmente, à crescente demanda de 

produtos e serviços, gerando conseguintemente quantidades maiores de resíduos sólidos, 

emissão de gases / vapores e efluentes (SILVA e SOUSA, 2006; VIEIRA et al, 2006; 

GOMES, 2006; ROUANET, 2008). 

Os efluentes ou águas residuais apresentam grande importância na área ambiental e 

saúde pública, uma vez que podem ser fontes de riscos do ponto de vista químico, físico e 

biológico, dependendo da fonte poluidora. Entretanto, são, geralmente, vistas com menor 

prioridade, especialmente em países em desenvolvimento, já que são lançadas em corpos 

d´água sem tratamento adequado (SILVA, 2007; PHILIPI, 2005), incluso os advindos de 

unidades de saúde, que merecem atenção adequada, devido às suas peculiaridades químicas e 

biológicas. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define estabelecimentos de saúde, 

incluindo-se hospitais, sanatórios, maternidades, como todo estabelecimento onde se pratica 

atendimento humano ou animal, em qualquer nível, como locais para fins de prevenção, 

diagnóstico, tratamento e reabilitação. Incluindo-se ainda àqueles onde são realizadas 

pesquisas. Dentre estes, propõe-se neste estudo investigar dois hospitais, por serem unidades 

mais complexas e representativas do universo amostral (OPAS, 1997). 

 Um hospital pode ser definido como uma instituição complexa, onde atividades 

industriais são mescladas com ciência, tecnologia e procedimentos utilizados diretamente em 

humanos, com componentes sociais, culturais e educacionais, ou ainda como todos os 

estabelecimentos com leitos, para internação de pacientes, que garantem um atendimento 

básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e 

assistência permanente prestada por médicos. Além disso, considera-se a existência de serviço 

de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao paciente, durante 24 horas, com 

disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviço de cirurgia e/ou parto, bem 

como registros médicos organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos 

(OLIVEIRA, 2002).  

 No Brasil há 5178 unidades hospitalares de atendimento geral, credenciadas junto ao 

Ministério da Saúde, segundo dados do DATASUS (Departamento de Informática do SUS – 

Sistema Único de Saúde) de 2008, variando em complexidade, tamanho, categoria de gestão e 
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localidade. Na Região Nordeste era possível observar 1409 destas instituições, dentre os quais 

86 localizados no Estado do Rio Grande do Norte. Já as instituições com atendimentos 

especializados somavam 1254 unidades hospitalares, das quais 384 na Região Nordeste e 27 

no Rio Grande do Norte (DATASUS, 2009). 

Nas últimas décadas, houve um crescimento na preocupação com o estabelecimento da 

saúde populacional, envolvendo o consumo de alimentos, medicamentos, produtos químicos, 

equipamentos e instrumentos para o tratamento de pacientes, sejam estes intra ou extra-

hospitalares, levando a uma produção de resíduos e efluentes cada vez mais complexa e em 

maior quantidade (PATIL, 2001; VERLICCHI et al, 2010), paralelo aos estudos sobre a 

proteção ao meio ambiente e a qualidade de vida.  

Muitos destes, estudos demonstram o risco advindo dos refugos sólidos ou líquidos de 

vários setores, inclusive os hospitalares, gerados do tratamento de pacientes, podendo 

propagar infecções pelo contato indireto ou direto através do meio ambiente entre outros 

riscos. No mundo esse problema tem sido seriamente considerado, e apropriados sistemas de 

gerenciamento de resíduos e programas de treinamento e conscientização profissional estão 

sendo desenvolvidos e instalados (PATIL, 2001; VERLICCHI et al, 2010). 

No Brasil e em diversos países em desenvolvimento, este setor vem recebendo maior 

atenção desde o início dos anos 80, quando as autoridades de saúde despertaram para os riscos 

potenciais de seus detritos, devido a sua natureza infecciosa e tóxica. Entretanto, as ações 

preventivas têm-se demonstrado insuficientes, pois em muitos locais, ocorrem falhas na 

atenção ambiental, como descarte inadequado de resíduos e efluentes in natura (LEONEL, 

2002; VERLICCHI et al, 2010). 

Estes últimos, muitas vezes lançados sem tratamento prévio nos cursos d'água, podem 

apresentar agentes patogênicos e substâncias químicas consideradas tóxicas, advindas das 

diversas atividades da unidade, tais como: água de lavagem de materiais contaminados, os 

dejetos de limpeza de superfícies e pisos misturados a soluções desinfetantes, a água de 

lavanderia, as águas de caldeiras, os resíduos de procedimentos do centro cirúrgico, dos 

ambulatórios e do laboratório de análises clínicas (SALGADO, 1996; AGUIAR e NOVAES, 

2002; EDVALDT, 2005; RIBEIRO, 2007). 

Para Ribeiro (2007) e Verlicchi et al, (2010) estes efluentes apresentam grande 

diversidade de substâncias químicas e materiais biológicos e seu risco à saúde pública e ao 

meio ambiente são de grande importância, embora, poucos são os estudos que efetivamente 

avaliam a composição destes efluentes. Citam ainda, alguns estudos em que substâncias 

cloradas e metais pesados foram detectados, de forma a apresentarem características tóxicas. 

No Brasil, a Resolução n. 430/2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), normatiza a classificação dos corpos d´água e estabelece as condições e padrões 
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de lançamento de efluentes, que dependendo da fonte poluidora, incluso unidades de saúde, 

devem aplicar tratamento prévio, de forma a mitigar impactos sobre o ambiente a saúde 

pública. 

Na avaliação/tratamento destes efluentes podem-se utilizar inúmeras associações de 

compostos, como os biopolímeros, visando-se a retenção de metais pesados. Na formação de 

compósitos objetiva-se avaliar a eficácia da associação da espuma de poliuretano, 

hidroxiapatita e poli álcool vinilíco, que serão explicitados a seguir. 

 

2.2 Efluentes hospitalares e a problemática dos metais pesados 

 

 Os hospitais são uma importante fonte geradora de efluentes, que são gerados em 

diferentes pontos da unidade, como cozinha, lavanderia, laboratórios, centros de internação e 

tratamento e rádio-imagem. Sendo composto, dependendo da complexidade do setor, de 

características semelhantes ao esgoto doméstico. Entretanto a mistura dos efluentes de 

diversos setores carreiam microcontaminantes, como drogas e seus metabólitos, metais 

pesados, desinfetantes, marcadores radioativos e detergentes, além de microorganismos 

patogênicos, conferindo a este efluente importância ambiental e de saúde pública em diversas 

pesquisas (VERLICCHI et al, 2010). 

 Outro fator relevante decorre da grande quantidade de efluente gerado, pois o 

consumo de água entre os hospitais variam entre 400 e 1200 Litros/dia por leitos segundo 

Gautama et al (2007). Valor semelhante ao apontado por Emannuel et al (2009) para os países 

em desenvolvimento que estaria em torno de 500 litros/dia. Este grande consumo, em relação 

à média de uma família, em torno de 150 – 200 L por habitante/dia contribui para a geração 

de grandes volumes de efluentes nestas instituições. 

 Verlicchip et al (2010), afirmam em acordo com a referência deles que o consumo 

varia entre 200 e 1200 L / dia por leito para países desenvolvidos, se mantém entre 200 e 400 

L / dia / Leito para países em desenvolvimento. Estes ainda indicam que o consumo aumenta 

20% entre oito da manhã e quatro da tarde, e decaí em torno de 30% na madrugada.  

 No geral, não recebem tratamento adequado, sendo descartados em corpos d´água ou 

sistemas públicos de esgotamento carreando substâncias tóxicas e microrganismos 

patogênicos (BERTO et al, 2009).  

Quanto à sua classificação, estas águas residuárias podem ser de três tipos (HOAG, 

2008):  

• Efluentes de origem doméstica (as águas que provêm das cozinhas, que 

resultam das atividades de lavanderia e higiene dos pacientes e 

funcionários); 
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• Efluentes industriais (as águas que provêm das garagens e locais de 

manutenção, que contêm geralmente um volume importante de óleos e de 

detergentes);  

• Efluentes gerados pelas atividades hospitalares, de análise e de investigação, 

que são muito específicas aos hospitais. Estes rejeitos podem conter 

produtos químicos e radioativos, líquidos biológicos, excreções contagiosas 

de resíduos de medicamentos eliminados nos excrementos dos pacientes.  

 
Como qualquer efluente, a Resolução do CONAMA n. 430 de 2011, recomenda que 

somente possam ser lançados direta ou indiretamente nos corpos d´água após tratamento 

prévio em acordo com a norma regulamentar. Entretanto, na maioria dos países em 

desenvolvimento, incluso o Brasil, isso não ocorre sendo descartados in natura na rede 

pública de esgotamento, ou diretamente em corpo d´água (BERTO et al, 2009; FUENTEFRI 

et al, 2008; HOAG, 2008).  

 Gautama et al (2007) e Verlicchi et al (2010) afirmam que a poluição das águas por 

efluentes hospitalares tem risco potencial, principalmente nos países em desenvolvimento, 

quando descartados indevidamente, pois carreiam produtos farmacêuticos, substâncias 

químicas, desinfetantes, reagentes, metais pesados e agentes patogênicos, não seguindo a 

norma supracitada.  

 Na literatura são relatados alguns estudos acerca das particularidades destes efluentes, 

demonstrando a importância ambiental e de saúde pública que estes precisam receber atenção 

adequada, acerca de seu tratamento e descarte final. 

 Verlicchip et al (2010) comentam que estes efluentes, apresentam dois grupos de 

contaminantes, os microcontaminantes, constituídos por drogas e seus metabólitos, 

substâncias químicas, metais pesados, desinfetantes, detergentes e marcadores radioativos, por 

exemplo, estando em baixa concentração.  Os macrocontaminantes, por sua vez incluem 

diferentes compostos que se encontram em maiores quantidades que contribuem com maior 

percentual para os padrões de potabilidade da água, incluindo-se, por exemplo, sedimentos, 

compostos fosforados e nitrogenados e coliformes fecais. Os microcontaminantes apresentam 

maiores desafios para sua remoção do esgoto, por sua baixa concentração e outras 

características, como adsorção e complexação que dificultam este processo.  

 Fuentefria et al (2008) analisaram a disseminação de bactérias resistentes aos 

antibióticos advindos de efluentes hospitalares em rios no Rio Grande do Sul, sendo 

observados alguns pontos sugestivos, levando riscos de disseminação destes microrganismos 

junto à população, dificultando assim a terapêutica. 
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 Emmanuel et al (2009) indicam riscos de contaminação humana e ambiental por 

metais pesados e substâncias tóxicas dentre as quais, cromo, níquel e chumbo, além da 

ocorrência de coliformes fecais, em águas residuárias não tratadas.  

 Hoag (2008) indica que metais pesados podem está presentes, principalmente do setor 

de imagiologia e laboratorial, com predominância do mercúrio, cádmio e prata, sendo 

necessária atenção a esses produtos pelos riscos que acarretam ao ambiente e à saúde pública. 

 Brown et al (2006) avaliaram em seu estudo a ocorrência de antibióticos em um rio no 

Novo México, sendo detectados diversos desses fármacos em esgotos tratados que seriam 

descartados no rio, chamando a atenção pelo risco de influência ao crescimento de bactérias 

resistentes no meio ambiente. 

 Isto torna preocupante uma vez que, grande parte dos efluentes não são devidamente 

tratados, sendo necessário estudo para gestão destes refugos acrescido de sua caracterização 

físico-química e microbiológica, para um melhor diagnóstico e intervenção.  

Hoag (2008) mostra que parte dos efluentes em países desenvolvidos são tratados, 

para posterior disposição no sistema de coleta de esgoto urbano, sendo posteriormente tratado 

e encaminhado para sistema de distribuição de água potável (Figura 2.1). Já nos países em 

desenvolvimento, observa-se o descarte nos reservatório de água, acarretando os riscos 

supracitados.  

  

 
Figura 2.1: Ciclo dos efluentes hospitalares.  

Fonte: Hoag (2008). 
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Como citado anteriormente, os metais em solução apresentam uma preocupação 

crescente como contaminantes em recursos hídricos. Estas substâncias podem ser definidas 

como: um grupo de elementos químicos, tanto na forma elementar como conjugada, que 

podem ser tóxicos para os organismos em acordo com suas propriedades, disponibilidade e 

concentração. Estes, (Ag, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb e Zn), podem estar presentes 

naturalmente no ambiente ou decorrerem de sua deposição por ações antrópicas (NOLLET, 

2007).  

Duarte e Pasqual (p. 48, 2000) definem os metais pesados como: “o grupo de 

elementos que ocorrem em sistemas naturais em pequenas concentrações e apresentam 

densidade igual ou acima de 5 g /cm
3”. 

Tonani (p. 55, 2008) por sua vez afirma que, são elementos químicos que apresentam 

uma boa condução de eletricidade e cuja resistência elétrica é diretamente proporcional à 

temperatura absoluta. 

Alguns metais pesados são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a 

maioria dos tratamentos biológicos de efluentes existentes. Dessa forma, efluentes contendo 

esses metais não devem ser descartados na rede pública, para tratamento em conjunto com o 

esgoto doméstico. As principais fontes de poluição por metais pesados são provenientes dos 

efluentes industriais, de mineração e das lavouras (CHENA et al, 2009; JANG et al, 2008; 

LUCILENE et al, 2006). 

A atividade de uma substância tóxica depende sempre de sua concentração no 

organismo, independente do mecanismo de intoxicação. Embora alguns metais sejam 

biogenéticos, isto é, sua presença é essencial para permitir o funcionamento normal de 

algumas rotas metabólicas, a maioria dos metais pesados, se ingeridos em concentrações 

demasiadas, são venenos acumulativos para o organismo (SALGADO, 1996; AGUIAR e 

NOVAES, 2002). 

Mesmo em concentrações reduzidas, os cátions de metais pesados, uma vez lançados 

num corpo receptor, como por exemplo, em rios, mares e lagoas, ao atingirem as águas de um 

estuário sofrem o efeito denominado de Amplificação Biológica. Este efeito ocorre em virtude 

desses compostos não integrarem o ciclo metabólico dos organismos vivos, sendo neles 

armazenados e, em consequência, sua concentração é extraordinariamente ampliada nos 

tecidos dos seres vivos que integram a cadeia alimentar do ecossistema (AGUIAR, 2002; 

NOLLET, 2007). 

A intoxicação por metais pesados provoca um conjunto específico de sintomas e um 

quadro clínico próprio. Os dois principais mecanismos de ação dos metais pesados, no ser 

vivo, são formação de complexos com os grupos funcionais das enzimas, que prejudica o 

perfeito funcionamento do organismo, e a combinação com as membranas celulares, que 
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perturba ou em alguns casos mais drásticos, impede completamente o transporte de 

substâncias essenciais, tais como os íons Na+ e K+, e de substâncias orgânicas. Em gestantes 

expostas aos metais, existe a possibilidade do acometimento dos fetos que sofrem os males da 

intoxicação pelo metal pesado, devido à alta permeabilidade (AGUIAR, 2002; NOLLET, 

2007). 

Os metais pesados ocorrem no ambiente aquático sob diversas formas: em solução na 

forma iônica ou na forma de complexos solúveis orgânicos ou inorgânicos; formando ou 

ficando retidos às partículas coloidais minerais ou orgânicas; ficando retidos no sedimento; ou 

incorporados à biota (DUARTE e PASQUAL, 2000; AGUIAR, 2002; NOLLET, 2007). 

A interconversão entre essas diferentes formas é dependente, principalmente, das 

condições de pH, força iônica, temperatura, a presença de ligantes disponíveis, a velocidade 

das correntezas e a atividade biológica. Portanto, uma diminuição na velocidade de fluxo 

favorece a sedimentação, enquanto um pH elevado e uma maior força iônica induzem a 

precipitação (DUARTE e PASQUAL, 2000; AGUIAR, 2002; NOLLET, 2007). 

Dessa forma, a avaliação real da qualidade da água apresenta algumas dificuldades, 

pois a quantidade de metal solúvel não corresponde obrigatoriamente às verdadeiras 

proporções de contaminação (DUARTE e PASQUAL, 2000; AGUIAR, 2002; NOLLET, 

2007). 

Os metais pesados presentes nos efluentes industriais reduzem a capacidade 

autodepurativa das águas, devido à ação tóxica que eles exercem sobre os microorganismos. 

Esses microorganismos são os responsáveis pela recuperação das águas, por meio da 

decomposição dos materiais orgânicos que nelas são lançados. Com isso, ocorre um aumento 

na demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e nutrientes, caracterizando um processo de 

eutrofização (DUARTE e PASQUAL, 2000; AGUIAR, 2002; NOLLET, 2007). 

Em virtude das análises de metais pesados em efluentes hospitalares terem sido 

positivas para a ocorrência de cádmio e níquel, optou-se por realizar a análise de remoção 

destes elementos pela aplicação do compósito (PU/HAp/PVA) em solução aquosa.  

O cádmio é encontrado na natureza quase sempre junto com o zinco, em proporções 

que variam de 1:100 a 1:1000, na maioria dos minérios e solos. É um metal que pode ser 

dissolvido por soluções ácidas e pelo nitrato de amônio. Quando queimado ou aquecido, 

produz o óxido de cádmio, pó branco e amorfo ou na forma de cristais de cor vermelha ou 

marrom. É obtido como subproduto da refinação do zinco e de outros minérios, como 

chumbo-zinco e cobre-chumbo-zinco. Apresenta as seguintes propriedades físicas: 

Eletronegatividade = 1,69 Pauling; Peso atômico = 112,41; Raio atômico = 1,54  (MOREIRA, 

2004; SAEED e AHMED, 2005; TONANI, 2008). 
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A galvanoplastia (processo eletrolítico que consiste em recobrir um metal com outro) é 

um dos processos industriais que mais utiliza o cádmio (entre 45 a 60% da quantidade 

produzida por ano). O homem expõe-se ocupacionalmente na fabricação de ligas, varetas para 

soldagens, baterias Ni-Cd, varetas de reatores, fabricação de tubos para TV, pigmentos, 

esmaltes e tinturas têxteis, fotografia, litografia e pirotecnia, estabilizador plástico, fabricação 

de semicondutores, células solares, contadores de cintilação, retificadores e lasers 

(MOREIRA, 2004; SAEED e AHMED, 2005; REEVE, 1994; NORDBER, 2009).  

O cádmio existente na atmosfera é precipitado e depositado no solo agrícola na relação 

aproximada de 3 g/ha/ano. Rejeitos não-ferrosos e artigos que contêm cádmio contribuem 

significativamente para a poluição ambiental. Outras formas de contaminação do solo 

ocorrem pelos resíduos da fabricação de cimento, da queima de combustíveis fósseis e lixo 

urbano e de sedimentos de esgotos, como por exemplo, de hospitais (SAEED e AHMED, 

2005; REEVE, 1994; NORDBER, 2009; TONANI, 2008; JOSEPH, 2009). . 

A água é outra fonte de contaminação e deve ser considerada não somente pelo seu 

consumo como água potável, mas também pelo seu uso na fabricação de bebidas e no preparo 

de alimentos. Sabe-se que a água potável possui baixos teores de cádmio (cerca de 1 µg/L), o 

que é representativo para cada localidade, a níveis regulamentares, sua concentração não deve 

exceder 0,2 mg/L, nos efluentes para descarte em corpos d´água  (JOSEPH, 2009; CHENA et 

al, 2009; CONAMA, 2011). 

O cádmio apresenta vida biológica longa e de excreção lenta no organismo humano 

podendo permanecer em até 30 anos para ser excretado. O órgão alvo primário nas exposições 

ao cádmio em longo prazo é o rim. Os efeitos tóxicos provocados por ele compreendem 

principalmente distúrbios gastrointestinais, após a ingestão do agente químico. A inalação de 

doses elevadas produz intoxicação aguda, caracterizada por pneumonite e edema pulmonar 

(JOSEPH, 2009; CHENA et al, 2009, CONAMA, 2011; TONANI, 2008; NODBERG, 2009). 

 Diversos autores realizaram estudos envolvendo este elemento químico, dentre eles:  

 Chena et al (2009) analisaram a influência do Cádmio sobre a atividade de células que 

atuam na remodelação do tecido ósseo, sendo encontrado que em grandes concentrações, 

pode afetar a formação óssea, resultado em problemas absortivos como a osteoporose. Isso, 

pode em algumas condições favorecer fraturas em condições mínimas de exigência mecânica 

destas estruturas.  

 Joseph (2009) realizou uma revisão da literatura acerca da capacidade carcinogênica 

do cádmio, sendo indicado por ele, risco potencial de câncer em pulmões, rins e próstata, 

principalmente, tendo como mecanismos principais, danos ao DNA celular, inibição do reparo 

do DNA, indução ao estresse oxidativo, expressão de genes alterados e inibição apoptose de 
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células danificadas (Figura 2.2), de forma que as células se desenvolvam sem controle 

originando tumores.  

 

 
Figura 2.2: Mecanismo de carcinogênese do cádmio.  

Fonte: Joseph (2009). 
 

 O níquel é um dos metais pesados mais encontrados nos solos e utilizados na indústria 

moderna em virtude de suas propriedades físicas e químicas, segundo Berton et al (p. 1305, 

2006) “anualmente são adicionadas aos solos mais de 500 mil toneladas de Ni, com origem 

nas atividades metalúrgicas, na combustão de combustíveis fósseis e no uso de lodo de 

esgoto”. Dentre os impactos sobre o ambiente estão a supressão da microbiota e supressão do 

metabolismo de vegetais, podendo em alguns casos inviabilizar a agricultura. Quanto às 

propriedades físicas têm-se: Eletronegatividade = 1.91 Pauling; Peso atômico = 58,69; Raio 

atômico=1,24 (MOREIRA, 2004). 

 Denkhaus e Salnikow (2002) reforçam essa afirmação de contaminação ambiental, 

pelo alto consumo deste elemento, que atinge o ambiente em diversos processos de 

reutilização, reciclagem e descarte. Compostos de níquel são bastante utilizados em 

galvanoplastia, equipamentos eletrônicos, produção de ferramentas e maquinários e utensílios 

médicos. A queima de combustíveis fósseis favorece a emissão de compostos ligados ao 

níquel que podem ser precipitados em estuários ou mesmo no solo contaminando corpos 

d´água.  

 Em águas residuárias também podem ser observados a ocorrência de Níquel, que 

segundo resolução nacional só devem estar presente em uma quantidade máxima de 2,0 mg/L 

do efluente descartado (CONAMA, 2011). Sendo indicado, por exemplo, sua presença em 

esgoto hospitalar, em um estudo realizado por Emmanuel et al (2009), chamando a atenção 

para a disposição inadequada destes efluentes em corpos d´água sem o devido tratamento. 

 Relativo às formas de contaminação humana e efeitos toxicológicos provocados, 

Denkhaus e Salnikow (2002), citam que podem ser inalados ou ingeridos em água ou 

alimentos contaminados, uma vez que são biocumulativos, havendo ainda as exposições 

ocupacionais em setores produtivos, como minas e siderúrgicas.  
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 Dentre os efeitos, podem ser citados: processos alérgicos na epiderme, fibrose 

pulmonar, disfunção renal, alterações cardiovasculares importantes e indução a diversos tipos 

de cânceres. Relativos a pesquisas envolvendo esse elemento, são apresentados a seguir. 

 Berton et al (p. 1305, 2006) citam que o excesso de níquel na natureza, além de expor 

o homem aos riscos supracitados, compromete algumas atividades agrícolas, como por 

exemplo, o feijão, fazendo com que sua capacidade produtiva seja reduzida, à medida que a 

concentração de Níquel no solo aumenta. 

Chashschin et al (1994) avaliaram trabalhadores de setor de refinamento de níquel 

observando diversos problemas de saúde à exposição deste metal, alguns mais simples como 

dermatites e outros mais severos envolvendo alterações cardiovasculares e respiratórias. No 

estudo com mulheres, buscou-se avaliar a incidência de problemas durante a gestação, sendo 

observada uma média maior de ocorrências de abortos, ameaças de abortos e teratogenias em 

relação à população não exposta. Com predominância de alterações musculoesqueléticas e 

cardiovasculares no feto.  

Assim, a presente pesquisa buscou entre outras etapas analisar a ocorrência destes 

elementos em efluentes hospitalares, de forma a se avaliar sua incidência para melhor 

direcionamento das autoridades sobre esta problemática. Além do estudo de diferentes 

materiais adsorventes (compósito PU/HAp; HAp e fibras vegetais) como alternativas de baixo 

custo e eficiência técnica para remoção destes elementos químicos, a serem mais bem 

detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

2.3 Compósitos 

2.3.1 Introdução 

 

Os compósitos estruturais tem apresentado avanço de aplicação em inúmeras áreas, 

tais como automobilísticas, aviação, construção civil, têxtil e materiais médico-hospitalares 

por exemplo. Dentre as vantagens pela sua utilização, citam-se benefícios econômicos, 

estruturais e ambientais que serão abordados posteriormente (LEVY NETO, 2006; 

CALLISTER, 2007). 

Segundo Levy Neto (2006) a característica básica destes materiais é combinar, a nível 

macroscópico, pelo menos, duas fases distintas denominadas de matriz e reforço, que 

dependendo da forma de utilização de seus componentes favorecem a rigidez e a resistência 

do material. Conceituação semelhante é atribuída por Mazumbar (2002, p. 22) na qual “um 

material compósito é feito pela combinação de dois ou mais materiais para dar uma 

combinação única de propriedades”. 
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 Para Levy Neto (p. 2, 2006), “é possível se obter efeitos sinergéticos ao se combinar 

diferentes materiais para se criar um compósito, os quais, vias de regra, apresentam 

propriedades especiais que nenhum de seus constituintes possui isoladamente”. 

 Callister (p. 578, 2007) afirma que “um compósito é considerado qualquer material 

multifásico que exibe uma parte significativa das propriedades de ambas as fases constituintes 

de tal forma que uma melhor combinação de propriedades é conseguida”.  

 A ocorrência dos compósitos é bastante antiga, uma vez que a combinação de 

elementos na natureza ou pelos homens vem ocorrendo a centenas de anos, senão milhares de 

anos. No mundo natural encontram-se, como exemplos, as madeiras, que são compostas por 

fibras de celulose em uma matriz de lignina, e as estruturas ósseas cujos componentes 

trabalham em conjunto transmitindo esforços mecânicos entre si. Em algumas sociedades 

antigas materiais fibrosos eram combinados com argilas como exemplos de compósitos 

(MAZUNDAR, 2002; LEVY NETO, 2006; CALLISTER, 2007). 

 De forma geral, pode-se dizer que os materiais compósitos são formados por fibras de 

reforço em uma matriz de resina (Figura 2.3), na qual o reforço pode ser fibras, partículas ou 

filamentos, e a matriz pode ser constituída por metais, plásticos ou cerâmica (MAZUNDAR, 

2002; CALLISTER, 2007). 

 

 
Figura 2.3: Formação de compósito usando fibra e resina. Fonte: Mazumdar (2002). 

 
 Em relação a esses componentes, Silvestre Filho (2001), caracteriza primeiramente as 

matrizes que podem ser de propriedades metálicas, cerâmicas ou poliméricas. Estas últimas 

são mais utilizadas, em decorrência de suas características de baixo custo, fácil moldagem, 

boa resistência química e baixo peso específico. Por outro lado, apresentam maior 

sensibilidade à luz e solvente e menor resistência mecânica que os metais e cerâmicas 

(SILVESTRE FILHO, 2001; CALLISTER, 2007).  

 Quanto a sua funcionalidade as matrizes atuam na manutenção da integralidade do 

compósito através de forças coesivas, também transfere o carregamento para as fibras e as 

protege do ataque ambiental. A resina seria o material polimérico utilizado na composição 

destas matrizes (SILVESTRE FILHO, 2001; CALLISTER, 2007).  
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 As diferentes fibras de reforço passíveis de serem utilizadas variam quanto às 

propriedades físico-químicas, tamanhos e orientação geométrica, conferindo aos compósitos, 

características anisotrópicas diferentes dos materiais clássicos, como os metais. Conferindo 

maiores dificuldade de trabalho, mas uma maior liberdade de ajustar a manufatura do 

compósito ao que é requisitado (MAZUMDAR, 2002; LEVY NETO, 2006; CALLISTER, 

2007).  

No que se referem à classificação, os materiais compósitos, podem ser divididos em 

dois grupos, os naturais e os sintéticos, estes últimos foco principal de abordagem desta 

pesquisa, são agrupados quanto à utilização do material de reforço: tipo (partículas, fibras e 

estruturais). Para o caso em que o reforço são as fibras, as mesmas podem ser dispostas em 

multidireções, multicamadas ou em camadas isoladas – Figura 2.4 (MAZUMDAR, 2002; 

LEVY NETO, 2006; CALLISTER, 2007, NETO, 2010).  

 

 
Figura 2.4: Classificação dos Materiais Compósitos em acordo com o Material de Reforço Usado. 

Fonte: Neto, 2010. 
 
 Levy (2006) completa ainda que, os compósitos reforçados por fibras podem ser 

subdivididos em unidirecional, bidirecional, fibras picadas ou mantas continuas, cujas 

representações estão na figura 2.5.  

 

 

Figura 2.5: Lâminas com reforço tipo: (a) unidirecional; (b) tecido bidirecional balanceado; 
(c) fibras picadas; e (d) manta contínua, submetida a esforços de tração uniaxial longitudinais. 
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 Gupta et al (2010) cita uma outra classe de compósitos quem vem recebendo atenção, 

os nanocompósitos, como advento dos nanomateriais nos últimos anos, entretanto seu 

desenvolvimento vem sendo frustrado pela dificuldade de incorporação/dispersão destes em 

matrizes poliméricas.  

 A possibilidade de aplicação é ampla incluindo eletrônica, farmacêutica, medicina e 

ambiental, sendo geralmente desenvolvidos pela combinação de nanomateriais inorgânicos 

em polímeros orgânicos, cujas características devem ser mescladas atuando na forma de 

compósitos (GUPTA et al, 2010). 

 Gupta et al (2010, p. 22) define-os como: “compostos em que a interfase dominam as 

propriedades compostas por causa do tamanho muito pequeno de componentes-100 nm ou 

menos”. 

 Esteves et al (2004, p. 798) apresentam conceituação semelhante: “Os nanocompósitos 

são materiais híbridos em que pelo menos um dos componentes tem dimensões 

nanométricas”. 

 Parte destes podem ser denominados de biocompósitos, “sendo constituídos por uma 

fração da matriz orgânica e inorgânica”, conferindo-lhes boa resistência mecânica; 

biocompatibilidade e biodegradabilidade, o que tornaria o material conveniente para 

aplicações práticas (RAMAKRISHNA et al, 2004). 

 Ramakrishna et al (2004) destacam a importância da aplicação dos biocompósitos na 

área médica, devido a sua natureza biocompatível, é que podem ser produzidos e aplicados de 

forma bastante diversificada, tais como ortopedia, odontologia e regeneração tecidual. 

Ressaltam ainda, que sua classificação pode ser baseada na sua biodegradabilidade, total ou 

parcial dependendo da composição da matriz e fibras constituintes. Alguns sendo de grande 

importância para facilitar uma reabsorção total no corpo.  

 Estes materiais, foco central do presente estudo, tem uma série de vantagens para sua 

utilização, de forma que se pode melhorar propriedades físicas e químicas dos materiais, 

vislumbrar maior amplitude de utilização econômica, e maior possibilidade de aplicações, 

inclusive nas questões ambientais (GUPTA et al, 2010; ESTEVES et al, 2004). 

 A seguir serão abordadas as aplicações dos compósitos na área ambiental, interesse 

central deste estudo. 
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2.3.2 Aplicações dos compósitos em questões ambientais 

  

 De acordo com Mazumdar (2002) a aplicação dos compósitos ganhou impulso nas 

últimas décadas em diversos setores da indústria, em especial pela possibilidade de se 

conseguir propriedades mecânicas desejadas pela combinação de diversos compostos, 

obtendo-se em especial ganhos de resistência, elasticidade e leveza em relação aos materiais 

anisotrópicos. Atualmente o setor de transporte é o maior consumidor destes materiais. Este 

autor exemplifica ainda a aplicação na construção civil, naval, produtos de consumo e 

equipamentos médicos-hospitalares. 

 Silvestre Filho (2001) cita algumas vantagens dos compósitos para terem ampla 

aplicação, em relação a outros materiais, dentre as quais: aspectos multifuncionais, redução de 

peso, alta resistência à corrosão e rigidez a torção, boa tolerância ao impacto, baixa extensão 

térmica e manufatura e montagem simples. 

 Alvesa et al (2010) comentam que os recentes desafios da problemática ambiental vêm 

influenciando a mudança de posturas nas políticas ambientais das instituições como, a oferta 

de novos produtos com menores impactos ambientais. Acrescenta-se ainda a necessidade de 

se desenvolver materiais aplicados à correção e diagnóstico de áreas degradas, sendo os 

compósitos utilizados em diversas questões aplicadas a esse setor. A seguir serão 

exemplificadas, algumas aplicações de compósitos em áreas vinculadas às questões 

ambientais. 

 Alvesa et al (2010) comentam a importância do uso de compósitos à base de fibras 

naturais na indústria automotiva, em especial as fibras vegetais, em virtude de sua grande 

produção mundial, não promover abrasão aos equipamentos, seu possível uso acústico ou 

térmico. Estes autores dizem que compósitos à base de fibras vegetais são utilizadas em várias 

partes do veículo dentre os quais, revestimentos do forro, portas e demais componentes em 

vistas às diretrizes ambientais. 

 Além de sua aplicação na constituição de bens de consumo ou na construção civil os 

compósitos podem ser utilizados para o tratamento de efluentes, como comentam os autores a 

seguir. 

 Gandhi et al (2011) comentam que o tratamento de efluentes é um grande desafio para 

a retirada de metais pesados, uma vez que muitos sistemas apresentam falhas e estes 

elementos podem contaminar o homem, com danos importantes à saúde. Para tanto, a 

biossorção destes elementos vem constituindo uma técnica importante para remoção destes 

componentes dos efluentes. Eles avaliaram a utilização de nanocompósitos à base de 

hidroxiapatita e quitosana, com ações adicionais de sorção para cobre, sendo bastante 

eficientes em sua aplicação. 
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 Ambashta et al (2003) pesquisaram a aplicação de compósitos a base de magnetita 

para o tratamento de efluentes radioativos a base de Césio, sendo citado como promissora 

para aplicação futura. 

 Samania et al (2010) avaliaram a capacidade de um compósito à base de polianilina e 

polietilenoglicol terem a capacidade de removerem cromo, um metal pesado, produzido por 

diversas atividades industriais, demonstrando capacidade de remoção deste componente, 

podendo ser útil no tratamento de águas contaminadas.  

 Wan Ngaha et al (2010) fazem uma revisão de literatura acerca da aplicação de 

biopolímeros, como a quitina e a quitosana, na adsorção para a remoção de corantes e íons de 

metais pesados, para o tratamento de águas residuárias. Comentam que esses biopolímeros 

podem ter seus desempenhos melhorados por meio da combinação de outros reagentes 

absorventes, tais como formaldeído, glioxal, glutaraldeído e epicloridrina, com bons 

resultados em suas propostas de tratamento de águas residuárias.  

 Fungaro et al (2010) desenvolveram um nanocompósito à base de magnetita-zeólita 

com tratamentos químicos e físicos de forma a apresentarem propriedades magnéticas 

adsorventes. Os autores indicaram boas perspectivas de aplicação deste compósito para 

adsorção de íons metálicos Zn 2+, Cd 2+ e Pb 2
+ no tratamento de efluentes.  

Em vista a temática, tratamentos de águas residuárias, observam-se atualmente uma a 

aplicação de compósitos com biopolímeros para remoção dos metais pesados, dentre as quais 

a combinação de poliuretano, hidroxiapatita e poli álcool vinilíco (JANG et al, 2008; WAN, 

NGAHA et al, 2011; RANGEL et al, 2007; TAKEUCHI e ARAI, 1990). Dentre os fatores, 

explicam-se pela estabilidade, capacidade absortiva e propriedades mecânicas, facilitando a 

remoção de cádmio, chumbo, mercúrio e outros metais de importância ambiental e de saúde 

pública.  

Neste trabalho, pretende-se desenvolver um compósito com estes materiais, para se 

analisar sua capacidade de adsorção de cádmio e níquel, para uma proposta futura de 

utilização em tratamento de efluentes oriundos de diversas atividades econômicas, tais como 

os hospitais. Assim, abordam-se a seguir as propriedades principais destes componentes. 

 

2.3.3 Compósitos patenteados 

  

As aplicações supracitadas vêm influenciando as pesquisas com compósitos, gerando 

patentes/propriedades intelectuais em diversas áreas. Sousa (2009) afirma que as patentes 

fundamentam-se em um sistema de troca, sendo outorgado ao inventor um título de 

propriedade, impedindo o uso e venda por terceiros sem consentimento prévio do primeiro. 
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Por sua vez, o detentor da patente, disponibiliza ao público informações sobre a nova 

tecnologia e seu processo de desenvolvimento. 

 Neste contexto, buscando-se evidenciar as possibilidades de patentear o compósito, 

realizou-se uma pesquisa no banco de dados Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI), em referência a ocorrência nos últimos dois anos de compósitos aplicados ao 

tratamento de efluentes.  

 Na base de pesquisa de patentes, foram acrescentadas primeiramente as palavras 

chaves “poliuretano” e “compósito em busca de sua ocorrência em títulos de patentes, que por 

ventura ocorressem. Neste primeiro grupo observou-se os resultados apresentado no Tabela 

2.1, na qual não há ocorrência de compósitos a base poliuretano com outros componentes 

propostos neste estudo nem com aplicação para tratamento de efluentes.  

 

 

Tabela 2.1: Patentes intituladas com poliuretano e compósito 

PROCESSO DEPÓSITO TÍTULO 
PI0514618-6  04/08/2005 ELEMENTO COMPÓSITO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO E 

DE DUAS CAMADAS EXTERNAS 
PI0513006-9 06/07/2005 COMPOSIÇÃO ADESIVA, UTILIZAÇÃO, POLIURETANO PRÉ-

ADERIDO, SISTEMA ADESIVO, PROCESSO PARA FAZER ADERIR 
UM POLIURETANO CURADO A UMA COMPOSIÇÃO DE 
ELASTÔMERO DIENICO NO ESTADO NAO CURADO, COMPÓSITO, 
UTILIZAÇÃO DO MESMO, E, ARTIGO DE BORRACHA 

PI0316329-6 20/11/2003 PROCESSO PARA FABRICAR UM COMPÓSITO DE ESPUMA 
BASEADA E COMPÓSITO DE POLIURETANO FLEXÍVEL / TELA 
TÊXTIL 

PI0001916-0 26/05/2000 MATERIAL COMPÓSITO COMPREENDENDO POLIURETANO E 
PELO MENOS UM MATERIAL PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO, UM 
PROCESSO PARA SUA PRODUÇÃO E USO DO MESMO EM 
VEÍCULOS AUTOMOTORES 

PI9900720-7 15/03/1999 MÉTODO DE PRODUÇÃO DE UM COMPÓSITO DE 
TECIDO/ELASTÔMERO DO TIPO CAMURÇA DE POLIURETANO; E 
COMPOSIÇÃO DE ELASTÔMERO. 

PI9503575-3  08/08/1995 PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UMA AMINA TERCIÁRIA, 
PROCESSOS PARA A PRODUÇÃO DE POLIURETANOS POR 
POLIADIÇÃO DE POLIISOCIANATO E PROCESSO PARA A 
PRODUÇÃO DE UM COMPÓSITO DE FILME DE PLÁSTICO E 
ESPUMA DE POLIURETANO 

PI8802703-1  03/06/1988 ARTIGO COMPÓSITO E SISTEMA DE REAÇÃO PARA APLICAÇÃO 
NA PREPARAÇAO DO COMPONENTE DE ESPUMA DE 
POLIURETANO SEMI-RÍGIDA DO ARTIGO POLIMERICO 
COMPÓSITO. 

Fonte: INPI  (2011). 

 

  Em uma segunda análise utilizou – se as palavras chaves “poliuretano”, 

“hidroxiapatita” e “compósito” em busca de sua ocorrência em títulos de patentes. Não sendo 

encontrada nenhuma ocorrência. Quando restringido apenas em poliuretano e hidroxiapatita 
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observou-se um registro, Tabela 2.2, na qual trata explicitamente sobre compósito para 

aplicação ambiental. 

 

Tabela 2.2: Patentes intituladas com poliuretano, hidroxiapatita e compósito 

PROCESSO DEPÓSITO TÍTULO 
PI0805495-9 19/12/2008 IMPLANTE DE SILICONE COM COMPARTIMENTOS EXPANSÍVEIS 

E/OU INTERATIVOS, REVESTIDO OU NÃO DE ESPUMA DE 
POLIURETANO DE RICINUS COMMUNIS E/OU HIDROXIAPATITA, 
COM ABAS OU CORDÕES DE FIXAÇÃO 

Fonte: INPI  (2011). 

 

 Em outra busca, utilizou – se as palavras chaves “poliuretano”, “hidroxiapatita” e “poli 

álcool vinilíco” e “compósito” em busca de sua ocorrência em títulos de patentes, sendo 

observada uma ausência de patente intitulada com estas palavras. O mesmo ocorrendo ao se 

omitir a palavra compósito ou quando se utilizada as siglas para esses componentes (HAp – 

hidroxiapatita; PU – Poliuretano e PVA - poli álcool vinilíco). 

 Entretanto quando se colocou na ferramenta de busca “hidroxiapatita” e “compósito” 

como palavras chaves observou-se três ocorrências de patentes, Tabela 2.3, que não se 

aplicavam a proposta do presente trabalho.  

  

Tabela 2.3: Patentes intituladas com compósito e hidroxiapatita 

PROCESSO DEPÓSITO TÍTULO 
PI0601447-0  10/04/2006 OBTENÇÃO DE COMPÓSITO DE HIDROXIAPATITA CONTENDO 

FOSFATO DE NIOBIO  
PI0105243-8 23/08/2001 "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE COMPÓSITO DE ZIRCONIA 

PARCIALMENTE ESTABILIZADA COM CALCIA-HIDROXIAPATITA, 
APARELHAGEM, E PEÇAS CERÂMICAS ESTRUTURAIS OBTIDAS 
PELO PROCESSO". 

PI9906101-5  23/12/1999 COMPÓSITO DE HIDROXIAPATITA E COLAGENO PARA 
REGENERAÇÃO ÓSSEA 

Fonte: INPI  (2011). 

 

 Ao se pesquisar na base de dados, utilizando-se palavras chaves “poli álcool vinilíco” 

ou “PVA” acrescida de “compósito” não foram encontrados registros de patentes com estes 

dados em seus títulos.  

 Por fim, buscou-se a ocorrência de patentes, que por ventura tivessem títulos com 

palavras chaves “esgoto” / “efluentes” acrescida de compósitos. Não sendo observados 

registros para esta situação. O mesmo ocorreu, na busca por patentes que envolvessem 

“esgoto hospitalar” ou “efluente hospitalar”. Quando associada às palavras anteriores com 

“efluentes” ou “esgoto” a ocorrência também foi nula. 
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 Entretanto, quando analisado apenas “efluente” observou-se a ocorrência de 121 

patentes e para “esgoto”, 196 patentes, com aplicações de sistemas de tratamentos, 

microrganismos, sem, entretanto serem citados as palavras chaves anteriores já mencionadas.   

 Desta forma, acredita-se que o presente protótipo tem grandes possibilidades de ser 

patenteado, tendo-se os benefícios supracitados. 

 

2.3.4 Compósitos de Hidroxiapatita / Poliuretano e suas aplicações 

  

 Compósitos a base de poliuretano e hidroxiapatita vem sendo avaliados com 

aplicações principalmente na área médica. Como a hidroxiapatita é um dos constituintes 

inorgânicos de ossos e dentes e o poliuretano apresentar biocompatibilidades sua integração 

em sistemas de regeneração osséa e dentária vem sendo investigada. Algumas aplicações 

ambientais foram relatadas, dentre as quais a aplicação na remoção de metais em soluções 

aquosas. A seguir apresentam-se algumas aplicações destes compósitos: 

 * Dong et al (2009) sintetizaram semelhante compósito para análise de 

biocompatibilidade deste com tecidos ósseos. Os autores indicam que a HAp em pó apresenta 

aplicação clínica limitada devido a sua rigidez e cristalinidade. Sua integração compósitos 

poliméricos melhoram as propriedades mecânicas e integração bioativa, sendo mais bem 

aplicada em pesquisas de regeneração óssea. Sua integração ao poliuretano é justificada pela 

excelente propriedade mecânica, boa compatibilidade e resistência à flexão. . 

 * Pitescu et al (2012) utilizaram compósito de hidroxiapatita com poliuretano 

funcionalizado para avaliação de regeneração de tecidos ósseos, sendo considerada efetiva sua 

aplicação; 

 * Liu et al (2010) citaram propriedades semelhantes para formação de um composito 

HAp/PU, com intuito de transporte de droga com liberação controlada no organismo. Sendo 

considerado o PU uma matriz adequada por serem biodegradáveis, biocompátiveis, atóxicos, 

bastante poroso o que confere grande área superficial e ótima resistência mecânica. Os autores 

avaliaram como excelentes os testes desenvolvidos; 

 * Rangel et al (2007) observaram aplicações semelhantes no que se refere as 

vantagens de utilziação da HAp dispersa em matriz poliuretâmica favorecendo a integração a 

matriz óssea; 

 * Wang & Min (2008) realizaram caracterização deste compósito de forma equivalente 

aos estudos anteriores demonstrando que PU apresenta-se inerte a uma ampla variedade de 

substâncias inorgânicas como a HAp, ainda baixo custo, grande área superficial, alta 

macroporosidade e relativa estabilidade em meios ácido e básicos. Assim podem-se aplicar 

grupos funcionais ativos como a HAp de forma efetiva para a remoção de metais pesados, já 
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que a forma de pós dificulta o tratamento de águas residuárias. Os autores utilizaram um 

sistema revestido com PVA sendo observada potencial aplicação na remoção de Cd (II). 

 * Jang et al (2008) avaliaram a capacidade de remoção de Pb (II) de soluções aquosas 

com excelentes resultados em sua avaliação. Indicam que a imobilização de pós em matrizes 

poliuretâmicas facilitam o processo de tratamento de soluções aquosas; 

Com base nesse potencial de aplicação os testes de viabilidade na remoção de metais 

pesados foram realizados, com respectivas técnicas detalhadas no capítulo de materiais e 

métodos.  

 

2.3.5 Constituintes do compósito 

  

 Como matriz constituinte do compósito utilizou-se o poliuretano, que faz parte do 

grupo dos biopolímeros, que podem ser caracterizados, segundo, Pradella (2006, p. 4) como: 

Materiais poliméricos classificados estruturalmente como polissacarídeos, 
políésteres ou poliamidas. A matéria-prima principal para sua manufatura é uma 
fonte de carbono renovável, geralmente um carboidrato derivado de plantios 
comerciais de larga escala como cana-de-açúcar, milho, batata, trigo e beterraba; ou 
um óleo vegetal extraído de soja, girassol, palma ou outra planta oleaginosa. 
 

 Segundo Borges (2009) as resinas de poliuretano foram desenvolvidas e patenteadas 

por Otto Bayer em 1937, com comercialização e desenvolvimento de elastômeros nas décadas 

seguintes. Na década de 80 as pesquisas se ampliam, em especial as propriedades e integração 

com outros componentes químicos.  

Quimicamente falando, o poliuretano é qualquer polímero que compreende uma 

cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas, sendo obtidos normalmente por 

reações de um poliisocianato e um poliol – Equação 2.1- (KLOSS et al, 2005; LUCILENE e 

MORALES, 2006; OKAZADI, 2001).  

 

  Eq. 2.1 

Diisocianato  Poliol     Poliuretano 

 

Devido às variadas características (peso molecular e funcionalidade) existentes nos 

produtos reagentes, é possível se obter uma infinita variedade de compostos com diferentes 

propriedades físicas e químicas (KLOSS et al, 2005; LUCILENE et al, 2006). 

Estas possibilidades conferem aos poliuretanos, papel de destaque no mercado de 

polímeros, podendo ser amplamente utilizados com materiais de revestimento, fibras, 

adesivos, borrachas, espumas e plásticos. Os poliuretanos mais rígidos, produzidos pela 

adição de polióis polifuncionais, formam uma estrutura tridimensional emaranhada, o que 
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pode ser explorado, na formação de espumas, aplicáveis na construção civil, indústria de 

calçados, indústria automotiva ou sistemas de purificação de efluentes (ver figura 2.6) 

(SILVESTE FILHO, 2001; MANO, 1991; CAGEMI, et al, 2009). 

 

 

Figura 2.6: Exemplos de aplicações de poliuretanos1: (a) solados; (b) placa de isolamento acústico; 
(c) volante de automóvel; (d) abóbora do halloween; (e) placas coloridas.  

Fonte: Cangemi et al (2009). 
 

 Segundo estes autores, exemplos de aplicações desse polímero como biomaterial é seu 

uso como cimento ósseo para implantes de próteses e reparador de perdas ósseas, na qual 

apresentam facilidade de moldagem e biocompatibilidade. 

Quanto à origem, podem ser produzidos a partir do petróleo ou de óleos vegetais, 

sendo citado como exemplos, milho, girassol, soja ou mamona (BORGES, 2009). A espuma 

utilizada nesta pesquisa é produzida a partir de mamona, Ricinus communis, na qual o óleo é 

extraído pela compressão das sementes. Um das grandes vantagens é sua biodegrabilidade, 

podendo ser empregado em diversas áreas com menor impacto ambiental (CAGEMI, 2009).  

Quanto à aplicação na formação de compósitos, utilizou-se o poliuretano, por 

apresentar propriedades atrativas, o baixo custo, grandes áreas de superfície, alta 

macroporosidade, estrutura celular e estabilidade em meios de ácidos ou alcalinos, e a 

biodegradabilidade (KLOSS, 2005; LUCILENE et al, 2006; EL SHANAT et al, 2003; QUEK 

et al, 2006; FONG e CHOW, 1992; FARAG et al, 1991; EL-SHAHAWI et al, 2005; 

PALAGYI e BRAUN, 1992). Sendo adquirido o poliuretano RESPAN RESINA EXP. D-40, 

da empresa Proquinor (Figura 2.7). 
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Figura 2.7: Espuma poliuretano RESPAN RESINA EXP. D-40.  
Fonte: Proquinor. 

 

Já a parte inorgânica dispersa, aplicou-se a hidroxiapatita, que faz parte das 

substâncias denominadas apatitas, e são biomateriais, “substâncias de origem natural ou 

sintética que são toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que 

constituem os órgãos dos seres vivos” (RODRIGUES, p. 13, 2008).  

Segundo Negrete (2009) e Rebelo (2006) o grupo das apatitas compreendem uma 

família de fosfatos e arseniatos que tem estruturas hexagonais ou monocíclicas muito 

similares. Sua fórmula química geral é: 

 

A5(BO4)3(OH, F, Cl) 

 

Nesta fórmula química geral “A” pode ser um elemento cálcio, bário, sódio, estrôncio 

e lantânio. Já “B” pode ser fósforo, vanádio ou arsênico (NEGRETE, 2009; REBELO, 2006). 

Estes autores citam que os mais pesquisados são as apatitas com fósforos em sua estrutura, 

sendo exemplificados os mais abundantes na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4: Minerais apatíticos mais abundantes que têm na sua composição cálcio e fósforo 
Apatitas Estrutura Química 

Fluoropatita 
Hidroxiapatita 
Cloroapatita 

Podolita 

Ca10(PO4)6F2 

Ca10(PO4)6(OH)2 

Ca10(PO4)6Cl2 

Ca10(PO4)6CO3 

Fonte: Rebelo (p. 23, 2006). 
 

 Araújo (2006) complementa a classificação destes fosfatos de cálcio, quanto à razão 

molar Ca/P, sendo motivo de investigação cientifica na obtenção de biomateriais. Como ele 

afirma, que a variedade de razão molar entre 0,5 e 2,0 podem ser obtidos por métodos de 

precipitação aquosa sob condições alcalinas ou ácidas, sendo os principais tipos apresentados 

na tabela abaixo.  
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Tabela 2.5: Ocorrência de Fosfatos de Cálcio em sistemas biológicos e sua relação Ca/P. 

Composto Estrutura química Ocorrência Biológica Ca/P 
Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 Esmalte, dentina, osso, 

pedras e cálculos 
urinários 

1.67 

Fosfato de cálcio Ca3(PO4)2 Cálculos dentários e 
urinários, calcificação de 

tecidos moles 

1.55 

Fosfato de octacálcio Ca8H2(PO4)6 5H2O Cálculos dentários e 
urinários 

1.33 

Pirofosfato de cálcio 
dihidratado 

Ca2P2O7.2H2O Depósitos de pseudo-
gotas de fluídos 

1.0 

Fonte: Araujo (p. 6, 2006). 

 

Na presente pesquisa optou-se pela síntese da hidroxiapatita (HAp) por se tratar da 

mais frequente, com rede cristalina do tipo hexagonal e fórmula geral Ca10 (PO4)6(OH)2. 

Conforme indica Rodrigues (2008), sua aplicação, é ampla, principalmente na área médica, 

originando diversos produtos, como por exemplo, na prótese ocular, substituição óssea, 

articulações, prótese mamária e ortopédica.  

 Quimicamente falando, Santos (2009, p.19) caracteriza –a na forma pura como: 

Um sal duplo de fosfato tricálcio e hidróxido de cálcio e tem estequiometria 
Ca10(PO4)6(OH)2. Cada membro pode fazer uma série de substituições isomórficas 
catiônicas ou aniônicas, levando à formação dos correspondentes isomorfos ou 
soluções sólidas. 
 

Este autor, ainda, nos traz uma explanação acerca do arranjo estequiométrico, sendo 

indicado como pertencente ao sistema hexagonal, apresentando uma simetria perpendicular a 

três eixos “a” equivalentes (a1, a2, a3), formando ângulos de 120° entre si. Conforme 

Rodrigues (2008, p 19) “a sua célula unitária contém uma representação completa do cristal 

de apatita, consistindo em grupos de Ca, PO4 e OH empacotados juntos em um arranjo” -  

Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8: Arranjo da estrutura atômica da hidroxiapatita.  

Fonte: RODRIGUES (2008). 
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Pesquisas mostram que, hidroxiapatita de cálcio (HA), são muito utilizadas e 

eficientes na formação de nanocompósitos, com várias possibilidades, inclusive no tratamento 

de efluentes, para retenção de metais pesados, pois podem efetuar trocas iônicas, baixa 

solubilidade, alta estabilidade sob condições de oxidação e redução, disponibilidade e baixo 

custo, a seguir são exemplificados alguns desses estudos (NASSER et al, 2007; 

MOBASHERPOU et al, 2010; NELSO et al, 2006; SINHA et al, 2002). 

Nasser et al (2007) analisaram a aplicação de hidroxiapatita para remoção de metais 

pesados em solução, através da aplicação de dieletroforese, reforçando a capacidade absortiva 

da HA, sendo considerados bons resultados para o tratamento de esgotos contaminados por 

estes elementos.  

Mobasherpou et al (2010) utilizaram uma manta cristalina de Hidroxiapatita, a fim de 

se testar sua capacidade absortiva para soluções com metais pesados (cádmio, chumbo e 

níquel), sendo observados bons resultados para esse fim, com grande possibilidade de 

aplicação no setor industrial. Eles relatam que esta grande propriedade, deve-se as diferenças 

na superfície da HA, como exemplos, grupos funcionais de superfície, acidez e basicidade, 

carga de superfície, hidrofilicidade e porosidade.  

Wang e Min (2008) afirmam que a capacidade absortiva da HA deve-se a alta 

estabilidade e flexibilidade da estrutura da apatita, tendo no sistema de troca iônica entre o 

Ca+2 por cátions valentes, uma das principais características a essa propriedade de retenção de 

metais pesados. As vantagens seriam sua abundância na natureza, baixo custo e mínimo 

impacto ambiental. Entretanto, apresentam baixa confiabilidade mecânica, especialmente em 

ambientes aquosos, podendo limitar suas aplicações.  

Araujo (p.11, 2006) nos explica o potencial de aplicação da HAp para remoção de 

metais pesados assim: 

Uma das características estruturais interessantes da HAp, é que ela permite que os 

grupos hidroxila (OH
-

) sejam retirados com relativa facilidade, gerando canais 
vazios entre os hexágonos, formados pelos íons de cálcio, por onde podem ser 
conduzidos, para dentro da estrutura do material cerâmico, outros íons e moléculas. 
Os íons de cálcio podem ser substituídos por uma grande variedade de metais, como 

chumbo (Pb
+2

), cádmio (Cd
+2

), cobre (Cu
+2

), zinco (Zn
+2

), estrôncio (Sr
+2

), cobalto 

(Co
+2

), ferro (Fe
+2

). 
 

Por sua vez, a estrutura de película foi desenvolvida apartir do poli álcool vinilíco 

(PVA), que é um polímero semicristalino, sendo que seu grau de cristalinidade, por sua vez, 

influencia no módulo de tração, dentre outras propriedades (MORAES et al, 2008; QUEK et 

al, 2006). Apresenta utilização na formação de biopolímeros, sendo um produto 

biodegradável, atóxico e solúvel em água. Aranha e Lucas (p. 1, 2001) afirmam que este 

“composto foi obtido pela primeira vez em 1924, por Herrman e Haehnel, pela hidrólise do 
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poli (acetato de vinila), conforme observado na figura 2.9, que é a forma de obtenção 

comercial utilizada até hoje”. 

 

 
Figura 2.9: Reação representativa de obtenção do PVA 

Fonte: Oliveira (2009). 
 

Mesma afirmação observada na Farmacopéia Européia (EUROPEAN 

PHARMACOPEIA, 2005), que são obtidos pela polimerização do acetato de vinila, seguido 

de hidrólise parcial ou completa deste, na presença de catalíticos alcalinos ou ácidos minerais 

(Figura 2.10).  Observam-se com aparência de pó branco-amarelado ou grânulos translúcidos, 

solúvel em água e praticamente insolúvel em acetona. 

 

 

Figura 2.10: Representação molecular do PVA.  
Fonte: Callister (2007). 

 

Em virtude de suas excelentes propriedades adesivas, resistências a solventes, óleos e 

graxas, boa solubilidade em água, e boas características interfaciais e mecânicas, vêm sendo 

aplicado em um grande número de atividades industriais e de pesquisas (ARANHA e 

LUCAS, 2001; SIDDARAMAIAH, BALDEV, SOMASHEKAR, 2004) 

Demerlis e Schoneker (2003) afirmam que o PVA pode ser usado na área médica, 

incluindo sistemas transdérmicos e nas formulações de comprimidos e soluções oftálmicas, 

através de sistemas revestidos por este composto. Complementam ainda, que por ser um 

composto biodegradável e solúvel em água, tem baixo impacto ambiental, podendo ser 

aplicados em sistemas de aterro sanitário ou tratamento de efluentes. 

Com relação ao tratamento de efluentes, o PVA pode ser utilizado em compósitos, 

através da formação de membranas semipermeáveis, com características seletivas, carregadas 
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(catiônicas/aniônicas) ou não. Quando carregadas pode atuar retendo substâncias de cargas 

opostas, como os metais pesados (AGUIAR, 2002). Zhenga e Wanga (2010) relatam que os 

hidrogéis, como o PVA, podem ser utilizados, sendo demonstrado por eles o exemplo da 

remoção de chumbo e cobre, com possibilidade de aplicação em diversos tratamentos de 

efluentes.  

Wang e Min (2008) desenvolveram um compósito tendo-se o PVA como um criogel 

associado à hidroxiapatita, demonstrando a possibilidade de remoção de cádmio de soluções 

aquosas, sendo possibilidade de uso em tratamento de efluentes, na remoção dos metais 

pesados, em virtude de sua importância a saúde pública e ambiental. (SIDDARAMAIAH, 

BALDEV, SOMASHEKAR, 2004). 

 

2.4 Processos de Adsorção 

2.4.1 Introdução 

 

A adsorção apresenta grande aplicabilidade em diversos setores da sociedade 

moderna, sendo entendido como o processo físico-químico pelo qual uma superfície sólida 

capturam gás ou moléculas em solução, acumulando-as em sua superfície. No que se refere à 

remoção de metais pesados, têm-se uma fase sólida (adsorvente – natural ou sintético) e a fase 

líquida (solvente) que contem as espécies dissolvidas que serão capturadas (PINO, 2005; 

YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011). 

Em outras palavras, a adsorção permite a separação de componentes de uma solução, 

uma vez que, os componentes adsorvidos se concentram na superfície do adsorvente sólido, 

portanto, quanto maior a área superficial do adsorvente, mais favorável será a adsorção. 

Na literatura são relatados vários tipos de adsorventes, tais como, carvão ativado, 

resinas de troca iônica, compósitos (matéria orgânica e inorgânica) e óxidos metálicos, 

entretanto, microrganismos e material vegetal têm sido utilizados, com eficiência e baixos 

custos. Estes últimos são denominados biossorventes, na qual materiais de origem biológica 

são utilizados no tratamento de efluentes. A biossorção pode ser justificada como potencial 

pois : 

 

É um processo alternativo aos métodos convencionais de tratamento de efluentes 

líquidos contendo metais pesados, como precipitação e oxidação e, em comparação 

com as técnicas de remoção de metais existentes, tem como principais vantagens à 

utilização de um biomaterial com boa afinidade por íons metálicos, baixo custo 

operacional, minimização do volume de lodo químico e/ou biológico gerado e a ser 

disposto em aterros após o processo e elevada eficiência na desintoxicação de 

efluentes muito diluídos. 
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A adsorção é classificada em dois tipos básicos (PINO, 2005; YADLA et al, 2012): 

- Fisiossorção: é considerado um processo reversível, na qual há interações por forças de Van 

der Waals entre o adsorvente e o adsorvato, há baixa especificidade, fácil dessorção e a 

espécie adsorvida conserva sua natureza; 

- Quimiossorção: é um processo mais seletivo, pois a interação entre o adsorvente e 

adsorvato são baseadas em ligações químicas mais fortes, apresenta dessorção difícil e a 

espécie adsorvida é transformada em outra espécie diferente. 

 

 

2.4.2 Materiais adsorventes de baixo custo 

 

Diversos materiais podem ser utilizados no processo de adsorção de metais pesados, 

em detrimento a outros sistemas clássicos (precipitação, troca iônica e extração por solventes) 

que são considerados caros e em algumas situações apresentam baixo rendimento e 

complexidade operacional (BOSCO et al, 2006; KRISHNANI et al, 2008; SILVA & 

FERNANDES, 2010).  

Alguns materiais adsorventes, como o carvão ativado, apresentam elevado rendimento 

na remoção de metais em solução, sendo, entretanto com custos de produção e obtenção mais 

elevados. Uma alternativa crescente e viável de utilização refere-se a materiais naturais ou de 

fácil obtenção, como as fibras vegetais, que são considerados em muitos casos refugos sem 

grande valor econômico, principalmente quando se trata de detritos agropecuários. Como 

exemplos frequentes pode referir-se a serragem de madeireiras e resíduos fibrosos da 

agricultura (milho, caju, cana-de-açúcar, casca de laranja, casca de arroz, fibra de sisal e fibra 

de coco), e ainda macroalgas de várias espécies (KRISHNANI et al, 2008). De fato, diversos 

estudos demonstram que a biomassa de origem vegetal tem ampla aplicação na remoção de 

metais, sendo considerados em muitos casos eficientes, renováveis e de baixo custo (BOSCO 

et al, 2006; KRISHNANI et al, 2008; SILVA & FERNANDES, 2010). 

Com intuito de se comparar os sistemas de adsorção (compósito PU/HAp), fibras de 

coco e sisal foram utilizadas no presente estudo, sendo a seguir melhor caracterizadas suas 

estruturas lignocelulósicas. 

 

2.4.2.1 Fibras celulósicas  

 

As fibras naturais podem ser de origem animal (seda e pêlo) e vegetal (folhas, caules, 

sementes e frutos). Os vegetais são conhecidos como fibras ligno-celulósicas que apresentam 

obtenção de caules (bambu e bagaço de cana), das folhas (banana e sisal), dos frutos (coco) e 
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dos caules (arvores diversas) (SILVA et al, 2009 SIQUEIRA et al, 2010; ALBINANTE et al, 

2013 MORAES, 2010; NAVARRO, 2011).  

Embora apresentem origem diversa, essas fibras possuem constituição básica em 

comum, quanto à ocorrência de celulose, lignina e polioses (hemiceluloses). Contudo, a 

constituição percentual destes componentes estruturais varia conforme o tipo de fibra (SILVA 

et al, 2009 SIQUEIRA et al, 2010; ALBINANTE et al, 2013). 

Diversas áreas de estudos têm se dedicado na investigação das fibras lignocelulósicas, 

uma vez que apresentam grande disponibilidade, baixo custo e boas propriedades mecânicas 

térmicas e biodegrabilidade. Além das aplicações clássicas no setor têxtil, as fibras (sisal, 

coco, juta e bananeira) vêm sendo utilizadas e pesquisadas na formação de compósitos 

poliméricos no setor automotivo e construção civil como alternativas às fibras inorgânicas. 

Outra aplicação potencial é no tratamento de águas residuárias, para remoção de metais 

pesados, em função de sua composição química e redução de resíduos sólidos gerados em 

diversos setores (industriais e comerciais), a ser mais bem explanada nos tópicos a seguir 

(SIQUEIRA et al, 2010 ALBINANTE et al, 2013 MORAES, 2010 NAVARRO, 2011). 

A síntese das fibras lignocelulósicas advém das reações fotossintéticas, na qual 

monômeros glicídios são produzidos e integrados em cadeias poliméricas (celulose e a 

hemicelulose), os quais consistem de vários carboidratos polimerizados (SIQUEIRA et al, 

2010 ALBINANTE et al, 2013 MORAES, 2010 NAVARRO, 2011). 

De forma objetiva, as fibras lignocelulósicas seriam formadas por cadeias de celulose 

escoradas na estrutura de lignina e hemicelulose, que contribuiriam para a proteção natural 

(ação microbiana e mecânica) (SILVA et al, 2009 SIQUEIRA et al, 2010ALBINANTE et al, 

2013 MORAES, 2010; NAVARRO, 2011). 

Além destes componentes principais, é possível se observar a ocorrência de compostos 

inorgânicos e moléculas extraíveis (pectinas, carboidratos simples, terpenos, alcaloides, 

saponinas, polifenólicos, gomas, resinas, gorduras e graxas). A composição destas fibras 

variam quanto a sua natureza e condições de cultivo, tendo-se algumas mais rígidas com 

percentuais de lignina superiores as demais, como ilustrado na Figura 2.11 (SILVA et al, 

2009 SIQUEIRA et al, 2010ALBINANTE et al, 2013 MORAES, 2010; NAVARRO, 2011). 
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Figura 2.11: Composição básica de algumas fibras lignocelulósicas.  

Fonte: Albinante et al (p. 115, 2013). 
 

 A organização estrutural das fibras lignocelulósicas é apresentada na Figura 2.12 

sendo esta constituída por uma parede primária, seguida de uma secundária, formada por três 

níveis (S1, S2 e S3), onde o nível intermediário (S2) é responsável pelas propriedades 

mecânicas. Este nível é constituído por grupos de microfibrilas, helicoidalmente organizadas 

por longas cadeias de celulose. As estruturas de hemicelulose e ligninas intermedeiam essas 

cadeias cristalinas de celulose (SILVA et al, 2009 SIQUEIRA et al, 2010ALBINANTE et al, 

2013; MORAES, 2010; NAVARRO, 2011). 

 

 
Figura 2.12: Estrutura da Fibra Vegetal. Fonte: Silva et al (p. 663, 2009) 

 

A unidade de celulose é composta por moléculas de glicose eterificadas por ligações 

β-1,4-glicosídicas – Figura 2.13. Esta unidade repetitiva, conhecida como celobiose, contém 

seis grupos hidroxila que estabelecem interações do tipo ligações de hidrogênio intra e 

intermolecular (NAVARRO, 2011). 
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. 

 
Figura 2.13: Estrutura básica da celulose. Fonte:  Navarro et al (p.18, 2011) 

 

A hemicelulose refere-se aos polissacarídeos que estão associados à celulose, sendo 

constituída de vários monossacarídeos polimerizados, incluindo carboidratos de cinco 

carbonos (xilose e arabinose), carboidratos de seis carbonos (galactose, glucose e manose), 

ácido 4-O-metil glucurônico e resíduos de ácido galactorônico (NAVARRO, 2011).  

A lignina é um material hidrofóbico altamente ramificado, sendo constituída por uma 

estrutura irregular de unidades de fenilpropano que pode conter grupos hidroxila e metoxila 

como substituintes no grupo fenil. A força de adesão entre as fibras de celulose e a lignina é 

ampliada pela existência de ligações covalentes entre as cadeias de lignina e os constituintes 

da celulose e da hemicelulose. Existe uma grande dificuldade na elucidação química da 

estrutura da lignina devido ao fato de não haver um método bem estabelecido para isolar a 

lignina em sua forma nativa (SIQUEIRA et al, 2010 ALBINANTE et al, 2013 NAVARRO, 

2011). 

 

2.4.2.2 Aplicações na remoção de metais pesados. 

 

A utilização de materiais lignocelulósicos como sistemas adsorventes é considerada 

potencial e atrativa, pois  é possível utilizar fibras que são descartadas no ambiente como a 

fibra de coco, cascas e bagaços de diversas origens vegetais. Sendo ainda considerados 

biomateriais reutilizáveis com baixo custo operacional, seletividade e tempo de operação 

curto, no que concerne à remoção de metais pesados (KRISHNANI et al, (2008); SANTOS et 

al, 2011; WU et al 2012).   

A afinidade entre esse tipo de  adsorvente e os íons metálicos pode ser explicada pela 

ocorrência de grande número de sítios de ligação química (carbonila, carboxilicos e 

hidroxilicos) que, em condições fisico-quimicas  favoraveis em meio aquoso, sofrem 

dissociação formando cargas superficiais negativas, agindo como locais de ligação dos íons 

metálicos em solução (KRISHNANI et al, (2008); SANTOS et al, 2011; WU et al 2012). 

Alguns exemplos são ilustrados na Tabela 2.6.  
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 Tabela 2.6: Biomassa de origem vegetal na biossorção de metais pesados. 
Metais Biomassa Resultados Referência 

Cd Bagaço de cana-de-
açúcar 

Serragem de 
madeira 

Serragem apresentou melhores 
resultados. 
Baixo custo e reaproveitável. 

Albertini, Carmo & 
Prado (2007) 

Cr; As; Ni Fibra de coco As, Cr e Ni com remoção acima de 
60%; 
Baixo custo e reaproveitável 

Wu et al (2012) 

Pb Fibra de coco Remoção acima de 90%; 
Economicamente viável; 

Monteiro et al 
(2007) 

Cr Cinza de palha de 
arroz 

Remoção acima de 90%; Kieling et al (2009) 

Ni; Zn; Cd; Mn; 
Co; Cu; Hg; e 
Pb 

Casca de arroz Boa aplicabilidade; 
Economicamente viável; 
Reaproveitável 

KRISHNANI et al, 
(2008) 

Cr Resíduos de laranja Melhor capacidade aos resíduos 
tratados quimicamente. 
Ambientalmente aplicável. 

Souza et al (2012) 

Zn, Cd, Pb, Ni e 
Cu 

Bagaço de caju Taxas de remoção superiores a 80%; 
Ambientalmente aplicável. 

Moreira et al (2009) 

Cd, Zn, Cu e Pb Algas marinhas (C. 

vermilara, S. 

insignis, A. armata, 
C. crispus, F. 

spiralis A. 

nodosum) 

Excelentes possibilidades; 
Biomassa renovável; 
Baixo custo; 

Romera et al (2007) 

Ni, Cr, e Co  Folha de bananeira Ni e Co remoção acima de 60%; 
Biomassa renovável; 
Baixo custo 

Babarinde et al 

(2012) 

Cd e Pb Fibra de Sisal Remoção superior a 80%; 
Ambientalmente aplicável; 

Santos et al (2011) 

 

 Para fins de comparação com os compósitos de HAp/PU, foram realizados estudos de 

adsorção com as fibras de coco e sisal, uma vez que materiais lignocelulósicos exemplificados 

na tabela acima demonstram-se eficazes na remoção de metais pesados e podem ser um 

parâmetro importante da eficácia deste compósito HAp/PU. 

A planta do Cocos nucifera L. é denominada também como palma do coco ou 

coqueiro, sendo cultivado e utilizado há mais de mil anos na Ásia continental e na Índia, foi 

inserido no Brasil através da colonização Portuguesa. Apresenta características bastante 

diversas podendo sua altura variar entre 10 e 20 metros de altura (PINO, 2005; 

ESMERALDO, 2006; MONTEIRO, 2012). 

O fruto, conhecido por coco ou coconut apresenta três estruturas básicas (Figura 2.14) 

o Endocarpo (região mais interna onde se encontra a água rica  em nutrientes diversos e a 

castanha do coco), o Mesocarpo fibroso (região intermediária onde se localiza a fibra do 

coco) e o Exocarpo ou Epiderme (região mais externa). 
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Figura 2.14:  Estrutura do Cocos nucifera. Fonte: Esmeraldo (p. 16, 2006) 

 

 

Deste fruto são utilizadas a água e a castanha como fonte de alimento e bebida, 

podendo ainda ser extraídos óleos da castanha para fins culinários, medicinais e como 

combustíveis. A fibra tem aplicação em revestimentos de alguns produtos industriais e 

artesanato, a casca por sua vez pode também ser utilizada em artesanato ou para fazer carvão 

ativado de alta qualidade (PINO, 2005; ESMERALDO, 2006; MONTEIRO, 2012). 

Entretanto, apenas um pequeno percentual destas fibras é reutilizada, sendo sua grande 

maioria descartada em lixões e aterros sanitários. Em algumas cidades pode atingir mais de 

50% do volume de resíduos sólidos gerados em áreas costeiras (ESMERALDO, 2006; PINO, 

2005). 

 

Como nos explica Pino (p. 40, 2005):  

Este resíduo é um material de difícil decomposição, levando mais de oito anos para 

sua completa biodegradação. Portanto, a utilização da casca do coco verde 

processada, além da importância econômica e social, é também importante sob o 

ponto de vista ambiental. 

 

 

Para fins de realização de estudo sobre o potencial de utilização da fibra de coco é 

importante entender a sua composição química, que depende de vários fatores que 

influenciam o crescimento da planta e a produção do fruto, dentre os quais, podem ser citados, 

regime de chuva na região, tipo de solo e o tipo de coqueiro (PINO, 2005). A composição 

básica da fibra de coco é apresentada a seguir.  
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Tabela 2.7: Análise química típica da casca do coco verde. 
Elemento 
químico 

g/Kg mg/Kg 

N 6,52  
P 1,42  
K 11,5  
Ca 6,8  
Mg 1,79  
Na 12,5  
Fe 1,97  
Cu  6,6 
Zn  31,8 
Mn  23,8 
M.O  72,58 

Fonte:  Pino (p. 40, 2005). 
 
No que se refere à composição lignocelulósica, a fibra de coco é bastante rica nestes 

componentes, atingindo teores de lignina entre 35 e 45% e de celulose entre 23 e 43%. Estas 

características  conferem não só boa resistência a essa fibra como constituem grande potencial 

de aplicação em processos de biossorção de metais pesados (PINO, 2005; ESMERALDO, 

2006).  

Relativo à fibra de coco, alguns estudos têm sido realizados a fim de se testar suas 

propriedades como adsorventes de metais pesados, dentre os quais, podem ser 

exemplificados:  

• Pino (2005) estudou a remoção de metais pesados (As; Cd; Cr; Ni e Zn) pela fibra 

de coco, observando que em algumas condições a remoção foi superior a 80% para 

o cádmio e o cromo, sendo citados como uma alternativa viável aos processos 

clássicos de destoxificação de efluentes; 

• Monteiro (2009) investigou as propriedades de biossorção de metais (U, Th, Pb, Ni 

e Zn) pela fibra de coco, em concentrações aquosas destes elementos variando 

entre 100 e 500 mg/L, sendo considerado eficiente o processo para todos os 

metais; 

• Viana & Gaubeur (2011) avaliaram a capacidade de remoçao de zinco e níquel 

pela fibra de coco e cana de açucar, sendo elas tratadas ou não com hidróxido 

sódio. Pelo observado pelos autores, o tratamento quimico de materiais celulósicos 

remove algumas impuresas como, ceras expondo assim maior superfície do 

material celulósico para complexação dos metais. Tanto que a fibra de coco in 

natura removeu aproximandamente 50% de Zn e Ni da solução aquosa, enquanto 

aquelas tratadas quimicamente atingiram percentuais de remoção de metais acima 

de 90%. 
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A Agave sisalana foi introduzida no Brasil no inicio do século XX, sendo originária 

do México, tendo-se sua aplicação na produção de tequila e as fibras das folhas em diversos 

setores industriais (NETO & MARTINS, 2009; MARTINS et al, 2009;  MORAES, 2010; 

SANTOS et al, 2011). 

A planta do Sisal pertence a família Agavaceae composta por 25 gêneros e 637 

espécies. O gênero Agave é composto por 300 espécies que são cultivadas em diversas regiões 

áridas e semiáridas principalmente na nas Américas. Tendo como uma das principais espécies 

no Brasil a Agave sisalana,  onde se produzem mais de 245 mil toneladas de fibras anuais 

concentrando-se principalmente na região Nordeste (NETO & MARTINS, 2009; MARTINS 

et al, 2009; SANTOS et al, 2011). 

A Agave sisalana é uma planta que apresenta as folhas inseridas, espiraladas e 

dispostas em rosetas no caule curto grosso, apresentado na ponta um espinho (Figura 2.15). 

Seu sistema radicular é abundante e ramificado podendo atingir profundidades em torno de 40 

cm (NETO & MARTINS, 2009; MARTINS et al, 2009; SANTOS et al, 2011). 

 

 
Figura 2.15: Planta Agavae sisalana e respectiva fibra. Fonte: (SANTOS et al, p. 270, 2011) 
 

 As fibras possuem em média 9 cm de largura e até 260 cm de comprimento, fazendo 

peso percentual de 5% das folhas. Os demais constituintes podem ser aplicados como adubos 

orgânicos, ração animal e no setor de cosméticos (JOSEPH et al,1999;  NETO & MARTINS, 

2009; SANTOS et al, 2011). Martins et al (p. 40, 2009) afirmam que a fibra do sisal é 

constituída de: de 65,8% de celulose, 12% de hemicelulose, 9,9% de lignina e 0,8% de 

pectina. 

Dentre as aplicações da fibra sisal, encontram-se a fabricação cordas, cabos marítimos, 

componentes automotivos, tapetes e artesanato. Ainda se observam utilização na indústria de 

celulose para produção de papeis finos (cigarro, filtros e fraldas) (JOSEPH et al,1999;  NETO 

& MARTINS, 2009; MORAES, 2010; SANTOS et al, 2011). Na literatura a fibra de sisal é 

apresentada por Santos et al (2011) como barata e eficiente na remoção de metais (chumbo e 

cádmio) com percentuais  superiores a 80%. 
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2.4.3 Equilíbrio de Adsorção 

 

As isotérmicas de adsorção contribuem para avaliar o processo de adsorção, 

expressando a relação entre a quantidade da substância adsorvida por unidade de massa do 

absorvente e a concentração do metal em solução no equilíbrio a temperatura fixa (PINO, 

2005; SILVA, 2006; YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011).  

O cálculo da quantidade de metal capturado baseia-se em um balanço de massa do 

sistema de sorção. A expressão gráfica da isotérmica é geralmente uma hipérbole com o valor 

da captura da biomassa e uma aproximação do valor da completa saturação do material 

adsorvido a altas concentrações (PINO, 2005; SILVA, 2006 YADLA et al, 2012; ZHAO et 

al, 2011). 

As isotérmicas mais utilizadas são as de Langmuir e Freudlich, cujas equações 

relacionam a capacidade de adsorção e a concentração final do metal em solução. A Tabela 

2.8 apresenta algumas características destas duas isotérmicas (PINO, 2005; SILVA, 2006 

YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011). 

 
Tabela 2.8: Características de isotérmicas de Langmuir e Freundlich. 

Isotérmica Equação Vantagens Desvantagens 
Langmuir 

 
 

Os parâmetros são 
interpretáveis. 

Útil para sorção 
monocamadas 

Freundlich n

efe CKq
/1=  

 

Útil à uma sorção 
não ideal e  
superfícies 
heterogêneas. 

Não estruturada 
para sorções 
monocamadas 

 Fonte: Adaptado de Pino, p. 46, 2005.  
 

A capacidade de remoção de metais pesados em solução pode ser avaliada pelos 

estudos de equilíbrio, tendo-se as isotérmicas dependentes de diversos fatores, além de 

expressarem as características superficiais e afinidades do adsorvente com esses metais. O 

adsorvente pode ser caracterizado através do valo máximo de adsorção, de forma a se avaliar 

o desempenho da massa adsorvente a altas concentrações do metal em solução (PINO, 2005; 

SILVA, 2006; YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011).  

A Figura 2.16 apresenta as formas das isotérmicas, demonstrando a relação entre a 

concentração final em equilíbrio (Ce – mg/L) e a quantidade adsorvida (qe – mg/g) a uma 

determinada temperatura.  
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Figura 2.16: Formas das isotérmicas (PINO, p. 47, 2005). 

 

A natureza do íon em solução influencia a forma da isotérmica, sendo esta linear 

quando a quantidade adsorvida é proporcional a concentração no fluído. Nas curvas convexas 

são consideradas favoráveis, pois pequenas quantidades de massa adsorvente são capazes de 

remoção maiores de metais em solução (PINO, 2005; SILVA, 2006; YADLA et al, 2012; 

ZHAO et al, 2011).  

 

2.4.3.1 Isotérmicas de adsorção 

 

A Isotérmica de Langmuir é uma das mais conhecidas e aplicadas, sendo inicialmente 

proposta em 1916, buscando analisar a adsorção de um gás sobre uma superfície. Este modelo 

tem o pressuposto que as forças atuantes na adsorção são equivalentes em natureza a aquelas 

que envolvem a combinação química. Sendo considerado que: é um sistema ideal; as 

moléculas aderem a sítios definidos na massa adsorvente em sistema monocamada em 

superfície homogênea; em cada ponto de ligação ocorreria apenas acomodação de uma 

entidade adsorvida e  a energia da entidade adsorvida é a mesma e não depende da  presença 

de outras entidades (PINO, 2005; SILVA, 2006; YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011). 

A equação de Langmuir tem sido utilizado em vários estudos para descrever os 

fenômenos de adsorção isotérmica com a seguinte relação (PINO, 2005; SILVA, 2006; 

YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011). 

     
e

em

e
KC

CKq
q

+
=

1
       Eq. 2.2 

onde: 

qe é a quantidade de metal adsorvido no sólido no equilíbrio (mg/g). 

qm é o parâmetro de Langmuir relativo à capacidade máxima de adsorção (mg/g). 

K é a constante de Langmuir relativa à energia de adsorção (L/mg ou L/mmol). 
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Ce é a concentração do metal em solução no equilíbrio (mg/L). 

 

Os valores de K e q podem ser determinados graficamente representando a Equação 

2.3 na forma linearizada: 

   Eq. 2.3 

 

A representação gráfica de Ce/qe contra Ce é uma função linear, cuja inclinação é igual 

a 1/qm e a interseção com o eixo Ce/qe igual a 1/(qm.K). 

 

A isotérmica de Freundlich teve sua equação proposta em 1907, sendo um modelo a 

ser aplicado para sistemas não ideais com superfícies heterogêneas e adsorção multicamada. 

A isotérmica de Freundlich equação é escrito com a seguinte equação (PINO, 2005; SILVA, 

2006; YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011). 

n

efe CKq
/1=       Eq. 2.4 

Onde: 

qe é a quantidade de metal adsorvida (mg / g),  

Ce a concentração de equilíbrio de metal em solução (mg / L),  

Kf (mg / g), uma medida da capacidade de adsorção,  

1 / n, a intensidade de absorção  

 

A linearização desta equação é frequentemente utilizada, aplicando-se os logaritmos, 

da seguinte forma:  

           Eq. 2.5 

 

A representação gráfica dos dados log qe contra log Ce é uma função linear, com 

inclinação da reta igual a 1/n e a interseção no eixo log qe é igual a log Kf. Assim, o 

coeficiente linear define Kf e  com o coeficiente angular da reta podemos calcular n (PINO, 

2005; SILVA, 2006; YADLA et al, 2012; ZHAO et al, 2011).  
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2.4.3.2 Mecanismos de adsorção da HAp e fibras 

 

A capacidade de adsorção de metais divalentes pela HAp, bem como os mecanismos 

de envolvidos, depemdem de inúmeros fatores, tais como: o tipo de metal divalente; 

propriedades fisico-quimicas da HAp; condições fisico-quimicas do sistema (concentração de 

metal, pH da solução, o tempo de contato e a presença de outras espécies iônicas 

(SMICKLAS et al, 2008). 

O  pH da solução é um dos fatores que mais influencia a capacidade adsortiva da HAp, 

pois em determinadas condições altera o sistema de cargas superficias da apatita, em síntese o 

seu potencial zeta, reduzindo assim a afinidade do metal em solução pela HAp (SMICKLAS 

et al, 2006; OLIVA et al 2011).  

Segundo Smicklas et al (2006) em pH baixos a estrutura da HAp tende a ficar em 

contato com grande quantidade de íons H+ gerando a protonação dos grupos fósforicos 

redução da dissociação do Ca (II) deixando desta forma a superfície apatititca positiva e 

inibindo a atração dos metais (Me+2) em solução. Em pH maiores ocorre desprotonação dos 

sítios e dissociação do do Ca+2 predominando desta forma a carga negativa superficial e 

atração dos íons metálicos (Me+2).  

Na literatura existem inúmeros relatos acerca da capacidade da capacidade da 

hidroxiapatita (HAp) remover metais bivalentes tais como: Pb, Zn, Cu, Cd, Co, Ni e Sb em 

soluções aquosas (CORAMI et al, 2007; CORAMI et al, 2008; JANG et al, 2008).  

Relativo aos mecanismos,  vários são citados tais como: troca iônica, complexação de 

superfície, precipitação de fosfatos do metal e a substituição de Ca (II) por metais (CORAMI 

et al, 2007; CORAMI et al, 2008; JANG et al, 2008), através da seguinte equação: 

 

 Eq. 2.6 

 

Esta última poderia ser correlacionada segundo Corami et al (2008) na adsorção de Cd 

(II) da seguinte forma: 

 

 Eq. 2.7 

  
 Oliva et al (2011) e Mobasherpou et al (2011)  afirmam que para o Ni (II) a principal 

forma de remoção utilizando-se HAp é por troca iônica com rápida precipitação da seguinte 

forma: 

 Eq. 2.8 
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 Um segundo mecanismo proposto permite explicar a dissolução da HAp no meio 

aquoso contendo o íon metálico (Me+2) seguindo-se de sua precipitação como exemplificado 

na equação a seguir (CORAMI et al, 2007; CORAMI et al, 2008; JANG et al, 2008): 

 

 (Dissolução). Eq. 2.9 

 

 (Precipitação) Eq. 2.10 
 

 Entretanto, esses dois mecanismos sozinhos não explicam a redução dos metais 

divalentes em solução na maioria dos estudos sendo provavelmente complementada pela 

precipitação superficial e atração eletrostática (ZHU et al, 2008; MOBASEHERPOU et al, 

2011).  

  

 A maioria dos materiais lignocelulósicos apresentam variados componentes químicos 

de superfície (carboxila, carbonila, hidroxila, amina ou amida) que atuam como ponte de 

ligação ativo para os íons metálicos em solução. Em condições físico-químicas ideais esses 

grupos apresentam cargas negativas, na qual atuam como pontos de atração eletrostática dos 

elementos químicos (DAVES et al, 2003; SANTOS et al, 2011). 

 Outro provável mecanismo está relacionado com a troca iônica, onde elementos 

químicos (Ca; K; Na; Mg) presentes naturalmente ou adicionadas por tratamentos químicos 

na superfície da fibra, são liberados no meio aquoso em um sistema de troca com o metal em 

solução (Me). Na literatura, são indicados estudos relativos a este mecanismo com fibra de 

coco, sisal e algas marinhas, por exemplo, (DAVES et al, 2003; PINO, 2005; SANTOS et al, 

2011).  

 Daves et al (2003) relata a possibilidade de complexação eletrostática entre grupos 

químicos da superfície da fibra e os metais em solução, indicando exemplos de ocorrências 

em algas e alguns materiais lignocelulósicos.  

 

2.4.4. Cinéticas de adsorção 

 

 A adsorção de microcontaminantes de águas residuárias é importante, pois reduz os 

custos e tempo de seu tratamento. Sendo, resultante águas passível de serem recicladas e 

regeneração da massa adsorvente com custo operacional mais baixo (HO & MCKAY, 1999; 

QIU et al, 2009; LAVARDA, 2010). 

Assim, o conhecimento da cinética de sistemas de adsorção torna-se importante, pois 

proporciona o conhecimento sobre as vias e mecanismos da reação de sorção Para 



58 
 
desenvolver uma cinética de sorção, o conhecimento da lei de velocidade que descreve o 

sistema de sorção é necessária. Os modelos mais utilizados são o de pseudo-primeira ordem e 

o de pseudo-segunda ordem. (HO & MCKAY, 1999; QIU et al, 2008; LAVARDA, 2010). 

A proposta foi feita por Lagergren que apresentou a descrição da cinética de adsorção 

(primeira ordem) da adsorção de ácido oxálico e malônico por carvão vegetal.  Sendo seu 

modelo utilizado na descrição de adsorção de metais, como cinética pseudo – primeira ordem. 

A equação da primeira ordem de Lagergren, é aplicada como a de pseudo-primeira ordem, 

com a seguinte equação (HO & MCKAY, 1999; QIU et al, 2008; LAVARDA, 2010): 

 

    ( ) t
k

qqq ete 






−=−
303.2

log)(log 1 Eq. 2.11 

Onde: 

qe é quantidade de metal adsorvida por unidade de massa adsorvente; qt é a quantidade 

de metal adsorvido por unidade de massa adsorvente em um tempo t; K1 é a constante de 

velocidade e t o tempo de adsorção.  

 

Em 1995 foi descrito um processo cinético de adsorção de metais, para o qual íons 

metálicos divalentes eram adsorvidos por uma biomassa, com a qual apresentava captura em 

grupos funcionalmente ativos (aldeídos, cetonas, ácidos e compostos fenólicos).  Pode-se 

aplicar também o modelo linear de pseudo-segunda ordem representada pela seguinte equação 

(HO & MCKAY, 1999; QIU et al, 2008; LAVARDA, 2010):  

 

 t
qqkq

t

eet

11
2

2

+=  Eq. 2.12 

 

Onde: K2 a constante da taxa de biossorção (g.mg-1. min-1). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido abrangendo etapas de análise bibliográfica e documental; 

Caracterização do esgoto hospitalar; Preparação de espuma de nanocompósito de HAp/PU; 

Análise mecânica do compósito; Estudo da morfologia do HAp/PU espuma de 

nanocompósito e experimentos de sorção do compósito e análise da concentração do cádmio e 

níquel. 

 

3.1 Materiais e reagentes 

 

 O hidróxido cálcio (cod. 363) – Ca(OH)2 com teor de 95% de pureza, foi adquirido 

junto a empresa VETEC – Química Fina, sendo utilizado como a fonte de cálcio na reação de 

precipitação.  

 O ácido fosfórico (cod. 1529) – H3PO4 com teor de 85% de pureza foi adquirido junto 

a empresa VETEC – Química Fina, sendo utilizado como a fonte de fosfato na reação de 

precipitação. 

 O hidróxido de amônio (cod. 126) – NH4OH foi adquirido junto a empresa VETEC – 

Química Fina, sendo utilizado para manutenção do pH alcalino durante a reação de 

precipitação. 

A hidroxiapatita nanopartículada (cod. 677418) foi adquirida junto a empresa SIGMA 

ALDRICH, com grau de pureza acima de 97%, sólido e partículas menores que 200nm. Esta 

amostra serviu como referência nos padrões de análises deste estudo. 

O sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O) foi adquirido junto a empresa 

LABSYNTH Ltda para o preparo da solução estoque 0,1mol/L. 

 O hidróxido de sódio (NaOH) foi adquirido junto a empresa CROMATO PRODUTOS 

QUÍMICOS Ltda na composição de micropérolas para o preparo da solução de 0,1mol/L. 

O sulfato de níquel hexahidratado (NiSO4.6H2O) foi adquirido junto a empresa 

LABSYNTH Ltda para o preparo da solução estoque 0,1mol/L. 
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3.2 Procedimentos 

3.2.1 Estudo do efluente hospitalar  

 

Foram escolhidos dois hospitais, o primeiro, denominado hospital A, contém 46 leitos 

com gestão pública e atendimento de baixa complexidade, acerca dos serviços prestados.  Não 

apresentava serviços de radio-imagem. Esta unidade localiza-se na região metropolitana do 

Natal-RN, na qual os sistema de tratamento de efluentes era inexistente. Os efluentes gerados  

na maioria  dos setores da unidade são direcionados para uma caixa central de esgotamento na 

área externa da unidade, antes de seu descarte. Optou-se por realizar a coleta das amostras 

para análise microbiológica e físico-química neste ponto (Figura 3.1). 

 

  
Figura 3.1: Caixa central de coleta de esgoto do Hospital A. 

 

O segundo Hospital, denominado Hospital B, contém 81 leitos, apresenta gestão 

privada e atendimento de alta complexidade, acerca dos serviços prestados. Nesta unidade são 

realizados diversos procedimentos de radio-imagem, sendo esta unidade localizada cidade do 

Natal –RN. A unidade não apresentou estrutura de tratamento para o esgoto gerado, sendo 

lançado na rede urbana de esgotamento, sem o tratamento adequado. Semelhante ao Hospital 

B, optou-se por coletar amostras diretamente da caixa central de esgotamento na área externa 

(Figura 3.2), de forma a se obter uma maior diversidade amostral, uma vez que diversos 

setores têm seus efluentes direcionados para este local. 
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Figura 3.2: Caixa central de coleta de esgoto do Hospital B. 
 

 

As amostras coletadas foram divididas em recipientes para se realizar análise físico-

química, estudo microbiológico e outro para análise de metais pesados. Conforme 

recomendações de Nollet (2007), os recipientes, de plástico, previamente higienizados e 

esterilizados pelo laboratório responsável pelas análises, foram inicialmente expostos ao 

esgoto para evitar diluições, com coleta secundária em pontos diferentes da caixa central e 

subsequente homogeneização. Sendo encaminhado ao laboratório em menor tempo possível 

para se evitar alterações destas e acondicionadas em refrigeração.  

O laboratório responsável, Laboratório de Análise de Água do DIETREN – IFRN, 

pelas análises entregou para coleta de metais pesados recipientes de plásticos, conforme 

indicação de Nollet (2007), devidamente higienizados, de forma a se reduzir a adsorção de 

metais e contaminação da amostra coletada.  

 
3.2.2 Síntese de hidroxiapatita 

 

O método de escolha foi o da precipitação química, pois, segundo Rigo et al (2007) 

apresenta baixo custo e simplicidade de procedimentos, em relação a outras técnicas, como 

processos de desproteinização de tecido ósseo ou tratamento hidrotérmico de materiais ricos 

em cálcio (ex. corais), resumidamente trata-se da adição de grupos fosfatos em suspensões 

que contenham fonte de íons cálcio, conforme equação 3.2.  

 

 Eq. 3.2 
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 Diversos fatores são considerados críticos durante o processo de produção de 

hidroxiapatita, tais como, relação entre Ca/P, pH, preparo da suspensão de hidróxido de 

cálcio, taxa de gotejamento, tempo de envelhecimento do precipitado, temperatura da reação e 

de calcinação do material, que serão citados a seguir de acordo com Rigo et al (2007), 

Mendes (2006), Rodrigues (2008), Araujo (2006) e Begam et al (2008). 

 Um dos principais fatores é a manutenção da relação entre Ca/P = 1,67, pois, sua não 

observação, poderá fazer com que se formem hidroxiapatita deficientes de cálcio, havendo 

perdas em suas propriedades físico-químicas como, por exemplo, integração molecular no 

compósito ou remoção de íons metálicos quando for o caso. Ainda, quanto maior for esta 

relação maior será insolubilidade da hidroxiapatita em água, fato importante para materiais 

utilizados como massas adsorventes em soluções aquosas. 

A taxa de gotejamento do ácido sobre a suspensão de Ca(OH)2, se for muito lenta 

contribuirá para formação de partículas maiores, enquanto o gotejamento muito acelerado 

poderá gerar produtos intermediários e indesejáveis, sendo considerado duas gotas por 

segundo como ideal. 

 Relativo à temperatura durante o gotejamento, a literatura recomenda temperaturas 

mais altas (aproximadamente 70-80 oC) e agitação durante a reação de neutralização o que 

favorece a formação de pós mais cristalinos. 

 Já o pH, durante o processo de gotejamento é ideal se manter acima de 9,0 pois a 

hidroxiapatita não se transforma em outra fase durante a sinterização do precipitado obtido, os 

autores supracitados recomendam a utilização de hidróxido de amônio durante o referido 

processo para controle do pH. 

 No que se refere ao processo de envelhecimento, cujo precipitado é deixado em 

repouso após o gotejamento, a literatura recomenda ao menos 06 horas, pois o processo de 

reação continua ainda nesta fase, sendo importante para formação da hidroxiapatita e redução 

de ocorrências de compostos intermediários indesejáveis. 

 Os autores ainda comentam sobre a necessidade de se preparar a suspensão de 

hidróxido de cálcio sob agitação e aquecimento por ao menos 30 minutos, anterior a adição do 

ácido fosfórico, de forma a se garantir uma homegeinidade na dispersão e assim favorecer a 

reação de neutralização. 

 No que se referem à estabilidade térmica da HAp, os autores relatam que a 

temperatura tem influência direta, no processo de sinterização, na estrutura da amostra final.  

 Araujo (p. 30, 2006) demonstra pela reação de decomposição abaixo, que a 

hidroxiapatita é decomposta em fosfato tricálcio. 
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   Eq. 3.3 

  

Já a partir de 900oC a hidroxiapatita terá a seguinte reação de decomposição térmica: 

 

   Eq. 3.4 

 

Já em temperaturas mais baixas não há formação da estrutura cristalina desejável e a 

ocorrência de subprodutos indesejáveis. Esse processo pode variar de uma a seis horas 

dependendo do tamanho da amostra. 

 Por fim, após o processo de envelhecimento é importante que o precipitado seja 

filtrado e lavado com água destilada e ácido fosfórico para remoção do excesso de íons cálcio 

e amônio que possam ser convertidos em subprodutos no processo de sinterização.  

 O processo de síntese e caracterização dos pós de Hidroxiapatita foi realizado em 

diversas etapas, buscando sua caracterização físico-química e morfológica, conforme 

apresentação do fluxograma abaixo – Figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.3: Fluxograma de síntese e caracterização de pós de hidroxiapatita. 
 

Suspensão de 
Hidróxido de cálcio 

0,5 M 

Agitação  
(200 rpm) 

Aquecimento 
(50oC) 

Solução de ácido 
fosfórico 0,3 M 

Gotejamento 
- 2 gt/seg 

- agitação (200 
rpm) 

- pH > 9,0 
 

Precipitado 
HAp 

Envelhecimento 
(12 horas)  

Lavagem e filtração  Secagem (100 oC / 12 
horas)  

Desagregação  Calcinação 
500, 700 e 900 oC  

Caracterização 
SEM; EDS; FTIR; 

XRD; TEM; P. Zeta 
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 O primeiro passo realizado foi o preparo da suspensão de hidróxido de cálcio 0,5 M, a 

qual foi aquecida por uma hora a 50 oC sob agitação constante (agitador magnético EEQ – 

9008) – Figura 3.4 (A). 

 A solução de ácido fosfórico foi preparada, de forma se garantir a relação Ca/P = 1,67, 

sendo preparada na concentração de 0,3M, para ser utilizada no processo de neutralização por 

gotejamento (Figura 3.4 – B). 

 No processo de neutralização a taxa de gotejamento foi de duas gotas/segundo com 

controle rigoroso da temperatura (80oC), agitação a 200rpm e pH > 9,0 com adição periódica 

de hidróxido de amônio.  

 

        

    A                        B 

Figura 3.4: Processo inicial de preparo de hidroxiapatita: A – agitação e aquecimento da suspensão de 
Ca(OH)2; B – Processo de gotejamento e neutralização.  

 

 Depois de finalizado o gotejamento, o material resultante da reação de neutralização 

foi deixado em repouso para envelhecimento, gerando ao final de 12 horas um precipitado 

pastoso branco (Figura 3.5 – A), que foi filtrado e lavado com água destilada e solução de 

ácido fosfórico 0,1 mmol/L para remoção do excesso de íons cálcio e amônio.  

 Por fim, o material foi encaminhado para secagem a 100 oC por 12 horas, na qual 

gerou um agregado branco (Figura 3.5 –B), que foi desagregado com o auxílio de um 

almofariz de ágata e amostras foram encaminhadas para calcinação à 500, 700 e 900 oC por 

uma hora no forno FDG – 7000 (ver Figura 3.5 – C). 
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A 

 

 
B 

 
 
 
 

C 

Figura 3.5: Amostras do precipitado: A – após envelhecimento e filtração; B- Após secagem – 
aglomerado e triturado; C – Encaminhado para sinterização.  

 
 

3.2.3 Preparação do compósito 

 

 A formação da espuma de poliuretano foi conseguida pela mistura dos componentes 

pré-poliméricos fornecidos pela empresa RICI CHEM PRODUTOS QUÍMICOS LTDA na 

qual ocorre a reação de polimerização e expansão desta (Figura 3.6). Com base na densidade 

de referência do poliuretano disponibilizada pelo fabricante, 50 kg/m3, se obteve pelos 

cálculos sua densidade em 0,005 g/cm3, essencial à determinação da massa desse material, 

com estimativa em 13,5 g de espuma de poliuretano a ser constituída. 

 

 
Figura 3.6: Pré-polímeros utilizados para formação da espuma de poliuretano. 

 
 

 Após um teste piloto quanto ao volume ocupado por uma massa padrão desta espuma 

optou-se pelo uso de um molde com dimensões 20,5 x 18,2 x 3 cm a serem utilizados na 

formação do nanocompósito. 
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 Inicialmente, acrescentou-se os dois pré-polimeros seguidos 5% em peso de 

hidroxiapatita nanoparticulada seguido de agitação mecânica (agitador tecnal  - 039) a 2400 

rpm por trinta segundos de forma a se garantir sua homogeneidade. Após a formação da 

estrutura estável da espuma HAp/PU, levou-se para secagem e cura por 24 horas. 

A partir desta estrutura base, HAp/PU, cubos foram cortados em diâmetros de 5 mm 

(Figura 3.7) para serem imersos na  solução de HAp/PVA, processo de gelificação, e posterior 

utilização nos testes de caracterização, como recomendado por Alhakawati e Banks (2004). 

 

 

Figura 3.7: Corte de espuma HAp/PU para utilização no processo de gelificação com PVA. 
 

A solução de HAp/PVA foi preparada com 20% PVA e 5% HAp sendo misturados 

em água a 85 oC por duas horas (agitador DiagTech DT 31110H), com volume de água 

equivalente ao total utilizado nos dois componentes (Figura 3.8 - A). 

Após seu preparo, os cubos com dimensões aproximadas de 5 mm e peso de 0,220 g 

foram imersos por trinta segundos até total revestimento e completa infiltração do material 

(Figura 3.8 – B) - (MIAO et al, 2008). Estes cubos foram, então, congelados a uma taxa de 

resfriamento entre  −0.6 e 0.025 Cmin−1, para imobilização da película sobre o compósito 

HAp/PU (Figura 3.8 - C). 

 

 

Figura 3.8: Processo de Gelificação do compósito com PVA: A – preparo da película PVA/ HAp; B – 
Revestimento da espuma pela película de PVA/ HAp; C - Gelificação a frio. 

 

3.2.4 Preparação da Fibra de Coco 
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Foram coletadas 25 g de fibra in natura da fibra de coco (Coco nucifera) que foram 

inicialmente trituradas, lavadas e secas. Destas restaram 20,3 g que foram acondicionadas em 

recipientes para proteção de umidade e contaminantes – Figura 3.9. 

 

 

 

A 
 

B 

 

C 

 
Figura 3.9: Fibras de coco utilizadas na pesquisa (A – Amostra inicial; B – Fibras em 

lavagem; C - trituradas e lavadas para realizar o teste de adsorção). 
 

 

3.2.5 Preparação da Fibra de sisal 

 

Foram coletadas 22,73g de fibras bruta de sisal (A) (Agave sisalana) que foram 

penteadas (B) de forma uniformizá-las quanto à espessura e facilitar o manuseio. Destas 

restaram 19,30g e que foram trituradas, lavadas e secas  para posterior realização dos 

experimentos de adsorção – Figura 3.10.  

 

 
    A     B 

Figura 3.10: Fibras de sisal utilizadas na pesquisa  
3.2.6 Ensaios de equilíbrio de adsorção  
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Todos os experimentos de adsorção do Cd (II) e Ni (II) foram realizados em batelada, 

utilizando frascos Erlenmeyers de 150 mL. O sistema composto de 40 ml de solução do metal 

e biomassa foi agitada por um modelo tipo Shake (Figura 3.11) a uma velocidade constante 

(Agitador CERTOMATO – MO e JULABO SW 210), por um período fixo de tempo, variando 

em acordo como tipo de experimentação realizada, uma temperatura constante de 25°C. Após 

este período foi realizada a separação da massa adsorvente carregada através de filtração. O 

filtrado foi levado para as análises de absorção atômica e a massa adsorvente carregada com 

os íons metálicos guardada para posterior caracterização. A concentração de massa adsorvente 

empregada em todos os ensaios foi de 1 g/L. 

 

 

Figura 3.11: Sistema de adsorção. 

 

A vidraria utilizada foi devidamente lavada com água deionizada e ácido nítrico para 

evitar contaminações e armazenadas em locais adequados para devida secagem e posterior 

utilização. 

 

3.2.7 Ensaios cinéticos  

 

Nesta etapa foram realizados ensaios experimentais com o objetivo de analisar a 

quantidade de metal retida pela biomassa em função do tempo e em algumas situações sob a 

variação do pH. Mantendo-se relação concentração de massa adsorvente em 1g/L. Os ensaios 

foram conduzidos da seguinte forma: 

- Pesou-se a massa adsorvente (fibra – coco / sisal; Hidroxiapatita; Compósito – PU/ 

HAp – PUHApPVA); 

- Apartir da solução estoque (Ni / Cd) foram preparadas soluções de 90 mg/L para 

realização do teste cinético; 
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 - A solução do metal foi adicionada ao Erlenmeyers de 150 mL no volume adequado a 

se garantir uma concentração da massa adsorvente em 1g/L;  

-  Ajustou-se o pH da solução inicial de metal utilizando H2SO4, HNO3 ou NaOH, de 

forma a garantir um pH = 5.0; 

- A mistura massa adsorvente e solução de metal foi agitada em batelada, com 

temperatura controlada em 25 oC e agitação de 150 rpm; 

- Foram retiradas alíquotas da solução em tempos pré-fixados para análise do teor de 

metal pesado em solução. Estas foram diluídas, filtradas e armazenadas sob refrigeração para 

posterior análise por Absorção Atômica;  

- Assim, pôde-se avaliar a cinética de adsorção dos metais pesados em estudo pelas 

massas adsorventes utilizadas neste estudo. 

Nos experimentos de influência do pH, foram mantidas fixas a concentração inicial do 

metal em solução (90 mg/L), a temperatura ambiente 25 OC, o volume da solução (40 mL), a 

agitação (150 rpm) e a concentração de massa adsorvente (1g/L). O pH foi ajustado com 

soluções de NaOH, H2SO4 ou HNO3 (1 M, 0.1 M e 0.01 M). Somente o pH inicial foi 

ajustado, não sendo feitas correções ao longo do processo de remoção. Após determinado 

período de tempo foi realizada a coleta de alíquota para análise do teor de metal pesado em 

solução. 

Para o estudo de equilíbrio e obtenção das isotérmicas de adsorção, foram realizados 

experimentos de adsorção a temperatura constante de 25 °C. Para o cádmio e o níquel foram  

utilizadas faixas de concentrações de 10 a 180 mg/L.  Sendo mantidas constantes a 

temperatura ambiente (25 OC), o volume da solução (40 mL), a agitação (150 rpm), a 

concentração de massa adsorvente (1g/L) e o pH = 5.0. Os tempos de coletas das alíquotas de 

avaliação do metal em solução foi direcionada pelos dados de equilíbrio das cinéticas de cada 

massa adsorvente. Os modelos avaliados foram os de Langmuir e Freundlich, de acordo com 

as equações apresentadas no item 5.2.   

A capacidade de remoção dos metais pelo compósito foi calculado por expressões 

matemáticas semelhantes entre Alhakawati e Banks (2004), Mobasherpour et al (2010), 

Rodrigues et al (2006), Souza et al (2008) e Jang et al (2008), de forma que se optou por sua 

utilização uma vez que as técnicas apresentaram semelhanças de utilização, na presente 

pesquisa.  

 O primeiro passo foi determinar o carregamento de cada amostra (qe), ou seja a 

quantidade do metal (mg) adsorvida por grama de biocompósito pela expressão (Eq. 3.5), 

adaptada de Souza et al (2008). 
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Eq. 3.5 

 

 Onde qe (mg/g) é o carregamento, C0 e Ceq as concentrações iniciais e finais do metal 

em solução (mg/L), respectivamente e M a massa do biossorvente (g). Rodrigues et al (2006) 

recomenda a realização da curva de adsorção relacionando qeq e Ceq. 

 Na determinação da taxa percentual de remoção (R%) do Níquel em solução, Souza et 

al (2008) recomendam a utilização da expressão (Eq. 3.6), com as especificações 

anteriormente ditadas. 

 

 Eq. 3.6 

 

A eficiência do processo de adsorção depende de diferentes variáveis (fatores), dentro 

deste escopo está o pH de equilíbrio (A), concentração inicial do íon metálico (B), massa 

adsorvente (C) e o tempo de contato que foram selecionados para avaliação.  

Com o objetivo de analisar o efeito sinérgico desses quatro fatores sobre uma resposta, 

a metodologia de planejamento de experimentos (DOE) foi aplicada (Montgomery, 2001;. 

Box et al 1978), seguida de regressão linear múltipla (MLR). Em particular, um desenho 

factorial completo de experiências foi usado para estudar o efeito dos quatro fatores, cada um 

em dois níveis, e, portanto, o número de experiências num ensaio completo foi de 16 (= 24). A 

variável de resposta seleccionada, Y, é o rendimento da remoção definida como (Eq. 3.7: 

 

  Eq. 3.7 

 

Onde iC e fC  são a concentração inicial e final do íon metálico, respectivamente. 

Os níveis estudados para cada factor (A-D) são indicados na Tabela 1. Além das 

experiências estabelecidas por intermédio da factorial completo, uma análise de ponto central 

replicado também foi realizada de modo a avaliar se a relação entre os factores e variáveis de 

resposta é nãolinear e para estimar a variância do erro. Uma matriz de desenho factorial foi 

criado e os experimentos foram realizados em condições diferentes para investigar o processo 

de adsorção. O desenho e a análise estatística dos dados experimentais foram realizados com 

o software Statistica, versão 10, e, neste caso, 15 efeitos (24-1) foram determinados. O modelo 

de regressão linear aplicado à variável de resposta, que inclui interacções entre os vários 

factores, foi utilizado: 

 



71 
 

εββββ ++++= ∑ ∑ ∑∑ ∑∑
< < =< ==

k
ik ji j

jiijk
ji j

jiij
i

ii xxxxxxY
4 4 4

1

4 4

1

4

1
0      Eq. 3.8  

   

Onde ε é um componente de erro aleatório (Montgomery, 2001),   βi, βij e βijk são os 

parâmetros do modelo associados aos efeitos principais xi, aos termos de interaçao de segunda 

e terceira ordem, respectivamente.  β0 é o termo independente e representa a resposta no nível 

zero de cada factor (xi = 0), que corresponde à resposta do centro do desenho. Às vezes β0 é 

referida como a média global devido ao fato de que ela corresponde apenas à média das pistas 

(Gonzalez, 1998). As variáveis são definidos em uma escala codificada de -1 a 1, os quais 

estão associados a níveis baixos e altos de A, B, C e D fatores, calculadas como: 
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onde A, B, C e D são os fatores indicados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Níveis de fatores usados no desenho fatorial 

Fator  Nível  

 Baixo (-1) Central (0) Alto (+1) 

A – pH de equilíbrio 2 4 6 

B – Concentração inicial  (mg/L) 50 100 150 

C – Massa adsorvente (g) 0.02 0.04 0.06 

D – Tempo (h) 6 15 24 

 

 A avaliação da adsorção competitiva entre Ni e Cd pelo compósito PU/HAp foi 

realizada através de testes cinéticos e isotérmicos anteriormente relatados. Tendo-se como 

referência o estudo de equilíbrio em que a faixa de concentração inicial (10 – 140 mg/L) 

apresentou 50% de cada componente. 

 

 

3.3 Técnicas de Análises 

3.3.1 Análise físico – química do Efluente hospitalar 

 

 No estudo físico-químico foram determinados o pH, a condutividade elétrica, a 

Demanda Bioquímica de Oxigênio e a Demanda Química de Oxigênio, parâmetros que 

variam em acordo com as características do efluente.  
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A análise de pH e condutividade foram realizados por meio da técnica de 

potenciometria (Anexo 1) com o auxílio do equipamento pHmetro DM – 20 – DIGIMED. 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) avalia a quantidade de oxigênio 

dissolvido (OD), sendo utilizada a técnica de “Winkler – Azida”, (ANEXO – 1). 

Para a análise de Demanda Química de Oxigênio foi realizada a técnica de “refluxo 

fechado” (ANEXO – 1). 

 

3.3.2 Análise de Metais pesados (efluentes e adsorção de metais) 

 

 Relativo aos metais pesados, investigou-se a ocorrência, de chumbo, níquel e cádmio, 

que podem acarretar alterações fisiológicas e bioquímicas importantes no homem, se 

ingeridos ou inalados. O chumbo é permissivo em 0,5 mg/L, o níquel em 2,0 mg/L e o cádmio 

em 0,2 mg/L nas águas residuárias (CONAMA, 2011). 

A técnica utilizada foi à espectroscopia de absorção atômica – chama (FAAS) – 

Anexo - 1, sendo considerada relativamente barata, com boa sensibilidade para análise de 

metais em amostras de água. Os equipamentos utilizados para a análises de metais pesados 

(Figura 22) foram o Spectra – Atomic Absortion Spectrometer – 50 B  e o AA 240 – VARIAN. 

 Relativo aos estudos de adsorção de metais (Ni e Cd), foram separados materiais 

plásticos e vidrarias exclusivas para esta análise, sendo estas lavadas com água destilada e 

ácido nítrico de forma a se garantir a retirada de contaminantes. Frascos Erlenmayer de 150 

mL foram utilizados para os testes de adsorção de metais, balões volumétricos de 100, 250 e 

500 mL para preparação das soluções do estudo. Frascos plásticos com tampas rosqueadas 

foram utilizados para o armazenamento (sob refrigeração) da solução com metais após os 

testes de adsorção. Após o tempo pré-determinado alíquotas foram coletadas e armazenadas 

para análise da concentração do metal em solução naquele período. 

 A análise de metais em solução foi realizada em etapas distintas, sendo em um 

determinado período utilizado o equipamento Perkin Elmer – 3300 que não necessita de 

curvas de calibração. Já no outro período, utilizou-se o equipamento Varian AA 240 no qual 

foi necessário usar padrões para fazer as curvas de calibração sendo estas: Ni (II) – 0.5; 1; 2; 

3; 4 mg/L e para o Cd (II) - 0.1; 0.5; 1; 2; 3; 4 mg/L. 

 

3.3.3 Análise microbiológica do efluente hospitalar 

 

 Um dos principais parâmetros microbiológico de análise de água é o de coliformes 

fecais, que consistem em vários gêneros de bactérias da família Enterobacteriaceae. No 

presente estudo, realizou–se a análise dos coliformes termotolerantes, um subgrupo das 
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bactérias do grupo coliformes, são capazes de fermentar a lactose a 44,5±0,2 °C em 24 horas, 

tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal visto 

que ela é habitante normal do trato intestinal de humanos e outros animais de sangue quente, 

sendo originados nas águas superficiais por despejo de esgoto in natura e escoamento de 

fezes de animais de fazendas por exemplo (NOLLET, 2007; GRENBERG et al, 2005;WHO, 

2008).   

A análise foi realizada através da técnica de tubos múltiplos, conforme recomendações 

do Standard Methods, sendo inicialmente as amostras coletadas em frascos plásticos, 

esterilizados, previamente limpos em água destilada ou deionizada, que foram encaminhadas 

ao laboratório em menos de uma hora, após a coleta (GRENBER et al, 2005).  

Esta técnica sugere o uso de uma série de tubos com meios de cultura líquidos, Figura 

3.12, com diluições diferentes a serem testadas. Após a incubação da amostra em temperatura 

adequada avalia-se o número de tubos positivos e negativos com base em mudanças nas 

características destes, como a turbidez e/ou gás sendo posteriormente analisado o número de 

microrganismos viáveis na amostra de água. Dessa forma tem-se como vantagens, 

possibilidade de utilização para todos os tipos de amostras e fácil interpretação (NOLLET, 

2007; GRENBERG et al, 2005; WHO, 2008).   

  
 

 

Figura 3.12: Técnica de Múltiplos Tubos para análise de coliformes fecais. 
Fonte: WHO (2008). 

 
 
 As amostras foram coletadas e encaminhadas sob refrigeração para análise no 

Laboratório de Análise de Água do DIETREN – IFRN, com recipientes previamente 

higienizados e secos fornecidos pela unidade responsável pela análise. 
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3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV / EDS 

  

No presente estudo a análise de microscopia eletrônica de varredura - MEV 

(MODELO – XL – 30 – ESEM – PHLLIPS ou JSM - 6390)  – foi realizada com uma 

voltagem de aceleração de 20 – 30 Kv e ampliações entre 75x e 30.000x. As amostras foram 

visualizadas em diversas ampliações, de forma se observar a morfologia e dimensões da 

hidroxiapatita.  

Em geral as amostras de espuma e fibras foram cortadas ou trituradas e encaminhadas 

para análise, sem necessidade de metalização, estando previamente secas. Quando houve 

necessidade de metalização, estas foram secas em estufa com circulação de ar e armazenadas 

em dessecadores, seguidas de entrega em dia anterior ao técnico responsável para 

metalização.  

Ao equipamento de  MEV se acopla o sistema de EDS o que possibilita uma análise 

qualitativa e semiquantitativa da amostra, pelos feixes de raios – X característicos (DUARTE 

et al 2003), sendo algumas destas avaliações realizadas no Equipamento TM 3000 – Tebletop 

Microscope – HITACHE acoplado ao EDS – SWIFT ED3000 – Figura 26 -  com voltagem 

em 15 kV.  

 

3.3.5. Microscopia Eletrônica de Transmissão - MET 

  

 Nesta análise buscou-se determinar o tamanho e formas das partículas de HAp, sendo 

realizadas no laboratório de microscopia eletrônica da Universidade do Minho-Portugal. 

 

3.3.6 Difração de Raios X (DRX) 

 

 A amostra foi submetida a incidência de raios-X gerando picos de identificação da 

rede cristalina. Para tal utilizou-se o difratômetro da marca japonesa Rigaku, modelo 

MiniFlex II, cujo detector é rápido, do tipo D Tex Ultra, operando a 30Kv e 15mA, o 

ânodo da fonte é de cobre com K α = 0,1542nm e filtro de Ni.  

 As fases cristalográficas presentes foram indexadas por comparação com as distâncias 

indicadas com o auxílio do software X – High Score com respectiva confecção dos 

difratogramas e caracterização destes.  
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3.3.7. Espectroscopia de Absorção no Infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

  

 Outra técnica utilizada para caracterização de materiais na presente pesquisa foi a 

espectroscopia de absorção no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) que estuda 

a interação da radiação eletromagnética com a matéria.  

 A natureza química e molecular das HAp sintetizadas foram determinadas através da 

análise das bandas características dos grupos funcionais, recorrendo à análise por FTIR 

(NEXUS – 470 – FTIR),  em condições FTIR/ATR com resolução de 4 cm-1 e 32 varreduras  

- Figura 31.  

 

 

3.3.8 Análise Térmica dos Materiais 

 

A avaliação do comportamento térmico dos materiais foi realizada através técnica 

Termogravimétrica (ANEXO-1) que envolveu estudo de variação da massa face ao 

aquecimento (25 a 700 oC) das amostras em células de platina, em ambiente de nitrogênio 

(Fluxo – 50 mL/min) e taxa de aquecimento de 25 OC / min. 

 

3.3.9 Adsorção de Azoto.  

 

 As análises de determinação de porosidade superficial das amostras foram realizadas 

no sistema de multipontos em ambiente atmosférico de nitrogênio com amostras em massa 

aproximada de 0.340g por um período de 3 horas (ASAP 2000-Micromeritics). Sendo 

determinada desta forma a caracterização superficial da amostra – BET. 

 
3.3.10 Porosimetria de Hg 

 

 A porosimetria de Hg também foi realizada para se determinar a porosidade superficial 

das amostras deste estudo. As análises foram realizadas com peso amostral entre 0,035 – 

0,1030 g, dependendo da constituição do material analisado (Autopore IV 9500) em sistema 

com pressão de mercúrio entre 0,10 e 33.000 psia. Os ensaios foram efetuados no Instituto 

Pedro Nunes (Coimbra – PT). 
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3.3.11. Determinação do Potencial Zeta 

 

 Na análise do potencial Zeta foram realizadas análises de duas amostras 

(Hidroxiapatita produzida – HAp p e Hidroxiapatita Comercia – HAp c). Estas foram 

suspensas em água destilada na proporção de 0,1g de HAp para 50 mL de água destilada, 

sendo mantidas por um período de agitação de 10 minutos para análises sequenciais em 

leituras triplicatas. O potencial zeta foi avaliado em dois momentos distintos, uma primeira 

bateria com pH (3,0; 6,0 e 9,0) e outra com pH (3,0, 4,0, 5,0 e 6,0).  

 

3.3.12 Determinação granulométrica 

 

 As amostras de HAp foram analisadas com o equipamento Nanosize para se avaliar a 

distribuição granulométrica da HAp, tendo sido necessário preparar suspensões aquosas a 

0,1% e pH = 3,0.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados estão divididos de acordo com os estudos realizados, sendo a primeira 

parte, constituída de dados sobre a análise microbiológica, físico-química e de metais pesados 

dos esgotos de dois hospitais na região metropolitana de Natal – RN. Na segunda parte são 

discutidos os resultados da síntese do compósito, testes mecânicos e testes de sorção de 

cádmio. 

 

4.1 Caracterização físico-química e microbiológica dos esgotos hospitalares 

 

As análises físico-químicas do efluente do hospital A  envolveram o estudo do pH, 

DQO, DBO e condutividade elétrica, sendo seus valores apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Análise físico-química do esgoto hospitalar (A) 

Parâmetro Unidade Resultado 

Condutividade elétrica µS/cm 1214,00 

pH ND 8,54 

DBO5 mg/L O2 196,64 

DQO mg/L O2 379,03 

 

 Com base na Resolução 430/2011 do CONAMA, os efluentes deverão conter pH entre 

5,0 e 9,0 para seu devido descarte após o tratamento, uma vez que os extremos desta faixa 

pode alterar a fisiologia de animais e vegetais aquáticos. Tomando-se por base este parâmetro 

a amostra encontra-se dentro dos padrões estabelecidos. 

 A condutividade elétrica foi considera alta em relação aos reportados por Emmanuel et 

al (2009), que determinaram entre 297-324 µS/cm, característico da ocorrência de grande 

concentração de substância minerais.  

 Relativo a DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Von Sperling (2005) indica a 

poluição orgânica, que acaba sendo degradada por ação dos microrganismos acarretando no 

decréscimo de oxigênio. Em seu estudo, Verlicchi et al (2010) observaram que este parâmetro 

pode variar entre 90 a 200 mg O2/L, dependendo do tamanho da unidade em esgotos não 

tratados. Característico aos dados encontrados nesta pesquisa, uma vez que o mesmo não 

recebe nenhum tratamento específico. 

 Quanto à DQO, Demanda Química de Oxigênio, Von Sperling (2005), cita que este 

parâmetro também se relaciona com a concentração de oxigênio gasto pela matéria orgânica, 

biodegradável ou não, em meio ácido e condições energéticas por ação de um agente químico 

oxidante forte. Neste parâmetro, Verlicchi et al (2010) citam que esgotamentos não tratados 
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de unidades de saúde podem variar entre 170 e 500 mg/L O2, dependendo da característica do 

efluente e tamanho da unidade de saúde. Sendo o resultado encontrado equivalente a esta 

referência, já que não havia tratamento de esgoto na referida unidade de saúde.  

  Relativo aos metais pesados foram analisados a ocorrência de chumbo, cádmio e 

níquel, a qual não se detectou suas presenças no esgoto do hospital analisado. Neste sentido o 

esgoto se enquadra na resolução vigente que estabelece, respectivamente, 0,5 mg/L, 0,2 mg/L 

e 2,0 mg/L destes metais pesados, sem riscos ao ambiente e a saúde pública (CONAMA, 

2011). 

 Outro aspecto analisado foi à variável microbiológica, na qual se determinou altos 

índices de coliformes fecais, característico do esgoto em estudo, com resultado apresentado na 

tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Análise microbiológica do esgoto hospitalar (A) 

Parâmetro Unidade Resultado 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 Ml 3,3x106 

 

 Em acordo com Emmanuel et al (2009)  a Escherichia coli não deve ser detectada em 

uma amostra de 100mL de efluentes, sendo localizada uma quantidade de 3,3x106 NMP em 

100 mL da amostra coletada. Essa grande quantidade reflete a contaminação por material 

fecal humano no efluente que é descartado sem devido tratamento prévio.  

 A coleta da amostra do hospital B foi realizada em uma caixa central antes da 

exteriorização do esgoto, demonstrada abaixo, sendo encaminhado ao laboratório em tempo 

útil para realização das análises. A análise físico-química do esgoto hospitalar envolveu a 

análise de pH, DQO, DBO e condutividade elétrica, sendo seus valores apresentados na 

Tabela 4.3. 

 

 

Tabela 4.3: Análise físico-química do esgoto do Hospital B 

Parâmetro Unidade Resultado 

Condutividade elétrica µS/cm 532,00 

pH ND 5,46 

DBO5 mg/L O2 656,57 

DQO mg/L O2 1119,40 

 

 Os parâmetros físico-químicos do hospital B estão semelhantes aqueles dados 

encontrados na outra unidade de saúde, com parâmetros elevados característicos de efluentes 

não tratado rico em matéria orgânica e coliformes fecais.  
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 Paz et al (2004) em sua caracterização físico – química de esgotos hospitalares, citam 

que este parâmetro, não deve ultrapassar os 200 mg/L, fato que gera preocupação, uma vez 

que, os resultados demonstram mais que o dobro desta recomendação.    

 Quanto a DQO, Demanda Química de Oxigênio, Von Sperling (2005), cita que este 

parâmetro também se relaciona com a concentração de oxigênio consumido para degradar a 

matéria orgânica, biodegradável ou não, em meio ácido e condições energéticas por ação de 

um agente químico oxidante forte. Neste parâmetro, Verlicchi et al (2010) citam que 

esgotamentos não tratados de unidades de saúde podem variar entre 170 e 500 mg/L O2, 

dependendo da característica do efluente e tamanho da unidade de saúde.  

 Já Paz et al (2004), citam que este componente não deve ultrapassar 700 mg/L, sendo 

o resultado encontrado superior a esta recomendação, demonstrando a necessidade de 

tratamento deste efluente antes de seu descarte na rede fluvial.   

  Relativo aos metais pesados foram analisados a ocorrência de chumbo, cádmio e 

níquel, sendo apresentados abaixo os valores encontrados na análise por espetrofotometria de 

absorção atômica  (Tabela 4.4). 

 

Tabela 4.4:  Análise de metais pesados do esgoto do hospital B 

Parâmetro Unidade Resultado 

Cádmio mg/L 0,050 

Chumbo mg/L 0,200 

Níquel mg/L  0,100 

 

Com base nos resultados encontrados, o esgoto se enquadra na resolução vigente que 

estabelece, respectivamente, como valores máximos, 0,2 mg/L para o cádmio, 0,5 mg/L para 

chumbo e 2,0 mg/L para níquel.  Entretanto, monitoramentos contínuos são  necessários para  

observar a periodicidade de ocorrência destes limites, pois há possibilidade de se terem 

índices maiores em virtude da diluição naquele período.  

 Outro aspecto analisado foi à variável microbiológica, com qual se determinou altos 

índices de coliformes fecais, com resultado apresentado na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Análise microbiológica do esgoto do hospital B 

Parâmetro Unidade Resultado 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 2,1x 105 

 

 Em acordo com Emmanuel et al (2009)  a Escherichia coli não deve ser detectada em 

uma amostra de 100 mL de efluentes, sendo localizada uma quantidade de 2,1x105 NMP 

(Número Mais Provável) em 100 mL da amostra coletada. Essa grande quantidade reflete a 



80 
 
contaminação por material fecal humano no efluente que é descartado sem devido tratamento 

prévio.  

 

4.2. Caracterização dos materiais adsorventes 

4.2.1. Caracterização morfológica – SEM e TEM 

  

 As análises de SEM e TEM possibilitam a caracterização estrutural (superficial) das 

amostras e respectivos dimensionamentos globulares. Sendo inicialmente realizada uma 

análise da HAp, seguida da estrutura do compósito e por fim das fibras celulósicas (coco e 

sisal). 

A análise de SEM da HAp  sinterizada a 500 oC apresenta pequenas partículas 

organizadas em diversos aglomerados (Figura 4.1). Demonstrando um perfil mais amorfo com 

dificuldade de determinação dos contornos globulares por esta técnica.  

 

 

  
 Figura 4.1: Micrografia da HAp obtida pela técnica de precipitação e tratada a 500 oC.  

  

 

 A micrografia da amostra sinterizada a 700 oC apresenta, como as anteriores, pequenas 

partículas organizadas, entretanto os grãos apresentam-se mais claros e delimitados (Figura 

4.2). Característico de uma estrutura globular mais cristalina em detrimento ao tratamento 

térmico realizado.  
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Figura 4.2: Micrografia /EDS de Hidroxiapatita, tratada a 700 oC, resultado da técnica de 

precipitação.  
 
 

 Por fim uma análise visual da amostra de HAp sinterizada a 900 oC foi realizada de 

forma a se demonstrar sua organização estrutural, sendo semelhante ao observado na amostra 

anterior, unidades circulares e agregadas com tamanhos inferiores a 1 µ – Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3: Micrografia /EDS de Hidroxiapatita, tratada a 900oC, resultado da técnica de precipitação.  
 

 

De forma a se avaliar o perfil granulométrico análises de TEM foram realizadas, sendo 

comparada a amostra comercial (obtida da Sigma Aldrich) com tamanhos de partículas 

inferiores a 200 nm, conforme imagem disponibilizada pela empresa, na figura abaixo.  
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Figura 4.4: Análise de TEM – Amostra comercial. Fonte: Sigma  Aldrich. 

 

 Na análise de TEM da amostra de HAp,  sinterizada a 700 oC,  se observam unidades 

em formatos esféricos em diferentes tamanhos, com predominância das estruturas em 

menores diâmetros (Figura 4.5).  Resultado semelhante aos encontrados na amostra 

comercial.  

 

 

Figura 4.5: Análise de TEM da Amostra de HAp sintetizada.  

 

Na caracterização da estrutura poliuretâmica, sem HAp, (Figura 4.6) é possível se 

observar a ocorrência de unidades celulares vazias, com poros em diverso tamanhos, com 

potencial de grande área de extensão para a dispersão e agregação da HAp. 
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Figura 4.6: Fotomicrografia da Espuma de poliuretano comercial. 

 

 Com base nesses resultados foi possível se ter um padrão de referência para análise 

das micrografias do compósito de PU/HAp (20 e 40%).  

 Na análise das micrografias do compósito PU/HAp 20% é possível se observar a 

dispersão da HAp ao longo das unidades células (poros) da espuma de poliuretano, de forma 

diversificada (Figura 4.7), importante para efetividade em futura aplicação na remoção de 

metais pesados, como recomenda Jang et al (2008).  

 

 Relativo ao compósito PU/HAp 40% verifica-se a dispersão da HAp na matriz 

poliuretâmica (Figura 4.8). Cuja distinção para o compósito PU/HAp 20% pode ser mais bem 

diferenciada nos perfis de XRD e FTIR. 

 

 

Figura 4.7: Micrografia do compósito HAp /PU a 20%. 
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Figura 4.8: Micrografia do compósito HAp /PU com 40% de HAp. 

 

Na análise de SEM na fibra de coco in natura é possível se observar a ocorrência de 

uma superfície característica de fibra não tratada quimicamente por solução alcalina, com 

ocorrência de óleos, ceras e extratos de ligninas (figura 4.9) 

 

 

Figura 4.9:  Micrografia da fibra de coco não tratada. 

  

Segundo Carvalho et al [9] a diferença superficial para uma fibra tratada estaria na 

observação contígua das protrusões globulares denominadas tiloses (unidades circulares 

contíguas esbranquiçadas), que estão encobertas pelo material superficial de ceras, extratos de 

ligninas e óleos. Semelhante ao observado nesta pesquisa, Figura 4.10. 
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Figura 4.10: Fibra de coco tratada quimicamente. 

 

 A Figura 4.11 apresenta as fibras de sisal sem tratamento químico (A) e tratadas (B).  

A fibra não tratada apresenta superfície com materiais lignocelulósicos, que estão ausentes na 

fibra tratada, demonstra as ranhuras e superfícies lisas desta estrutura, sendo o tratamento 

químico considerado eficaz. 

 

 
   A      B 

Figura 4.11: Micrografias de fibras de sisal: não tratada (A) e tratadas quimicamente (B). 
 

 Relativo à película de PVA/HAp, foram inicialmente realizadas análises de sua 

estrutura em separado e posteriormente compondo a estrutura do compósito PU/HAp. No 

estado puro, se é possível observar pelo SEM uma superfície lisa com ausências de cristais 

fixados em sua estrutura  (Figura 4.12).  
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Figura 4.12: Fotomicrografia da película pura de PVA. 

 

A película de poli álcool vinilíco com Hidroxiapatita também foi caracterizada através 

do SEM, sendo possível se observar protuberâncias esbranquiçadas corresponde a HAp 

dispersa – Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13: Análise de SEM da película de PVA/HAp. 

  

  Por fim a análise da estrutura completa foi realizada através do MEV, onde se é 

possível se observar a ocorrência do compósito de PU/ HAp conectada a película de PVA/ 

HAp fixa a estrutura (Figura 4.14), sendo desta forma alcançado o objetivo de síntese do 

compósito inicialmente proposto. 
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A 
 

 
B 
 

 
C 

Figura 4.14: Micrografia do nanocompósito PU/ HAp com o biofilme (HAp /PVA): A – PU / HAP 
10%; C – PU / HAP 20% e D – PU /HAP 40%. 

 
 

4.2.2 Caracterização física 
4.2.2.1 Distribuição Granulométrica 

 

 Para fins caracterização da estrutura granulométrica da HAp foram realizadas análises 

de EDLS, SEM e TEM, na qual a amostra sinterizada a 700 oC foi utilizada em detrimento do 

perfil de FTIR e XRD mais adequado. 
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 Uma primeira análise realizada referiu-se a utilização de SEM e EDLS na qual se 

observou a ocorrência de partículas submicrométricas entre 158 e 338 nm (Figura 4.15). 

 

 
Figura 4.15: Análise de SEM e EDLS – HAp produzida. 

 

 Entretanto a melhor técnica de caracterização de tamanhos particulares é o TEM, 

sendo apresentadas partículas nanométricas e subnanométricas com formatos esféricos – 

Figura 4.16.  
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Figura 4.16: Tamanhos particulares da HAp produzida. 

 

4.2.2.2 Potencial Zeta 

 

As análises de potenciais zeta foram realizados na HAp (comercial e produzida) e no 

compósito HAp/PU. As amostras de HAp foram suspensas em água deionizada, seguida de 

agitação e aplicação de ultrassom a fim de se manter uma maior dispersão das partículas. O 

potencial zeta inicialmente foi avaliado com pH = 5.0 para ambas as amostras, sendo 

respectivamente: - 12.68 e  -11.43 (mV) - Figura 4.17.   

 

 
   A      B 

Figura 4.17: Análise de potencial Zeta da HAp Produzida (A) e Comercial (B). 
  

Os resultados apresentaram valores equivalentes, sendo observado na literatura que em 

pH baixos não ocorre dissociação dos componentes estruturais da HAp e atração de íons H+ 

gerando cargas superficiais positivas. Em pH maiores há dissociação dos grupos químicos da 

HAp gerando cargas negativas, sendo portanto, as melhores condições para ocorrer a adsorção 

de metais. Assim foi avaliado uma faixa de variação de pH (3.0 – 7.0) da amostra produzida 

para fins de complementação do estudo (Figura 4.18). 
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Figura 4.18: Variação do potencial zeta em função do pH (HAp produzida).  

 

Com base na literatura foi possível se observar variações neste ponto isoelétrico, 

Meski et al (2010) afirmam que as condições de preparo da hidroxiapatita pode levar a uma 

variação neste potencial. Por sua vez, Cai et al (2007) caracterizaram a hidroxiapatita 

produzida por eles, com carga negativa em pH maiores, semelhante ao obervado nesta análise.  

Para os estudos de adsorção de íons metálicos, a amostra produzida apresenta grande 

potencial de aplicação uma vez que apresenta cargas negativas nas principais faixas de 

dissolução destes íons, compreendida entre 4,0 e 6,0. Nas faixas mais extremas, abaixo de 3,0 

a carga superficial apresenta-se positiva, e em pH superior a 7,0 há tendências de precipitação 

dos íons metálicos sendo em geral tidos como não ideais para sua adsorção. 

 

Foram realizadas, ainda, análises de Potencial Zeta nos compósitos PU / HAp (40, 20 

e 10%) – Figura 4.19. As condições foram as mesmas anteriores, estando o pH = 5,0. 

Observou-se que o aumento na quantidade de HAp na matriz poliuretâmica tornam a carga 

superficial do compósito mais negativa nesta faixa de pH, sendo observadas as seguintes 

cargas: - 20,83; - 10,37 e 0.00 mV.   
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A 

 

B 

 
C 

Figura 4.19: Potencial zeta do Compósito PU/HAp (10, 20 e 40%) 
 

Isto decorre pois a HAp presente na matriz poliuretâmica sofre desprotonação dos 

sitios e dissociação de Ca (II) predominando desta forma uma carga superficial negativa em 

maior intensidade nos compósitos com maior percentual desta substância (SMICKLAS et al, 

2006). Para fins práticos de aplicação no sistema de adsorção de íons metálicos em solução, 

espera-se que o compósito contemplando 40% de HAp apresente maior capacidade de 

remoção em detrimento aos demais, em decorrência de sua propriedade de carga superficial. 
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4.2.2.3 Porosidade 

 

 A análise de porosidade foi realizada através da técnica de porosimetria de Hg, sendo 

inicialmente apresentados os resultados para HAp produzida (Figura 4.20 – A), na qual se 

observou uma área de poro de 50.470 m2/g, com diâmetro médio de poro em 0.0705 µm e 

porosidade 75.7698 %. Por sua vez a amostra comercial (Figura 4.20 – B) apresentou uma 

área de poro de 43.386 m2/g, com diâmetro médio de poro em 0.0358 µm e porosidade 74.174 

%. 

 

A 

 
       B 

Figura 4.20: Análise de porosimetria de mercúrio da HAp produzida (I) e comercial (II). 
 

 A porosidade do material adsorvente é importante, uma vez que aumenta a área 

superficial de contato com a solução do metal a ser removido. Nesta situação a porosidade de 

ambas as amostras foram equivalentes, sendo relativa a agregação das partículas 

submicrométricas da hidroxiapatita. 

 Relativo à espuma de poliuretano e ao compósito derivado deste com a hidroxiapatita 

são apresentados os gráficos na Figura 4.21. A espuma de poliuretano pura (A) apresenta uma 
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área de poro de 9,66 m2/g, com diâmetro médio de poro em 2,16 µm e porosidade 82,48 %. Já 

o compósito PU/ HAp 40% (B) observou-se: área de poro de 2,16 m2/g, com diâmetro médio 

de poro em 9.6 µm e porosidade 81.31%. 

 

 

A 

 

       B 

Figura 4.21: Análise de porosimetria de mercúrio da espuma de PU pura (A) e do compósito PU/HAp 
40% (B). 

  

 A inclusão da HAp na espuma de poliuretano contribuiu com a formação de poros 

com diâmetros médios maiores e uma maior porosidade percentual, fato que contribui para o 

aumento na área superficial total e potencial aplicação na remoção de metais pesados. 

 

4.2.2.4 Área BET   

 

 A Figura 4.22 apresenta a isotérmica de adsorção-dessorção de nitrogênio da 

hidroxiapatita produzida (A) e comercial (B). A amostra comercial é caracterizada por uma 

área superficial especifica de 25,17 m2/g e um tamanho médio de poro de 12,61 nm. A 
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amostra comercial apresentou uma área superficial de 19,70 m2/g e tamanho médio de poro de 

12,17 nm. Ambas as amostras apresentaram áreas superficiais e porosidades equivalentes.  
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   A               B 
Figura 4.22: Isotérmica de adsorção/distorção de nitrogênio da hidroxiapatita calcinada (A) a 700 °C 
e comercial (B). 
 

 De acordo com a classificação do tamanho de poro IUPAC, as curvas representadas 

nas Figura 4.22 são isotérmicas do tipo II, com loops de histerese, que está associado aos 

sólidos não porosos ou materiais macroporosos. Nestas isotérmicas de adsorção, a pressões 

relativamente baixas, uma monocamada molecular adsorvida é formada na superfície do 

adsorvente, enquanto que a moderadas e  altas pressões ocorre a formação de multi-camadas 

de adsorção. Como pode ser visto na Figura 4.22, o comportamento de adsorção das duas 

amostras é semelhante, mas para pressões relativas baixas, a amostra sintetizada apresenta 

quantidades adsorvidas ligeiramente superiores à amostra comercial de HAp.Isto é consistente 

com os valores encontrados para as áreas de superfície. 

 

4.2.3 Caracterização química 

4.2.3.1 Análise estrutural por XRD 

 

A análise estrutural por XRD foi aplicada às massas adsorventes empregadas neste 

estudo, sendo inicialmente discutidos os espectros da HAp sintetizada e comercial, seguida do 

compósito HAp/PU, as fibras lignocelulósicas utilizadas com aspectos comparativos e a 

película HAp/PVA. 

Os difratogramas da HAp são apresentados na Figura 4.23, comparando as amostras 

calcinadas em diferentes temperaturas (500, 700 e 900 oC) e comercial. Foi possível se 
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verificar um leve deslocamento nos difratogramas (0.11 e 0.33o) quando comparado ao padrão 

74-0566 (ISCD).  

Fato semelhante ao ocorrido no estudo de Lima (2010) que observou um leve 

deslocamento em 0,36o em relação ao padrão dele, e o mesmo indica que decorre de falhas no 

ajuste do erro do goniômetro do difratômetro, não sendo suficiente para impedir a 

confirmação da produção de cristais de HAp. 

A Figura 4.23 (A) apresenta picos principais nas posições 26,30o; 32,24o; 32,62o; 

33,45o. A Figura 4.23 (B) apresenta picos principais nas posições 26,20o; 32,14o; 32,53o; 

33,28o. Na Figura 4.23 (C) é possível localizar os principais picos nas posições 26,20o; 

32,14o; 32,53o; 33,28o. A Figura 4.23 (D) representa a amostra comercial onde é possível 

observar picos característicos coincidentes ao padrão, dos quais os de maior intensidade foram 

26,09o; 32,04o; 32,46o e 33,199o
. 

 

 
A 

 
       B 

 

 

 
 

 

C 
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                   D 

Figura 4.23: Difratogramas comparativos entre o padrão CAF e as amostras de HAp calcinadas a  A 
- 500 oC; B - 700 oC; C - 900 oC; D – Amostra comercial. 
 

Com base nas análises de DRX observou-se coincidência entre as amostras analisadas 

e o padrão de referência 74-0566 (ISCD). A amostra caracterizada a 700 oC, apresentou picos 

mais intensos e estreitos em relação àquela de 500oC significando maior cristalinalidade da 

primeira.  

Já amostra caracterizada a 900 oC observou-se a ocorrência de diversas bandas não 

coincidentes com a ficha 74-0566 de padrão do ISCD, sendo possivelmente associada a 

degradação térmica da amostra, apartir de 800 oC, com a formação de trifosfato de cálcio, 

conforme representação da equação abaixo (ARAUJO, 2006). 

   Eq. 4.1 
 

Na caracterização das amostras foi possível se determinar inicialmente as análises dos 

produtos isoladamente, excetuando-se a hidroxiapatita que foi anteriormente realizada, e 

posteriormente do compósito para fim de comparação de sua formação. 

A estrutura da espuma de poliuretano apresentou pico alargado na região de 20o, 

semelhante Fiorio (2011). O autor afirma que esta estrutura pode mudar em acordo com a 

rigidez da espuma, aumentando desta forma a fase cristalina da estrutura polimérica. Sendo 

característico em sua estrutura poros onde nanopartículas podem ser agregadas para adsorção 

de metais (Figura 4.24). 
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Figura 4.24: Difratograma do Poliuretano Puro. 

 

A Figura 4.25 apresenta os difratogramas dos compósitos de HAp/PU produzidos.  Os 

espectros da HAp estão plotados em conjunto de forma a se identificar as bandas em 

conformidade com o padrão de referência (74-0566 - CAF). Foi possível se verificar em todos 

os espectros a ocorrência de um pico intenso e largo em 20o, característico da espuma de 

poliuretano. Picos relativos à ocorrência da HAp integrada ao compósito são coincidentes em 

vários pontos (26,299, 32,255, 33,540, 34,590, 40,313, 47,204; 49.890o).  
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Figura 4.25: Difratograma do compósito HAp/PU: A – 10%; B – 20% e C – 40%.  
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  Através dos dados, verifica-se que a hidroxiapatita está integrada nos compósitos, 

sendo em intensidade crescente em intensidade ao percentual maior de HAp  disposta na 

matriz poliuretâmica. Sendo a cristalinidade de ambas as estruturas observadas no 

difratograma, correspondendo a uma integração destas fases.   

No que se refere a fibra de sisal, Teodoro et al (2008) explicam que os difratogramas 

de celulose tipo I apresentam pico central e alargado na região de 22o. Na Figura 4.26 – A 

observou-se esse pico em 22.6o.  Já Martin et al (p. 42, 2009) indicam a possibilidade de se 

demarcar três planos cristalográficos referentes aos materiais lingnocelulósicos, nos seguintes 

ângulos de Bragg 2 (θ): 15,2 (plano 101); 22,4 (Plano 002) e 34,4 (plano 040). Estes foram 

observados na amostra analisada deste estudo. 

Já a fibra de coco apresenta picos observados em (14.91, 22.22 e 37.77)  

(CARVALHO et al, 2010; ESMERALDO, 2006) – Figura 4.26 – B. 
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Figura 4.26: Difratogramas de raio X das Fibra de Sisal (A) e coco (B). 
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Através dos picos observados nestes difratogramas pôde-se determinar que o pico de 

maior intensidade (22.22o) representa a difração da estrutura cristalográfica da celulose 

(ESMERALDO, 2006; CARVALHO et al, 2010; SARKIA et al, 2011). Relativo à estrutura 

da fibra de coco tanto este pico como os demais (14.91  e 33.77)   representariam picos de 

Mg2Si, C, SiO2 Al2O3 e MgO, característico da composição da hemicelulose, celulose e 

lignina que se destacam nesta fibra em decorrência de sua elevada composição percentual  

destes componentes (CARVALHO et al, 2010; SARKIA et al, 2011). 

Para melhor detalhamento da película (PVA/ HAp) de revestimento sobre a espuma 

base PU/ HAp, foram realizadas análises de caracterização dela em seu estado puro, apenas 

PVA, e composta com HAp. Segundo Oliveira (2009) os difratogramas de PVA apresentam 

picos localizados em 2θ = 19,8º; 22,9º e 40,6º, sendo característicos de estruturas 

semicristalinas, sendo o de maior intensidade e alargado na posição de 19,8o (Figura 4.27-A) 

– (WIRIA et al, 2008; WU et al, 2008). 

Já a película de PVA contendo HAp apresentaram dois picos relativos ao PVA (19,8º; 

22,9º ) e outros com intensidade variada da vibração cristalina típica da HAp (25.89; 28.89; 

31.73; 32.93; 39.53; 46.58; 49.57o) – Figura 4.27-B. 
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Figura 4.27: Difratograma da película de PVA (A) e PVA/HAp (B). 
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 A redução da intensidade das bandas características do PVA revelam que a ligação 

entre a HAp e o PVA foram efetivos, de forma a ser confirmada com as demais bandas desta 

apatita (WIRIA et al, 2008; WU et al, 2008).  

 

4.2.4 Análise Química 

4.2.4.1 FTIR 

  

 Semelhante ao realizado na caracterização por XRD, realizou-se análises de FTIR em 

amostras de HAp, compósito HAp/PU, fibras lignocelulósicas e películas de HAp/PVA.  

 A análise de FTIR foi realizada nas amostras de HAp que apresentaram perfil de 

difratogramas considerados ideais para utilização na adsorção de metais pesados. Escolheu-se 

assim a amostra sinterizada a 700oC, pois esta obteve melhor cristalinidade em relação a 

amostra sinterizada a 500oC, e sem degradação térmica observada a 900oC. 

 Na Figura 4.28 é possível se verificar bandas características da hidroxiapatita (A – 

sinterizada a 700 oC e B – amostra comercial). As bandas observadas foram: OH (3500-3600 

e 620-635 cm-1) e PO4 (565-600 e 1030-1090 cm-1) conforme especificado na literatura (PAN 

& XIONG, 2010; HUANG et al, 2009). 
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Figura 4.28:  Espectro de FTIR de hidroxiapatita sinterizada a 700 oC (A) e amostra  Comercial (B). 

 

 

A amostra apresentou boa cristalinidade e bandas típicas da HAp (PO4 e OH)  estando 

bem estabelecida e identificada semelhante ao observado por Pan & Xiong (2010) e Huang et 

al (2009).  

Já a espuma de poliuretano apresenta diversas bandas no espectro de FTIR, sendo 

estas: 3330 cm-1 (NH); banda dupla entre 2850 e 2930 cm-1 (C-H2); banda próxima a 1725 
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cm-1 (C-O); 1610 cm-1 (C-C), uma banda em 1521 cm-1 que se refere a deformação de NH e 

CN; 1210 e 1045 cm-1 a grupos C-O-C, e picos em 2270 cm-1 como vibração dos grupos 

isocianatos (N = C = O) livres – Figura 4.29. Já os dois picos menores entre 1360 - 1460 cm-1 

podem ser relacionados a grupos aminas (DONG et al, 2009; KHAN et al, 2008; POPESCU 

et al, 2012). 

A presença da hidroxiapatita na matriz poliuretâmica pode ser confirmada pela 

ocorrência da vibração de grupos fosfatos (PO4) nas regiões entre 545-620 cm-1. A Figura 

4.29 apresenta as análise de FTIR para a HAp produzida (A), poliuretano puro (B) e dos 

compósitos 20-40% HAp/ PU (C). 
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Figura 4.29: Caracterização da HAp (A), poliuretano (B) e compósito PU/HAp (20 e 40%) - C. 
 
 

Com base nestes espectros foi possível observar que o aumento da quantidade de 

hidroxiapatita no compósito leva ao desaparecimento do grupo livre isocianato (N = C = O) e  

redução nas demais bandas características do poliuretano. Sendo indicativo de ligação 
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química entre os grupos poliuretâmicos e a hidroxiapatita. Além do aparecimento dos picos  

correspondentes ao grupo fosfórico (PO4) na região de 545-620 cm-1. 

O espectro de FTIR da fibra de coco é apresentado na Figura 4.30 (A) com  picos 

característicos da estrutura de celulose. O pico grande e largo na faixa 3329 cm-1 

correspondem a vibração de grupos hidroxílicos (OH) e aminícos (NH). Sendo 

correspondente ao pico intenso em 1024. Já o pico 2928 cm-1 refere-se ao grupo CH2. Os 

outros picos teriam as seguintes posições e correspondências: 1606 (COO-), 1245 (C-O) 

(EZEKIELA et al, 2011; NETO et al, 2011).  

A fibra de Sisal (Figura 4.30 B) apresenta um pico de grande intensidade e alargado 

em 3000-3500 cm-1 característico de grupos hidroxilas (OH). Outro pico observado entre 

1010 e 1040 cm-1 correspondem a vibração de grupos C-H e C-O. O grupo carbonila 

apresenta vibração entre 1650 e 1750 cm-1  
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Figura 4.30: Análise de FTIR da fibra de coco (A) e sisal (B)  
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 A composição básica do PVA é (CH2–CHOH), sendo possível se observar nas análises 

de FTIR a vibração de grupos C–H, C–O, O–H e C=C. Assim com análise da amostra de 

PVA pura observou as seguintes vibrações: OH (3251 e 1240 cm-1); CH (835, 922, 1406, 

2925 cm-1); CC (1630 cm-1); CO (1081 cm-1) – Figura 4.31 -  A -  (WIRIA et al, 2008; WU et 

al, 2008). Já a película de PVA contendo HAp demonstra a ocorrência de picos entre 509 e 

614 cm-1 relativos a vibração do grupo fosfórico (PO4) demonstrando a ocorrência da HAp em 

sua estrutura Figura 4.31 -  B. 
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Figura 4.31: Espectros de FTIR de PVA puro (A) e PVA/HAp (B). 

 

4.2.4.2 SEM/EDS 
 

 As análises de SEM/EDS possibilitam a caracterização estrutural (superficial) das 

amostras e conseguinte composição química elementar. Esta foi à última análise comum as 

fibras lignocelulósicas e os demais materiais adsorventes utilizados nesta pesquisa. 
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Para fins de referência e ajustes na presente pesquisa foi utilizada a amostra de 

hidroxiapatita [Ca5(PO4)3(OH)] da Sigma Aldrich. Sua composição é determinada pela análise 

de EDS na qual a relação estequiométrica Ca/P demonstra maior quantidade do primeiro 

elemento sobre o potássio Figura 4.32. 

 

 

Figura 4.32: Análise de SEM/EDS – HAp comercial: Área de varredura e espectro de EDS. 

 

Na análise de MEV/EDS da amostra sinterizada a 500 oC  é possível se observar que o 

Ca e P estão presentes em proporções a se garantir hidroxiapatitas não deficientes de cálcio 

(Figura 4.33 ), importante para remoção de metais pesados em compósitos. 

 

 
 Figura 4.33: Análise de SEM/EDS – HAp – 500 oC: Área de varredura e espectro de EDS. 

 
 

 A análise da amostra sinterizada a 700 oC (Figura 4.34) demonstra conforme as 

amostras anteriores que a relação Ca/P é mantida em níveis considerados ideais para se evitar 

a HAp deficiente de cálcio. 
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 Figura 4.34: Análise de SEM/EDS – HAp – 700 oC: Área de varredura e espectro de EDS. 

  

Como esta amostra apresentou melhor perfil pelo difratogramas, análises mais 

detalhadas pela varredura por EDS foram realizadas. A varredura por EDS em linha foi 

realizado em uma porção da amostra de forma se verificar a relação Ca/P em uma 

determinada área, sendo observado que o cálcio está em quantidade superiores ao P conforme 

o desejado para aplicação na presente pesquisa (Figura 4.35). 

 

 

Figura 4.35: Análise de EDS em Linha da amostra de HAp calcinada a 700oC. 

  

 Por fim, uma varredura (mapeamento) por área foi desenvolvido para se observar a 

distribuição do cálcio (pontos amarelos) e do Fósforo (pontos verdes) na amostra (Figura 

4.36), estando ambos bem distribuídos, com maior densidade do Ca, conforme requerido. 
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Figura 4.36: Varredura (mapeamento) – EDS -  por área foi desenvolvido para se observar a 
distribuição do cálcio (pontos amarelos) e do fósforo (pontos verdes) na amostra. 

 

Na caracterização da matriz poliuretâmica, realizou-se análise do compósito PU/HAp 

a fim de se determinar a distribuição da apatita na matriz polimérica.  Isto pode ser observado 

pela ocorrência de Ca e P que não fazem parte da estrutura química básica do poliuretano, 

sendo observados na HAp. Assim a Figura 4.37 apresenta o perfil de EDS em linha para o 

compósito HAp/PU a 20% com a ocorrência do Cálcio e Fósforo. 

 

 

Figura 4.37: Micrografia do compósito HAp/PU -  20%:  Área de varredura e espectro de EDS. 

 

 Perfil equivalente se observa no compósito HAp/PU – 40%, com o espectro EDS 

demonstrando a ocorrência do cálcio e fósforo (Figura 4.38).  

 

 

Figura 4.38: Micrografia do compósito HAp/PU -  40%:  Área de varredura e espectro de EDS. 
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Nas análises de EDS realizadas pelo mapeamento por área na fibra de coco foi 

possível se verificar natural  ocorrência de bandas representativas aos elementos químicos 

naturalmente presentes na fibra de coco (Cl, K e Al) bem como a representação de sua 

composição orgânica (celulose e lignina) através dos elementos C e O (Figura 4.39). 

 

 
B 

Figura 4.39: Micrografia da fibra de coco In natura e espectro de EDS. 
 

A Figura 4.40 apresenta a micrografia da fibra de sisal  com respectivo espectro de 

EDS (B). O espectro de EDS demonstra a ocorrência de elementos da estrutura orgânica e 

elementos inorgânicos como o Mg. 

 

 

 

Figura 4.40: Análise micrográfica da fibra de sisal Innatura e MEV/EDS. 
 

 Para melhor detalhamento da película (PVA/ HAp) de revestimento sobre a espuma 

base PU/ HAp, foram realizadas análises de caracterização dela em seu estado puro, apenas 

PVA, e composta.  A Figura 4.41 apresenta o espectro de análise  do PVA puro, com a 

ocorrência básica de um material polimérico orgânico, (C e O) com ausências de Ca e P 

característicos da HAp. 
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Figura 4.41: Fotomicrografia da película pura de PVA e respectiva análise por MEV/EDS. 

 

A película de álcool polivínilico com hidroxiapatita também foi caracterizada através 

do SEM e EDS foi possível observar que os picos na película apresentaram a ocorrência de 

hidroxiapatita, típicos desta estrutura, cristalina, em acordo com a figura 4.42, com ocorrência 

de Ca e P. 

 

 

Figura 4.42: Análise de SEM/EDS da película de PVA/ HAp. 

 

  Por fim a análise da estrutura completa do compósito foi realizada através do 

SEM/EDS, onde foi possível se avaliar a área da película PVA/ HAp e a área HAp /PU 

quanto à constituição base, sendo indicado que os dois polímeros PVA (Spectrum 1) e PU 

(Spectrum 2)  estão integrados e apresentam, conforme proposta inicial a ocorrência da 

hidroxiapatita (Ca e P) em sua constituição – Figura 4.43. 
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Figura 4.43: Caracterização do compósito final – Micrografia e EDS da película de PVA/ HAp 

(spectrum 1) e da Espuma base PU/ HAp (spectrum 2). 
 

 As análise seguintes foram realizadas nas estruturas componentes do compósito de 

forma se ter um conhecimento mais aprofundado destes componentes. Relativo a HAp, em 

virtude da amostra sinterizada a 700oC ter apresentado o perfil adequado, foi realizada 

análises comparativas com a HAp comercial.  No mais as fibras tiveram sua aplicação na 

remoção de metais comparada com a HAp ou compósito. 

 

4.2.4.3 Análise térmica através de TGA 

 

A HAp é considerada uma substância termicamente estável, sendo evidenciada pela 

pouca perda de massa no gráfico de TGA, tanto na amostra comercial como produzida (Figura 

4.44). Temperatura (
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Figura 4.44: Análise térmica da HAp (comercial e produzida). 
 

A perda inicial de massa na faixa próxima a 200oC até 400oC é atribuída à 

desidratação da água adsorvida e estrutural. Na faixa entre 400 e 700oC pode ser atribuído a 

grupos carbonatos que porventura foram adsorvidos do ambiente, ou a queima de solventes 

residuais do processo de preparação. Acima deste valor, pode ser correlacionado com a parte 

da decomposição da HA em P-TCP (PAREJA et al 2008; COSTECU et al, 2010).  

Relativo à decomposição térmica do poliuretano e o compósito PU/HAp (20 e 40%) – 

Figura 4.45, observam-se as seguintes ocorrências: uma pequena perda inicial de massa, entre 

25 e 211 oC sendo relativa a perda de água na estrutura do polímero. Em um segundo 
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momento, há a maior perda de massa sob o aquecimento, na faixa de temperatura referente a 

211 e 550 oC referente a decomposição da cadeia principal do poliuretano. Acima desta faixa 

se é possível observar a degradação térmica dos resíduos orgânicos permanentes do PU. 
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Figura 4.45: Análise termo-gravimétrica poliuretano puro e PU/HAp (20 e 40%) 

 

Chattopadhyay e Webster (2009) explicam que os eventos térmicos variam quanto a 

estrutura do poliuretano e seu nível de rigidez, sendo uma fase inicial até aproximadamente 

200 oC decorrente da evaporação de água. Acima desta temperatura, com faixas 

correspondentes entre 250 e 410 oC se observam cisão e despolimerização da matriz 

polimérica associada a intensa perda de massa e propriedades mecânicas. Com aumento do 

aquecimento, há um colapso térmico das cadeias originando uma mistura de hidrocarbonetos 

simples (CO, CO2, HCN, Pirrol e anilinina). Por fim se observa a vaporização ou 

carbonização de parte destes elementos, e a formação de uma massa residual, denominada por 

estes autores por Char, como sendo um material complexo e insolúvel, composto por carbono 

aromático polinuclear com heteroátomos, que não se altera com o aumento da temperatura. 

Relativo aos compósitos, a degradação polimérica se mantém em ambos os casos em 

faixas de temperaturas aproximadas entre 210 e 570 oC, com a decomposição da cadeia 

polimérica principal, acima desta faixa está ocorrendo a formação do Char e elementos de 

decomposição  interação das fases de HAp com o poliuretano, sendo observados taxas de 

perda de massa total  de 23.02% (PU/ HAp 20%) e 43.34% (PU/HAp 40%).  

Na análise de decomposição térmica (TG) das películas de PVA (Figura 4.46) é 

possível se observar três eventos de principais de perda de massa, um decorrente entre 25 e 

230 oC, relativo principalmente a perda de água com perda de massa aproximada de 9,88%. 

Uma segunda região por aproximadamente entre 225 e 337 oC decorrente da degradação da 

cadeia polimérica principal do PVA, com perda de massa aproximada de 60,173%, e uma 
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última etapa, acima dos 350 oC relativo a degradação final da estrutura de PVA (YANG et al, 

2008; OLIVEIRA, 2009). 

Relativo à película de PVA contendo hidroxiapatita se é possível observar uma menor 

perda de massa ao final do processo térmico, entretanto, as fases de perda de massa continuam 

semelhante ao anterior, uma primeira ocorrida entre 25 – 180 oC aproximadamente, 

decorrente da perda de água, uma segunda mais intensa e drástica relativa a região de ponto 

de fusão do PVA, entre 215 e 309 oC com decomposição da cadeia principal do PVA, e 

segundo Yang et al (2008) se é possível afirmar que há quebras de ligação entre o PVA e o 

HAp, uma terceira relativa degradação final da cadeia principal do PVA e clivagem da ligação 

C-C PVA- HAp denominada carbonatação e uma final de degradação do resíduo orgânico 

residual. 
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Figura 4.46: Análise Termogravimétrica da película de PVA e PVA/HAp 

 

Com base no gráfico anterior foi possível se determinar a ocorrência de perda de 

massa de 97,1% na faixa de temperatura analisada, com valores semelhantes ao observado por 

Yang et al (2008) que determinaram uma perda de massa superior a 91%. Da mesma forma 

esses autores caracterizaram faixas de degradação térmica semelhantes ao observado no 

presente estudo, com principal evento de perda de massa ocorrida acima dos entre 160 e 200 
oC com pico endotérmico decorrente da degradação da cadeia principal do PVA. 

 Oliveira (2009) resume da seguinte a forma a degradação térmica do PVA: em uma 

primeira etapa ocorre a perda de água, ocorrendo em seguida, acima dos 180 oC o evento 

principal de degradação da cadeia principal do PVA, e em uma etapa principal ocorreria a 

decomposição de resíduos orgânicos. 

 

4.3. Aplicação do nanocompósito para remoção de metais pesados 

4.3.1 Efeito do teor de HAp na eficiência de remoção de cádmio 
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 No âmbito da aplicação dos materiais na remoção de metais presentes em soluções 

aquosas, foram realizados inicialmente ensaios para avaliar a remoção de cádmio pela 

hidroxiapatita em pó e compósitos PU/HAp (20 e 40%) e  PVA/HAp/PU (20 e 40%)  - Figura 

4.47. As condições operatórias utilizadas foram as: pH = 5,0; 0,04 g de massa adsorvente; 40 

mL de solução de cádmio (90 mg/L); agitação a 150 rpm e tempo de contato de 48 horas. 
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Figura 4.47: Avaliação potencial de adsorção de cádmio: HAp (A); PU/ HAp /PVA/ HAp (B) e PU/ 

HAp (C). 
 

 

 Com base nos resultados obtidos é possível se verificar que a hidroxiapatita apresenta 

potencial de utilização na remoção de metais em solução, bem como o compósito PU/HAp a 

40%. Nas demais situações a capacidade de remoção de metais demonstrou pouca eficácia de 

forma que se optou por realizar realizados apenas estudos específicos de adsorção e 

caracterização para o compósito PU/HAp  e para a hidroxiapatita em pó. 

 

4.3.2 Análise das condições de adsorção através do planeamento de experiências 

 

  Através do desenho experimental foi possível realizar uma avaliação abrangente das 

variáveis independentes, totalizando 18 ensaios, dois deles sendo repetições no ponto central. 

Os resultados deste estudo estão apresentados na Tabela 4.6, onde é possível observar valores 

da variável resposta (percentagem de remoção - Y%) em cada nível de combinação para as 

variáveis A (pH de equilíbrio), B (concentração inicial), C (massa adsorvente) e D (tempo de 

contato) . 

   

 

 

Tabela 4.6:  Matriz do desenho fatorial  (24) com uma réplica no ponto central. 

 Fatores 
Variável de 
resposta  

Experimentos A B C D Y (%) 
E1 6 150 0,06 24 46.05 
E2 6 50 0,06 24 95.04 
E3 6 150 0,02 24 56.98 
E4 6 150 0,06 6 45.86 
E5 6 150 0,02 6 50.43 
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E6 6 50 0,02 24 95.23 
E7 2 50 0,06 24 65.38 
E8 6 50 0,06 6 95.72 
E9 2 150 0,02 24 2.33 

E10 2 50 0,02 6 75.72 
E11 2 150 0,06 24 6.77 
E12 6 50 0,02 6 93.84 
E13 2 150 0,02 6 5.01 
E14 2 50 0,06 6 82.69 
E15 2 150 0,06 6 12.75 
E16 2 50 0,02 24 80.97 
E17 4 100 0,04 15 72.93 
E18 4 100 0,04 15 80.79 

 
O software STATISTICA foi utilizado para avaliar como os factores investigados 

influenciavam a variável resposta y% do qual se obteve os gráficos de Pareto mostrados na 

Figura 4.48. Da Figura 4.48 (A) conclui-se que os fatores A e B são estatisticamente 

significativos. A partir de uma análise adicional aos dados, considerando apenas estes 2 

fatores, confirmou-se a correlação estatisticamente significativa entre os mesmos (Figura 4.48 

– B). O modelo de regressão  dos dados experimentais para as condições estudadas na 

adsorção do Cd (II)) é apresentada abaixo (Eq. 4.2), sendo mostrados apenas os parâmetros 

estatisticamente significativos.  No modelo representado pela Eq. 4.2  são correlacionados a 

resposta (Y%) e os fatores mais relevantes do ponto de vista estatístico que influenciam ade 

remoção de Cd (II). 

 

 Eq. 4.2 
 
 

 
A 
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B 

Figura 4.48: Resultados da análise de  Pareto: A – Todos os fatores; B – Fatores A e B. 
 
 

Para avaliar se o modelo selecionado descreve adequadamente o comportamento da 

variável independente analisada, compararam-se os valores previstos pelo modelo de 

regressão e aqueles obtidos experimentalmente. Na Figura 4.49 pode observar-se uma boa 

concordância entre eles (R2 = 0,9519) e daí poder-se concluir que o  modelo de regressão é 

válido. 

 

 
Figura 4.49: Análise de correlação entre os valores preditivos e observados. 

 

  Tendo-se em mente que as duas variáveis (A e B) revelaram ser estatísticamente 

significativas, construiu-se um gráfico de superfície para analisar a influência destes fatores 

na adsorção de Cd (II) pelo compósito PU/ HAp, em função da capacidade de adsorção (% Y) 

- Figura 4.50. Sendo possível se observar maior capacidade percentual de remoção (Y%) a pH 

superior a 4,0 e em concentrações inciais inferiores a 80 mg/L. 
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Figura 4.50: Efeito do pH (A) e da concentração inicial (B) sobre a percentagem de remoção de Cd 

(II). 
  
  Estas condições foram reportadas em outros estudos, nos quais para a faixa de pH 

entre 4 – 6 e concentrações iniciais baixas observaram-se maiores remoções percentuais do 

Cd (II) em solução. Ghorbani et al (2008) indicaram o pH próximo a 5,0 como o ideal para 

remoção de Cd (II) por Saccharomyces cerevisiae.  Goel et al (2006) comentaram que a 

natureza superficial da massa adsorvente sofre interferências na carga superficial em função 

do pH, sendo utilizado um tipo de aerogel por estes autores que apresentou pH= 4,87 como 

ideal para remoção do Cd (II). 

  A Figura 4.51 apresenta o efeito resumido destas duas variáveis com a utilização do 

Software statistica 10.0. É possível verificar-se que o aumento no pH, na faixa analisada, 

favorece a capacidade percentual de remoção de forma positiva.  Já o incremento na 

concentração  inicial do Cd (II) apresenta um efeito negativo reduzindo a  capacidade 

percentual de remoção (Y%). 
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Figura 4.51: Efeito do pH e Concentração inicial sobre a adsorção do Cd (II)  

 

 

4.3.3 Análise de Adsorção de Cd por HAp 

 

Os resultados do estudo de adsorção do Cd (II) em função do tempo de contato com a 

HAp estão apresentados na Figura 4.52, sugerindo que a remoção deste metal ocorre com 

cinética rápida, mais especificamente dentro dos primeiros 30 minutos. Relativamente à 

capacidade percentual de remoção do cádmio observou-se uma taxa acima de 90%.  
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Figura 4.52: Cinética de adsorção de Cd+2 pela HAp com as seguintes condições operatórias: massa 

de adsorvente=0.04 g;  pH =5,0;T = 25 oC e concentração inicial de Cd+2 = 90mg/L. A – Concentração 

de equilíbrio; B – Taxa de remoção. 

 
Esse resultado está de acordo com estudos similares, Fenga et al (2010),  que 

observaram uma rápida adsorção de Cd+2 com o processo ocorrendo nos primeiros 30 

minutos. Isto pode ser explicado pela grande área de contato entre as nanopartículas e o íon 

metálico em solução, favorecendo assim a cinética rápida de remoção de cádmio.  

Relativamente ao mecanismo de adsorção de íons metálicos, várias possibilidades são 

apresentadas na literatura (DONG et al, 2010; CORAMI et al, 2008; GANDHI et al, 2011; 

JANG et al, 2008; VALSAMI-JONES et al 1998; MESKI et al, 2010),  pelo uso da 

hidroxiapatita, sendo dependente  das condições físico-químicas do estudo e dos elementos 

envolvidos. Dentre os mecanismos envolvidos na remoção de íons metálicos divalentes pela 

hidroxiapatita está a permuta destes elementos por Ca+2 da rede cristalina da apatita, de 

acordo com a seguinte fórmula geral:  

 

Ca10(PO4)6(OH)2 + xM
+2

 → xCa
+2

 + Ca10-xMx(PO4)6(OH)2  Eq. 4.3 
Relativamente ao Cd (II), citam-se a permuta Cd/Ca como a principal, sendo para 

tanto verificada a concentração de equilíbrio do Ca (II) e Cd (II) em 24,26 mg/L e 85,58 

mg/L, respectivamente. Levando-se em conta a razão molar Cd/Ca de aproximadamente 2,8, 

verificou-se que a permuta Ca/Cd poderia explicar  apenas 29% da remoção do cádmio em 

solução.  

   Esse mecanismo prevalece para a maioria dos metais divalentes, como o Pb, 

entretanto para o cádmio, não explica sozinho a remoção deste metal, sendo complementado 

por  adsorção superficial e a precipitação de fosfato de Cd+2 (VALSAMI-JONES et al 1998; 

MESKI et al, 2010).  
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 A cinética foi investigada para uma melhor compreensão da dinâmica de adsorção de 

Cd (II) pela HAp de forma a se obter os modelos preditivos que permitem estimar a 

quantidade adsorvida em função do tempo. A cinética de pseudo-primeira e segunda ordem 

foram aplicadas aos dados experimentais obtidos  em acordo com as equações apresentadas 

anteriormente. 

A Figura 4.53 apresenta os dados plotados para os modelos cinéticos de pseudo-

primeira ordem (A) e pseudo-segunda ordem (B) utilizadas neste estudo. Os parâmetros 

obtidos para todos os modelos cinéticos estão apresentados na Tabela 4.7. Como pode ser 

visto nesta tabela, a cinética de pseudo-primeira ordem não se ajusta adequadamente aos 

valores experimentais (R2 = 0.6769). Em contrapartida, o modelo de pseudo-segunda ordem 

para adsorção do Cd (II) pela HAp foram considerados ideais ao ajuste de correlação dos 

dados experimentais (R2 = 1.00).  
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Figura 4.53: A) Modelo Pseudo-primeira ordem.  B) Modelo Pseudo-Segunda-ordem. 
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Tabela 4.7. Parâmetros cinéticos de Pseudo-primeira ordem e Pseudo-segunda ordem para o sistema 
de adsorção – HAp – Cd (II) 

Modelo cinético Pseudo-primeira-
ordem  

Modelo cinético Pseudo-segunda-
ordem 

qecal, 
(mg g−1) 

K1,ad 

(g mg−1 
min−1) 

R2 
K2,ad 

(g mg−1 
min−1) 

qe,cal (mg 
g−1) 

R2 

83,332 0.136 0.677 0,00267 85,47 1,00 

 

A Tabela 4.8 apresenta os parâmetros dos modelos cinéticos para adsorção de cádmio 

com diferentes massas adsorventes relatados na literatura. Analogamente ao observado neste 

estudo, o modelo que melhor se ajustou a adsorção do Cd (II) foi o modelo de pseudo-

segunda ordem. 

 

Tabela 4.8: Estudos cinéticos de adsorção de Cd (II)  

Massa 
adsorvente 

 
Ci (mg/L) 

Pseudo-Primeira ordem Pseudo-segunda ordem Referencia 
k1 (min−1) R

2 k2 (g/(mg min)) R
2 

algal biomass 
Oedogonium 
sp. 

100 17,963 0,903 0,797 0,996 Gupta & 
Rastogi 
(2008) 

Pinus 

halepensis 
sawdust. 

50 - - 0,736 0,999 Taty-
Costodes 
et al (2003) 

activated 
carbon 

45 0,0916 
 
0,81 

 

0,011 
 
0,97 

 

Kula et al 
(2008) 

Bamboo 
charcoal 

100 0,0034 0,9639 0,0049 0,9992 Wang et al 

(2008) 

 

Com base nos dados obtidos com o modelo de pseudo-segunda ordem, a taxa de 

adsorção está relacionada com a adsorção química, onde os locais ativos na superfície da 

hidroxiapatita seriam pontos de ligação com o cádmio em solução. Os mecanismos podem ser 

a troca iônica e atração eletroquímica (GUPTA & RASTOGI, 2008; WANG et al, 2008; 

KULA et al, 2008). 

  

4.3.4 Análise da adsorção do compósito PU/HAp 

 

 Com base no screening inicial sobre o potencial de utilização dos compósitos na 

remoção de metais pesados, observou-se que os compósitos revestidos com PVA/HAp não 

apresentaram resultados satisfatórios, sendo assim realizados estudos aprofundados de 

aplicação do compósito PU/HAp não revestido (PVA/HAp).  
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4.3.4.1 Cinética de adsorção de Cd  

 

 Assim, nesta etapa do estudo, procurou-se avaliar a interação de vários fatores sobre a 

adsorção de cádmio em solução aquosa pelo compósito PU/HAp. Inicialmente realizou-se um 

screenning de capacidade de adsorção de Cd (II) com compósito PU/HAp (20% e 40%) 

apresentado na Figura 4.54. 

 Observou-se que o compósito contendo 40% de hidroxiapatita foi o mais eficiente na 

remoção de Cd+2 em solução, com remoção aproximada de 30 mg/g, enquanto com o 

compósito contendo  20% de HAp obteve-se uma capacidade inferior a 10 mg /g (Figura 4.54 

– A). Em termos percentuais o primeiro compósito aferiu capacidade percentual de remoção 

(R%) superior a 80% enquanto o segundo ficou abaixo dos 20% (Figura 4.54 – B). 

 

Time (h)

0 5 10 15 20 25

q
 (
m
g
/g
)

0

5

10

15

20

25

30

35

PU / HAp 20% 

PU / HAp 40% 

Time (H)

0 5 10 15 20 25 30

R
 %

0

20

40

60

80

100

Cd - R% PU HAP 40 

Cd - R% PU HAP 20  
   A      B 
Figura 4.54: Capacidade de Adsorção de Cd +2 pelo compósito PU / HAp (20 e 40%): A- Capacidade 

de remoção Qe x Tempo; B – Percentual de Remoção%. 
 
 

4.3.4.2 Efeito do pH para os sistemas Cd/ PU/HAp e  Ni/PU/HAp 

 

  O pH é uma das variáveis de maior influencia na adsorção de metais pesados em 

solução. Nesta conjuntura, a Figura 4.55 apresenta os dados de adsorção monocomponente do 

níquel (A) e cádmio (B) em solução para pH 2.0; 3.0 e 5.0. 
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Figura 4.55: Influência do pH ao longo do tempo para adsorção de metais.  
 
 

Na análise comparativa reportada no estudo de KLIMMEKANDH et al. (2001) foi 

possível observar capacidades  de adsorção semelhantes para o Ní e Cd,. Srivastava et al, 

(2006) observaram rápida adsorção, com período inferior a 20 minutos, sendo estabelecido o 

equilíbrio por volta dos 50 minutos do inicio do processo.  Mesma observação realizada por 

Tirton et al 2012, com tempo inferior a uma hora. 

O cádmio o níquel são elementos químicos que sofrem influencia do pH em solução 

aquosa. Em condições alcalinas, os ions de Cd+2 começam a reagir com íons OH-, formando 

Cd(OH)2, o que compromete  sua adsorção. O níquel apresenta comportamentos equivalentes, 

sendo que em condições alcalinas ocorre formação de Ni(OH)2. Para valores baixos de pH, 

ocorre um aumento na concentração de íons H+ na solução que competem com os íons de 

cádmio e níquel para os sítios de adsorção, o que resulta na adsorção reduzida de ions de 

metal (Srivastava et al, 2006). 
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Srivastava et al, (2006) observaram que o pH ideal ficou em torno de 6.0, com 

remoção de níquel levemente superior a remoção de cádmio. Em pH 2.0 verificou-se menor 

adsorção dos metais. 

KLIMMEKANDH et al, (2001) observaram que em pH baixo há uma redução da 

afinidade entre os metais e a parede celular das algas, mitigando assim sua capacidade 

adsortiva nos sistemas de competição.  Estes indicaram que a faixa ótima de adsorção ficou 

entre 4 e 7 para o Ni, Cd e Zn.  

Tirton et al 2012 observaram que a faixa ideal de adsorção de Ni e Cd ficaram entre 4 

e 6, em virtude das condições anteriormente relatadas. Observaram que a quantidade de 

cádmio foi superior ao de níquel.  

 

4.3.4.3 Efeito pH  para os sistema binário Cd/Ni/PU/HAp 

 

 A remoção de ións Cd e Ni pode ser afetada por divesos fatores dentre os quais 

propriedades superficiais do adsorvente, parâmetros físicos químicos da solução (pH, 

concentração do metal, tipos de metais presentes na solução, temperatura e quantidade de 

massa adsorvente). Relativo a presença de dois ou mais ións metálicos em solução, pode 

resultar em efeitos sinérgicos ou antagônicos no processo de adsorção, neste último, as 

espécies químicas competiriam pelos mesmos locais de ligação na superficíe da massa 

adsorvente (HEIDARIA et al, 2009; SAYGIDERGER et al, 2007). 

  De forma a se avaliar o comportamento do Cd (II) e Ni (II) em uma mesma solução, 

realizou-se um teste de adsorção multicomponente para estes metais em condições de pH 

diferentes (Figura 4.56). Foi  possível observar-se uma superioridade percentual na adsorção 

do cádmio (84,06 %) em relação ao níquel (63,02%).  
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Figura 4.56: Estudo da adsorção competitiva entre  Cd e Ni em função da variação do pH 
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Com base nesses resultados infere-se que a capacidade de adsorção destes íons 

metálicos apresenta-se antagônica, pois a quantidade de Ni (II) é reduzida a uma faixa de 

63,02% com a presença do Cd (II). Enquanto em solução contendo apenas níquel essa 

remoção foi superior a 80%. Srivastava et al (2009) fez observação semelhante, com ação 

antagônica destes elementos químicos para adsorção por cinzas de casca de arroz. 

Alguns estudos demonstram resultados semelhantes, onde o cádmio apresenta maior 

remoção em detrimento ao níquel: Awasthi & Rai (2004) observaram que o Cd é mais 

adsorvido que o Ni quando a biomassa é alga marinha ou cianobactéria; Irani et al (2011) fez 

observação semelhante através de uma membrana hibrida a base de PVA.  

Relativo a influência do pH, é possível se verificar que o experimento encontra-se 

semelhante a literatura, com maior capacidade de adsorção na faixa de pH 4 – 6, pois em pH 

inferiores há competição com H+ pelos sítios ativos da massa adsorvente e pH superiores 

ocorrem precipitação do metal no formato de hidróxidos - MeOHn (HEIDARIA et al, 2009; 

SAYGIDERGER et al, 2007; IRANI et al, 2011). 

 

4.3.4.3.1 Modelos cinéticos de adsorção do Cd e Ni em função do pH 

 

Na análise dos modelos cinéticos, a variável pH é importante para o processo de 

adsorção, pois o Cd (II) sofre competição de grupos H+ em pH inferiores a 3 pelos sítios 

ativos da massa adsorvente. Já em pH superiores a 7,0 começa a precipitação de complexos 

Cd(OH)2 (RAFATULLAH et al, 2012). Assim, buscou-se determinar a influência do pH (2-5) 

sobre os parâmetros cinéticos de adsorção de cádmio pelo compósito HAp/PU, que são 

apresentados na Figura 4.57 (A – Pseudo-primeira Ordem e B – Pseudo-segunda Ordem) e 

respectivos parâmetros na Tabela 4.9. 

É possível se observar que na faixa de pH avaliada (2 – 5) o coeficiente de correlação 

(R2)  para o modelo cinético de segunda ordem é mais alta em comparação com o modelo de 

primeira ordem, o que permite concluir que a adsorção do Cd (II) não ocorre apenas por 

ligação pontual do metal ao sitio ativo, sendo predominante portanto, a teoria de controle por 

fenómenos químicos (interações de forças entre o sorbato e a massa adsorvente). 
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Figura 4.57: Modelos cinéticos para adsorção de Cd (II): A – Pseudo primeira ordem; B – Pseudo 
segunda ordem. 

 

Tabela 4.9: Comparação entre os parametros cinéticos de adsorção:  pseudo-primeira ordem e pseudo-
segunda-ordem  

pH Modelo cinética de primeira - ordem Modelo cinética de segunda - ordem 

 qecal, 
(mg g−1) 

K1,ad 

(g mg−1 
min−1) 

R2 
K2,ad 

(g mg−1 
min−1) 

qe,cal (mg 
g−1) 

R2 

2,0 42,23 0,01783 0,93769 0,00039 44,22 0,98191 
3,0 61,94 0,09437 0,44792 0,00182 65,53 0,99996 
5,0 71,21 0,11592 0,21682 0,00204 75,41 0,99995 

 

Com base nestes resultados verifica-se que os a adsorção do Cd (II) sofre forte 

influência do pH, sendo a capacidade de remoção calculada (qe,cal) aumentada de 44,22 a 

75,41 mg/g alterando o pH de 2,0 para 5,0. Rafatullah et al (2012) utilizaram serragem de 

madeira e indicaram a faixa ideal entre 5-6 para a adsorção de Cd (II). Já Neto et al (2012) 

observaram uma faixa entre 4.5 – 5.5 utilizando fibra de coco para adsorção deste elemento 

químico. Já Kumar et al (2010) observaram uma faixa mais ampla para adsorção entre 4 e 8.0, 

quando utilizaram pós de casca de arroz.  

Relativo ao níquel, observam-se influência da baixa biossorção do níquel em pH 

inferior a  3.0 explicada pela protonação dos sítios ativos da massa adsorvente, com 
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competição entre H+ e Ni+2 por estes pontos de ligação. Já em pH acima de 7.0 o metal reage 

com grupos hidroxilos precipitando na forma de hidróxidos, portanto a adsorção estaria 

comprometida e assim os parâmetros cinéticos também estariam afetados por estas variáveis 

(CHEN et al, 2008; NUHOGLU & MALKOC, 2009; VIJAYA et al, 2008).   

A influência do pH sobre os modelos cinéticos de pseudo primeira ordem (A) e 

Pseudo segunda ordem (B) são apresentados na Figura 4.58. Os parâmetros cinéticos estão 

descritos na Tabela 4.10. Verificou-se, para a faixa de pH analisada (2 – 5), que o coeficiente 

de correlação (R2) para o modelo cinético de segunda ordem é mais elevado em comparação 

com o modelo de primeira ordem. Isto sugere  que a adsorção do Ni (II) não ocorre apenas por 

ligação específica do metal ao sitio ativo, sendo predominante portanto, a teoria de controle 

por processos químicos (interações de forças entre o sorbato e a massa adsorvente semelhante 

ao observado na literatura (CHEN et al, 2008; NUHOGLU & MALKOC, 2009; VIJAYA et 

al, 2008; RAMANA et al, 2012). 
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Figura 4.58: Modelos cinéticos para adsorção de Ni (II): A – Pseudo primeira ordem; B – Pseudo 
segunda ordem 
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Tabela 4.10: Comparação entre os parâmetros cinéticos de adsorção:  pseudo-primeira ordem e 
pseudo-segunda-ordem  

pH Modelo cinética de primeira - ordem Modelo cinética de segunda - ordem 

 qecal, 
(mg g−1) 

K1,ad 

(g mg−1 
min−1) 

R2 
K2,ad 

(g mg−1 
min−1) 

qe,cal (mg 
g−1) 

R2 

2,0 27,89 0,0956 0,9384 0,0153 27,35 0,9995 
3,0 65,89 0,1421 0,9077 0,0324 65,87 0,9999 
5,0 72,43 0,1392 0,9672 0,0289 80,12 0,9999 

 

 Em termos comparativos fica evidente que a capacidade de remoção calculada (qe,cal) 

para o modelo cinético apresentou-se crescente em função do aumento do pH, sendo 

considerado o de pseudo-segunda ordem o melhor demonstrando resultados semelhantes ao 

encontrado na literatura no que se refere a influência do pH sobre a adsorção do Ni (II). 

Ramana et al (2012) verificaram que o pH ideal foi 5.0, para uma fibra vegetal modificada 

por ácido cítrico; já Chen et al (2008) utilizaram uma alga (Undaria pinnatifida) com pH 

ideal em 4.0; resultados semelhantes com faixa entre 4-6 foi indicada por Vijaya et al (2008) 

utilizando quitosanas modificadas.  

 

4.3.4.4 Análise do equilíbrio de adsorção 

4.3.4.4.1 Isotérmicas para os sistemas Cd/ PU/HAp e  Ni/PU/HAp. 
 

A Figura 4.59 mostra as isotérmicas de sorção de íons de cádmio pelo compósito 

HAp/PU em que os resultados experimentais foram ajustados aos modelos de Langmuir e de 

Freundlich. Os valores dos parâmetros destes modelos são apresentadas na Tabela 4.11. 

Através do coeficiente de correlação (R2) verificou-se que o modelo de monocamada de 

Langmuir ajusta-se melhor aos dados experimentais do que o modelo de Freundlich. 

  A partir dos resultados obtidos é possível concluir que a capacidade de adsorção 

aumenta favoravelmente com o aumento da concentração de metais na solução de equilíbrio. 
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Figura 4.59: Isotérmicas de adsorção de cádmio no compósito PU/HAp. 
 

  Uma análise comparativa sobre o desempenho de diferentes adsorventes permite 

inferir que a capacidade teórica de adsorção do Cd (II) no compósito (85.98 mg/g) é superior 

a maioria de outras biomassas adsorventes (casca de arroz, borra de café e carvão de bancou) 

conforme detalha a Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11: Constantes das isotérmicas com diferentes adsorventes e adsorção de Cd (II) no 
compósito HAp/PU. 

Adsorvente Isotérmica de Langmuir  Isotérmica de Freundlich  Referencias 
Qm 
(mg/g) 

K (L/mg) R2 n Kf R2  

PU/ HAp 85,9824 0,1163 0,9617 0,2517 29,95 0,9473 Esse estudo 

Casca de arroz 21,28 2,94 0,919 4,189 11,32 0,995 Kumar et al 
(2010) 

Borra de café 
 

15,65 0,097 0,996 0,295 3,262 0,786 Azouaou et al 
(2010) 

 Fibra vegetal 
 

175,43 0,320 0,993 2,053 3,410 0,968 Rafatullah et al 
(2012) 

Carvão de 
bamboo 

12,08 0,485 0,9932 4,601 5,32 0,9892 Wang et al 
(2010) 
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A Figura 4.60 mostra as isotérmicas de sorção de íons de níquel pelo compósito HAp 

/PU (A – Langmuir e B – Freundlich). Através do coeficiente de correlação (R2) verificou-se 

que o modelo de monocamada de Langmuir ajusta-se melhor aos dados experimentais, do que 

o modelo de Freundlich. Os valores dos parâmetros dos modelos são apresentados na Tabela 

4.12. 
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Figura 4.60: Isotérmicas de adsorção de níquel pelo compósito PU/HAp. 

 

  Comparando os resultados obtidos com a literatura, verifica-se também neste caso que 

a capacidade teórica de adsorção do Ni (II) no compósito (128.40 mg/g) é superior a 

observada para outros adsorventes (algas, bagaço e fibras vegetais), conforme mostra a Tabela 

4.12. 
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Tabela 4.12: Constantes das isotérmicas com diferentes adsorventes e adsorção de Ni (II) no 
compósito HAp/PU. 

Adsorvente Isotérmica de Langmuir  Isotérmica de Freundlich  Referencias 
Qm 
(mg/g) 

K (L/mg) R2 n Kf R2  

PU/HAp 105,009 0,0254 0,9825 0,5759 5,65 0,97511 Esse estudo 
Bagaço vegetal 10,64 0,0475 0,982 2,85 1,763 0,986 Nuhoglu & 

Malkoc (2009) 
alga 
(Oedogonium 
hatei) 
 

40,983 0,060 0,985 
  

2,058 1,831 0,997 Gupta et al 
(2010) 

 Alga - Undaria 

pinnatifida 
 

29,89 0,193 0,984 2,521 7,172 0,941 Chen et al 
(2009) 

Fibra vegetal 34,34 0,2685 0,9912 3,27 10,55 0,9495 Ramana et al 
(2012) 

 

Com base neste estudo, foi conduzido uma análise para avaliar se o processo de 

adsorção do Cd (II) e Ni(II) são favoráveis ou não através da constante de equilíbrio K que 

determina o valor do parâmetro R. Este parâmetro é calculado através da seguinte equação 

(PINO et al, 2006; CARVALHO et al, 2010; SEMERJIAN, 2010; GUPTA & RASTOGI, 

2008; PÉEREZ-MARÍN et al, 2007): 

 

  
CeK

R
+

=
1

1
Eq. 4.5 

 

Quando o valor de R é maior do que 1 indica que a isotérmica é desfavorável, 

enquanto os valores entre 0 e 1 é indicativo de isotérmica favorável. Em ambas as situações 

observaram-se que o sistema é favorável para o Ni (0,3292 – 0,9402) e Cd (0,108 – 0,9885). 

 

4.3.4.4.2 Isotérmica para o sistema binário Ni/Cd/ PU/HAp 
 

 As isotérmicas de equilíbrio de adsorção multicomponente dos pares iónicos 

Cd(II)/Ni(II) são mostradas na Figura 4.61. Como pode ser visto a partir desta figura a 

capacidade de adsorção do Cd  (II) é equivalente  ao  Ni (II) para concentrações iniciais 

inferiores a 40 mg/L. Apartir desta, ocorre prevalência de adsorção de Cd (II) sobre o Ni (II).  
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Figura 4.61: Adsorção multicomponente de Ni (II) e Cd (II) no compósito.  

 

É possível verificar-se que o aumento na concentração inicial proporciona a força 

motriz necessária para ultrapassar as resistências à transferência de massa de Cd (II) e Ni (II) 

entre a solução e a fase sólida. Isto também relaciona-se com o aumento na interação entre os 

metais e a superficie adsortiva com aumento na capacidade de remoção metálica (qe). 

(SRIVASTAVA et al, 2009). 

Comparando-se ao sistema monocomponente para o Cd (II) e Ni (II), é possível 

concluir que a mistura desses elementos induzem rendimentos de adsorção individuais 

decrescentes, sendo portanto os efeitos individuais dos componentes da mistura considerados 

antagonistas.  

Em uma análise binária competitiva de adsorção de metais, vários fatores podem 

influenciar na capacidade de remoção de cada elemento químico. Moreira (2004) afirma que 

se a capacidade de remoção de metais fosse baseado apenas em aspectos fisíco-quimicos do 

adsorvato, o elemento que tivesse menor raio atômico e maior eletronegatividade maior seria 

sua afinidade pelo adsorvente. Teoricamente, os adsorventes removem os ions metálicos nas 

mesmas condições com uma seletividade decrescente na ordem: Ni(II) > Cd(II). Entretanto, 

outros fatores (propriedades de superfície específicas do adsorvente e dos parâmetros físico-

químicas da solução, tais como a temperatura, o pH, a concentração inicial do metal em 

solução, e a dose de adsorvente) podem conduzir a uma adsorção diferente (SRIVASTAVA et 

al, 2009), conforme demonstrado neste estudo pela Figura 4.61.  

Na literatura várias ocorrências de adsorção de Cd (II) superior ao Ni (II) são 

relatadas: 

• Lam et al (2007) verificaram uma remoção levemente superior do Cd (II) sobre o 

Ni (II) utilizando massa adsorvente (NH2−MCM-41) modificada. 



132 
 

• Aksu & Donmez (2006) avaliaram a biossorção binária do Cd (II) e Ni (II) por 

Chlorella vulgaris sendo considerado maior afinidade ao Cd (II). 

• Mobasherpou et al (2012) verificaram a capacidade superior do Cd (II) ao Ni (II) 

na presença de outro metal Pb(II) através do uso de hidroxiapatita. Para esse 

adsorvente os autores afirmam que metais com raio iônico menor que o Ca+2 (0,99 

nm) apresentam menores probabilidades de adsorção na estrutura da apatita, sendo, 

portanto explicado a predominância adsortiva do Cd+2 (0,097 nm) superior ao Ni+2 

(0,072 nm).  

   

A Figura 4.62 apresenta a análise dos modelos isotérmicos para o Ni e Cd em 

competição na mesma solução aquosa. O modelo que se aplica melhor às condições de 

adsorção competitiva entre esses elementos (Ni x Cd) é o modelo de Freundlich com R2 = 

0,9809 para o Ni (II) e 0,9650 para o Cd (II). Os valores dos parâmetros avaliados para ambos 

os modelos estão apresentados na Tabela 4.13. 

Ce (mg/L)

0 20 40 60

Q
e
 (
m
g
/g
)

0

20

40

60

80

100

Experimental - Ni(II)

Langmuir Isotherm

Freundlich Isotherm

R
2
 = 0.9456

R
2
 = 0.9809

 

A 

Ce (mg/L)

0 10 20 30 40 50 60

Q
e
 (
m
g
/g
)

0

20

40

60

80

100

120

Experimental  - Cd (II)

Langmuir Isotherm

 Freundlich Isotherm

R
2
 = 0.9145

R
2

 = 0.9650

 

       B 

Figura 4.62: Análise dos modelos isotérmicos (Langmuir e Freundlich): A- Níquel (II); B – Cádmio 
(II). 
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Tabela 4.13: Valores dos parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich para o sistema binário 

Ni(II) / Cd (II) 

Metal Isotérmica de Langmuir  Isotérmica de Freundlich  
Qm 
(mg/g) 

K (L/mg) R2 n Kf R2 

Cd (II) 51.6702 0.1061 0.9145 0,3659 11,3512 0,9650 
Ni (II) 56.6263 0.0549 0.9456 0.5128 6.1217 0.9809 

  

 

 Com base neste modelo empírico, a constante Kf relaciona-se com a afinidade 

superficial do metal a massa adsorvente sendo desta forma reforçando as demais análises 

quanto a maior afinidade do Cd (II) em relação o Ni (II) pelos sítios ativos da HAp dispostas 

no compósito (PU/ HAp). E portanto, o mecanismo de adsorção no sistema binário seria: 

aplicável a monocamada de adsorção (quimissorção) e multicamada de adsorção (Van der 

Waals adsorção) (EL-SHERIF et al, 2008; MOBASHERPOU et al, 2010).  

 

 

4.3.5 Adsorção de cádmio com materiais alternativos de baixo custo 
4.3.5.1 Adsorção de cádmio por fibra de coco 

 

De forma comparativa ao compósito desenvolvido neste estudo foi realizado um 

estudo comparativo de adsorção do Cd (II) com a fibra de coco, sendo a seguir apresentadas a 

análises da influência do tempo, do pH e análises de equilíbrio. 

A influência do tempo de contato da solução contendo Cd com a fibra de coco foi 

avaliada através do contato de uma solução inicial  (90mg/L)  cujo sistema permaneceu em 

agitação (150 rpm) por 24 horas. Verifica-se uma rápida adsorção atingindo o equilibrio no 

tempo inferior a 100 minutos – Figura 4.63.  
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Figura 4.63: Efeito do tempo de agitação na eficiência de remoção de Cd (II) pela fibra de 

coco não tratada. 
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Diferentes massas adsorventes apresentaram resultados semelhantes quanto ao rápido 

equilíbrio no sistema cinético de adsorção de cádmio. Kumar et al (2010) verificaram a 

máxima remoção no período inferior a 90 minutos na remoção de cádmio por palha de arroz. 

Resultado equivalente foi observado por Semerjian (2010) na qual utilizou serragem na 

remoção de cádmio, com equilíbrio sendo observado próximo aos 20 minutos.  

O efeito do pH sobre a adsorção de Cd(II) é apresentado 

na Figura 4.64. O pH da solução aquosa é um parâmetro operacional importante no processo 

de adsorção porque afeta a solubilidade dos íons de metal, os grupos funcionais do adsorvente 

e do grau de ionização do adsorbato durante a reação (PINO et al, 2006; AMUDA et al, 2007; 

PÉEREZ-MARÍN et al, 2007). 
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Figura 4.64: Efeito do pH sobre a remoção do Cd (II) pela fibra de coco. 

 

Com base nos resultados foi possível se determinar que em pH baixos há uma baixa 

adsorção de Cd (II) com aumento nessa capacidade em valores de pH que variam entre 5 e 8. 

Os resultados apresentrados se justificam pois, em pH baixo, os sitios ativos da massa 

adsorvente estão intimamente associados com os íons hidrônio (H3O
+) atuando por repulsão 

os cátions (Cd+2).  Além disso, em pHs inferiores a dissociação de grupos carbonilas e 

hidróxido são afetados reduzindo a capacidade de sorção da biomassa (PINO et al, 2006; 

AMUDA et al, 2007; PÉEREZ-MARÍN et al, 2007; AZOUAOU et al, 2010). Em pH maior 

que 8,0 os ions Cd (II) começam a precipitar na forma de Cd(OH)2, sendo justificado assim a 

utilização na maior parte dos experimentos o pH 5,0. Pino (2006) observou resultados 

semelhantes tendo-se um aumento percentual na capacidade de adsorção.  

Entretanto outros estudos, envolvendo adsorção de cádmio demonstram que pH 

superiores a 7,0 já ocorre redução na capacidade de adsorção do metal. Kumar et al (2010) 

observaram (sementes de Strychnos potatorum) pH ideal em 5.0 e com remoção superior a 
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80%, Gupta & Rastogi (2010) utilizaram uma alga (Oedogonium sp.) com mesma faixa de pH 

sendo considerada ideal. Já Pérez-Marin et al (2007) indicou na faixa entre 5 – 6, pois ocorre 

desprotonação de grupos carboxílicos dos materiais lignocelulósicos , gerando cargas 

negativas, o que favorece uma maior adsorção de metais. Azouaoua et al (2010) observaram 

um redução na adsorção do Cd (II) por material derivado do café em pH acima de 7,0 citando 

a explicação anterior dos outros estudos. 

A Figura 4.65 apresenta a eficiência da remoção de Cd (II) em função da variação da 

concentração inicial (5 – 140 mg/L), outros parâmetros operacionais (pH, tempo  e velocidade 

de agitação) foram mantidos constantes.  
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Figura 4.65: Efeito da concentração inicial sobre a eficiência de remoção de Cd (II). 

 

A quantidade adsorvida (qe) de cádmio aumenta em função do acréscimo de sua 

concentração inicial. Isto se explica, pois a concentração inicial de cádmio fornece a força 

motriz necessária para ultrapassar as resistências da massa de traferencia do metal entre a fase 

liquida e aquosa. Além disto, o aumento na concentração favorece uma maior interação entre 

o íon métálico em solução e os sítios ativos da fibra de coco (KUMAR et al, 2012). 

Entretanto, em termos percentuais de remoção há um descréscimo de 98% de uma 

concentração inicial de 5 mg/L para 55.92% em uma concentração de 140 m/L.  

Valores semelhantes foram relatados na literatura: Kumar et al, (2012) observou um 

decréscimo de 98.92% para 68.62%, concentrações variando dentre 20 – 100 mg/L, em 

adsorção de cádmio por casca de arroz. Semerjian (2010) utilizou serragem de madeira, na 

qual observou decréscimo entre 100 e 85 %, com concentrações iniciais entre 1 e 50 mg/L. 

O estudo das isotérmicas auxilia na descrição dos mecanismos de adsorção de Cd, na 

qual estas são caracterizadas por constantes específicas que expressam as propriedades de 

superfície de afinidade da fibra de coco pelo íon metálico em solução (PINO et al, 2006; 
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CARVALHO et al, 2010; SEMERJIAN, 2010; GUPTA & RASTOGI, 2008; PÉEREZ-

MARÍN et al, 2007). Sendo para tanto adotados os modelos isotérmicos de Langmuir (Eq. 

2.2) e Freundlich (Eq.2.4). 

 

Os dados da isotérmica de Languimuir foram plotados de forma não linearizada de 

acordo com a equação eq.2.3– Figura 4.66. A constante de Langmuir, qm, que é uma medida 

da capacidade de adsorção de monocamada da fibra de coco foi calculada como 31,1 mg / g, e  

a constante K, o que indica a energia de adsorção, é calculado como 0,621 L/mg  . O gráfico 

plotado na Figura 4.66  indica uma boa concordância entre os valores experimentais e 

parâmetros isotérmicos (R2 = 0.9845) e confirma a monocamada de adsorção de Cd pela fibra 

de coco In natura.  
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Figura 4.66: Isotérmica de adsorção de Cd (II) pela fibra de coco descrito pelo 
modelo de Langmuir. 

 
Com base neste estudo foi conduzido uma análise se a o processo de adsorção do Cd 

(II) foi favorável ou não através da K constante de equilíbrio, que calcula o fator R (Eq. 4.5). 

  

 

O parâmetro R indica se a curva isotérmica é favorável ou não. Quando o valor de R é 

maior do que 1 indica que a isotérmica é desfavorável, enquanto os valores entre 0 e 1 é 

indicativo de isotérmica favorável. A partir dos valores de R calculados (0,025-0,941) concui-
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se que a isotérmica de adsorção de cádmio é favorável. As constantes de equilíbrio de 

Freundlich foram determinadas a partir do gráfico não linear (qe versus ce)  (Figura 4.67), com 

base na equação de Freundlich. Os valores de Kf e n encontrados foram 12,26 e 0,25, 

respectivamente. O coeficiente de correlação entre os valores experimentais e os calculados 

foi considerado baixo (R2 = 0,8884), sendo portanto melhor explicado pela isotérmica de 

Langmuir. 
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Figura 4.67: Isotérmica de adsorção de Cd (II) pela fibra de coco descrito pelo modelo de 

Freundlich. 

 

A capacidade de adsorção de Cd (II) pela fibra de coco in natura foi comparada com a 

capacidade de outros adsorventes descritos na literatura (Tabela 4.14). A capacidade de 

adsorção de monocamada da fibra de coco foi a predominante na maioria dos casos, tendo-se 

ainda uma capacidade máxima de adsorção qm superior a outros estudos, para as condições 

experimentais aqui adotadas.  

 

Tabela 4.14: Constantes isotérmicas com diferentes adsorventes. 

Adsorvente Isotérmica de Langmuir Isotérmica de Freundlich Referência 
qm K R n K r  

Fibra de coco 31,1067 0,6205 0,9845 0,2458 12,2614 0,8884 Neste estudo 
Serragem 7,35  0,7818  0,944 4,194 2,213 0,960 10 
Borra de café 12,19 0,055 0,978 

  

0,370 1,692 0,919 19 

Terminalia 

catappa 

35,84 0,03 0,99 2,79 4,33 0,98 20 

Castanha 4,07 0,278 0,9527 2,70 1,077 0,9926 21 
carvão de 
bambu 

12,08 0,485 0,9932 4,6 5,32 0,989 22 

Madeira 175,43 0,320 0,993 2,053 3,410 0,968 23 
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4.3.5.2 Adsorção de níquel por fibra de sisal 

 

De forma comparativa ao compósito desenvolvido neste estudo foi realizado um 

estudo comparativo de adsorção do Ni (II) com a fibra de sisal, sendo a seguir apresentadas as 

análises da influência do tempo, do pH e análises de equilíbrio. 

Os resultados da influência do tempo de contato entre a solução de níquel e a fibra de 

sisal como massa adsorvente é apresentada na Figura 4.68. Sendo observada uma rápida 

adsorção, abaixo de 30 minutos e com equilíbrio atingido após uma remoção de níquel 

superior a 70%.  

Tempo (min)

0 100 200 300 400 500 600 700

R
%

0

20

40

60

80

100

FS NTT

 
Figura 4.68: Efeito do tempo de agitação na eficiência de remoção de Ni (II) pela fibra de 

sisal não tratada. 
 

O estudo demonstrou a aplicação potencial da fibra de sisal modificada na remoção de 

níquel a partir de uma solução aquosa com cinética de equilíbrio inferior a 100 minutos. As 

condições experimentais e o tipo de biossorvente pode influenciar neste período, sendo 

exemplificado a utilização de carvão ativado com tempo estimado em 4 horas (KRISHNAN et 

al, 2011) ou o bolo residual de fábrica de azeite cujo equilíbrio de adsorção ocorreu em cerca 

de 90 minutos (NUHOGLU & MALKOC, 2009).  

O efeito do pH sobre a adsorção de níquel foi avaliada variando o pH entre 2,0 e 8,0 

na solução contendo níquel. A Figura 4.69 apresenta os resultados da análise, na qual se 

observa como faixa ideal de adsorção em pH = 5,0.  
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Figura 4.69: Efeito do pH sobre a remoção de Ni (II) pela fibra de sisal. 

 

 Foi possível se verificar um aumento na adsorção do íon metálico quando o pH é 

alterado entre 2,0 e 5,0, já quando se aumenta o p H para 8,0 há uma leve redução na 

capacidade de adsorção pela biomassa. A baixa adsorção do metal em pH = 2,0 é explicada 

pois nestas condições há uma maior concentração de íons H+ que concorrem com o Ni+2 

dificultando seu acesso aos pontos de ligação na superfície da fibra, enquanto que um pH 

mais elevado, em particular acima de 7,0, há formação de Ni (OH)2, minimizando a adsorção 

da biomassa (ESER et al, 2012; THEVANNAN et al, 2010; KRISHNAN et al, 2011). 

Os resultados estão de acordo com estudos em que Thevannan et al (2010) observaram 

uma redução na capacidade de remoção a partir de pH 4,5, com palha de cevada. Já Krishnan 

et al (2011) observaram uma redução semelhante quando aplicaram carvão ativado como 

biossorventes. Eser et al (2012) examinaram a adsorção de níquel com a quitosana está sendo 

verificado em pH = 5.0 como ideal, indicando como justificativas protonação prévia dos sítios 

ativos para pH baixo e formação de NiOH2 em pH acima de 7,0. 

A influência da concentração de íons de metálicos em solução, serve para determinar a 

quantidade de força motriz que a solução favorece o processo de adsorção (ESER et al, 2012). 

Assim, o efeito da concentração inicial de Ni (II) foi estudada na gama 06-140 mg / L. Os 

resultados são mostrados na Figura 4.70. 
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Figura 4.70: Efeito da concentração inicial sobre a eficiência de remoção de Cd (II). 

 

 As condições dessa influência dependem de vários fatores, entre os quais a relação massa / 

volume de solução adsorvente, físico - química da solução e as concentrações iniciais do 

metal. Foi possível se observar que a capacidade de adsorção da fibra de sisal aumenta  (2,38-

33,5 mg / g) em função no acréscimo da concentração inicial da solução. Eser et al (2012) 

explicam que a maior quantidade de íons em solução em contato com os locais ativos da fibra 

de sisal, favorecem a uma maior interação entre o metal e massa adsorvente. 

As constantes de Languimuir foram plotados de forma não linearizada com resultados 

apresentados na Figura 4.71. A constante de Langmuir, qm, que é uma medida da capacidade 

de adsorção de monocamada da fibra de sisal foi calculada como 34,11 mg / g, e  a constante 

K, o que indica a energia de adsorção, é calculado como 0.252 L / mg. O gráfico plotado na 

Figura 4.71  indica uma boa concordância entre os valores experimentais e calculados (R2 = 

0.9651) e confirma a monocamada de adsorção de Ni pela fibra de sisal  In natura.  
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Figura 4.71: Isotérmica de adsorção de Ni (II) pela fibra de sisal descrito pelo modelo de 

Langmuir. 
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Semelhante a fibra de coco, realizou-se uma análise  do processo de adsorção através 

da constante de equilíbrio K, que calcula o fator R. A adsorção do níquel por esta fibra é 

favorável de acordo com os valores de R (0,065 – 0,987) para as concentrações iniciais 

avaliadas. 

As constantes de equilíbrio de Freundlich foram determinadas a partir do gráfico não 

linear (qe versus ce)  (Figura 4.72), com base na equação de Freundlich. Os valores de Kf e n 

são 11,31 e 0,281, respectivamente. O coeficiente de correlação entre os valores 

experimentais e os calculados foi considerado baixo (R2 = 0,9606), sendo portanto melhor 

explicada a adsorção de Ni pelo modelo de Langmuir. 
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Figura 4.72: Modelo isotérmico de Freundlich para adsorção de Ni (II) pela fibra de sisal. 

 

A capacidade de adsorção de Ni (II) pela fibra de sisal in natura foi comparada com 

outros adsorventes descritos na literatura (Tabela 4.15). A capacidade de adsorção de 

monocamada da fibra de sisal foi a predominante na maioria dos casos, tendo-se ainda uma 

capacidade máxima de adsorção qm superior ou semelhante a alguns estudos. 

 

Tabela 4.15: Constantes isotérmicas com diferentes adsorventes. 

Adsorvente Isotérmica de Langmuir Isotérmica de Freundlich Referência 
qm K R n K r  

Fibra de sisal 34,11 0,252 0,9651 0,2813 11,312 0,9606 Neste estudo 
Casca de Ceiba 

pentudra 

34,34  0,2685  0,9912 3,27 10,55 0,9495 Ramana et al 
(2012) 

Resíduos de 
fábrica de 
azeite 

10,64 0,0475 0,982 
  

2,85 1,763 0,986 Nuhoglu & 
Malkoc (2009) 

Serragem 22,47 0,17 0,9937 7,87 4,2 0,974 Samarghandi et 

al (2011) 
Carvão ativado 
de bagação de 
cana 

140,85 0,0234 0,996 2,91 2,206 0,975 Krishnan et al 
(2011) 
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4.3.6 Comparação da eficiência de remoção através dos materiais testados 

 

 Com base nos dados observados foi possível se determinar que a o compósito 

apresentou capacidades semelhantes ou superiores de remoção de metais pesados em relação  

a hidroxiapatita e as fibras de baixo custo. Sendo necessários novos estudos quanto a 

capacidade de dessorção do material de forma a se determinar seu ciclo de reutilização. 

 

4.4 Caracterização dos materiais após o processo de adsorção 
 

4.4.1 Análise da HAp na adsorção de Cd (II) 

 

 A análise de EDS permite a averiguação de ocorrência de um determinado elemento 

químico na estrutura de um material. A Figura 4.73 apresenta a análise da hidroxiapatita 

utilizada na adsorção de Cd (II) além da avaliação da ocorrência do Ca (II) para se confirmar 

tratar-se deste adsorvente. 

 

 
  A                 B    C 
Figura 4.73: Análise de MEV/EDS da hidroxiapatita utilizada na adsorção de Cd (II): A- micrografia 
da HAp utilizada na adsorção; B – Espectro de EDS – Ca (II); C – Espectro de EDS – Cd (II). 

 
Considerando que os mecanismos de adsorção de metais pela hidroxiapatita, envolvem 

complexação, troca iônica e precipitação superficial foi possível se determinar a ocorrência 

deste elemento químico ao longo de uma área analisada por EDS em linha, reforçando desta 

forma as demais análises anteriores sobre a capacidade da HAp produzida na remoção de 

metais pesados em solução. 

 

4.4.2. Análise do compósito (PU/ HAp 40%) na adsorção de Cd (II) 

 

 De forma comparativa, buscou-se determinar a ocorrência superficial do Cd (II) no 

compósito PU/HAp – 40%, através da técnica de mapeamento por EDS. A Figura 4.74 
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apresenta a estrutura do compósito com regiões marcadas em vermelho, sendo indicativo da 

ocorrência do Cd (II). 

 

 
   A      B 
Figura 4.74:  EDS por mapeamento do compósito PU/ HAp + Cd: A – Demarcação da ocorrência do 

Cd (II); B – Respectivo mapa por EDS. 
 

 Como observado nas análises de caracterização do compósito (PU/ HAp – 40%) trata-

se de um material bastante poroso e com grande área superficial. Os poros permitem a 

distribuição da solução em regiões internas e externas deste. Assim buscou-se avaliar a 

ocorrência do Cd (II) no nível superficial e interno desta estrutura avaliando-se perfil 

estrutural geral na Figura 4.75. 

 

 
A  

 
B 

Figura 4.75: Análise de EDS do compósito PU/ HAp (40%): A – Análise de EDS de parte 
interna/central; B – Análise de EDS de parte superficial. 

 
 Conforme observado nos espectros anteriores, a ocorrência do Cd (II) pôde ser 

confirmado tanto na porção superficial como interna da espuma, sendo que a primeira em 

maior quantidade. Sendo explicado pelo fato de haver um contato direto a solução sorvente e 

a solução que penetra estaria com menor quantidade de metal a ser removido da solução. 
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4.4.3 Análise do compósito (PU/ HAp 40%) na adsorção de Ni (II) 

 

 Em uma análise de EDS no compósito para adsorção monoelementar para o Ni (II) foi 

realizada uma análise inicial superficial pelo método em linha (Figura 4.76). 

 

 
  A       B        C 
Figura 4.76: Análise de MEV/EDS da hidroxiapatita utilizada na adsorção de Cd (II): A- micrografia 
da HAp utilizada na adsorção; B – Espectro de EDS – Ca (II); C – Espectro de EDS – Ni (II). 
 
 
 Semelhante ao observado na adsorção de Cd (II) esta análise confirma uma boa 

aplicação para remoção do Ni (II) sendo observada sua ocorrência praticamente em todos os 

pontos da linha de análise para o campo identificado na Figura 4.77. Quando comparada a 

análise de adsorção de superficial com análise de parte interna/central observou-se a 

ocorrência do Ni (II) sendo que em menor quantidade que a parte superficial.  

 
  A           B             C 
Figura 4.77: Análise de MEV/EDS da hidroxiapatita utilizada na adsorção de Cd (II): A- micrografia 

da HAp utilizada na adsorção; B – Espectro de EDS – Ca (II); C – Espectro de EDS – Ni (II). 
 

4.4.4 Análise do compósito (PU/ HAp 40%) na adsorção de Cd/ Ni (II) 

 

 De mesma forma o compósito foi utilizado para remoção comparativa de Cd/Ni (II), 

sendo observado uma leve superioridade de ocorrência do Cd (II) – vermelho  ao Ni (II) – 

verde, basilando os resultados anteriores sobre a capacidade superior de remoção do Cd ao 

Níquel (Figura 4.78). 
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A 

 
 B Figura 4.78:  EDS por mapeamento do compósito PU/ HAp + Cd/Ni: A – Demarcação da 

ocorrência do Cd /Respectivo mapeamento (II); B – Demarcação da ocorrência do Ni (II) / Respectivo 
mapa por EDS. 

 
 De forma complementar uma análise comparativa entre a região superficial e interna 

da espuma foi realizada de forma que a ocorrência dos dois metais (Cd / Ni) pôde ser 

observada, o primeiro em maior quantidade que o segundo. Já a comparação por região 

verifica-se uma maior ocorrência dos metais na fração externa do compósito (Figura 4.79). 

 

 

A 
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B 

Figura 4.79: Análise de MEV/EDS do compósito utilizada na adsorção de Ni/Cd (II): A- micrografia 
da região superficial e respectivo espectro de EDS; B –  micrografia da região interna e respectivo 
espectro de EDS. 

 

4.4.5 Análise da fibra de sisal utilizada na adsorção de  Ni (II) 

 

 A fibra de sisal utilizada na adsorção de Ni (II) também foi avaliada por EDS, com 

observação da ocorrência deste metal em um quadrante apresentado na Figura 4.80. Basilando 

desta forma as demais análises de confirmação de remoção do Ni (II) de soluções aquosas por 

essa fibra (Figura 4.80).  

 

 
    A       B 

Figura 4.80: Análise de MEV/EDS da fibra de sisal + Ni (II) 
 

4.4.6. Análise da fibra de coco utilizada na adsorção de  Cd (II) 

 

 Mesmo perfil foi utilizado no estudo da fibra de coco, de forma a se determinar a 

ocorrência do Cd (II) adsorvido na superfície desta fibra (Figura 4.81). O resultado reforça as 

análise anteriores demonstrando que a fibra de coco tem potencial aplicação na remoção deste 

metal em solução aquosa. 
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Figura 4.81: Análise de MEV/EDS da fibra de coco + Cd (II) 
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5. CONCLUSÕES 

  

O foco central do presente trabalho esteve voltado para síntese de um nanocompósito a 

base de Poliuretano/Hidroxiapatita/ poli álcool vinilíco para fins de aplicação na remoção de 

metais pesados (Cd e Ni) de efluentes, no qual se obteve as seguintes conclusões: 

 

1) Apartir das amostras coletadas para análises microbiológica e físico-química de 

efluentes de dois hospitais na região metropolitana de Natal/RN, verificou-se que estes 

são descartados sem tratamento adequado, com características físico-químicas e 

microbiológicas de esgotos in natura. Quanto à ocorrência de metais pesados, foi 

possível se observar a positividade para níquel, cádmio e chumbo em uma das 

unidades, porém este achado encontrava-se dentro da faixa legal de descarte; 

2) A produção de hidroxiapatita requerida para utilização na espuma base e na película de 

PVA apresentou temperatura ideal de sinterização a 700 oC, com partículas 

nanométricas e equivalentes aos difratogramas de amostras comerciais. A relação Ca/P 

foi mantida de forma a evitar-se a produção de HAp deficiente de Cálcio; 

3) As amostras de espuma de PU com HAp apresentaram resultados satisfatório do ponto 

de vista de agregação e distribuição da HAp na matriz de PU, com análises de MEV, 

DRX, FTIR e EDS em comprovação;  

4) A síntese da película de PVA/ HAp mostrou-se satisfatória, tanto do ponto de 

distribuição da HAp no meio PVA, como no processo de fixação da película na base 

HAp /PU pelo processo de gelificação a frio, conforme resultados do DRX, MEV, 

FTIR e EDS; 

5) Por fim, a caracterização do compósito PVA/ HAp /PU apresentou-se de forma 

satisfatória pelas análises de MEV e EDS, para os testes de adsorção de metais 

pesados;  

6) Na análise de triagem das melhores condições de adsorção foi realizado um teste 

cinético inicial com compósitos (PU/ HAp – 20 E 40%) e compósito revestido (PU/ 

HAp /PVA – 20 E 40%) para adsorção de Cd (II) na qual se comprovou efetividade 

apenas para o compósito PU/ HAp – 40%.  

7) Nos testes sequenciais observou-se que as condições de remoção de Cd (II) por este 

compósito está equivalente ao observado na literatura e com resultados equivalentes a 

hidroxipatita em pó utilizada na remoção.  
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8) No estudo entre adsorção de Cd e Ni (II) observou-se que o compósito é efetivo para 

os dois metais, entretanto quando ocorre exposição a soluções com ambos ocorre 

antagonismo reduzindo a capacidade individual de remoção; 

9) Em análise comparativa de adsorção com biomassa vegetal, observou-se que o sisal e 

a fibra de coco apresentaram resultados satisfatórios e equivalente ao compósito 

proposto na remoção de metais pesados; 

10) Relativo aos modelos cinéticos verificou-se consistência com a literatura quanto ao 

modelo predominante para pseudo-segunda ordem na remoção de metais pesados; 

11) Quanto aos modelos isotérmicos a prevalência ocorreu para o modelo de Langmuir 

como o mais satisfatório equivalente a muitos estudos observados na revisão literária; 

12) Por fim uma análise por EDS determinou a ocorrência dos respectivos metais na 

estrutura das massas adsorventes utilizadas; 

13) Portanto, o compósito proposto inicial (PU/ HAp /PVA) não demonstrou efetividade 

inicial esperada para remoção de metais pesados, sendo, entretanto o compósito não 

revestido (PU/ HAp) demonstrou eficiência e potencial utilização em diversas 

condições para remoção de Ni (II) e Cd (II); 
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6. ANÁLISES FUTURAS  

 

 

- As condições atuais de análise não foram efetivas quanto à utilização de um compósito 

revestido a base de PVA / HAp, sendo necessários melhores investigações quanto as melhores 

condições de sua aplicação com este fim; 

- Análise de aplicação para multimetais devem ser desenvolvidos de forma a se verificar as 

melhores condições de análise uni e multimetais; 

- Outras fontes de produção de poliuretano e hidroxiapatita podem ser investigadas na 

possibilidade de síntese dos percussores do compósito; 

- Estudos integrados as fibras vegetais a unidade poliuretâmica podem ser avaliados quanto a 

sua melhor efetividade de utilização de remoção de metais em soluções aquosas; 

- Avaliar potencial aplicação em diferentes efluentes, como os industriais, que geram 

quantidades significativas de metais pesados em seus processos produtivos; 

- Analisar a capacidade de remoção de metais em estação de tratamento; 

- Estudos de regeneração das massas adsorventes aqui utilizadas precisam ser investigadas.  
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1. Fundamentação do pH e condutividade 

 

O termo pH (potencial de hidrogênio) é usado universalmente para expressar o grau de 

acidez ou basicidade de uma solução, ou seja, é o modo de expressar a concentração de íons 

de hidrogênio nessa solução, com escala entre 0 e 14 (ANDRADE JUNIOR et al, 2010). Sua 

variação pode ocorrer pela decomposição da matéria orgânica gerando carbonatos que 

interferem nas propriedades da água a receber o efluente. No que se refere aos efluentes 

deverão estar entre 5 a 9 (BRASIL, 2011). 

A condutividade está relacionada com a quantidade de íons presentes na água, o que 

favorece a passagem de corrente elétrica (PINHO, 2001). Quando em excesso pode significar 

o risco de salinização dos corpos d´água que recebem o efluente sem tratamento.  

A técnica utilizada nestes parâmetros, potenciometria, é um tipo de análise onde um 

potencial é medido em uma célula eletroquímica, em que se observam dois eletrodos a serem 

imersos em uma solução, um denominado indicador e outro contador, e a diferença de 

potencial gerada na solução, seja por íons de sais (condutividade) ou íons hidrogênios (pH) 

geram dados de avaliação para os referidos parâmetros, na Figura 1 é exemplifica o esquema 

de análise potenciométrica e o equipamento utilizado para análise de pH (PH METRO DM -

20 – DIGIMED) (GRENBER et al, 2005; CRHOUCH, 2005). 

 

 

  

Figura 1: Princípios de potenciometria.  
Fonte: CRHOUCH (2005). 

 
2. Fundamentação do DBO e DQO 

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) avalia a quantidade de oxigênio 

dissolvido (OD), que será consumida na oxidação biológica da matéria orgânica. Pelos dados 
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da DBO se estima a carga orgânica de corpos d’água, de efluentes, e a necessidade de aeração 

para degradá-la em estações de tratamento de esgoto (PINHO, 2001).  

Nesta análise, a técnica utilizada foi de “Winkler – Azida”, sendo adicionado sulfato 

manganoso e iodeto de potássio em condições alcalinas, com auxílio de hidróxido de sódio. 

Nestas condições será gerado um precipitado de hidróxido manganoso, que será disperso na 

amostra sob agitação. O oxigênio promoverá a oxidação do manganês a hidróxidos básicos de 

cor marrom. Em sequência se obtém, pela acidificação o sulfato mangânico, liberando iodo 

que será titulado com tiossulfato de sódio, e relacionado com a quantidade de oxigênio 

dissolvido na amostra (GRENBER et al, 2005; NOLLET, 2007). 

A Demanda Química de Oxigênio é quantidade de oxigênio consumido na oxidação 

química da matéria orgânica existente na água, medida em teste específico. A DQO pode 

reduzir os níveis de oxigênio, afetando assim a sobrevivência dos organismos aquáticos. A 

vantagem deste parâmetro é o menor tempo e reprodutibilidade possível em relação ao DBO.  

A técnica de análise empregada foi de “refluxo fechado”, consistindo na adição de um 

forte oxidante químico (dicromato de potássio), ácido, calor para oxidar o carbono orgânico 

em dióxido de carbono e água de adição de oxidante na amostra em blocos de aquecimento. 

Após um tempo para reação ocorrer, determina-se o consumo de dicromato usando uma 

solução de sulfato ferroso através de titulação (GRENBER et al, 2005; NOLLET, 2007). 

 
3. Fundamentação Absorção Atômica 

 

A primeira etapa para análise destes componentes, recomendado na literatura, é o pré-

tratamento da amostra, que segundo Nollet (p. 280, 2007) incluem os procedimentos 

necessários direcionado para eliminar as interferências, assim como concentrar o analito de 

acordo com a técnica de análise selecionado para ser aplicado. Entre os procedimentos 

envolvidos, está a acidificação da amostra, em geral com ácido nítrico, que previne a 

precipitação de componentes dissolvidos.  Não sendo possível uma análise imediata, 

recomenda-se ainda o armazenamento em ambiente refrigerado ao abrigo da luz. 

Outra etapa importante é filtração da amostra, de forma a se retirar partículas, 

impedindo a sorção de íons metálicos, e assim interferir na amostragem. Após a acidificação 

da amostra, Nollet (p. 281, 2007), recomenda a digestão da amostra, “a liberação de metais 

pesados ligados a diferentes substratos (ex. matéria orgânica, complexos etc.) é executado”. 

Geralmente realizada com a adição de ácidos, que elimina a matéria orgânica presente, 

seguida de filtração da amostra, desta vez obtendo-se uma amostra límpida. 

Em alguns casos, a amostra pode ser tratada com uma substância química que vise à 

concentração ou co–precipitação dos metais pesados, em geral com a utilização de alguns 



172 
 
hidróxidos, que podem ser removidos antes da análise pela aplicação de ácidos. Alguns outros 

componentes concentradores podem ser utilizados, em um sistema de coluna já conectado aos 

aparelhos de análise, como ao nebulizador da chama por espectroscopia de absorção atômica 

(FAAS), melhorando a sensibilidade e reduzindo os riscos de contaminação. 

A técnica utilizada foi à espectroscopia de absorção atômica – chama (FAAS), sendo 

considerada relativamente barata, com boa sensibilidade para análise de metais em amostras 

de água. O princípio desta técnica, segundo o Standard Methods, refere-se à aspiração da 

amostra em chama seguida de atomização. Segundo Grenber et al (2005) durante este 

processo, o átomo absorve a luz incidente na chama, em seus comprimentos de onda 

característicos. Que será avaliado pelo detector, relacionando a quantidade de luz absorvida e 

sua concentração na amostra (Figura 2).  

 

 

Figura 2:  Esquema da espectroscopia de absorção atômica.  
Fonte: Szalay (2010). 

  

Os equipamentos utilizados para a análises de metais pesados (Figura 3) foram o 

Spectraa – Atomic Absortion Spectrometer – 50 B  e o AA 240 – VARIAN. 

 

  

Figura 3: Espectrofotômetro de absorção atômica - Análise de Metais pesados. 
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4. Fundamentação  - MEV 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura é uma técnica de análise que permite a 

produção de imagens em alta resolução em aproximadamente 300.000 X (ARAUJO, 2006). 

 A morfologia no nanocompósito será avaliada com auxilio da microscopia de emissão 

eletrônica e de difração de Raios-X, de forma a se avaliar os arranjos dos poros do compósito 

(OSORIO, 2008; RANGEL et al, 2007).  

 Callister (2007) afirma que as técnicas microscópicas apresentam grande importância 

para estudo morfológico de materiais, dentre estas, com menor aplicação de estudo dos 

nanocompósitos estaria a microscopia ótica, com baixo poder de ampliação, próximo de 2000 

vezes. Nestas circunstâncias, emprega-se a microscopia eletrônica, com possibilidade de 

ampliação bem maior (CALLISTER, 2007).  

Seu funcionamento fundamenta-se segundo Araujo (p.32, 2006): 

Na emissão de feixes de elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo 

negativo), mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 

0,5 a 30 kV. Essa variação de voltagem permite a variação da aceleração dos 

elétrons. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio (eletrodo 

positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando numa aceleração em 

direção ao eletrodo positivo. 

Após a emissão do feixe de elétrons sobre a amostra, parte destes é refletido e captado 

pelo conjunto de lentes, gerando a imagem detalhada da amostra (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Fundamentos de funcionamento da microscopia.  

Fonte: Callister (2007). 

 

 Osorio (2008) afirma que a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) está entre as 

principais técnicas de análise de materiais nanoestruturados, podendo-se por exemplo, se 

determinar diâmetros de poros e a integração na interface destes materiais.  
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 Callister (p. 100, 2007) faz afirmação semelhante, quando diz que a varredura de 

superfície da amostra pelo MEV geram detalhes superiores com grande resolução, 

profundidade e ampliação, útil na análise da interface do compósito. A figura 5 ilustra um dos 

equipamentos utilizados nas análises. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5: Equipamento de análise de MEV. Fonte: Autor. 
 

5. Fundamentação EDS: 

 

 Duarte  et al (2003) ainda enfoca que esta técnica permite o mapeamento químico de 

uma região da amostra, enriquecendo a análise do estudo. Ferreira (p. 49, 2009) assim resume 

a importância de se associar MEV/EDS: 

O uso conjunto do EDS com microscopia eletrônica de varredura é de grande 

importância na caracterização de materiais, enquanto a MEV proporciona nítidas 

imagens, o EDS permite imediata identificação química, bem como sua distribuição 

em uma determinada área. 

 

 Conforme ilustrado na figura 6, pode-se observar a ocorrência de incidência dos feixes 

de raio X sobre a amostra, que emite um elétron secundário, que é detectado, gerando o 

espectro característico do elemento químico que foi estimulado. 
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Figura 6: Fundamentos de funcionamento MEV/EDS. Fonte: Tech Notes (2009). 
 

 A figura 7 ilustra  um equipamento de MEV acoplado a EDS utilizado nas 

caracterizações dos materiais neste estudo. 

 

 

Figura 7: Equipamento de MEV acoplado ao EDS utilizado na pesquisa. 
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6. Fundamentação DRX 

 

 A difração de raios-X é uma técnica importante para análise de compostos cristalinos, 

fornecendo um meio conveniente e prático para a identificação qualitativa de compostos 

cristalinos (ARAUJO, 2006). 

Esta técnica, refere-se à utilização de ondas de Raio X, que ao atingirem uma rede 

cristalina, o fóton de Raio X muda sua direção sem perder energia (Figura 8). Havendo uma 

organização sistemática dos átomos que formam a rede cristalina, essa emissão pode ser 

detectada pelo equipamento, que gera a análise padrão da rede cristalina (CALLISTER, 

2007). A figura 9 ilustra um dos equipamentos utilizados nas análises. 

Araujo (p. 31, 2006) afirma que: 

Para que as ondas refletidas pelos diferentes planos cristalinos estejam em fase, isto 
é, para que seja máxima a intensidade da radiação refletida, é necessário que se 
verifique certa relação entre o comprimento de onda da radiação, a distância entre os 
planos dos cristais ou distância interplanar e o ângulo de incidência, relação esta que 
é dada pela lei de Bragg: 2dsenθ= n θλ 

 

 

Figura 8: Difração de Raio X no plano da rede cristalina.  
Fonte: Callister (2007). 

 

 

 
Figura 9: Difratômetro  Rigaku – Miniflex II utilizado na caracterização de DRX 
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7. Fundamentação Infravermelho – FTIR 

 

 Segundo Neto (2009) a absorção da radiação infravermelha ocorrerá quando há uma 

variação do momento de dipolo elétrico da molécula, fazendo com que a radiação incidente 

reaja com esta e origine os espectros (Figura 10). Esta vibração atômica das moléculas 

apresenta energia relacionada com a região do espectro eletromagnético correspondente ao 

infravermelho (100 a 1000cm-1). A figura 11 ilustra um equipamento utilizado nesta análise. 

 

 

Figura 10: Principio de funcionamento do FTIR. 
Fonte: Themor Nicolet (2001) 

 

 

 
Figura 11: Equipamento de análise de FTIR.  

 
 
8. Fundamentação Teórica Análise Térmica 
 

A análise térmica de materiais pode ser utilizada em estudos de diversos materiais, tais 

como polímeros, cerâmicas, substâncias sintéticas, naturais e compósitos. Apresentam uma 

série de vantagens, tais como: caracterização qualitativa e quantitativa de amostras, 

determinação de temperaturas e entalpias características de mudanças de estados físicos e 
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avaliação da decomposição térmica de materiais (SILVA, et al, 2007).  Em termos 

conceituais a análise térmica pode ser definida como: 

 “Medidas de análises de mudança de uma propriedade em uma amostra, que é 

relacionada a uma variação de temperatura imposta” (BROWN, p. 2, 2004); 

O termo análise térmica envolve uma série de técnicas que analisam os fenômenos 

de transformação que ocorrem nas matérias-primas isoladas e nas composições a 

serem estudadas, em função do tratamento térmico a ser empregado (PICOLE, p. 33, 

2006). 

 

 Silva et al (2007) citam que uma análise térmica, pode ser considerada termoanalítica 

quando envolve a mediação de uma propriedade física em função de uma temperatura, tais 

como, massa, características mecânicas, características ópticas, acústicas e elétricas.  

O esquema básico para as análises térmicas principais decorre da deposição de 

amostra, em geral em pequenas quantidades, em ambiente onde se observam modificações em 

função do tempo e da temperatura. As modificações são então avaliadas por um transdutor 

que repassam a informação ao computador do equipamento gerando as informações no 

formato de gráficos / espectros (SILVA et al, 2007; BROWN, 2004; PICOLE, 2006), 

conforme esquema básico de representação abaixo – Figura 12. 

 

 

Figura 12: Esquema representação básico das análises térmicas. Fonte: Bronw (p. 5, 2004) 
 
 Dentre as técnicas de análise térmica mais utilizadas na literatura consultada, para 

caracterização de materiais utilizados na presente pesquisa, poliuretano, álcool polivinílico e 
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hidroxiapatita, foi possível se observar uma predominância de TG, DMA e DSC, conforme 

representação na tabela 01. 

 
Tabela 01: Análise térmica de poliuretano, hidroxiapatita e /ou PVA citados na literatura consultada 

AUTOR MATERIAL  ANÁLISES 
Mothé e Araujo (2004) Compósito de poliuretano e fibra 

vegetal 
TG e DSC 

Siqueira et al (2010) Poliuretano termofixo DSC 
Escócio et al (2011) Compósito de poliuretano e Mica TG, DMA e DTA; 
Amico et al (2011)  Espuma de poliuretano com talco em 

sua estrutura 
DSC e TG 

Cardoso (2010) Espuma de poliuretano TG e DMA 
Cangemi (2010) Espuma de poliuretano TG 

Santos et al (2005)   Hidroxiapatita TG e DSC 
Gouveia (2008) Hidroxiapatita com Mg em sua estrutura TG e DTA 

Rangel et al (2007 Compósito de poliuretano e 
hidroxiapatita 

TG, DSC e DMA 

Cândido Júnior et al (2007) Estrutura de PVA e goma; TG e DSC 
Cavalheiro (2010) Estrutura de PVA e PLD; TG e DSC 
Singal et al (2012)   Compósito de PVA e prístina TG e DSC 
Yang et al (2008)   Compósito de PVA e hidroxiapatita TG  

  
 
 
 Silva et al (p. 03, 2007) fazem a seguinte recomendação: 

 
É importante a associação de dados provenientes dos ensaios de TG/DTG e DSC, 
para melhor caracterização de materiais, visto que a TG/DTG indica eventos 
térmicos relacionados a variações de massa, enquanto a DSC detecta eventos 
associados ou não à perda de massa. 

 
Nesta perspectiva buscou-se desenvolver as análises térmicas das estruturas 

apresentadas nesta pesquisa através do TG, que é melhor detalhada abaixo. 

 A análise termogravimética (TG) pode ser entendida como, segundo Van de Voort 

(2007) como: “onde a mudança da massa de uma amostra é analisada em função da 

temperatura”. 

 O esquema representativo do sistema de medidas do TG é apresentado na figura 13, 

sendo representado pela utilizam de pequenas quantidades de amostras, na ordem de 

miligramas que são acondicionadas em pequenas cubetas e levados a um sistema denominado 

termobalança. Neste ambiente, o material é exposto a uma variação de temperatura fazendo – 

o perder peso, devido a secagem, reações químicas ou liberação de gases.  Essa perda de 

massa é então registrada em função da temperatura e tempo (VAN DE VOORT, 2007; 

BROWN, 2004).  
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Figura 13: Representação esquemática do sistema de avaliação Termogravimétrico (TG). Fonte:  Van 
de Voort (p. 12, 2007) 
 
 
9. Fundamentação da adsorção de Azoto 

 

 A caracterização da superfície de uma amostra, incluindo-se irregularidades na 

superfície e poros internos, podem ser determinados através do nível de adsorção de um gás 

inerte. A quantidade absorvida deste gás inerte está relacionado não apenas com a área 

superficial, mas com a temperatura, pressão do gás e o nível de interação entre o gás e a 

amostra sólida. O nitrogênio é o gás mais utilizado, pois está mais disponível em grau de 

pureza elevada e apresenta nível de interação com a maioria dos sólidos relativamente forte.  

 

10. Fundamentação da porosimetia de Hg 

 

O comportamento de um líquido, que apresenta a característica de não molhar um 

objeto poroso imerso neste líquido, foi primeiro descrito por Washburn em 1921 e a equação 

básica que governa este comportamento leva o seu nome. A equação é diretamente aplicada 

ao Mercúrio, o único líquido conhecido que apresenta a característica citada acima  (Webb e 

Orr, 1997). 

A maioria dos líquidos penetra os poros dos sólidos porosos devido à capilaridade, a 

qual está relacionada com a geometria da interface líquido-sólido e com o ângulo de contato 

que o líquido forma com o sólido. O Mercúrio não penetra os poros de um sólido por ação 

capilar. Para penetrar os poros do material, é necessária a aplicação de uma pressão em 

proporção inversa ao tamanho das aberturas dos poros. O Mercúrio líquido possui uma alta 

tensão superficial, ou seja, as forças moleculares na sua superfície tendem a contrair seu 

volume dentro de uma forma com menor área superficial possível (Webb e Orr, 1997). 
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11. Fundamentação do Potencial Zeta 

 

Diversos fatores podem influenciar na capacidade absortiva de uma biomassa, dentre 

elas podem ser exemplificados, a quantidade de biomassa e tamanho de suas partículas bem 

como a carga superficial destas. O parâmetro físico para se aferir esta carga superficial  das 

partículas é denominado potencial Zeta (YAN-HUI et al, 2003). 

McFadyen & Fairhurst (2012) define-a como: uma função da carga da superfície da 

partícula (isto não é, como é muitas vezes erroneamente afirmado, a carga de superfície em 

si) e da natureza e da composição do meio circundante, em que a partícula é dispersa.  

Bouyer et al (2000) indica que o potencial zeta pode ser definido conforme a equação 

de Smoluchowski: 

 

  

Onde: 

 ζ = Pontencial zeta (mV) 

 fH = Constante de Henry 

 me = mobilidade eletroforética 

 ε = Permicividade  

O pH é um dos fatores que podem afetar a variação deste potencial, sendo entendido 

como ponto isoelétrico a região em que o valor do pH confere Potencial zeta igual a zero 

(YAN-HUI et al, 2003; BOUYER et al 2000).  

Erdemoglu and Sarikaya (2006) afirmam que o pH interfere em sistemas aquosos para 

remoção de metais pois interfere nas cargas de superfície da biomassa bem como podem 

reduzir a inonização de algumas espécies químicas interferindo no processo de biossorção.  

 Afirmação semelhante é realizada por Sadowski (2001), que se refere a formação de 

cargas negativas em determinados pH (dependente da constituição química da biomassa) de 

forma que íons H+ sejam dissociados ao meio liberando sítios de ligação (S-):  

 SH → -S- + H+ 

Relativo à dispersão das partículas da biomassa em meio aquoso, o potencial zeta pode 

favorecer ou dificultar, sendo considerado um sistema estável quando não se está nas 

condições de Isoelétricas, pois a redução da carga negativa, pode destabilizar o sistema, 

reduzindo a afinidade pelos metais e gerando floculação da biomassa adsorvente 

(MARKIEWICZ et al, 2012; FEDOTOV, 2011).  
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 A relação entre o potencial zeta e o distanciamento entre partículas, está ilustrado na 

figura 14, onde se é possível obervar uma partícula com cargas negativas em no meio liquido 

circundade a esta se observa uma camada positiva, no qual o distanciamento destes pontos, 

relativo ao potencial zeta é primordial para a repulsão ou agregação das partículas, de uma 

biomassa adsorvente, interferindo desta forma positivamente ou negativamente no sistema de 

remoção de metais pesados do meio aquoso.  

 

 

Figura 14: Relação do Potencial zeta x distância entre as partículas. Marvel (2012). 

 


