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RESUMO: O cobre é um dos metais mais utilizados nos processos decorativos 
das indústrias galvânicas. A presença do cobre nos efluentes galvânicos, por 
ser um metal pesado, compromete a vida das pessoas e dos animais. O 
principal objetivo deste trabalho é remover o cobre destes efluentes, utilizando 
para este propósito tensoativos aniônicos. O processo de remoção consiste em 
utilizar a partepolar do tensoativo aniônico para interagir com o cobre bivalente 
em solução. Os tensoativos utilizados neste estudo foram derivados dos óleos 
de soja, coco e girassol. Utilizou-se a água de lavagem do processo de cobre 
ácido de uma indústria galvânica como base para a obtenção do efluente 
sintético (280 ppm Cu+2). Para avaliar os parâmetros que influenciam no 
processo foram desenvolvidos planejamentos experimentais fatoriais 23 e 
32.Para cada tensoativo derivado dos óleos vegetais avaliados (OSS, OCS e 
OGS) as variáveis independentes utilizadas no planejamento foram: a 
concentração de tensoativo (1,25 a 3,75 g/L), pH (5 a 9) e presença de um 
polímero aniônico (0 a 0,0125 g/L).A partir dos resultados colhidos neste 
primeiro planejamento experimental e dos cálculos obtidos através da relação 
estequiométrica entre os tensoativos e o cobre em solução foram realizados 
novos ensaios experimentais, variando a concentração do tensoativo na faixa 
de 1,25 a 6,8 g/L. Os resultados obtidos através do planejamento experimental 
foram submetidos a avaliação estatística para obtenção de gráficos de pareto e 
do modelo matemático que descreve a eficiência do processo na remoção do 
cobre. A avaliação estatística dos planejamentos experimentais fatoriais 23 e 
32,onde se utilizou óleo de coco saponificado, apresentou o modelo matemático 
que melhor descreveu o processo de remoção do cobre. Conclui-se que, através 
da utilização de metodologias de planejamento experimental e da variação da 
concentração dos 3tensoativos(1,25 a 6,8g/L), o OCS foi o tensoativo mais 
eficiente, chegando a remover 100% do cobre presente na solução. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cobre, Metal Pesado, Efluente Galvânico, Tensoativo 
Aniônico, Remoção. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Copper is one of the most used metals in platingprocesses of galvanic industries. The 
presence of copper, a heavy metal, in galvanic effluents is harmful to the environment.The 
main objective of this researchwas the removal ofcopperfromgalvanic effluents, using for 
this purpose anionic surfactants. The removal process is based on the interaction between the 
polar head group of the anionic surfactant and the divalent copper in solution. The surfactants 
used in this study were derived from soybean oil (OSS), coconut oil (OCS), and sunflower 
oil (OGS). It was used a copper synthetic solution (280 ppm Cu+2) simulating the rinse water 
from a copper acid bath of a galvanic industry. It were developed 23and 32 factorial designs 
to evaluate the parameters that have influence in theremoval process. For each surfactant 
(OSS, OCS, and OGS), the independent variables evaluated were: surfactant concentration 
(1.25 to 3.75 g/L), pH (5 to 9) and the presence of an anionic polymer (0 to 0.0125 g/L).From 
the results obtained in the 23 factorial design and in the calculus for estimatingthe 
stoichiometric relationship between surfactants and copper in solution, it were developed 
new experimental tests, varying surfactant concentration in the range of 1.25 to 6.8 g/L (32 
factorial design).The results obtained in the experimental designs were subjected to statistical 
evaluations to obtain Pareto charts and mathematical modelsfor Copper removal efficiency 
(%). The statistical evaluation of the 23 and 32factorial designs, using saponifiedcoconut oil 
(OCS), presented the mathematical model that best described the copper removal process.It 
can be concluded that OCS was the most efficient anionic surfactant, removing 100% of the 
copper present in the synthetic galvanic solution. 

 

KEYWORDS: Copper, Heavy Metal, Galvanic Effluents, Anionic Surfactant, Removal.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A poluição do meio ambiente tornou-se assunto de interesse público em todas as 

partes do mundo. Não somente países desenvolvidos, assim como os países em 

desenvolvimento, são afetados pelos impactos da poluição. Inúmeros processos industriais, 

particularmente os existentes na indústria metalúrgica, como a galvanoplastia, geram 

efluentes tóxicos contendo teores de metais pesados elevados, acarretando, desta forma, a 

necessidade de um tratamento prévio antes de seu descarte. Este tratamento se justifica não só 

por exigências legais, para que o efluente se adéqüe aos padrões estabelecidos pelos órgãos 

ambientais locais, mas, também, por razões econômicas, quando for possível a reciclagem de 

reagentes e a recuperação de metais. 

O processo de galvanoplastia é realizado por intermédio de uma solução em que estão 

dissolvidos metais, objeto da deposição na superfície, no qual se faz atravessar uma corrente 

contínua elétrica de baixa tensão, mas de grande amperagem. Esse processo químico consiste 

na deposição de finas camadas de um desses metaisdissolvidos,menos sujeito aos efeitos da 

corrosão, sobre uma peça metálica, com a finalidade principal de assegurar melhor proteção 

da peçaconstituída de um metal mais suscetível à corrosão. 

Durante o processo de eletrólise, dentro da produção galvânica, ocorre a formação de 

efluentes ácidos, cianídricos e crômicos, entre outros. Estes efluentes são gerados pelas águas 

de lavagens e descarte de concentrados ácidos ou alcalinos dos sais constituintes do banho 

galvânico. Tais efluentes, caso não sejam tratados, poderão ter comodestino final os corpos de 

água superficiais, causando grande efeito poluidor, especialmente por conter metais pesados. 

Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de propor uma nova tecnologia, em que 

as substâncias utilizadas na extração sejam economicamente mais viáveis e que causem 

menores danos ao meio ambiente.  

Com o intuito de atender a essa necessidade, o presente trabalho propõe uma avaliação 

do tratamento de um efluente sintético de cobre utilizando aditivos convencionais do 

tratamento empregado na indústria galvânica, hidróxido de sódio e polímero aniônico, 

bemcomo tensoativos aniônicos derivado de óleos vegetais. O principalpropósito do 

tratamento proposto é enquadraro efluente galvânico tratado de acordo com o que determina a 

legislação vigente, ,evitando, assim, a contaminação ambiental e conseqüentes problemas de 

saúde causados pela ação tóxica desses elementos sobre os seres vivos. 
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O trabalho é apresentado em cinco capítulos.No primeiro capítulo tem-se esta 

introdução.No segundo capítulo são apresentadosos aspectos teóricos relacionados à pesquisa 

e a discussão de alguns trabalhos referentes a extração de metais pesados. No terceiro capítulo 

são apresentados os materiais e métodos experimentais utilizados neste trabalho. No quarto 

capítulo são apresentados os resultados experimentais e suas discussões. As conclusões e 

considerações finais são apresentadas no quinto capítulo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. GALVANOPLASTIA 

 

A galvanoplastia é um processo químico que consiste no depósito de finas camadas de 

um metal sobre superfícies de corpos metálicos ou não, por meios químicos ou 

eletroquímicos, a partir de soluções aquosas que contêm metais, tais como: o cromo, o níquel, 

o cobre, o zinco, o cádmio, entre outros, seguidos de enxágúes com água para limpeza 

(COSTA, 1998). 

 

 A eletrodeposição ou galvanoplastia está relacionada com revestimento de superfícies. 

É esse o processo utilizado na prateação, na niquelação, na cromeação, na zincagem,na 

cobreação, na douração, etc. Neste processo as reações não são espontâneas, sendo necessário 

fornecer energia elétrica para que ocorra a deposição dos elétrons (eletrólise). A 

galvanoplastia é, portanto, um processo de eletrodeposição no qual o objeto que vai receber o 

revestimento metálico é ligado ao pólo negativo de uma fonte de corrente contínua e se torna 

catodo. O metal que vai proporcionar o revestimento é ligado ao pólo positivo e vai ser o 

anodo. O objeto a ser revestido deve conduzir a corrente elétrica. Quando o anodo é 

constituído pelo metal que se quer revestir a peça, o processo eletrolítico ocorre com a 

transferência de metal deste eletrodo para a peça, através da solução eletrolítica que deve 

conter como eletrólito um sal que contém os cátions do mesmo metal (COSTA, 1998). 

 

O processo na indústria galvânica ocorre num tanque com tambor rotativo. Este 

tambor, contendo a peça que se deseja dar acabamento,gira dentro da solução que contém os 

sais na forma de íons metálicos a serem depositados,dando o acabamento metálico desejado a 

peça. Um retificador gera a corrente elétrica que passa através dos pólos negativo e positivo 

do retificador e as cargas positivas atraem os ânions dos sais, que atacam os anodos que 

contém os metais na forma de barras, fazendo com que o metal passe para a solução na forma 

de eletrólito metálico, repondo o mesmo na solução, já que o consumo do eletrólito é 

ocasionado pela deposição nas peças e pelo arraste do banho no momento em que as peças 

são retiradas do tambor rotativo (Figura 1). 
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Figura 1. Tanque com tambor rotativo do banho de cobre ácido. 

 

Fonte:Autor 

 

 A origem dos efluentes galvânicos se deve às águas de lavagem em que são 

submetidas às peças oriundas dos banhos galvânicos. As peças arrastam os eletrólitos dos 

tanques com os banhos galvânicos e, durante a lavagem, passam para os respectivos tanques 

de lavagem. São vários tanques onde as peças são inseridas numa seqüência pré-estabelecida, 

garantindo que o primeiro tanque sempre receba a peça oriunda dos tanques galvânicos. 

Sendo assim, o 1º tanque de lavagem é o que concentra a maior parte dos íons metálicos 

dissolvidos, os outros tanques, na sequência, contêm a água com uma quantidade menor de 

eletrólito. 

Os tanques de lavagem (Figura 2) possuem válvulas de drenagem que lançam estas 

soluções para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) gerando, desta forma, os efluentes 

metálicos. 

 

Figura 2. Tanques de lavagem dos banhos de cobre ácido. 

 

Fonte:Autor 
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2.2. BANHOS ELETROLÍTICOS GERADORES DOS EFLUENTES GALVÂNICOS 

 

Os efluentes líquidos das indústrias ou setores de eletrodeposição, anodização e outros 

tratamentos de superfícies metálicas são constituídos, principalmente, pelas águas de lavagem 

de peças que seguem as operações de desengraxe alcalino, decapagem ácida e eletrodeposição 

(METCALF & EDDY, 1991). Os metais pesados presentes nestes efluentes, que são 

substâncias tóxicas e não biodegradáveis, tendem a permanecer no meio indefinidamente, 

circulando e eventualmente acumulando-se durante toda cadeia alimentar, conduzindo asérios 

problemas ecológicos e à saúde humana, em conseqüência de sua solubilidade e mobilidade 

(VIJAYARAGHAVAN etal., 2005). 

O processo de galvanização basicamente envolve uma seqüência de banhos consistindo 

de etapas de pré-tratamento, de revestimento e de conversão de superfície. Entre estas etapas, 

a peça sofre um processo de lavagem. Desta forma, são originados efluentes líquidos, 

emissões gasosas e resíduos sólidos que necessitam de tratamento específico (CPRH, 2001). 

No fluxograma apresentado na Figura 3, são mostrados os pontos de geração de poluentes de 

um típico processo galvânico. 
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Figura 3. Fluxograma de um processo de galvanoplastia com indicação de pontos de geração 
de efluentes. Fonte: CPRH (2001). 

 

2.2.1. Banho de cobre ácido 

 

Na galvanoplastia, o banho de cobre ácido é utilizado com a finalidade de 

proporcionar nivelamento às peças antes que estas sejam submetidas ao banho de níquel. A 

Tabela 1 apresenta a composição do banho. As águas de lavagem do banho de cobre ácido 

geram o íon cobre bivalente e o ânion sulfato no efluente galvânico. 

 

Tabela 1. Composição do banho de cobre ácido. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Sulfato de cobre pentahidratado 200 

Ácido sulfúrico 80 

Fonte:Autor 
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2.2.2. Banho de cobre cianídrico. 

 

O banho de cobre cianídrico serve como depósito intermediário para as peças que tem 

como base o ferro e o zamac. A Tabela 2 apresenta a composição do banho com suas 

concentrações. As águas de lavagem do banho de cobre cianídrico geram o íon cobre 

monovalente e o ânion cianeto no efluente galvânico. 

 

Tabela 2. Composição do banho de cobre cianídrico. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Cianeto de cobre  60 

Cianeto de sódio 20 

Fonte:Autor 

2.2.3. Banho de Zinco ácido 

 

O banho de zinco ácido é utilizado em peças que não são submetidas a esforço na 

montagem, pois seu depósito é duro, e tem boa eficiência catódica e brilho no depósito. A 

Tabela 3 apresenta a composição do banho com suas concentrações. As águas de lavagem do 

banho de zinco ácido geram o íon zinco bivalente e o ânion cloreto no efluente galvânico. 

 

Tabela 3. Composição do banho de zinco ácido. 

 

Composição do banho 

 

Concentração (g/L) 

Cloreto de zinco 75 

Cloreto de potássio 200 

Ácido bórico 25 

Fonte:Autor 

 

2.2.4. Banho de níquel ácido 

 

O banho de níquel ácido é um banho de boa eficiência catódica e que tem um depósito 

com bom brilho e nivelamento. Estas propriedades são obtidas, respectivamente, por 
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abrilhantadores e niveladores. A Tabela 4 apresenta a composição do banho com suas 

concentrações. As águas de lavagem do banho de níquel ácido geram o íon níquel bivalente e 

o ânion cloreto e sulfato no efluente galvânico. 

 

Tabela 4.Composição do banho de níquel ácido. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Sulfato de níquel  270 

Cloreto de níquel 90 

Ácido bórico 45 

Fonte:Autor 

2.2.5. Banho de estanho ácido 

 

Na galvanoplastia, o banho de estanho ácido é utilizado com a finalidade de 

proporcionar uma boa proteção à corrosão e tem uma excelente eficiência catódica. A Tabela 

5 apresenta sua composição. As águas de lavagem do banho de estanho ácido geram o íon 

estanho bivalente e o ânion sulfato no efluente. 

 

Tabela 5.Composição do banho de estanho ácido. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Sulfato de estanho 30 

Ácido sulfúrico 202,4 

Fonte: Autor 

2.2.6. Banho de prata 

 

O banho de prata é utilizado como acabamento final. Antes de ser aplicado na peça, a 

mesma é submetida a um banho de cobre cianídrico. A Tabela 6 apresenta a composição do 

banho com suas concentrações. As águas de lavagem do banho de prata geram o íon prata 

monovalente e o ânion cianeto no efluente galvânico. 
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Tabela 6. Composição do banho de prata. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Dicianeto de potássio e prata 55,5 

Cianeto de potássio 130 

Fonte:Autor 

2.2.7. Banho de ouro 

 

O banho de ouro,assim como o da prata, é um acabamento final eé aplicado sobre um 

depósito de níquel. Normalmente, seu depósito tem espessura menor que 0,1 µm. A Tabela 7 

apresenta a composição do banho de ouro com suas concentrações. As águas de lavagem do 

banho de ouro geram o íon ouro monovalente e o ânion cianeto no efluente. 

 

Tabela 7. Composição do banho de ouro. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Dicianeto de potássio e ouro 0,5 

Cianeto de potássio 80 

Fonte:Autor 

 

2.2.8. Banho de Zinco cianídrico 

 

O banho de zinco cianídrico tem alto poder de penetração, pois tem cianeto de sódio 

em sua composição e é utilizado em peças que tem como acabamento final uma cor de prata 

envelhecida. A Tabela 8 apresenta a composição do banho com suas concentrações. As águas 

de lavagem do banho de zinco cianídrico geram o íon zinco bivalente e o ânion cianeto no 

efluente galvânico. 

Tabela 8. Composição do banho de zinco cianídrico. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Óxido de zinco 43,5 

Cianeto de sódio 100 

Hidróxido de sódio 80 

Fonte:Autor 
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2.2.9. Banho de latão cianídrico 

 

É um banho que deposita dois metais ao mesmo tempo, o cobre e o zinco, com 

objetivo de obter a liga de latão sobre o substrato de ferro ou zamac. Por ter cianeto de sódio 

em sua composição, o banho apresenta excelente poder de penetração. A Tabela 9 apresenta a 

composição do banho com suas concentrações. As águas de lavagem do banho de latão 

cianídrico geram os íons zinco e cobre, ambos bivalentes, e o ânion cianeto no efluente 

galvânico. 

 

Tabela 9. Composição do banho de latão cianídrico 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Cianetode zinco  27 

Cianeto de cobre 45 

Cianeto de sódio  20 

Fonte:Autor 

 

2.2.10. Banho de cromo (condicionador) 

 

 É um banho que tem como objetivo promover microfissuras em peças de plástico, para 

que em seguida as peças possam ser submetidas a depósito de níquel por imersão. A Tabela 

10 apresenta a composição do banho com suas concentrações. As águas de lavagem do banho 

de cromo geram o íon cromo hexavalente e o ânion sulfato no efluente galvânico. 

 

Tabela 10. Composição do banho de cromo. 

Composição do banho Concentração (g/L) 

Ácido crômico  400 

Ácido sulfúrico 400 

Fonte:Autor 
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2.3. TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DO EFLUENTE GALVÂNICO 

 

 O tratamento físico-químico de efluentes galvânicos consiste em coletar e tratar 

separadamente cada uma das correntes dos seus respectivos banhos. Neutralizam-se os 

despejos ácidos e alcalinos. Trata-se por oxidação os cianetos, por redução do ânion cromato 

(cromo hexavalente) e por quebra da emulsão o óleo emulsionado. 

A oxidação dos cianetos faz-se por meio de cloro livre, ou sob a forma de hipoclorito, 

sendo o cianeto(CN-) transformado em cianato(CNO-), para, em seguida, o cianato decompor-

se em gás carbônico (CO2) e nitrogênio (N2), conforme a quantidade de cloro empregada. 

O processo mais conhecido na eliminação de metais pesados (Fe, Zn, Mn, Ag, etc) 

consiste em associar o metal, na forma iônica, com hidróxido e carbonato, pela elevação do 

pH. Além do carbonato,os íons de cálcio são eliminados como sulfato. Todos os metais 

respondem ao tratamento pelo aumento de pH, com raras exceções. 

 

2.3.1. Neutralização 

Tanto os metais, como também os não metais, têm um pH ótimo de precipitação, o que 

é realizado pela adição de diversos agentes químicos. No caso do pH ácido, o mesmo é 

alterado pela adição de: leite de cal, hidróxido de sódio, carbonato de sódio ou óxido de 

magnésio. Já no caso do pH alcalino, o mesmo é alterado pela adição de ácido sulfúrico, ácido 

clorídrico ou ácido fosfórico. 

 

O ajuste de pH tem por objetivo proporcionar as condições ótimas para a precipitação 

dos hidróxidos, carbonatos ou sulfatos dos íons metálicos presentes, para permitir sua 

posterior remoção, por decantação e/ou filtração. O pH ideal para decantação e/ou filtração 

está especificado na Tabela 11. 
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Tabela 11. Limite de solubilidade de metais pesados de acordo com a variação de pH. 

Concentração dos metais em solução após precipitação (mg/L) 

pH Ferro Níquel Cromo Zinco Cádmo Cobre 

6,5 0,8 19,2 17,8 18,5 19,2 11,0 

7,0 0,4 18,9 13,7 17,8 18,4 5,8 

8,0 0,0 10,8 7,1 9,1 15,2 2,4 

8,5 0,0 2,3 5,0 1,6 4,8 1,7 

9,0 0,0 0,6 3,4 1,5 0,9 1,2 

10 0,0 0,0 0,3 8,4 0,0 0,4 

Fonte:Labortec 

 

2.3.2. Coagulação e floculação 

 

Segundo RITCHER &AZEVEDO NETTO (1991), os termos coagulação e floculação 

são utilizados como sinônimos, uma vez que ambos significam o processo integral de 

aglomeração das partículas. A coagulação é o processo através do qual o agente coagulante 

adicionado a água reduz as forças que tendem a manter separadas as partículas em suspensão, 

e a floculação é a aglomeração dessas partículas por meio de transporte fluido, formando 

partículas maiores que possam sedimentar. 

 

Os efluentes, em geral, estão constituídos por uma mistura de impurezas, como: 

sólidos suspensos, óleos e graxas, compostos aromáticos, solventes, ânions e metais pesados. 

Para eliminar todas as impurezas em uma Estação de Tratamento de Efluente, primeiro devem 

ser eliminados os sólidos suspensos, óleos e graxas, para, depois, serem eliminadas as 

impurezas químicas dissolvidas, através de um processo físico-químico que consiste em 

transformá-las, através de reações químicas, em compostos insolúveis. 

 

 

 

Nos processos de coagulação e floculação, dentre os vários aditivos utilizados, pode-se 

citar os polieletrólitos, que são excelentes auxiliares de coagulação e floculação, facilitando, 
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com isso, o tempo de sedimentação no reator ou decantador, além da clarificação imediata do 

sobrenadante (água tratada). Os polieletrólitos, chamados comercialmente de polímeros, 

existem em 2 estados: líquido e sólido. São divididos em 4 grupos: catiônicos, aniônicos, não 

aniônicos,e sua combinação, sendo todos solúveis em água. 

 

2.3.3. Sedimentação/decantação 

 

A nucleação das partículas (compostas de hidróxidos, carbonatos e sulfatos) na 

coagulação e floculação, permite que, em minutos, forme-se um precipitado e um 

sobrenadante. O sobrenadante é chamado de líquido clarificado e o precipitado de lodo, já que 

se constitui de partículas sólidas(Figura 4). 

 

Figura 4. Reator de neutralização e precipitação. 

 

Fonte:Autor 
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2.3.4. Filtração 

 

 A filtração, ou desidratação do lodo, representa a separação de sólidos do líquido. 

Efetua-se fazendo passar a mistura através de um meio poroso. Os sólidos ficam retidos na 

superfície do meio filtrante, em forma de torta, e o líquido sai isento de sólidos. 

Entre os sistemas de filtração, os mais utilizados são: filtro prensa de placas,filtração 

em centrífuga e leitos de secagem. 

A escolha do sistema adequado depende da quantidade de lodo gerado e da área 

disponível na indústria. A eficiência deste é medida em função da concentração da massa seca 

e do teor de umidade da torta do lodo. 

2.4. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Para realizar o tratamento de efluentes industriais por processos físico-químicos é 

necessária utilizar uma série de equipamentos que são parte das etapas dos diversos processos 

envolvidos. 

2.4.1. Dosadores 

 

São tanques de polipropileno que são utilizados para preparar os reagentes que serão 

usados para promover a remoção dos íons metálicos. A Figura 5 mostra estes dosadores. 

 

Figura 5. Tanques dosadores 

 

Fonte:Autor 
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2.4.2. Reatores 

 

São tanques onde ocorrem as reações de neutralização, coagulação e sedimentação, 

através da adição de agentes químicos, tais como: ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, 

hipoclorito de sódio, metabissulfito de sódio e polieletrólito. A Figura 6 ilustra estes reatores. 

 

 

Figura 6. Reatores de precipitação. 

 

Fonte:Autor 

2.4.3. Tanque de lodo 

 

O lodo formado no fundo do tanque dos reatores é levado por gravidade para o tanque 

de lodo, Figura 7, onde ocorre a decantação e o adensamento, reduzindo o volume e 

aumentando a concentração de sólidos, além de servir de tanque pulmão para o filtro-prensa. 
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Figura 7. Tanque de lodo 

 
Fonte:Autor 

 

2.4.4. Tanques de acúmulo 

 

São tanques destinados a receber efluentes galvânicos com características particulares. 

Normalmente estes efluentes são separados como oriundos de banhos:ácidos, cianídricos e 

crômicos. Estes efluentes são levados do recalque da bomba até os reatores onde serão 

tratados individualmente. A Figura 8 mostra este tipo de tanque. 

Figura 8. Tanques de acúmulo. 

 
Fonte:Autor 
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2.4.5. Filtro-prensa 

 

O filtro prensa,Figura 9, é um equipamento que recebe, através de bombeamento, o 

lodo proveniente do tanque de lodo. É no filtro-prensa que ocorre a desidratação do lodo, 

resultando na torta com 20 a 35% de matéria seca. Esta torta é encaminhada, por gravidade, 

através de um funil, para os tambores, caçambas e contêineres para, posteriormente, ser 

transportada para aterro ou para incineração. 

 

Figura 9. Filtro prensa de placas 

 
Fonte:Autor 

 

2.5. REAÇÕES QUÍMICAS 

 

São vários os agentes químicos que podem ser usados no tratamento de efluentes 

industriais. Quando esses agentes químicos entram em contato com as águas de lavagens dos 

banhos galvânicos, ocorrem reações químicas que, dependendo do composto formado, 

necessitam de tratamentos específicos. A seguir são apresentadas as reações envolvidas no 

tratamento de alguns efluentes de banhos galvânicos. 

2.5.1. Cianetos 

 

O tratamento das águas de lavagem desses banhos é realizado em duas etapas. 

Primeiramente proceder-se-á á oxidação em meio alcalino dos cianetos de sódio, potássio, 
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cobre, zinco e níquel para cianato. No segundo estágio é realizada a oxidação dos cianatos 

para formação dos gases dióxido de carbono e nitrogênio. 

 

1º Estágio: Oxidação dos íons cianetos para cianato com hipoclorito de sódio, 

 

NaCN +NaClO→NaCNO + NaCl 

 

2º Estágio: Oxidação dos íons cianato até dióxido de carbono e nitrogênio molecular. 

2NaCNO + 3NaClO + H2O → N2 + 2CO2 +3NaCl + 2NaOH 

2.5.2. Cromo 

 

Os átomos de cromo normalmente encontram-se em estado hexavalente, como ácido 

crômico, ou trivalente: 

 

CrO3 + H2O → H2CrO4 

 

A redução de cromo hexavalente para cromo trivalente realiza-se com metabissulfito 

de sódio em meio ácido, o que envolve duas reações: 

Na2S2O5 + H2O →2NaHSO3 

O meio ácido geralmente é composto por ácido sulfúrico, então: 

 

4H2CrO4 + 6NaHSO4 + 3H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 10H2O 

 

Em seguida, a neutralização com hidróxido de sódio forma precipitação de hidróxido 

crômico. 

Cr2(SO4)3 +6NaOH→ 2Cr(OH)3↓ +3Na2SO4 
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2.5.3. Neutralização 

 

2.5.3.1. Banho de cobre ácido 

O sulfato de cobre é neutralizado com hidróxido de sódio, para obter precipitado de 

hidróxido de cobre. 

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 

2.5.3.2. Banho de níquel ácido 

 O cloreto e o sulfato de níquel são neutralizados com hidróxido de sódio, para obter 
precipitado de hidróxido de níquel. 

NiCl2 + NiSO4 + 4NaOH → 2Ni(OH)2↓ + Na2SO4 + 2NaCl 

 

2.6. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

A Legislação Federal do Brasil que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, estabelecida através do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA),em sua Resolução Nº 430,de 30 de maio de 2011,estabelece em seu Artigo16: 

 

“Art.16–“Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

diretamente no corpo receptor desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste 

artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

 I – Condições de lançamento de efluentes: 

a) pH entre 5 e 9; 

b) Temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor 

não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura; 

c) Materiais sedimentáveis: até 1mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para o 

lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, 

os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

d) Regime de lançamento com vazão máxima de até uma e meia vezes a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 

autoridade competente; 
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e) Óleos e graxas; 

1. óleos minerais: até 20 mg/L; 

2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L; 

f) Ausência de materiais flutuantes 

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20oC): remoção 

mínima de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de 

existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento 

às metas do enquadramento do corpo receptor.” 

Os valores máximos admissíveis, de acordo com o Artigo 16 da Resolução CONAMA 

Nº 430/2011, de algumas substâncias envolvidas nos efluentes galvânicos são mostrados na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 Valores Máximos Admissíveis de algumas substâncias inorgânicas presentes em 
efluentes galvânicos, para lançamentos de efluentes, de acordo com a Resolução CONAMA 
430/2011. 

Substância Valores máximos 

Cianeto total 1,0 mg/L CN 

Cianeto livre 0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6 

Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/LSn 

Níquel total 2,0 mg/L Ni 

Prata total 0,1 mg/L Ag 

Sulfeto 1,0 mg/L S 

Zinco total 5,0 mg/L Zn 

Fonte: CONAMA 430/2011 

2.7. .TENSOATIVOS 

Os tensoativos são compostos anfifílicos que são caracterizados por possuírem dois 

grupos distintos, que diferem nas suas solubilidades(WINSOR, 1948). A Figura 10 mostra 

uma representação esquemática de uma molécula de tensoativo. As cabeças polares sofrem 
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interações solvofílicas com solventes polares, como a água, enquanto a cauda apolar sofre 

interações solvofóbicas com a água. 

 

 

Figura 10. Estrutura de uma molécula de tensoativo. 

 

Os tensoativos quando em solução polar ou apolar, dependendo da concentração em 

que se encontram dissolvidos no meio, formam diversos tipos de agregadas, que são 

mostrados na Figura 11. 

Figura 11. Agregados de tensoativos. 
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2.7.1. Classificação dos tensoativos 

 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a parte polar ou hidrofílica, 

onde tem-se: os tensoativos iônicos (catiônicos e aniônicos), que se dissociam em meios 

aquosos formando cátion e ânion, respectivamente; os tensoativos não-iônicos,que não se 

dissociam em meio aquoso;e, por fim, os tensoativos anfóteros, que dependendo pH assumem 

características catiônicas ou aniônicas. A Figura 12 mostra alguns exemplos desses 

tensoativos. 

 

Figura 12. Representação esquemática dos tipos de tensoativos. 
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2.7.2. . Propriedades dos tensoativos 

 

2.7.2.1. Formação de micelas e CMC 

 
 

As micelas são agregados moleculares formados por monômeros de tensoativos que 

espontaneamente e dinamicamente se associam em solução, a partir de certa concentração, 

denominada de concentração micelar crítica (CMC) (Figura 13). Abaixo da CMC, o 

tensoativo está predominantemente na forma de monômeros,enquanto que acima desta 

concentração existe um equilíbrio dinâmico entre monômeros e micelas (WEEST e 

HARWELL, 1992). 

Em concentrações acima da CMC, as micelas possuem um diâmetro entre 3-6 nm 

contendo em média 30 a 200 monômeros. A cmc depende da estrutura do tensoativo (tamanho 

da cadeia do hidrocarboneto) e das condições experimentais (força iônica, contraíons, 

temperatura, etc) (HINZE, 1979). 

 

Figura 13. Formação do agregado micelar. 

 

O processo de formação dos agregados micelares ocorre num intervalo pequeno de 

concentração de tensoativos, e pode ser detectado pela variação brusca produzida em 

determinadas propriedades físico-químicas da solução como função da concentração do 

tensoativo, como, por exemplo, a tensão superficial, pressão osmótica e condutividade (para 
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tensoativos iônicos)(ELWORTHY et al. 1968). AFigura 14 representa a variação de algumas 

propriedades e nela pode-se observar a mudança de comportamento que estas apresentam ao 

alcançar a cmc (FENDLER, 1992). 

 

As micelas são agregados dinâmicos, podem participar de numerosas reações nas 

quais a solubilização de um ou mais reagentes na micela leva a uma significativa alteração na 

cinética reacional (ROSEN, 1978; MUKERJEE e MYSELS, 1971). 

 

Figura 14. Variação de algumas propriedades físico-químicas, inclusive a concentração de 
monômeros e de micelas. 

 

 

 

2.7.2.2. Balanço Hidrófilo-Lipófilo 

 

Griffin (1954) introduziu a noção de Balanço Hidrófilo-Lipófilo ou 

(BHL),estabelecendo, assim, e pela primeira vez, um sistema para classificar, numericamente, 

as propriedades hidrófilas e lipófilas das substâncias tensoativas. Os valores de BHL estão 
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compreendidos entre 1 e 50, aumentando à medida que a substância torna-se mais 

hidrófila(BARROS NETO, 1994). 

 

O BHL é característico de cada tensoativo e determina a região de sua aplicação. 

Dependendo da necessidade, pode-se escolher um tensoativo de acordo com a escala 

deGriffin, como mostra a Tabela 13. 

 

 

Tabela13. Aplicação dos tensoativosde acordo com os valores de BHL. 

AGENTE EMULSIVOS BHL 

Agentes antiespuma 1 – 3 

Agentes emulsivos (A/O) 3 – 8 

Agentes molhantes 7 – 9 

Agentes emulsivos (O/A) 8 – 16 

Detergentes 13 – 15 

Agentes solubilizantes          16 – 18 

 

 

2.8. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O Planejamento experimental representa um conjunto de ensaios estabelecidos com 

critérios científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a influência de diversas 

variáveis nos resultados de um dado sistema ou processo (Barros Neto et al., 2007). 

Esse objetivo maior pode ser dividido em outros objetivos, de acordo com o propósito 

dos ensaios: 

• Determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; 

• Atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os resultados; 

• Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a variabilidade 

dos resultados; 

• Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a influência de 

variáveis incontroláveis. 
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O planejamento experimental é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de 

novos processos e no aprimoramento de processos, na redução da variabilidade dos 

resultados, na redução de tempos de análise e dos custos envolvidos. 

A seguir, destacam-se alguns benefícios da utilização das técnicas estatísticas de 

planejamento experimental: 

• Redução do número de ensaios sem prejuízo da qualidade da informação 

desejada; 

• Estudo simultâneo de diversas variáveis influentes, separando seus efeitos; 

• Realização da pesquisa em etapas, num processo interativo de acréscimo de 

novos ensaios; 

• Seleção das variáveis que influem num processo com número reduzido de 

ensaios; 

• Representação do processo estudado através de expressões matemáticas; 

• Elaboração de conclusões a partir de resultados qualitativos (Barros Netoet al., 

2007) 

 

2.8.1. Planejamento fatorial 

 

 O planejamento fatorial é um tipo de planejamento experimental que é de grande 

utilização em investigações preliminares, quando se deseja saber se determinados fatores tem 

ou não influência sobre a resposta desejada, e não se está preocupado com uma descrição 

muito rigorosa dessa influência (Barros Neto et al., 1996). Tem sido muito aplicado em 

pesquisas básicas e tecnológicas e é classificado como um método do tipo simultâneo, onde as 

variáveis de interesse que realmente apresentam influências significativas na resposta são 

avaliadas ao mesmo tempo. 

Para realizar um planejamento fatorial, escolhem-se as variáveis a serem estudadas e 

efetuam-se experimentos em diferentes níveis desses fatores. A seguir são realizados 

experimentos para todas as combinações dos níveis selecionados. 

De um modo geral, o planejamento fatorial pode ser representado por bk, onde “k” é o 

número de fatores e “b” é o numero de níveis escolhidos. 

Em geral, os planejamentos fatoriais do tipo 2k são os mais comuns. Um dos aspectos 

favoráveis deste tipo de planejamento é a realização de poucos experimentos. Torna-se óbvio 

que com um número reduzido de níveis não é possível explorar de maneira completa uma 
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grande região no espaço das variáveis. Entretanto, pode-se observar tendências importantes 

para a realização de investigações posteriores (Vieira, 1999). 

 

2.8.2. Realização de experimentos e estimativas do erro experimental 

 

 Para se obter o máximo de informações na realização do planejamento fatorial é 

necessário ter alguns cuidados. Um destes cuidados é a realização da repetição de alguns 

ensaio para que se possa estimar o erro experimental A autenticidade das réplicas deve 

representar acertadamente o espaço experimental desenvolvido no planejamento fatorial É 

importante que todos os ensaios e replicas previstos no desenvolvimento do fatorial sejam 

realizados de forma fatorial. (BRASIL et al., 2007). 

 . 

2.8.3. Metodologia de superfície de resposta 

 

 É essencialmente um conjunto de técnicas estatísticas usadas em pesquisas, com a 

finalidade de determinar as melhores condições e de maior conhecimento sobre a natureza de 

certos fenômenos. 

A metodologia de superfície de resposta é uma técnica de otimização baseada no 

emprego de planejamentos fatoriais e tem sido usada com grande sucesso na modelagem de 

diversos processos. Uma superfície de resposta é um gráfico que mostra o comportamento da 

resposta como função de 2 ou mais fatores. A superfície de resposta oferece uma maneira 

conveniente de visualizar como fatores afetam as medidas do sistema (Rodrigues eIemma, 

2005). 

A metodologia de superfície de resposta através de sua aplicação permite selecionar a 

combinação de níveis ótimos na obtenção da melhor resposta para uma dada situação. Então, 

usando a metodologia, é possível aproximar um modelo empírico a uma relação entre os 

fatores e as respostas do processo. 

 Neste método são realizados planejamentos fatoriais para cujos resultados são 

ajustados modelos matemáticos. Estas etapas, conhecidas como etapas de deslocamentos e 

modelagem, podem ser repetidas quantas vezes forem necessárias até que se atinja uma região 

ótima da superfície estudada. A modelagem normalmente é feita ajustando-se modelos 

lineares ou quadráticos a resultados experimentais obtidos a partir de planejamentos 
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experimentais. A modelagem ocorre em busca do caminho de máxima inclinação de um 

determinado modelo, sendo o caminho onde a resposta varia de forma mais pronunciada 

(Barros Neto et al., 2007). 

 

2.9. ESTADO DA ARTE 

 

 Alguns trabalhos encontrados na literatura relatam a extração de metais utilizando 

tensoativos derivado de óleos vegetais. A extração de metais através de um tensoativo ocorre 

devido à interação entre o cátion do metal e o ânion do grupo carboxílico do sal formado 

proveniente da reação entre um ácido graxo e uma base, em especial o hidróxido de sódio e o 

hidróxido de potássio. A seguir são apresentados alguns trabalhos referentes a remoção de 

metais pesados empregando: tensoativos, microemulsões e processos de sorção. 

 

Nivas et al.(1996) estudaram a possibilidade de usarem diferentes tensoativos 

(aniônico,não-iônico e anfótero) para remoção do Cr(VI) do solo, com e sem a adição de um 

agente complexante(DPC - s-difenilcarbazida). Foram utilizados os tensoativos: SDS (dodecil 

sulfato de sódio), AOT, Dowfax 8390, Deriphat 160 e T-Maz 20. Foram empregados dois 

tipos diferentes de solos de subsuperfície. Além da solução de tensoativos, os autores 

avaliaram a remediação empregando somente água. Eles avaliaram a remoção do cromo em 

coluna (concentração inicial de 28mg/kg de Cr IV) e em banho finito (concentração inicial de 

168mg/kg de Cr IV). Quando foi utilizado somente o tensoativo, sem o uso do DPC, a 

remoção foi maior abaixo da CMC e permaneceu praticamente constante acima da CMC, 

sugerindo um mecanismo de troca iônica. Dentre estes tensoativos, o que apresentou o melhor 

resultado foi o tensoativo aniônico Dowfax quando utilizado em associação com o DPC. 

 

Kornecky et al. (1998) empregaram diferentes tensoativos catiônicos sintéticos e/ou 

EDTA para remover o chumbo do solo contaminado. Os ensaios foram realizados em banho 

finito variando a concentração de tensoativo e o pH (4 a 9). Eles conseguiram uma eficiente 

remoção do chumbo em diferentes concentrações de tensoativo,variando de 0,0065 a 1 % de 

tensoativo, obtendo percentuais de remoção de 61% a 82%, enquanto que com EDTA, a 

remoção variou de 86,6 a 95,4%,isto para as mesmas concentrações utilizadas para os 

tensoativos. 
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Forte (1998) utilizou sistemas microemulsionados a fim de promover a extração de 

metais pesados. Neste trabalho,2 fases constituem o processo de extração por microemulsão. 

Na primeira, os íons dos metais pesados que estão na fase aquosa são extraídos pela 

microemulsão. Na segunda fase ocorre a reextração, onde a fase microemulsão, rica em metal, 

é acidificada e o metal é recuperado em uma nova fase aquosa, com maior concentração. O 

sistema utilizado tinha os seguintes constituintes: tensoativo – óleo de coco saponificado; 

cotensoativo - n-butanol; fase óleo - querosene, C / T = 4; salinidade – 2% (NaCl); 

temperatura de 27 º C; fase água – solução aquosa que variou de acordo com o metal em 

estudo (Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Pb). Este trabalho mostrou a grande eficiência da extração de 

metais pesados utilizando microemulsões. 

 

Dantas et al. (1999)realizaram estudo para avaliar a capacidade de adsorção de cromo 

em diatomita. Inicialmente estes autores modificaram a superfície da diatomita com a 

microemulsão e mostraram um aumento significativo na capacidade de adsorção em relação 

àdiatomita não tratada com microemulsão. As isotermas de adsorção foram obtidas (30, 40 e 

50oC) e os modelos de Freundlich e Langmuir foram utilizados para determinar a capacidade 

de adsorção do adsorvente. O processo de dessorção foi realizado, após a etapa de adsorção, e 

o resultado mais satisfatório foi obtido com ácido clorídrico como eluente, mostrando que 100 

% do cromo adsorvido pode ser facilmente eluído com HCl. 

 

Petroni eMunita (2000) avaliaram as condições de adsorção em turfa do cádmio e do 

zinco presentes em solução aquosa. Os ensaios foram realizados em coluna. Foi investigada a 

influência do pH e da presença de outros íons (Na+, Ca+2, Fe+3 e Al+3). Os resultados 

mostraram que a turfa é capaz de adsorver 99% dos metais presentes na solução e os íons Ca+2 

a Al+3 foram os principais interferentes no processo de adsorção. 

 

Aguiar e Guarino(2002)publicaram uma revisão sobre a remoção de metais pesados de 

efluentes industriais utilizando aluminossilicatos. Eles observaram parâmetros que 

influenciam na remoção dos metais pesados, tais como:pH, concentração do metal, efeito da 

remoção de ligantes e a capacidade de zeólitas e argilas. Eles demonstraram que os 

aluminossilicatos podem ser utilizados com êxito para a remoção de metais pesados quando 

em condições otimizadas. Quando a acidez e a concentração de metais no efluente são 

elevadas, observa-se uma redução na eficiência do processo. 
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Lucena Neto(2005) utilizou óleo de coco saponificado em sistemas 

microemulsionados visando avaliar a eficiência destes sistemas na extração do gálio e 

alumínio. Foram avaliados os parâmetros: razão cotensoativo/tensoativo (C/T),pH e 

concentração do metal. Também foi utilizada uma coluna de pratos perfurados para aplicação 

do processo de extração. O sistema apresentou percentual de extração de gálio de 88% e de 85 

% para o alumínio. 

 

Fungaro e Silva (2002) mostraram, através dos seus estudos, que é possível remover 

íons metálicos de soluções aquosas utilizando zeólitas sintetizadas com as cinzas residuárias 

de carvão,que são eficientes trocadoras de íons. Os ensaios foram realizados em banho finito, 

empregando soluções de cádmio, zinco e cobre, com concentração variando entre 127 – 895 

mg/L. Esta faixa de concentração foi usada pelos autores por abranger as concentrações 

usuais encontradas em águas de lavagem da indústria de galvanoplastia. A zeólita da cinza da 

base da chaminé mostrou uma eficiência de remoção ≥70% para os íons cádmio, zinco e 

cobre, após 2 h de agitação, apresentando um resultado favorável para seu uso como 

adsorvente, além o custo reduzido,no tratamentos de efluente contaminados com metais 

pesados. 

 

Ferris et al. (2003)utilizaram a técnica de sorção (adsorção/desorção) empregando 

rejeitos de carvão para remoção de metais pesados dissolvidos em águas poluídas , seguida  

pela flotação por ar dissolvido(FAD) para separar o adsorvente carregado. A conjugação 

destes 2 processos, conhecida como flotação de partículas solventes (FPS), foi  estudada em 

escala de bancada na remoção-separação de íons metálicos (Cu, Ni, Zn) provenientes dos 

efluentes galvânicos. Eles avaliaram os seguintes parâmetros químicos e operacionais: pH, 

concentração de sorvente, concentração de reagentes de flotação, tempo de residência, taxa de 

reciclo e pressão de saturação. Os resultados mostraram que esta técnica conjugada pode ser 

empregada como polimento final de águas residuárias industriais. 

 

Jimenez et al. (2004) analisaram a capacidade da troca catiônica da escolecita (zeólita 

natural) para aplicação no tratamento de águas residuárias. Eles investigaram o processo de 

sorção de cromo (III), níquel (II), cádmio (II) e manganês (II) presentes em efluentes aquosos 

sintéticos. Foram obtidas as isotermas de adsorção de soluções de um único metal. Através da 

avaliação da influência da temperatura (25, 40 e 60 ºC) e do pH (4-6), ficou constatado que a 
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adsorção aumentou consideravelmente quando a temperatura foi mantida a 60 ºC, sendo 

atingida a capacidade máxima de adsorção em pH 6, demonstrando que a escolecita quando 

utilizada em condições favoráveis, pode ser empregada na remoção de metais pesados 

presentes em efluentes aquosos. 

 

Shih-Hsien et al.(2005) utilizaram para extrair Cd e Cu de solo contaminado o quelato 

biodegradável LED3A (derivado do EDTA) em conjunto com um tensoativo aniônico (SDS) 

e um não-iônico (Triton X-100).Eles avaliaram que SDS e o Triton X-100 não foram capazes 

de remover quantidades importantes de Cd e Cu nas concentrações de 20 e 400 mg/Kg, 

respectivamente, mas constataram que ao utilizar a mistura LED3A e 2% do SDS ou Triton 

X-100 a remoção do Cu e do Cd foi maior que 80 %. 

 

Caproni et al. (2005) utilizaram a extração líquido-líquido para remover cádmio e 

chumbo de soluções aquosas. Foram estudados dois sistemas de extração: (1) sistema aquoso 

bifásico obtido pela termosseparação de soluções contendo o tensoativoTriton X-114 (1% 

m/m) e (2) sistema de extração formado com as soluções contendo os metais pesados, hexano 

ou n-butanol. As variáveis analisadas nos ensaios para os métodos (1) e (2) foram: (1)pH (3 e 

7), agente complexante (EDTA, Pirofosfato de Sódio, Sorbitol e Ditizona – de 0,05 a 0,4g), 

temperatura de separação (25 a 50oC) e tempo de separação (15 min)e (2) agente complexante 

(0,1g EDTA, 0,4g Sorbitol, 0,1g Pirofosfato de Sódio e 0,1g Ditizona) e solvente(n-butanol e 

hexano), utilizado na proporção solvente/solução de 1:1. Os resultados mostram que a 

aplicação da extração líquido-líquido visando o tratamento de águas residuárias é bastante 

promissora. O sistema aquoso bifásico contendo Triton X-114 apresentou resultados 

próximos a 100% com o uso do Sorbitol. Porém, devido ao elevado tempo necessário para 

haver a separação de fases à temperatura ambiente e devido à necessidade do uso de 

centrífuga, este processo não é indicado para operação em contínuo, sendo este um fator que 

limita a sua aplicação em processos em larga escala. 

 

Pino (2005) utilizou como adsorvente a casca de coco com intuito de promover a 

remoção dos metais pesados, a saber: Cd, Cr(III), Cr(VI), As, Ni e Zn.No processo de 

biossorção foram avaliados o pH da solução (1 a 10), a concentração inicial dos íons 

metálicos, o tamanho de partícula (0,044 a 0,297 mm) e a cinética do processo (5, 10, 15, 25, 

50 e 120 minutos). As capacidades de adsorção para o As(V), Ni e Zn foram inferiores as 
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obtidas para o Cd, Cr(III) e Cr(VI). Foram utilizados os modelos de Langmuir e Freundlich 

para avaliar a capacidade de biossorção de metais pesados pela casca de coco (Cd - 15 a 2000 

ppm, Cr(III) - 20 a 1200 ppm, e Cr(IV)- 20 a 90 ppm; T = 27 oC).Nos estudos realizados 

foram utilizados 100 mL das soluções dos metais e 5 g/L do pó da casca do coco. O sistema 

foi agitado a 175 rpm por 120 min, a 270 ºC. O filtrado foi analisado e houve remoção de 

90% do Cd para concentrações de até 900 ppm, e para o Cr(III) houve remoção de mais de 

84% em todas as concentrações analisadas. Para o Cr(VI) a remoção foi em torno de 85% até 

a concentração máxima de 60ppm. 

 

Zhang et al (2007)estudaram a remoção de Pb e diesel de solo granítico contaminado 

utilizando uma mistura de EDTA e SDS.Para o processo de lavagem do solo os autores 

misturaram 1g do solo contaminado com 25mL da solução lavante de EDTA e/ou SDS (pH 

7). A mistura foi agitada (60 rpm/2h) e em seguida centrifugada para separação das fases 

sólida e líquida (3000rpm/10min).Eles encontraram um melhor nível de remoção quando 

combinaram 5g/L de SDS e 0,27 mM de EDTA, onde a remoção obtida do diesel foi de 42%, 

enquanto a remoção do Pb foi de 84%. 

 

Torres et al. (2011)estudaram a capacidade de remoção de metais pesados, tais como, 

As, Cd, Cu, Pb, Ni e Zn de solos industriais contaminados. Eles utilizaram diferentes 

tensoativos com concentração em solução correspondente a 0,5 %. Eles obtiveram alta 

remoção do Cu,Ni e Zn e média remoção do Pb, As e Cd. Excelentes resultados de remoção 

foram alcançados com o Cu através do uso do tensoativoTexapon N-40, com 83,2 %, e com o 

Tween 80, com 81,5 %. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo descreve os reagentes e equipamentos,bem como a metodologia 

empregada,para a obtenção dos dados experimentais necessários para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

3.1. EQUIPAMENTOS 

 

 Os equipamentos utilizados nesta pesquisa foram: 

- Espectrofotômetro de absorção atômica (SpectrAA – 20 PLUS, VARIAN), com 

lâmpada de cátodo oco para leitura do cobre; 

- Sistema de filtração milipore com membrana 40AP; 

- Bomba à vácuo (Tecnal058); 

- Medidor de pH (Modelo DM2, DIGIMED); 

- Potencial zetaplus(MODELO ZETA PLUS, BIC); 

- Balança analítica(Modelo AUW22OD, SHIMADZU); 

-Aparelho de TOC (MODELO TOC – VCPH,SHIMADZU); 

- Vidrarias em geral. 

 

3.2. REAGENTES 

 

- Hidróxido de sódio (Merck); 

- Sulfato de cobre pentahidratado (Merck); 

- Ácido clorídrico (Merck); 

- Polímero aniônico (Moléculas de poliacrilamida com alto peso molecular); 

- OCS – Óleo de coco saponificado no Laboratório de Tecnologia de 

Tensoativos/DEQ/UFRN; 

- OSS – Óleo de soja saponificado no Laboratório de Tecnologia de 

Tensoativos/DEQ/UFRN; 

- OGS – Óleo de girassol saponificado no Laboratório de Tecnologia de 

Tensoativos/DEQ/UFRN. 
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3.3. SAPONIFICAÇÃO DO ÓLEO VEGETAL 

 

É importante conhecer a quantidade de hidróxido de sódio a ser consumida na 

reação de saponificação (Figura 15), que será função da quantidade de material 

saponificável. Quando a reação de saponificação está completa, há a formação do sal 

de ácido graxo, que é uma molécula com características de tensoativo. 

 

Figura 15. Reação de saponificação do óleo vegetal. 

 

 

3.3.1 Índice de Saponificação de Kosttstosfer 

O índice de Saponificação expressa a quantidade de hidróxido de potássio (KOH), em 

miligramas, necessária para saponificar 1 g de óleo (MORRETOE FETT, 1989). A 

metodologia de determinação do índice de saponificação de Kosttstorfer (ISK) é realizada 

com 2 g do óleo em estudo e 20 mL de uma solução alcoólica de KOH a 4% num sistema de 

refluxo durante 1 hora. Terminada a reação de saponificação resfria-se e, em seguida, titula-se 

com uma solução de HCl a 0,5 N, utilizando a fenolftaleína como indicador. Há necessidade 

de um branco para efeito comparativo. O ISK é calculado pela equação (3.1) 

 

ISK=[(VB – VA)*N HCl*FHCl*EqKOH]/PA   (3.1) 

Onde: 

 VA:Volume de HCl 0,5 N gasto na titulação da amostra; 

 VB: Volume de HCl 0,5 N gasto na titulação em branco; 

 NHCl:Normalidade do HCl; 

 FHCl: Fator de padronização do HCl; 

 EqKOH: Equivalente grama do KOH (MM=56 g/mol); 
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 PA: Peso da amostra. 

Com o auxílio e da equação (3.2), que correlaciona a quantidade de KOH com a 

quantidade de hidróxido de sódio, pode-se calcular de maneira precisa a massa, em gramas, 

do NaOH para saponificar 1 g do mesmo óleo. 

 

ISNaOH=(ISK.EqNaOH)/(EqKOH.1000)    (3.2) 

 

Onde: 

ISNaOH:Índice de saponificação do NaOH; 

ISK: Índice de saponificação de Kosttstorfer; 

EqNaOH: Equivalente grama do NaOH (MM= 40 g/mol); 

EqKOH: Equivalente grama do KOH (MM= 56 g/mol). 

 

3.4. SOLUÇÃO SINTÉTICA DE COBRE 

 

Para obter a solução sintética de cobre utilizada no processo de extração,tomou-se 

como base a água de lavagem gerada nos processos eletrolíticos dos banhos de cobre ácido 

das indústrias galvânicas, que apresenta concentração de cobre em torno de 280 ppm e pH 

igual a 5. 

Pesou-se a quantidade necessária para obter a solução a 280ppm de Cu+2, determinada 

a partir do cálculo da composição centesimal do cobre presente na massa molar do sulfato de 

cobre pentahidratado (CuSO4. 5 H2O), e dissolveu-se em água destilada. A concentração final 

de cobre foi obtida por espectrofotometria de absorção atômica. 

3.5. . ENSAIOS PARA A REMOÇÃO DO COBRE 

 

Todo trabalho desenvolvido nesta pesquisa foi dividido em 3 etapas, de acordo com 

três planejamentos experimentais, e teve como objetivo extrair o cobre (280 ppm)utilizando 

tensoativos aniônicos derivados dos óleos de coco, soja e girassol. Avaliou-se a influência do 

pH, da concentração do tensoativo e da concentração do polímero aniônico.  

Tomou-se como base,para a seleção da faixa experimental do pH e da concentração de 

polímero, as condições empregadas pelas indústrias galvânicas para o tratamento do efluente 
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por precipitação do cobre, que são: pH igual a 9 e concentração do polímero aniônico de 

0,0125 g/L. 

Para a realização de cada ponto experimental, tomou-se 80mL da solução sintética de 

cobre e adicionou-se o tensoativo e o polímero nas concentrações determinadas pelos 

planejamentos experimentais. Realizou-se uma leitura preliminar do pH e fez-se o ajuste para 

o valor desejado com NaOH (1 mol/L). 

 

3.6. . PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL FATORIAL 23 

 

Foi realizado, para cada tensoativo estudado, um planejamento experimental fatorial 23 

com uma replica no ponto central. Os fatores empregados neste planejamento experimental 

fatorial foram: concentração do polímero e pH, que correspondem a parâmetros utilizados na 

industria, e a concentração dos tensoativos aniônicos. A variável resposta foi o percentual de 

remoção do cobre. Os tensoativos utilizados no planejamento experimental foram o OCS, 

OGS, OSS. A matriz codificada do planejamento experimental fatorial 23está apresentada na 

Tabela 14. 

 
 

Tabela 14. Matriz codificada do planejamento experimental fatorial 23. 

Amostra pH Concentração do tensoativo Concentração do polímero 

1 +1 -1 -1 

2 -1 -1 -1 

3 +1 +1 -1 

4 -1 +1 -1 

5 +1 -1 +1 

6 -1 -1 +1 

7 +1 +1 +1 

8 -1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

 



54 

 

 

Nesta etapa do trabalho cada parâmetro teve seus níveis máximo e mínimo definidos 

de acordo com condições baseadas na aplicação industrial, para o pH e concentração do 

polímero, e na relação estequiométrica, no caso dos tensoativos aniônicos. 

 Os valores do pH foram baseados no fato de que a solução sintética do cobre, a 280 

ppm, apresenta pH igual a 5,0 que é o valor do pH do efluente galvânico,este valor 

corresponde ao valor mínimo, o valor máximo foi fixado em 9, pois é o pH utilizado na 

indústria no tratamento do efluente contendo o cobre. 

 As concentrações limites do polímero foram baseadas na concentração utilizada na 

indústria,no tratamento do efluente galvânico, que corresponde a 0,0125 g/L, este valor foi 

considerado como o valor máximo e zero como mínimo. 

 No caso das concentrações dos tensoativos as mesmas foram definidas a partir da 

relação estequiométrica entre o metal cobre e os sais dos ácidos graxos presentes nos óleos 

vegetais originários dos tensoativos, tabela 15. 

 
Tabela 15. Composição dos ácidos graxos que formam os óleos originais dos tensoativos 

utilizados no estudo bem como suas respectivas massas moleculares. 

Ácidos graxos Composição do 

Óleo de soja (%) 

Composição do 

óleo girassol (%) 

Composição do 

óleo coco (%) 

Cáprico (10:0)   6 

Láurico (12:0)   47 

Mirístico (14:0)   18 

Palmítico (16:0) 6,8 3,7 9 

Esteárico (18:0) 4,4 1,6 3 

Oléico (18:1) 34 42 6 

Linoléico (18:2) 51 52 2 

Palmitoleico (20:0)   3 

Massa molecular do sabão 

saponificado (g/mol) 

301,2 302 244,1 

Fonte: Silveira 2001 
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O cálculo para determinar a concentração do tensoativo a ser utilizada de forma 

estequiométrica para reagir e precipitar o cobre bivalente a 280 ppm contido na solução de 

sulfato de cobre é baseado na massa molar de cada tensoativo apresentadas na tabela 15 e na 

Equação 3.3 mostrada a seguir: 

 
Ctensoativo =(NCu x MM tensoativo x Ccobre)/ MAcobre   (3.3) 

 

Onde: Ccobre:concentração do cobre presente na amostra (g/L); 

MM tensoativo:massa molar do tensoativo (g/mol); 

MA cobre: massa atômica do Cu (63,5); 

NCu: número de oxidação do metal (Cu bivalente) a ser extraído; 

Ctensoativo: concentração do tensoativo obtido de forma estequiométrica (g/L). 

 

A partir da Equação 3.3é possível obter as concentrações estequiométricas dos 

3tensoativos utilizados no estudo para promover a extração do cobre. Estes valores são 

apresentados na tabela 16 

 
Tabela 16.Valores das concentrações dos tensoativos obtidas de forma estequiométrica para 

extrair o cobre na solução a 280 ppm. 

Tipo de tensoativo Concentração estequiométrica do tensoativo(g/L) 

OGS 2,66 

OSS 2,65 

OCS 2,13 

Média 2,48 

 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 16 mostram que os valores de concentração 

necessários para os tensoativos interagirem com o cobre na solução em estudo é em média 

2,48 g/L. Como se trata de um valor médio, o mesmo foi fixado em 2,5 g/L e utilizou-se 1,25 

g/L e 3,75 g/L como valores mínimo e máximo, respectivamente. A concentração de 2,5 g/L 

foi considerada como ponto central. A Tabela 17 mostra os níveis dos planejamento 

experimental 23. 

. 
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Tabela 17. Valores mínimo e máximo, e pontos centrais, para as variáveis avaliadas no 
planejamento fatorial 23. 

VARIÁVEL 
NÍVEL 

-1 0 +1 

pH 5 7 9 

Concentração do tensoativo 1,25g/L 2,5g/L 3,75 g/L 

Concentração do polímero aniônico 0 g/L 0,00625 g/L 0,0125 g/L 

 

3.7. .PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL FATORIAL 32 

 

Neste planejamento experimental 32 foram utilizados apenas o OGS e o OCS. Isto para 

diminuir o número de experimentos do trabalho. O planejamento teve somente como variáveis 

independentes o pH e a concentração do tensoativo e como variável resposta o percentual de 

extração do cobre. A matriz codificada deste planejamento experimental é mostrada na Tabela 

18. No planejamento experimental fatorial 32 fez-se inicialmente o ajuste do pH e, em 

seguida, adicionou-se o tensoativo, conforme a Tabela 20.  

 

Tabela 18. Matriz de planejamento experimental fatorial 32. 

Ensaio pH Concentração do tensoativo 

1 +1 -1 

2 +1 +1 

3 -1 -1 

4 -1 +1 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 +1 

8 0 -1 

9 -1 0 

10 +1 0 
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Neste planejamento são utilizados dois parâmetros, sendo o pH e a concentração dos 

tensoativos, isto em três níveis. Os limites de concentração dos tensoativos foram mantidos 

em relação ao planejamento fatorial 23, mas os do pH tiveram uma restrição, buscando avaliar 

uma faixa de pH mais ácida em que o tensoativo pudesse promover a extração do cobre, neste 

caso os limites do pH passaram a 4 e 6 como níveis mínimo e máximo respectivamente e 5 

para o ponto central. A Tabela 19 apresenta estes níveis do planejamento fatorial 32. 

 
Tabela 19. Matriz de planejamento experimental fatorial 32

 

VARIÁVEL NÍVEL 

 -1 0 +1 

pH 4 5 6 

Concentração do tensoativo 1,25g/L 2,5g/L 3,75 g/L 

 

 

3.8. . ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS PLANEJAMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

A análise estatística dos planejamentos experimentais foi realizada utilizando o 

programa Estatística (7.0). Para tal, foram avaliados os diagramas de Pareto, os efeitos 

gerados, análise de variância e um modelo. O modelo de regressão gerado foi avaliado por 

meio de análise de variância (ANOVA) e sua validade ou grau de ajuste determinado por 

meio de teste F, que consiste em relacionar o valor de F calculado (Fcal) com o valor de F 

tabelado (Ftab), cuja tabela encontra-se no Anexo (Tabela A-1). Se o valor de Fcalc pela 

ANOVA for maior que o FTab, a regressão obtida ajusta os pontos experimentais de forma 

satisfatória, validando o modelo no intervalo de confiança estudado. 

 

Para se obter o valor do Fcal se deve seguir os seguintes passos, a partir da Tabela de 

análise de variância (ANOVA), a saber: 

1. Realizar a soma quadrática da regressão (SQreg), que corresponde à soma dos 

quadrados das diferenças entre os valores obtidos pela regressão e a média dos 

valores observados; 

2. Calcular a soma quadrática dos resíduos (SQres), que corresponde à soma dos 

quadrados das diferenças entre os valores observados e obtidos pela regressão; 
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3. Obter a soma quadrática total (SQtotal), que corresponde à diferença entre as 

somas quadráticas da regressão e dos resíduos, ou a soma quadrática das 

diferenças entre os valores observados e sua média; 

4. Dividir a SQreg pelo número de graus de liberdade da regressão, que neste caso 

corresponde a 6, pois temos seis variáveis independentes no modelo, obtendo 

assim a média quadrática da regressão (MQreg); 

5. Obter a média quadrática dos resíduos (MQres), que corresponde à divisão entre 

a SQres e o grau de liberdade do resíduo, que neste caso é obtido pela diferença 

entre o grau de liberdade total que corresponde ao número de amostras (10) 

menos 1 e o grau de liberdade da regressão (6), que por fim corresponde a 3; 

6. Dividir a média quadrática da regressão (MQreg) pela média quadrática dos 

resíduos (MQres), que corresponde ao Fcal; 

7. Obter o R2 através da razão entre a soma quadrática da regressão (SQreg) pela 

soma quadrática total (SQtotal). 

 

A obtenção do valor Ftabelado é feito através da utilização do grau de liberdade da 

regressão (GLreg), do grau de liberdade do resíduo (GLres) e o nível de significância (σ), 

Ftabelado(GLreg,GLres,σ). Com o nível de significância adotado, utiliza-se a tabela específica 

para este nível, e entra-se na horizontal com o valor do grau de liberdade da regressão e na 

vertical com o valor do grau de liberdade do resíduo. Desta forma encontra-se o valor do 

Ftabelado. 

. 

3.9. ESTUDO DA SATURAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO TENSOATIVO EM 
RELAÇÃO À SOLUÇÃO DE COBRE 

 

Nesta etapa foram realizados 10 experimentos com cada um dos tensoativo estudados, 

variando a concentração de tensoativo de 1,25 a 6,88 g/L, de acordo a Tabela 20. Estes 

valores são baseados no planejamento fatorial, onde o valor mínimo foi utilizado como 

mínimo neste estudo, enquanto que o valor máximo de 6,88 g/L foi atribuído para garantir 

que a relação estequiométrica entre os tensoativos o e cobre fosse atingida com bastante 

segurança. 
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Tabela 20. Concentração dos tensoativos (OCS, OGS e OSS) utilizados nos experimentos. 

Amostra Concentração dos tensoativos (g/L) 

1 1,25 

2 1,88 

3 2,5 

4 3,13 

5 3,75 

6 4,38 

7 5 

8 5,63 

9 6,25 

10 6,88 

 

O procedimento adotado para a realização dos experimentos da Tabela 20obedeceu a 

seguinte sequência: 

• Preparação da solução sintética de sulfato de cobre com concentração de cobre metal 

correspondente a 280 ppm e pH igual a 5; 

• Preparação das soluções de tensoativo com concentração de 100 g/L; 

• Adição da solução de tensoativo, para obter as concentrações apresentadas na Tabela 

20, à solução sintética de cobre (80mL); 

• Filtração para remoção do precipitado e obtenção da concentração do cobre na fase 

aquosa filtrada, no filtro a vácuo, com membrana de 450 µm (40AP) e analisada no 

espectrofotômetro de absorção atômica, com lâmpada de cobre. 

 

3.10. ESTUDO DO TOC DOFILTRADO OBTIDONA REMOÇÃO DO COBRE 

 Foi realizado o estudo do filtrado para avaliar o carbono orgânico total, foi utilizado os 

filtrados dos 3tensoativos apresentados na Tabela 20 

 

3.11. DIÂMETRO DOS AGREGADOS MICELARES FORMADOS NO 
PROCESSO DE REMOÇÃO DO COBRE 

Através do aparelho de Potencial Zeta foi possível medir o diâmetro das partículas 
formadas no filtrado através do processo de remoção do cobre utilizando o OGS. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo apresenta os resultados experimentais obtidos neste trabalho e é 

dividido em três partes.A primeira trata de um estudo preliminar do efeito de alguns 

parâmetros da indústria (polímero e pH) e concentração de tensoativos de origem vegetal, na 

extração de cobre. A segunda parte mostra uma avaliação mais restrita dos parâmetros pH e 

concentração dos tensoativos sobre o percentual de extração do cobre. Por fim, são 

apresentados resultados de ensaios de remoção de cobre buscando uma saturação da 

concentração de tensoativo adicionado durante o processo. 

4.1. Estudo da remoção do cobre com planejamento experimental fatorial 23 

O estudo do efeito dos parâmetros utilizados na indústria (pH e polímero) e da 

concentração dos tensoativos aniônicos (OCS, OGS E OSS) na remoção do cobre foi 

realizado através de um planejamento experimental fatorial 23. A Tabela 21 mostra os 

resultados da remoção de cobre com cada um dos tensoativos, bem como a matriz do 

planejamento experimental. 

.  

Tabela 21. Eficiência de remoção do cobre através do planejamento experimental tendo como 
fatores de remoção o valor do pH, concentração dos tensoativos (OGS, OSS, OCS) e a 

concentração do polímero aniônico 

Ensaio pH 

Concentração 

do tensoativo 

(g/L) 

Concentração 

do polímero 

(g/L) 

% Remoção 

do cobre 

com OGS  

 

% Remoção 

do cobre 

com OSS 

 

%Remoção 

do cobre 

com OCS 

1 9 1,25 0 100 100 100 

2 5 1,25 0 46,20 42,30 45,40 

3 9 3,75 0 100 100 100 

4 5 3,75 0 26,70 75,60 100 

5 9 1,25 0,0125 100 100 100 

6 5 1,25 0,0125 47,30 45,20 47,50 

7 9 3,75 0,0125 100 100 100 

8 5 3,75 0,0125 28,20 78,40 100 

9 7 2,5 0,00625 99,25 98,45 98,45 

10 7 2,5 0,00625 99,23 98,35 98,35 
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 21 nos ensaios 1, 3, 5 e 7, o pH 

foi ajustado para 9 e o percentual de remoção do cobre foi de 100%. O que era de se esperar, 

pois este pH é utilizado na indústria no tratamento dos efluentes galvânicos e apresenta alta 

eficiência. 

A partir dos resultados apresentados nos ensaios 2 e 6, pode-se observar que o 

percentual de remoção de cobre gira em torno de 47%.Como no primeiro não houve ajuste do 

pH e não foi adicionado o polímero e no segundo foi acrescentado o polímero na 

concentração de 0,0125 g/L,percebe-se que a adição do polímero ao sistema não promove 

variação percentual da remoção do cobre. O mesmo fato foi observado nos ensaios nº 4 e 8. 

Diante disto pode-se concluir que a adição do polímero aniônico não contribui na extração de 

cobre. 

No caso dos tensoativos, no ensaio nº 2 onde as concentrações dos tensoativos é 1,25 

g/L os percentuais de extração do OGS, OSS e o OCS, são, respectivamente, 46,20 %, 42,30 

% e 45,40 %. Já no ensaio nº 4 os percentuais de extração de cobre, são, respectivamente, 

28,2 %, 78,4 % e 100 %, mostrando claramente que ao variar a concentração do tensoatico de 

1,25 g/L para 3,75 g/L, o OGS reduz o percentual de remoção, enquanto que o OCS e o OSS 

aumentam seu percentual de extração, inclusive com o OCS chegando a uma extração de 

100%. 

 Este resultado mostra que os tensoativos influenciam no percentual de extração do 

cobre, mas de maneira diferente, dependendo do tipo de tensoativo. 

Afim de melhor determinar a influência das variáveis independentes (pH, 

concentração de tensoativo e concentração do polímero) e suas interações na remoção do 

metal, foi realizado um estudo do diagrama de Pareto, apresentado para cada tensoativo nas 

Figuras 16, 17 e 18. 

 

 

 

 

 



63 

 

 

Figura 16. Diagrama de Pareto em relação às variáveis independentes: OGS (variando 

de 1,25 a 3,75 g/L), pH (variando de 5 a 9) e polímero aniônico (variando de 0 a 0,0125 g/L). 
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Analisando a Figura 16 pode-se observar que o parâmetro pH apresenta-se como a 

única variável significativa na remoção do cobre, contribuindo de forma a aumentar a 

extração, pois seu valor é positivo. O modelo matemático foi obtido para representar a 

remoção do cobre a partir das variáveis independentes estudadas, os parâmetros são 

apresentados na Tabela 22. 

. 

Tabela 22. Efeitos gerados pelo programa estatístico para representar a remoção do cobre 
através da concentração do OGS, pH e concentração do polímero 

FATORES Efeito 
Erro 
Padrão t(3) P Coeficiente 

Coef. Erro 
Padrão 

 74,68800 7,08760 10,53784 0,001825 74,68800 7,087599 

(1)Ph 62,90000 15,84835 3,96887 0,028567 31,45000 7,924177 

(2)Conc.Tensoativo (g/L) -9,65000 
15,8485 

-0,60890 0,585605 -4,82500 7,924177 

(3)Conc. Polímero (g/L) 0,65000 
15,84835 

0,04101 0,966892 0,32500 7,924177 

(1)interagindo com (2) 9,65000 
15,84835 

0,60890 0,585605 4,82500 7,924177 

(1)interagindo com( 3) -0,65000 
15,84835 

-0,04101 0,966892 -0,325000 7,924177 

(2) interagindo com( 3) 0,10000 
15,84835 

0,00631 0,995362 0,05000 7,924177 
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Através da Tabela 22 obtém-se o modelo matemático para representar a remoção do 

cobre utilizando o OGS, conforme a equação 4.1 

Z = 74,688 + 31,45 xpH – 4,825 x CT +0,325 x CP+ 4,825 xpHx CT –0,325 xpHx CP 

+0,05 x CT x CP(4.1) 

A coluna P desta tabela também mostra o quanto os outros parâmetros são maiores que 

o 0,05 apresentado no diagrama de pareto, chegando a 0,995, para o item da interação entre a 

concentração de tensoativo e do polímero. 

 

A análise de variância (ANOVA) é apresentada na Tabela 23e mostra se o modelo 

descreve o processo de extração e o coeficiente de regressão. 

. 

Tabela 23. Análise de variância (ANOVA) para remoção do cobre através do OGS 

Fontes de Variação 
Soma 

Quadrática 

Número de 
graus de 

Liberdade 
Média 

Quadrática Fcal P 
(1)pH 7912,820 1 7912,820 15,88620 0,028271 

(2)Conc.Tensoativo(g/L) 186,245 1 186,245 0,37392 0,584098 

(3)Conc. Polímero (g/L) 0,845 1 0,845 0,00170 0,969734 

(1) interangindo com (2) 186,245 1 186,245 0,37392 0,584098 

(1) interangindo com (3) 0,845 1 0,845 0,00170 0,969734 

(2) interangindo com (3) 0,020 1 0,020 0,00004 0,995342 

Regressão 8287,02 6 1381,17 2,77  

Resíduo 1494,282 3 498,094   

Soma Quadrática Total 9781,302 9    

R2 0,847     

 

Através dos dados apresentados na Tabela 23, obteve-se que o Fcalc correspondente a 

2,77 e através da tabela A-1, em anexo, se obteve o FTab com valor de 8,94, como o valor do 

Fcalc é menor que do FTab, a regressão não ajusta aos pontos de forma satisfatória, portanto o 

modelo não conseguiu descrever satisfatoriamente o processo da remoção do cobre. 

Observamos que o coeficiente de regressão (R2) é igual a 0,847, mostrando que o mesmo está 

afastado de 1. 

 

A Figura 17 mostra o Diagrama de pareto para o OSS 
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Figura 17. Diagrama de Pareto para as variáveis independentes: concentração do OSS (de 
1,25 a 3,75 g/L), pH (de 5 a 9) e polímero aniônico (de 0 a 0,0125 g/L) 
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A figura 17 mostra que o pH é o parâmetro que mais influência na remoção do cobre e 

o único a ser significativo, e as outras variáveis independentes não interagem de forma 

satisfatória. A Tabela 24 apresenta os efeitos gerados pelas variáveis independentes na 

remoção do cobre com OSS, nas concentrações entre 1,25 e 3,75 g/L. 

. 

Tabela 24. Efeitos gerados pelo programa estatístico para representar a remoção do cobre 
através da concentração do OSS, pH e concentração do polímero 

Fatores Efeito 
Erro 

Padrão t(3) P Coeficiente 
Coef. Erro 

Padrão 
 83,7700 4,139620 20,23616 0,0002649 83,77000 8,533598 

(1)pH 39,6250 9,256471 4,28079 0,023418 19,81250 9,540853 

(2)Conc.tens.(g/L) 16,6250 9,256471 1,79604 0,170354 8,31250 9,540853 

(3)Conc.Poli(g/L)  1,4250 9,256471 0,15395 0,887425 0,71250 9,540853 

(1)interagindo com (2) -16,6250 9,256471 -1,79604 0,170354 -8,31250 9,540853 

(1)interagindo com (3) -1,4250 9,256471 -0,15395 0,887425 -0,71250 9,540853 

(2) interagindo com (3) -0,0250 9,256471 -0,00270 0,998015 -0,01250 9,540853 

 

 

Através da Tabela 24 obtém-se o modelo matemático para representar a remoção do 

cobre utilizando o OSS, conforme a equação 4.2 
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Z = 83,77 + 19,81 x pH+8,312 x CT +0,712 x CP-8,31 x pH x CT –0,712 x pH x CP-

0,012 x CT x CP                                                                                                             (4.2)  

Analisando os dados apresentados na Tabela 24 observa-se que o pH ainda é o 

parâmetro que é mais significante no modelo, mas tem-se a concentração do tensoativo com 

uma presença  significante chegando a 0,17 que no caso do OGS era de 0,59. Neste estudo o 

polímero assim como no caso do OGS também apresenta um efeito desprezível. 

 

A análise de variância (ANOVA) apresentada na Tabela 25 mostra se o modelo 

descreve satisfatoriamente o processo de remoção e o coeficiente de regressão. 

 

Tabela 25. Análise de variância (ANOVA) para remoção do Cu através do OSS 

Fontede  variação 
Soma 

Quadrática 
Número de graus 

de Liberdade 
Média 

Quadrática Fcal P 
(1)pH 3140,281 1 3140,281 16,32580 0,027278 

(2)Conc.tensoativo (g/L) 552,781 1 552,781 1,19393 0,354430 

(3)Conc.polímero (g/L) 4,061 1 4,061 0,00841 0,932709 

(1) interangindo com (2) 552,781 1 552,781 1,19393 0,354430 

(1) interangindo com (3) 4,061 1 4,061 0,00841 0,932709 

(2) interangindo com (3) 0,001 1 0,001 0,00025 0,988443 

Regressão 4253,92 6 708,99 4,13  

Resíduo 514,093 3 171,364   

Soma Quadrática Total 4768,061 9    

R2 0,892     

 

 

A partir dos dados extraídos da Tabela 25 obteve-se o Fcalc que correspondente a 4,13 e 

através da Tabela A-1 em anexo, se obteve o Ftab, com valor de 8,94.Como o valor do Fcalc é 

menor que do FTab, a regressão não ajusta os pontos de forma satisfatória, portanto o modelo 

não conseguiu descrever satisfatoriamente o processo da remoção do cobre. Observamos que 

o coeficiente de regressão (R2) obtido foi 0,89, mostrando que o mesmo está afastado de 1. 

 

A Figura 18 mostra o Diagrama de pareto para a remoção do cobre utilizando o OCS. 
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Figura 18. Diagrama de Pareto para as variáveis independentes concentração do OCS (de 1,25 

a 3,75 g/L, pH ( de 5 a 9) e polímero aniônico ( de 0 a 0,0125 g/L). 
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Na Figura 18 é observado que tanto o pH quanto a concentração do tensoativo são as 2 

variáveis significativas neste planejamento experimental, pois elas ultrapassam a linha 

tracejada de 0,05, e a variável concentração do polímero não apresentou efeito significativo na 

remoção do cobre. A Tabela 26 apresenta os efeitos gerados pelas variáveis independentes na 

remoção do cobre com OCS na concentração entre 1,25 e 3,75 g/L. 

 

 

Tabela 26. Efeitos gerados pelo programa estatístico para representar a remoção do cobre 
através da concentração do OCS, pH e concentração do polímero. 

FATORES Efeitos 
Erro 

Padrão t(3) P Coeficiente 
Coef. Erro 

Padrão 
 88,9700 2,725610 32,64223 0,000063 88,9700 2,725610 

(1)pH 26,7750 6,094649 4,39320 0,021853 13,3875 3,047325 

(2)Conc.tensoativo.(g/L) 26,7750 6,094649 4,39320 0,021853 13,3875      3,047325 

(3)Conc.Polimero (g/L) 0,5250 6,094649 0,08614 0,936781 0,2625 3,047325 

(1) interagindocom( 2) -26,7750 6,094649 -4,39320 0,021853 -13,3875 3,047325 

(1) interagindo com(3) -0,5250 6,094649 -0,08614 0,936781 -0,2625 3,047325 

(2) interagindo com(3) -0,5250 6,094649 -0,08614 0,936781 -0,2625 3,047325 
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Através da Tabela 26 obtém-se o modelo matemático para representar a remoção do 

cobre utilizando o OCS, conforme a equação 4.3 

Z = 88,97 + 13,38 x pH+13,38 x CT +0,262 x CP-13,38 x pH x CT –0,262 x pH x CP 

-0,262 x CT x CP                                                                                                             (4.3)  

Neste modelo os coeficientes do pH e da concentração do tensoativo são iguais, isto 

pelo fato dos dados experimentais terem apresentado valores semelhantes. Percebe-se que o 

parâmetro P nos dois casos foi menor que 0,05. 

A análise de variância (ANOVA) é apresentada na Tabela 27emostraa variância do 

modelo que descreve o processo de remoção do cobre. 

 

Tabela 27. Análise de variância (ANOVA) para remoção do Cu através do OCS 

FATORES 
Soma 

Quadrática 

Número de 
graus de 

Liberdade 
Média 

Quadrática Fcal P 
(1)pH 1433,801 1 1433,801 19,30019 0,021853 

(2)Conc. Tensoativo (g/L) 1433,801 1 1433,801 19,30019 0,021853 

(3)Conc.Polimero (g/L) 0,551 1 0,551 0,00742 0,936781 

(1) interagindo com( 2) 1433,801 1 1433,801 19,30019 0,021853 

(1) interagindo com(3) 0,551 1 0,551 0,00742 0,936781 

(2) interagindo com(3) 0,551 1 0,551 0,00742 0,936781 

Regressão 4303,057 6 717,176 9,65  

Resíduo 222,869 3 74,29   

Soma Quadrática Total 4525,926 9    

R2 0,951     

 

Através dos dados extraídos da Tabela 27, obteve-se o Fcalc correspondente a 9,65 e 

através da Tabela A-1, em anexo, se obteve o Ftab, com valor de 8,94.Como o valor do Fcalc é 

maior que do Ftab, a regressão ajusta os pontos de forma significativa, portanto o modelo 

conseguiu descrever satisfatoriamente o processo de remoção do cobre. Observou-se que o 

coeficiente de regressão (R2) foi 0,951, mostrando que o mesmo está muito próximo de 1, 

indicando assim a boa representação dos dados experimentais pelo modelo. 

4.2. ESTUDO DA REMOÇÃODO COBRE COM PLANEJAMENTO 
EXPERIMENTAL FATORIAL 32 

A partir dos resultados apresentados até o momento, decidiu-se avaliar qual seria o 

nível de remoção do cobre ao ajustar o pH a valores inferiores ao utilizado para precipitar o 

cobre no tratamento do efluente galvânico na indústria, tornando, assim, o processo menos 
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alcalino, afim de verificar até que ponto se podem extrair o cobre com tensoativo em meio 

ácido. 

O polímero foi descartado nesta etapa do estudo, pois o mesmo não apresentou 

resultados significativos sobre o processo de remoção do cobre. 

Nesta etapa do trabalho resolvi estudar o OGS e o OCS a nível de planejamento 

experimental. 

A avaliação da capacidade de remoção de cada um dos dois tensoativos foi realizada 

através do planejamento experimental fatorial 32,e foi feito através da apresentação de 

diagramas de Pareto, tabela de efeitos gerados pelo programa estatístico e a tabela de análise 

de variância. 

Outro parâmetro estudado nesta etapa foi o pH observado após a adição do tensoativo, 

que serviu de parâmetro de resposta, pois na primeira etapa se questionou o efeito da adição 

do tensoativo no pH final do processo, visto que o mesmo por ser o resultado de uma reação 

de um ácido fraco e uma base forte promove pH alcalino ao meio. 

A Tabela 28 apresenta os dados da remoção do cobre e pH após a adição do tensoativo 

bem como os parâmetros pH inicial e concentração dos tensoativos no planejamento 

experimental 32. 

Tabela 28. Remoção do cobre e valor do pH após a adição do tensoativo, do planejamento 
experimental utilizando como variáveis o pH variando de 4 a 6 e a concentração dos 

tensoativos (OGS e OCS) variando de 1,25 a 3,75 g/L 

Ensaio 
pH 

ajustado 

Tensoativo 

(g/L) 

pH final 

após adição 

do OGS 

Remoção do 

cobre com 

OGS (%) 

pH final 

após adição 

do OCS 

Remoção do 

cobre com 

OCS (%) 

1 6 1,25 7,39 82,31 7,18 93,8 

2 6 3,75 9,41 76,65 9,23 100 

3 4 1,25 5,09 25,44 4,68 29,46 

4 4 3,75 5,32 52,56 5,22 95,18 

5 5 2,5 5,42 57,2 5,38 53,9 

6 5 2,5 5,45 57,7 5,41 53,3 

7 5 3,75 6,35 26,20 6,21 100 

8 5 1,25 5,31 46,12 5,21 45,6 

9 4 2,5 5,29 71,61 4,93 35,6 

10 6 2,5 9,34 88,33 8,67 97,5 
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Analisado a Tabela 28pode-se observar que,para os ensaios 1, 10 e 2 representando 

nesta ordem o aumento da concentração dos tensoativos para um valor do pH correspondente 

a 6, os valores apresentados em termos percentuais de remoção aumentam e depois diminuem 

no caso do OGS, que foi o ocorrido com este tensoativo no planejamento 23, e no caso do 

OCS o percentual de remoção aumentou proporcionalmente à concentração do tensoativo. 

Este fato relacionado como o OGS indica que pode estar havendo alguma interação do OGS 

livre com o floco formado pelo cobre com o tensoativo na fase de baixa concentração de 

tensoativo. Este fato não ocorreu com o OCS. 

Verificou-se também na tabela 28 (pontos 4 e 7) que em pH igual a 5 o OCS atingiu 

percentuais de remoção próximos de 100% indicando o mesmo apresenta melhor capacidade 

de remoção do cobre que o OGS, fato comprovado nestes mesmos pontos onde o OGS não 

passou de 55%. 

A tabela 28 mostra que após a adição dos tensoativos o pH tende a aumentar mas não 

de forma elevada, onde no ponto 4 com pH ajustado para 4, mesmo com a concentração 

máxima do tensoativo o pH somente chega a aproximadamente 5,3, isto para os dois 

tensoativos, comprovando assim que neste mesmo ponto os 95% de remoção do cobre 

utilizando o OCS, não são provocados pelo pH elevado. No estudo do planejamento 

experimental 23, para o pH igual a 5 a adição de tensoativo na concentração de 3,75 g/L 

promoveu uma remoção de cobre na ordem de 100%. Diante disto pode-se concluir que o 

tensoativo remove o cobre mesmo em pH ácido. 

Os resultados do planejamento experimental 32 utilizando o OGS e o OCS são 

analisados pelo diagrama de Pareto que mostra a significância dos parâmetros e suas 

interações no percentual de remoção do cobre, e apresentados nas Figuras19 e 20. 
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Figura 19. Diagrama de Pareto do planejamento experimental fatorial 32 em relação as 
variáveis independentes OGS variando de 1,25 a 3,75 g/L e pH variando de 4 a 6. 

,0561417

-1,46359

2,860405

-3,11548

3,56099

p=,05

(2) Concentração do tensoativo (g/L) L

(1) L Interagindo com (2) Q

Concentração do tensoativo(g/L) Q

pH(Q)

(1)pH(L)

 

 

Analisando a Figura 19 pode-se constatar que o pH nas suas contribuições linear e 

quadrática são significantes enquanto que somente a contribuição quadrática da concentração 

do tensoativo é significante para o modelo estatístico aplicado. 

A Tabela 29 apresenta os efeitos gerados pelas variáveis independentes OGS na 

concentração entre 1,25 e 3,75 g/L, e pH entre 4 e 6, no estudo da remoção do cobre. 
 

Tabela 29 Efeitos gerados pelo programa estatístico para representar a remoção do cobre 
através do OGS no planejamento experimental fatorial 32 

FATORES Efeito 
Erro 

padrão t(4) P Coeficiente 
Coef. Erro 

Padrão 
 58,5367 3,59704 16,27355 0,000083 58,5367 3,597043 

(1)pH(L) 32,5600 9,14352 3,56099 0,023565 16,2800 4,571762 

Conc.tens (Q)g/L -22,8400 7,33113 -3,11548 0,035682 -11,4200 3,665565 

(2)Conc.tens (L)g/L 0,5133 9,14352 0,05614 0,957921 0,2567 4,571762 

Conc.tens (Q)g/L 20,9700 7,33113 2,86041 0,045911 10,4850 3,665565 

(1) interagindo com (2) -16,3900 11,19848 -1,46359 0,217146 -8,1950 5,599242 

 

Através da Tabela 29 obtém-se o modelo matemático para representar a remoção do 

cobre utilizando o OGS, conforme a equação 4.4 

Z = 58,53 + 16,28 x pH –11,42 x (CT)2 +0,256 x CT+10,48 x (CT)2–8,195 x pH x CT                                                                                                              

(4.4) 
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Analisando a Tabela 29 percebe-se que a contribuição linear da concentração do 

tensoativo é muito baixa em relação aos outros parâmetros. 

A análise de variância (ANOVA) é apresentada na Tabela 30e mostra o quanto o 

modelo descreve o processo de remoção e o coeficiente de regressão. 

 
Tabela 30 Análise de variância (ANOVA) para remoção do cobre através do OGS utilizando 

o planejamento experimental 32. 

FATORES 
Soma 

Quadrática 

Número de 
graus de 

Liberdade 
Média 

Quadrática Fcal P 
(1)pH L+ Q 2807,45 2 1403,725 11,19344 0,022980 

(2)CONC.TENS L+Q 1026,457 2 513,229 4,09254 0,107762 

(1) interagindo com (2) 268,632 1 268,632 2,14210 0,217146 

Regressão 3783,47 5 756,694 6,03  

Resíduo 501,624 4 125,406   

Soma Quadrática Total 4285,094 9    

R2 0,883     

 

 

Através dos dados extraído da Tabela 30, obteve-se o Fcalc correspondente a 6,03 e 

através da tabela A-1 em anexo se obteve o FTab com valor de 6,26, como o valor doFcalc é 

menor que doFTab, a regressão não ajusta os pontos de forma satisfatória, portanto o modelo 

não conseguiu descrever satisfatoriamente o processo de remoção do cobre. Observamos que 

o coeficiente de regressão (R2) obtido através da equação foi 0,88, mostrando que o mesmo 

está afastado de 1. 

 

Os resultados do planejamento experimental 32 utilizando o OCS variando de 1,25 a 

3,75 g/L são analisados pelo diagrama de Pareto que mostra a significância dos parâmetros e 

suas interações no percentual de remoção do cobre, conforme a Figura 20. 
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Figura 20 Diagrama de Pareto do planejamento experimental fatorial 32 em relação às 
variáveis independentes concentração de OCS e pH. 
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Analisando a Figura 20 pode-se constatar que tanto a concentração do OCS (L) quanto 

o pH(L) são os 2 fatores significativos para a extração do cobre, pois as suas barras 

horizontais ultrapassam a linha tracejada. 

Através da Tabela 31 que se obtém o modelo matemático para representar a remoção 

do cobre a partir das variáveis independentes e seus níveis estudados neste planejamento. 

  

Tabela 31 Efeitos gerados pelo programa estatístico para representar a remoção do cobre 
através do OCS no planejamento experimental fatorial 32. 

FATORES Efeito 
Erro 

padrão t(4) P Coeficiente 
Coef. Erro 

Padrão 
 72,4738 3,087728 23,47157 0,000020 72,4738 3,087728 

(1) pH (L) 43,6867 7,848867 5,56598 0,005103 21,8433 3,924434 

pH (Q) -8,3486 6,293094 -1,32662 0,255303 -4,1746 3,146547 

(2)CONC.TENS (L) 42,1067 7,848867 5,36468 0,005828 21,0533 3,924434 

CONC. TENS (Q) -14,5986 6,293094 -2,31978 0,081157 -7,2993 3,146547 

(1) L interagindo com (2) L -29,7600 9,612860 -3,09585 0,036367 -14,8800 4,806430 

 

Através da Tabela 31 obtém-se o modelo matemático para representar a remoção do 

cobre utilizando o OCS, conforme a equação 4.5 

Z = 72,473 + 21,843 x pH – 4,17 x (pH)2 +21,053 x CT-7,29 x (CT)2–14,88 x pH x 

CT                                                                                                                                     (4.5) 
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Analisando a tabela 31 observar-se que quase todos os parâmetros pertencem ao 

intervalo de confiança acima de 95%. Neste estudo o parâmetro que menos contribui é o pH 

(Q). 

A análise de variância (ANOVA) do sistema utilizando o OCS com tensoativo é 

apresentada na Tabela 32. 

 

Tabela 32. Análise de variância (ANOVA) para remoção do cobre utilizando o OCS 
utilizando o planejamento experimental 32. 

FATORES 
Soma 

Quadrática 

Número de 
graus de 

Liberdade 
Média 

Quadrática Fcalc P 
(1)pH L+ Q 3025,417 2 1512,703 16,37005 0,011853 

(2)CONC.TENS L+Q 3156,733 2 1578,367 17,08058 0,010987 

(1)interagindo com(2) 885,658 1 885,658 9,58431 0,036367 

Regressão 7184,165 5 1436,833 15,55  

Resíduo 369,628 4 92,407   

Soma Quadrática Total 7553,793 9    

R2 0,951     

 

Através dos dados extraído da Tabela 32, obteve-se o Fcalc correspondente a 15,55 e 

através da Tabela A-1 em anexo se obteve o FTab com valor de 6,26, como o valor do Fcalc é 

maior que do FTab, a regressão ajusta os pontos de forma satisfatória, portanto o modelo 

conseguiu descrever satisfatoriamente o processo da remoção do cobre. Observamos que o 

coeficiente de regressão (R2) obtido foi 0,951, mostrando que o mesmo está próximo de 1. 

 

4.3. ESTUDO DA REMOÇÃO DO COBRE COMO FUNÇÃO DA SATURAÇÃO EM 
TENSOATIVO 

 

A partir dos resultados obtidos nos planejamentos experimentais apresentados nos 

itens anteriores, percebeu-se que existe um limite máximo de tensoativo a ser adicionado à 

solução aquosa de cobre para atingir a remoção máxima. Este fato foi claramente observado 

no estudo da remoção com o OGS, a qual mostrou que a remoção do cobre é proporcional a 

concentração em tensoativo até uma determinada concentração, mas a partir de um ponto de 

máximo a eficiência diminue com o contínuo aumento da concentração do tensoativo. Diante 

disto, decidiu-se estudar o aumento da concentração em tensoativo até pelo menos duas ou 

três vezes a concentração estequiométrica entre o tensoativo e o metal. 
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Neste estudo a concentração de cada um dos tensoativos variou de 1,25 a 6,88 g/L 

enquanto que a concentração em cobre permaneceu em 280 mg/L. As Tabela 33, 34 e 35 

mostram estes resultados. 

  

. Tabela 33. Relação do percentual de remoção do cobre em função da concentração do OCS. 
Amostra Concentração do 

Tensoativo (g/L) 

Remoção do 

cobre utilizando 

OCS (%) 

pH da solução após 

adição do OCS 

1 1,25 46,20 5,17 

2 1,88 51,04 5,21 

3 2,5 53,30 5,38 

4 3,13 77,41 5,42 

5 3,75 100 6,19 

6 4,38 99,9 9,05 

7 5,00 93,6 9,24 

8 5,63 91,8 9,36 

9 6,02 88,8 9,45 

10 6,25 85,3 9,48 

11 6,88 76,6 9,69 

12 7,03 78,2 - 

13 8,11 52,0 - 

14 9,01 33,4 - 

15 9,98 42,5 - 

 

A partir dos dados observados na Tabela 33, pode-se verificar que existe um ponto de 

máximo na remoção do cobre como função da concentração do OCS. Este valor de máximo 

de extração foi atingido a partir de 3,75 g/L, onde a extração do cobre atingiu o valor de 100% 

em pH levemente ácido, correspondente a 6,19. A partir deste ponto, o aumento da 

concentração em OCS promoveu a diminuição do percentual de remoção do cobre, chegando 

a 33,4% a uma concentração em OCS igual a 9,01 g/L. Este fato traz a mesma tendência do 

apresentado pelo OGS nos estudos anteriores. 
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. Tabela 34. Relação do percentual de remoção do cobre em função da concentração do OSS. 
Amostra Concentração do 

Tensoativo (g/L) 

Remoção do 

cobre utilizando 

OSS (%) 

pH da solução após 

adição do OSS 

1 1,25 41,02 5,41 

2 1,88 53,12 5,57 

3 2,5 74,98 5,73 

4 3,13 89,34 6,43 

5 3,75 74,40 8,39 

6 4,38 55,98 9,17 

7 5,00 38,71 9,50 

8 5,63 33,80 9,82 

9 6,25 36,28 9,88 

10 6,88 39,30 9,91 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 34, verifica-se que o OSS atingiu o ponto 

máximo de remoção do cobre na concentração de 3,13 g/L. O percentual máximo de extração 

do cobre neste ponto foi de 89,34% em pH (após a adição do tensoativo) igual a 6,43.Este fato 

mostra que assim como OGS e o OCS o OSS também propicia o mesmo fenômeno, que é o 

de reduzir a eficiência de remoção a partir de uma dada concentração de extração máxima em 

cobre. 
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Tabela 35. Relação do percentual de extração do cobre em função da concentração do OGS 

Amostra Concentração do 

Tensoativo (g/L) 

Remoção do 

cobre utilizando 

OGS (%) 

pH da solução após 

adição do OGS 

1 1,25 45,87 5,32 

2 1,88 47,21 5,44 

3 2,5 57,76 5,57 

4 3,13 50,15 5,78 

5 3,75 25,61 6,15 

6 4,38 12,79 6,83 

7 5,00 15,37 7,67 

8 5,63 16,86 8,78 

9 6,25 39,75 8,99 

10 6,88 56,53 9,19 

 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 35, verifica-se que o OGS atingiu o ponto 

máximo de remoção do cobre na concentração de 2,5 g/L. Neste ponto o percentual máximo 

de remoção do cobre foi de 57,76% em pH (após a adição do tensoativo) igual a 5,57. 

A partir dos dados obtidos nas Tabelas 33, 34 e 35 ficou claro que os 3tensoativos 

promovem a remoção do cobre em pH levemente ácido. Também ocorre uma passagem por 

um ponto de extração máxima, indicando que ocorre algum tipo de interação entre o 

tensoativo em excesso e os flocos formados pelo tensoativo e o cobre. 

É interessante também verificar que o pH, mesmo estando por volta de 9, que 

correspondeu a remoções na ordem 100 % nos estudos do planejamento 32, nesta etapa do 

trabalho não apresentou percentuais de remoção elevados, indicando que a interação entre o 

tensoativo e o metal formam flocos que são solubilizados ao interagirem com os tensoativos 

excedentes na solução, fazendo com que os mesmos passem pela membrana Millipore, 

apresentando desta forma, valores de remoção do cobre a menor. 

 

A Figura 21 mostra o comportamento da remoção do cobre como função da 

concentração dos tensoativos OCS, OSS e OGS. 
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Figura 21. Avaliação do comportamento do percentual de remoção do cobre como função das 
concentrações dos tensoativos OCS, OSS e OGS. 

 

 

Analisando a Figura 21 pode-se constatar que a concentração em tensoativo de 

remoção máxima tem uma tendência a aumentar ao passar do OGS para o OSS ,e por fim, o 

OCS. Isto pode estar relacionado com a composição dos tensoativo, pois o OCS possui um 

teor maior de derivados de ácidos graxos de menor cadeia (láurico e mirístico) quando 

comparado com o OSS, que por sua vez apresenta um teor um pouco maior em ácidos graxos 

mais leves (palmítico e esteárico) que o OGS, que por fim apresenta o maior teor nos ácidos 

graxos maiores (oléicos e linoleicos). Esta observação está diretamente relacionada com o 

tamanho da cadeia lipofílica dos tensoativos com sua capacidade de solubilização dos flocos 

formados durante o processo de extração estudado neste trabalho. 

Observa-se também na Figura 21 tendo como exemplo o OCS, que, após reduzir o 

percentual de remoção, quando sua concentração se aproxima de 10 g/L, o percentual de 

extração volta a aumentar. Este fato pode estar relacionado com o aumento da concentração 

de tensoativo no meio que, promove uma maior interação entre as micelas contendo os flocos 

solubilizados e, por conseguinte, o aumento do seu tamanho dificultado assim a passagem 

através dos poros da membrana filtrante. 

Com o propósito de avaliar o que está acontecendo com esta perda de eficiência de 

remoção do cobre,após o pico máximo de remoção com o aumento da concentração de 

tensoativo, foi realizado um estudo do filtrado, obtido após as etapas de floculação e filtração, 
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com os sistemas estudados, para assim verificar se existem agregados que passam pela 

membrana Millipore. 

A presença das micelas solubilizantes dos flocos foi verificada avaliando o diâmetro 

de possíveis agregados presentes nos filtrados, enquanto que o teor de orgânicos está 

relacionado com a presença das moléculas de tensoativo oriundas das micelas e dos flocos 

solubilizados nas micelas. 

A Figura 22 mostra o diâmetro dos agregados que passaram pela membrana Millipore 

durante o processo de filtração, do sistema utilizando o OGS como tensoativo, que foi 

descrito naTabela 35. 

 

Figura 22. Diâmetro dos agregados presentes no filtrado do sistema de remoção do 
cobre utilizando o OGS como tensoativos. 
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Analisando a Figura 22 pode-se observar que até o ponto onde se tem a concentração 

do pico máximo de extração, ver Tabela 35, o diâmetro dos agregados aumenta, mostrando a 

primeira etapa do processo de remoção que é a presença de flocos com diâmetros até maiores 

que o que pode ser retido na membrana utilizada neste trabalho que é de 450 nm. É evidente 

que nesta fase se tem flocos de diversos tamanhos, é tanto que parte dos mesmos fica retida na 

membrana promovendo um percentual de remoção do cobre de até quase 60%. 

Ainda na Figura 22 percebe-se que a partir da concentração de 3 g/L os diâmetros dos 

agregados reduzem drasticamente levando a concluir que os tensoativos em excesso no 

processo de remoção, passam a interagir com os floco formando agregados menores os quais 

passam com maior facilidade pela membrana reduzindo assim o percentual de remoção do 

cobre pelo tensoativo, ver tabela 35. Este fato explica o porquê da diminuição do percentual 
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de remoção do cobre a partir de certa concentração de tensoativos. Apesar de não ter sido 

realizado o mesmo ensaio com os outros tensoativos, pode-se concluir que este fato também 

acontece com o OSS e OCS. 

Na segunda parte desta etapa foi realizada a determinação da concentração de 

carbonos orgânicos totais presentes no filtrado, que busca a confirmação da presença do 

tensoativo com o cobre presentes no floco do processo de remoção. A Figura 23 mostra a 

relação do teor do orgânico em função da concentração de tensoativo OGS utilizado no 

processo apresentado na Tabela 35. 

 

Figura 23. TOC do filtrado do processo de remoção de cobre utilizando o tensoativo 
OGS. 
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Analisando a Figura 23 pode-se observar que a partir da concentração em OGS de 3 

g/L (2ª parte) ocorre um aumento significativo da inclinação da linha de tendência dos 4 

pontos de menor concentração em OGS (1ª parte), isto é de 175mg/g para 767mg/g. Este 

aumento de TOC indica que aumentou a quantidade carbono orgânico no filtrado, e como este 

carbono somente pode ser oriundo do tensoativo pode-se concluir que a taxa de 767 mg/g é 

referente ao tensoativo. 

Se for comparada a quantidade de carbono orgânico por tensoativo adicionado na 

primeira parte do gráfico da figura 23 (região até 3 g/L de OGS) com a relação da segunda 

parte (região entre 3 e 5 g/L), percebe-se que a razão de 175 mg de TOC por grama de 

tensoativo passa para 767 mg de TOC por grama de OGS, neste caso tem-se um aumento de 

592 mg de TOC por grama de OGS adicionado, este fato deixa claro que está sendo retido 

menos tensoativo na membrana, como a quantidade de cobre no filtrado também aumenta, 
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redução do percentual de remoção, pode-se concluir que o tensoativo que interage com o 

cobre também está passando pela membrana. 

O estudo do TOC também foi realizado nos filtrados dos sistemas utilizando os 

tensoativos OCS e OSS e são apresentados nas figuras 24 e 25 respectivamente. 

 

Figura 24. TOC do sistema de remoção de cobre utilizando o OCS como tensoativo. 
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Figura 25. TOC do sistema de remoção de cobre utilizando o OSS como tensoativo. 
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Analisando as Figura 24 e 25 pode-se perceber que a taxa de TOC por grama de 

tensoativo, nos dois casos, aumentam significativamente. Observa-se que esta mudança para o 

OSS é muito similar à do OGS enquanto que no caso do OCS este valor é bem, menor, 

indicando que o OCS sempre apresenta um tendência menor de promover a possível 

solubilização micelar. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados apresentados neste trabalho foi possível concluir que: 

 É possível remover cobre em meio ácido utilizando tensoativos derivados de óleos 

vegetais, onde dentre aqueles utilizados neste trabalho o OCS é o melhor. 

 A realização deste trabalho mostrou que o polímero aniônico utilizado neste trabalho, 

não exerce nenhuma influência positiva na remoção do cobre presente no efluente galvânico 

 Os resultados obtidos neste trabalho confirmaram que o pH igual a 9 é muito eficiente 

no processo de remoção de cobre de meios aquosos. 

Apesar da aplicação do tratamento estatístico aos dados experimentais não ter 

apresentado resultados significantes, mas mostrou a influência de cada um dos parâmetros 

estudados, mostrando ser uma ferramenta importante no estudo de efeitos de parâmetros sobre 

as respostas a serem investigadas. 

 Um fato que deve ser avaliado com relevância neste trabalho é a formação dos 

agregados micelares que ao solubilizarem alguns flocos formados da ligação entre a parte 

polar do tensoativo e o metal em estudo, acabam promovendo a passagem dos mesmos para o 

filtrado e consequentemente comprometendo a remoção do cobre. 

 Foi observado através do gráfico de pareto a partir dos diversos planejamentos 

experimentais realizados neste estudo que as 3 variáveis independentes não interagia de forma 

positiva, e que o pH foi o fator mais importante na remoção do cobre. 

O óleo de coco saponificado utilizado neste estudo, além de ter sido o melhor 

tensoativo em nível de remoção, também foi o único a colocar o efluente sintético dentro das 

condições estabelecidas pelos órgãos ambientais, que corresponde a 1ppm. 
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ANEXO 
 

           Tabela A-1 Valores do F tabelado para teste F com nível de significância de 5% 
  Grau de Liberdade da regressão 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 

G
rau de Liberdade do resíduo 

1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245,9 
    
248,0  249,1 250,1 252,2 253,3 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 19,45 19,46 19,48 19,49 

3 10,13 10,13 9,55 9,28 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,57 8,55 

4 7,71  6,94 6,59  6,39  6,26  6,16  6,09  6,04  6,00  5,96  5,91  5,86  5,80  5,77  5,75  5,72   5,69 

5 6,61  5,79 5,41  5,19  5,05  4,95  4,88  4,82  4,77  4,74  4,68  4,62  4,56  4,53  4,50  4,46  4,43  

6 5,99 5,14  4,76  4,53  4,39  4,28  4,21  4,15  4,10  4,06  4,00  3,94  3,87  3,84  3,81  3,77  3,74  

7 5,59  4,74  4,35  4,12  3,97 3,87  3,79  3,73  3,68  3,64  3,57  3,51  3,44  3,41  3,38  3,34  3,30  

8 5,32 4,46  4,07  3,84  3,69  3,58  3,50  3,44  3,39  3,35  3,28  3,22  3,15  3,12  3,08  3,04  3,01  

9 5,12  4,26 3,86  3,63  3,48  3,37  3,29  3,23  3,18  3,14  3,07  3,01  2,94  2,90  2,86  2,83  2,79  

10 4,96  4,10  3,71  3,48 3,33  3,22  3,14  3,07  3,02  2,98  2,91  2,85  2,77  2,74  2,70  2,66  2,62  

11 4,84  3,98  3,59  3,36  3,20  3,09  3,01  2,95  2,90  2,85 2,79  2,72  2,65  2,61  2,57  2,53  2,49  

12 4,75  3,89  3,49  3,26  3,11  3,00  2,91  2,85  2,80 2,75  2,69  2,62  2,54  2,51  2,47  2,43  2,38  

13 4,67  3,81  3,41  3,18  3,03  2,92  2,83  2,77 2,71  2,67  2,60  2,53  2,46  2,42  2,38  2,34  2,30  

14 4,60  3,74  3,34  3,11  2,96  2,85  2,76  2,70  2,65  2,60  2,53  2,46 2,39  2,35  2,31  2,27  2,22  

15 4,54  3,68  3,29  3,06  2,90  2,79  2,71  2,64 2,59  2,54  2,48  2,40  2,33  2,29  2,25  2,20  2,16  

16 4,49  3,63  3,24  3,01  2,85 2,74  2,66  2,59  2,54  2,49  2,42  2,35  2,28  2,24  2,19  2,15  2,11  

17 4,45  3,59  3,20  2,96 2,81  2,70  2,61  2,55  2,49  2,45  2,38  2,31  2,23  2,19  2,15  2,10  2,06  

18 4,41 3,55  3,16  2,93  2,77  2,66  2,58  2,51  2,46  2,41  2,34  2,27  2,19  2,15  2,11  2,06  2,02  

19 4,38  3,52  3,13  2,90  2,74  2,63  2,54  2,48  2,42  2,38  2,31  2,23  2,16  2,11 2,07  2,03  1,98  

20 4,35  3,49  3,10  2,87  2,71  2,60  2,51 2,45  2,39  2,35  2,28  2,20  2,12  2,08  2,04  1,99  1,95  

21 4,32  3,47  3,07  2,84  2,68  2,57  2,49  2,42  2,37  2,32  2,25  2,18  2,10  2,05  2,01  1,96  1,92 

22 4,30  3,44 3,05  2,82  2,66  2,55  2,46  2,40  2,34  2,30  2,23  2,15  2,07  2,03  1,98  1,94  1,89  

23 4,28  3,42  3,03 2,80  2,64  2,53  2,44  2,37  2,32  2,27  2,20  2,13  2,05  2,01  1,96  1,91  1,86  

24 4,26  3,40  3,01  2,78  2,62  2,51  2,42  2,36  2,30 2,25  2,18  2,11  2,03  1,98  1,94  1,89  1,84  

25 4,24  3,39 2,99  2,76  2,60  2,49  2,40  2,34  2,28  2,24  2,16  2,09  2,01  1,96  1,92  1,87  1,82  

26 4,23  3,37  2,98  2,74  2,59  2,47  2,39  2,32  2,27  2,22  2,15  2,07  1,99 1,95  1,90  1,85  1,80  

27 4,21 3,35  2,96  2,73  2,57  2,46  2,37  2,31  2,25  2,20  2,13  2,06  1,97  1,93  1,88  1,84  1,79  

28 4,20  3,34 2,95  2,71  2,56  2,45  2,36  2,29  2,24  2,19  2,12  2,04  1,96  1,91  1,87  1,82  1,77  

29 4,18  3,33  2,93  2,70  2,55 2,43  2,35  2,28  2,22  2,18  2,10  2,03  1,94  1,90  1,85  1,81  1,75  

30 4,17  3,32  2,92  2,69  2,53  2,42  2,33  2,27  2,21  2,16  2,09  2,01 1,93  1,89  1,84  1,79  1,74  

40 4,08  3,23 2,84  2,61  2,45  2,34  2,25  2,18  2,12  2,08  2,00  1,92  1,84  1,79  1,74  1,69  1,64  

60 4,00 3,15  2,76  2,53  2,37  2,25  2,17  2,10  2,04  1,99  1,92  1,84  1,75  1,70  1,65  1,59  1,53  
120 3,92  3,07  2,68  2,45  2,29  2,17  2,09  2,02  1,96  1,91  1,83  1,75  1,66  1,61  1,55  1,55 1,43  

 
 

 

 

 
 
 
 




