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RESUMO 

 

Diante da evolução humana e do aumento populacional, fez-se necessário o 

surgimento de novas fontes de energia, o desenvolvimento de novos produtos e 

tecnologias. Um desses produtos, fruto da revolução industrial e de grande 

importância para o desenvolvimento da humanidade, é o petróleo, uma substância 

composta basicamente de hidrocarbonetos que dão origem a vários outros produtos 

como combustíveis, lubrificantes, polímeros, solventes, gás de cozinha, asfalto para 

estradas, fertilizantes, medicamentos, tintas, dentre outros. No entanto, o manuseio 

incorreto deste produto pode causar vazamentos e derramamentos que geram danos 

enormes para o meio ambiente e para a economia. Logo, com a finalidade de 

contribuir para amenizar está problemática, neste trabalho de mestrado foi efetuada 

uma intensa pesquisa da possível potencialidade das fibras de Ceiba Pentandra (L.) 

conhecida como “Kapok” e Calotropis Procera como bioadsorventes de petróleo. A 

escolha destas fibras deve-se a propriedades superficiais como 

oleofílicas/hidrofóbicas, sua flutuabilidade e ainda, serem polímeros naturais 

biodegradáveis presentes na região nordeste do Brasil. Foi utilizado um planejamento 

experimental com metodologia de superfície de resposta (RSM) com o software 

Design Expert. Os resultados obtidos se mostraram eficientes estatisticamente, 

obtendo um R2= 0,9995 para a Calotropis Procera e um R2= 0,9993 para o Kapok no 

sistema estático; já em sistema dinâmico, foi obtido um R2= 0,9996 para a Calotropis 

e um R2= 0,9991para o Kapok. Ambas as fibras apresentaram uma eficiência na 

adsorção, removendo mais de 80% do petróleo da água em estado estático e 

dinâmico. 

 

Palavras-chave: Bioadsorventes, Kapok, Calotropis Procera, Petróleo, Hidrofóbica, 

Oleofílica. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

On the basis of human evolution and the population increase was necessary, the 

emergence of new sources of energy, the development of new products and 

technologies. One such product, object of the industry revolution and of great 

importance to the development of humanity is the oil, a substance composed primarily 

of hydrocarbons which give rise to several other products as fuels, lubricants, 

polymers, solvents, cooking gas, asphalt for roads, fertilizers, medicines, paints, 

among other. However, mishandling this product may cause leaks and spills that 

generate huge damages to the environment and the economy. Soon, with the purpose 

of contributing to decrease is problematic, in this master's work was carried out an 

intensive search of the possible potential of the fibers of Ceiba pentandra (L.)  "Kapok" 

and Calotropis Procera as bioadsorbents of petroleum in water. The choice of these 

fibers is due to surface properties such as oleophylics and hydrophobic, their buoyancy 

and yet, being biodegradable natural polymers derived from the Brazilian Northeast. 

This research was used experimental planning with response surface methodology 

(RSM) with the software Design Expert. The results were statistically efficient, 

obtaining a R2= 0.9995 for Calotropis Procera and a R2= 0.9993 for Kapok. And that, 

both fibers showed adsorption efficiency, removing more than 80% petroleum in water 

static and dynamic state. 

 

Keywords: Bioadsorbents, Kapok, Calotropis Procera, Petroleum, Hydrophobic, 

Oleophylics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vazamentos de petróleo e seus derivados podem trazer grandes prejuízos 

tanto econômicos quanto ambientais, proporcionando grandes perdas monetárias e 

podendo levar a crises econômicas. Quando ocorrem no oceano, causam além da 

perda de matéria prima, a contaminação dos litorais, rios, costões e manguezais, 

afetando a fauna local, meio ambiente, atividade pesqueira e o turismo local.  

O derramamento de petróleo no meio ambiente pode ocorrer devido a diversas 

causas como furacões, terremotos, vandalismo, despejo ilegal, vazamento de 

equipamentos mecânicos, acidentes, entre outros. Porém, os maiores e mais 

frequentes desastres estão relacionados às etapas de perfurações, transporte e 

armazenamento do produto onde ocorrem inúmeros vazamentos ocasionados por 

falhas mecânicas e humanas. Neste contexto, vários métodos estão sendo estudados 

e desenvolvidos para auxiliar na limpeza das áreas contaminadas.  

 O método da queima in situ que é uma técnica onde ocorre a combustão do 

óleo na água reduzindo sua concentração. Neste método pode ocorrer a remoção de 

grandes quantidades de óleo. A ignição pode ser feita através de um dispositivo como 

Helitorch, uma espécie de lança-chamas suspenso sob um helicóptero, ou um pano 

embebecido de diesel onde acontece uma explosão em que o óleo é transformado em 

chamas.Apesar de queimar grande quantidade de óleo e ser realizada rapidamente, 

a técnica libera uma pluma de fumaça, além do risco do óleo se espalhar para outros 

materiais combustíveis próximos a embarcações e instalações de armazenamento, 

além da queima de óleos pesados poder formar resíduos densos que afundam na 

água. 

Outro método é a bioremediação que é uma técnica a qual se utiliza organismos 

como fungos, bactérias e leveduras que degradam as substâncias complexas do 

petróleo em substâncias menores para sua alimentação. A técnica consiste 

basicamente em colocar substâncias como fertilizantes e nutrientes para que ocorra 

proliferação de microrganismos nativos ou até mesmo, a introdução de 

microrganismos não nativos para acelerar a decomposição. Todavia, esse método 

pode ser comprometido se as condições ambientais não estiverem adequadas como 

baixa temperatura ou baixo teor de oxigénio. 

Os dispersantes são também utilizados para remoção de petróleo derramado, 

essas substâncias consistem em diferentes tensoativos que possuem uma parte com 
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afinidade com a água e outra com óleo e que, quando em contato com o óleo 

derramado, reduzem a tensão interfacial entre o óleo e água aumentando o seu 

potencial de solubilização e posterior degradação,sendo esses tensoativos aplicados 

por pulverização  seguida de agitação. As desvantagens desse procedimento é que é 

um processo de alto custo,sendo eficaz em óleos pesados e águas agitadas e 

contémdo componentes tóxicos a fauna e flora aquática, caso o tensoativo não seja 

biodegradável. 

Dentre esses métodos pode se destacar o de adsorção de petróleos e 

derivados através de adsorventes, sendo um método eficiente e de baixo custo. Os 

adsorventes podem ser de origens inorgânicas, orgânicos sintéticos ou naturais. 

Muitos materiais já estão sendo comercialmente usados com essa finalidade, como é 

o caso das fibras de polipropileno e poliuretano, que são materiais sintéticos com 

grande afinidade com o óleo (oleofílico) e que são hidrofóbicos, mas estes materiais 

não são biodegradáveis e geram resíduos após o uso.  

Além dos orgânicos sintéticos, materiais minerais como a perlita, grafite 

esfoliada, vermiculitas, organofilica, zeólitos, aerogel de sílica, diatomita, também 

estão sendo usados como adsorventes, contudo estes possuem pouca flutuabilidade, 

o que é importante para seu uso em adsorção de óleo derramado. 

Devido às desvantagens dos produtos já existentes, tem-se intensificado a 

procura de materiais biodegradáveis, de baixa densidade em relação à água, 

abundantes, de baixo custo e de fácil utilização. Por possuírem tais características, as 

fibras celulósicas têm sido consideradas uma ótima opção como adsorventes. 

Dentre as fibras celulósicas destacam-se as fibras de Kapok, já utilizadas por 

alguns pesquisadores em estudos de adsorção de hidrocarbonetos, e a Calotropis 

Procera, que foi estudada neste trabalho como algo inédito na literatura para esta 

finalidade. Ambas as fibras são de obtenção abundante em regiões do semiárido e 

sertão do nordeste brasileiro. 

Estas fibras têm como uma de suas características a hidrofobicidade, e alta 

flutuabilidade, que é ocasionada por bolhas de ar aprisionadas dentro da sua 

estrutura, o que facilita a sua leveza. Com isso, esse trabalho pesquisou a 

potencialidade da adsorção de petróleo em água, utilizando as fibras de Kapok e 

Calotropis Procera como materiais adsorventes. 

 

 



19 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O principal objetivo deste trabalho foi estudar e avaliar o comportamento das 

fibras de Ceiba Pentandra (Kapok) e Calotropis Procera como adsorventes de petróleo 

em meio aquoso. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar a potencialidade das fibras como bioadsorventes utilizando um 

sistema petróleo/água estático e dinâmico. 

 Caracterizar as fibras por diferentes métodos físico-químicos e de 

microestrutura.  

 Avaliar a cinética de adsorção que domina esse sistema termodinâmico e 

ainda, utilizar um planejamento experimental para avaliar as variáveis e a 

resposta via o software Design Expert. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 PETRÓLEO 

  

O petróleo é uma matéria prima conhecida desde épocas antigas, como 

betume. Ele é originado dos resíduos orgânicos de plantas e animais que sofreram 

decomposição durante muitos séculos e que, quando em contato com temperaturas e 

pressões ambientais, são transformados em petróleo (RENGASAMY; DIPAYAN; 

KARAN, 2010). 

Szklo e Uller (2008) definem o petróleo como uma substância oleosa, 

inflamável, menos densa que a água e com cor variando entre negro e castanho-claro.  

No seu estado cru, ele é formado de carbono, hidrogênio, enxofre, nitrogênio e 

oxigênio, mas as quantidades destes elementos variam dependendo do local onde 

foram extraídos, devido a esta variedade da quantidade de elementos, propriedades 

como cor, densidade, viscosidade e teor de acidez também diferem. O petróleo é 

basicamente formado de hidrocarbonetos que podem ser classificados como 

parafínicos, naftênicos e aromáticos (SZKLO; ULLER, 2008). As frações que originam 

os derivados do petróleo são observadas no quadro 1.   

 

Quadro 1 - Derivados do petróleo e típicas faixas de corte. 

Fração TEB (°C) Composição Usos 

Gás residual 
GLP 

 

<40 C1-C2 
C3-C4 

Gás combustível, uso doméstico e 
industrial. 

Gasolina 40-175 C5-C10 Combustível, solvente 
 

Querosene 175-235 C11-C12 Iluminação, combustível 
 

Gasóleo leve 235-305 C13-C17 Diesel, fornos 
 

Gasóleo 
pesado 

305-400 C18-C25 Combustível, matéria-prima para 
lubrificantes. 

 

Lubrificantes 400-510 C26-C38 Óleo lubrificante 
 

Resíduos >510 C38 + Asfalto, piche, impermeabilizante. 
 

Fonte: SZKLO e ULLER (2008). 
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2.1.1 Grau de API 

 

 O grau API segundo Szklo e Uller (2008) é uma maneira de classificar o 

petróleo em leve, médio ou pesado. Essa classificação é inversamente proporcional à 

densidade do petróleo e é um índice adimensional. Quanto maior for à densidade do 

petróleo menor será o seu grau API ou mais pesado ele será, como mostra a equação 

1. 

 

API = 141,5/dr (60/60) – 131,5                                           (1) 

 

Onde dr (60/60) é a densidade da amostra em 60 °F em relação à densidade 

da água a 60°F.  

O quadro 2 mostra como o petróleo pode ser caracterizado: leve, médio, ou 

pesado. 

Quadro 2-Classificação do petróleo segundo °API 

Tipo de petróleo °API 

Petróleo Leve API maior que 31,1 

Petróleo Médio API entre 22,3 – 31,1 

Petróleo Pesado API entre 10,0 e 22,3 

Petróleo Extra – Pesado API menor que 10 

Fonte: SZKLO e ULLER, 2008. 

 

2.1.2 Produção de petróleo nos últimos anos no Brasil 

 

No Brasil, nos últimos anos, tem se intensificado a exploração de petróleo on 

shore e off shore, o Gráfico 1 demonstra o comportamento sazonal entre os anos 2000 

a outubro de 2014. É observado um acréscimo na produção durante este período que 

pode ser atribuído ao aumento do consumo de combustíveis. Já a pequena queda nos 

anos de 2012 e 2013, pode ser atribuída à diminuição de produção na bacia de 

Campos que é responsável por 80% da produção nacional.  
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Gráfico1 – Histórico anual de Produção de petróleo.  

 

Fonte: ANP/SDP/SIGEP-2014. 

 

 

A produção de petróleo também é monitorada por cada estado produtor 

conforme o quadro 3. Já no gráfico 2, observa-se a sua distribuição entre os estados. 

Quadro 3 - Distribuição da produção de petróleo e gás Natural por estado 

Estado Petróleo 
(bbl/d) 

Gás Natural 
(Mm3) 

Produção total 
(boe/d) 

N° de Campos 
produtores 

Rio de janeiro 1.608.060 32.462 1.812.249 47 

Espírito Santo 423.255 15.369 519.925 46 

São Paulo 182.797 12.279 260.031 5 

Amazonas 27.365 13.351 111.343 5 

Bahia 43.293 8.435 96.348 81 

Rio Grande do Norte 56.627 1.239 64.420 82 

Sergipe 39.930 2.900 58.170 21 

Maranhão 112 5.219 32.939 1 

Alagoas 4.232 1.345 12.689 10 

Ceará 7.404 87 7.951 6 

Total geral 2.393.075 92.685 2.976.065 304 
Fonte: ANP/STD/SIGEP-2014 
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Gráfico 2 - Distribuição da produção de petróleo por estado 

 

Fonte: ANP/STD/SIGEP-2014 

 

2.2 FIBRAS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

O uso das fibras na indústria do petróleo tem inúmeros propósitos. Em 

aplicações ambientais, contenção do vazamento do óleo, é um desses propósitos. 

Porém, o potencial de adsorção varia de acordo com as propriedades físicas, químicas 

e estruturais de cada fibra têxtil. 

 

2.2.1 Fibras sintéticas 

 

A fibra de polipropileno é uma fibra poliolefínica, pois sua matéria prima é o 

propeno, um gás incolor que é um subproduto da refinaria de petróleo. É bastante 

resistente a produtos químicos, microrganismos e a degradação. Possui também, 

baixa flamabilidade, alta resistência a atrito (abrasão), alta elasticidade, alta 

resistência a distorção e emaranhamento além de não absorver água. A fibra de 

polipropileno é muito usada comercialmente como sorventes de petróleo em áreas 

contaminadas, mas sua desvantagem é não ser biodegradável, o que gera resíduo 

após utilização. (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006; LIM; HUANG, 2006; 

EDHARDT et al.,1975.) 

A fibra de poliuretano é obtida através da poliadiação do dissocianato de 

diversos alcoóis que produz fibra e esponja. A fibra é resistente a álcalis, são leves, 

possuem menor sensibilidade contra a ação de graxas e óleos do que a borracha. 

Tem baixa higroscopicidade e resistem ao agente de degradação. As esponjas feitas 
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de poliuretano possuem 97,5% de ar. Sendo, portanto, um material muito leve e seus 

espaços vazios possuem uma capacidade de reter água que aumenta em duas vezes 

o seu peso inicial. Porém como as fibras de polipropileno, os materiais de poliuretano 

também não são biodegradáveis (LADCHUMANANANDASIVAM, 2006; LIM; HUANG, 

2006; THEODOR et al.,1975.). 

 

2.2.2 Fibras celulósicas 

 

A celulose é um polissacarídeo que compõe a maior parte da parede celular 

das plantas. E ainda, é classificada como um biopolímero formado de monômeros de 

glicose. Sua estrutura é bastante semelhante a do amido, todavia possui monômeros 

de beta-glicose (Figura 1) enquanto que o amido possui monômeros de alfa – glicose. 

As moléculas de celulose são responsáveis por formar a parte fibrosa da parede 

celular vegetal e as longas e rígidas moléculas são responsáveis de formar as 

microfibrilas (RAVEN, 2007). 

 

Figura 1 - Estrutura química da celulose 

 

Fonte: (RAVEN, 2007) 

 
Ceras 

As ceras que fazem parte das fibras celulósicas são lipídios que constituem 

uma cutícula protetora com a função de reduzir a perda de água de tecidos expostos 

(LINCOLN; ZEIGER, 2013). 

 

Fibra de Algodão  

As fibras de algodão (figura 1) possuem um alto poder de absorver umidade e 

de intumescimento, devido a sua alta Higroscopicidade. Em relação com o 

comportamento térmico se for exposta a um calor de 120°C, a fibra sofre 
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amarelamento e quando exposta a uma fonte de calor contínuo a 150°C, sofre 

decomposição (THEODOR et al.,1976). 

 

Figura 2 - Planta do algodão 

Fonte: http://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br 

 

A fibra de algodão também foi utilizada em estudos na remoção de petróleo. 

Kowalski em 2014 utilizou uma manta de algodão para retirar o petróleo da água e 

concluiu que a remoção ocorre em três estágios de adsorção. O primeiro ocorre 

quando o óleo adere à superfície da fibra, o segundo estágio acontece quando óleo 

penetra no interior das fibras por ação capilar e o terceiro quando o óleo penetra nos 

micro canais das fibras.  

Foi observado também que o algodão imaturo conseguiu remover 7% a mais 

de óleo que o algodão maduro. Isso se deve a uma maior quantidade de ceras na 

superfície da fibra que ocasiona a repelência da água. E ainda, outro fator é o menor 

diâmetro das fibras que formam uma maior superfície de contato entre a superfície e 

o óleo. Na figura 2 pode-se verificar o processo de limpeza da água através da manta 

de algodão. 
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Figura 3 - Processo de limpeza da água 

  

Fonte: KOWALSKI, 2014. 

 

Fibra de Palha de milho  

É uma fibra muito usada como alimento de animais, como combustível caseiro 

e como matéria prima para a indústria de papel. Mas alguns pesquisadores utilizaram 

essas fibras como adsorvente de óleo. Li et al. (2012) estudaram a potencial aplicação 

da fibra da palha de milho na adsorção de petróleo. A fibra da palha de milho foi 

acetilada. A fibra em seu estado cru possui entre 28% e 36% de celulose, 23% e 28% 

de hemicelulose e 12% e 16% de lignina.  

Em virtude de ser uma fibra celulósica e esta ser parcialmente insolúvel em 

água e em solventes orgânicos, Li et al 2012 observaram que tratando as fibras com 

ácido acético poderiam produzir um novo material adsorvente de óleo ambientalmente 

correto. A eficiência da adsorção do óleo utilizando as fibras da palha do milho é 

observada na figura 3. (LI et al; 2012) 

 

Figura 4 - Adsorção do óleo através da palha do milho.  

 

Fonte: LI et al., 2012. 

 



27 

Fibra de sisal:  

A fibra de sisal tem aproximadamente 8% de lignina, 78% de celulose, 10% de 

hemicelulose. Porém esses valores podem variar com o tipo de solo, idade da planta, 

etc. A densidade da fibra é de 1,26 g/cm (ANNUNCIADO, 2005). 

 

Fibra de coco:  

A fibra é extraída da casca do coco é uma fibra lignocelulósica e é um fruto 

muito comum em países tropicais. Seu teor de lignina e hemicelulose são altos, mas 

seu teor de celulose é baixo (ANNUNCIADO, 2005) 

 

Fibra de Kapok:  

A fibra de Ceiba pentandra, conhecida como Kapok, possui baixa 

higroscopicidade e sua superfície interna (oca) é cheia de ar, o que explica o alto 

poder de flutuabilidade, além disso, sua superfície possui ceras e graxas com 

afinidades para o petróleo e seus derivados, o que proporciona a adsorção 

(THEODOR et al.1975; HUANG; LIM, 2007). Na seção a seguir, uma melhor 

explicação de suas propriedades.2.3 KAPOK 

 

2.3 FIBRA DE KAPOK 

 

2.3.1 Nomes comuns: 

 

O quadro 4 apresenta os nomes comuns do Kapok 

Quadro 4 - Nomes da fibra de Kapok de acordo com o país. 

Nomes Países 

Samaúma Brasil 

Kumaka, silkcotton Guiana 

Ceiba, ceiba de lana, ceiba de garsón, Ceiba de bruja, 
cibonga, cartagenera, palosanto, lana 
Bongo, yague, fromager, Majumba, ceibo 

Colômbia 

Ceiba yuca Venezuela 

Toborachio Bolívia 

Pochote, ochote México 

Longo, cotton tree Panamá 

Ceibon Nicarágua 

Ceib, corkwood, kapok-tree Grã-Bretanha 
Fonte: SOUZA et al, 2005. 
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2.3.2 Caracterização do Kapok 

 

O Kapok é uma planta da família das Bombacaceae, seu gênero é Ceiba. Sua 

espécie é C. pentandra cujo seu nome cientifico é Ceiba pentandra (HORI, 1999) que 

é uma árvore de grande porte, podendo atingir até 50m de altura e 2m de diâmetro 

(Figuras 1 e 2). Apresentando amplas sapopemas basais, com 0,8 a 1,60 m de 

comprimento. O fuste é reto, cilíndrico e não apresenta ramificações até cerca de 2/3 

da altura. A casca é revestida de acúleos pontiagudos quando as plantas são juvenis, 

mas depois se tornam predominantemente cônicos. As folhas são compostas, 

digitadas, alternas, longo-pecioladas, com 5 a 7 folíolos dígito-palmados, muitas vezes 

denteados na parte superior. Inflorescências em panículas terminais, com flores 

esbranquiçadas. (SOUZA et al, 2005; LORENZI, 2002). 

O fruto é uma cápsula de aproximadamente 0,05 a 0,07 m de diâmetro pôr 0,08 

a 0,16 m de comprimento, com 120 a 175 sementes envolvidas por paina, 

arredondadas, de cerca de 6 mm de diâmetro (SOUZA et al, 2005; LORENZI, 2002). 

 

Figura 5 – Frutos do Kapok. 

 
Fonte: www astraldesigns.com 
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Figura 6 - Arvore do Kapok com frutos 

 
Fonte: www astraldesigns.com 

 

É originada da Índia tropical. Para seu desenvolvimento, é necessário um clima 

tropical sem fortes chuvas e pode ser encontrada no Brasil, México, Índia e indonésia. 

Sua fibra é muito lisa e macia, sua cor é geralmente, amarelada tendendo para o 

marrom, suas sementes são oleosas, suas folhas e cascas são utilizadas pelos 

chineses como matéria prima para a fabricação de medicamentos. Já os seus troncos 

são utilizados para a fabricação de papel e sua fibra é utilizada pelos asiáticos com 

enchimento de travesseiro e almofadas. (THEODOR et al.,1975). 

A composição química da fibra de Kapok é basicamente celulose, xileno e 

lignina, além de possuir grandes números de grupos acéticos. Sua superfície possui 

uma cera natural que a protege da umidade e lhe confere a propriedade de 

higroscopicidade, ou seja, ela absorve água muito lentamente. Sua estrutura interna 

é oca com um alto lúmen. Devido essa característica, é uma fibra muito leve e com 

um grande poder de flutuar e por este motivo também, é usada para enchimento de 

coletes salva-vidas. (HORI, 1999; THEODOR et al.,1975). 

 

 

 

 

 



30 

2.3.3 Utilização da fibra de Kapok para adsorção de hidrocarbonetos 

 

Hori et al.(1999) caracterizaram as fibras de Kapok originadas da Filipinas e do 

Vietnam encontrando uma cor amarelo puxado para o marrom para o Kapok das 

Filipinas e uma cor mais amarelada para o Kapok do Vietnam. O teor de lignina de 

ambas as fibras foi medida através do método de Klason. 

Além da caracterização, Hori et al 1999 observaram o potencial da fibra para 

adsorção de óleo. O óleo usado para o teste foi um óleo de máquina. Num becker foi 

colocado 100g de água, 10g de óleo e 0,2g de fibras, onde ambas foram misturados 

por 1 minuto. Logo após os autores observaram que o óleo tinha sido quase todo 

absorvido pelas fibras, em seguida a mesma foi retirada e pesada e os resíduos de 

óleo que permaneceram foram removidos por uma nova quantidade de fibra e então 

a água foi pesada para verificar se a fibra tinha absorvido água.  

Hori et al.(1999) encontraram como resultado que a fibra apresenta 

características hidrofóbicas absorvendo 40g de óleo em 1g de fibra. Observou 

também que o potencial de adsorção foi igual tanto para as fibras tratadas com 

dietileno e álcool benzeno como para as sem tratamento. Depois da absorção a fibra 

foi submetida a uma análise no microscópico ótico onde foi verificado seu diâmetro 

(ca. 8-10µm) e espessura (ca. 8-10µm) e que uma quantidade de óleo foi difundida 

nos tubos ocos da fibra. 

Huang e Lim (2005) avaliaram a fibra de Kapok como um material que pode ser 

usado como filtro para a separação de líquidos imiscíveis como é o caso de uma 

mistura de óleo e água. Os óleos utilizados na pesquisa foram o diesel, que 

representou os óleos leves e os de baixa viscosidade como, a gasolina e o querosene. 

Já o óleo hidráulico (AW546), representou a classe de óleos viscosos. 

As percentagens de óleos usados nos experimentos foram de 5%,10%,15% do 

peso da mistura óleo/ água e foi observada uma absorção de 100% para o diesel e 

valores maiores que 99,4% para o óleo hidráulico. A tabela 1 demonstra as 

propriedades dos líquidos que foram utilizados no experimento (HUNG: LIM, 2006). 
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Tabela 1 - Propriedades dos líquidos usados no experimento. 

Itens Densidade 21°C 
 

Viscosidade 21°C 
 

Tensão superficial 21°C 

Água 
 

1.00±0.01 
 

1.0±0.1 
 

72.00±0.01 
 

Diesel 
 

0.83±0.01 
 

5.0±0.1 
 

26.29±0.01 
 

Óleo hidráulico 
 

0.87±0.01 
 

63.5±0.1 
 

31.14±0.01 
 

Fonte: HUANG E LIM, 2005. 

 

Segundo Huang e Lim (2005), o potencial de filtração é influenciado pela 

concentração e tipo de óleo, bem como pela densidade do conjunto de fibras. A 

caracterização da fibra de Kapok foi realizada através do MEV e foi encontrado um 

valor de diâmetro externo de 16,5 ± 2,4µm, diâmetro interno de 14,5±2,4µm e 

comprimento de 25±5 mm.   

Lim e Huang (2006) compararam o potencial de absorção de óleo pelas fibras 

de kapok e polipropileno, os óleos utilizados nesta pesquisa foram o diesel, o óleo 

hidráulico (AWS46). São observadas na tabela 2 as propriedades dos óleos e da água 

utilizada no experimento.  

 

Tabela 2 - Propriedades dos líquidos usados no experimento 

Líquidos Densidade 
21°c 

Viscosidade 
21°c 

Tensão 
Superficial 

21°c 

Tensão 
Superficial 

(graus) 

    Kapok PP 
 

Água 1.00±0.01 1.0±0.1 72.00±0.01 117 72 

Diesel 0.83±0.01 5.0±0.1 26.29±0.01 13 5 

Óleo hidráulico 0.87±0.01 63.5±0.1 31.14±0.01 21 22 

Óleo de Motor 0.89±0.01 121±0.1 23.28±0.01 27 24 
Fonte: HUANG e LIM, 2005. 

 

Lim e Huang (2006) verificaram que a capacidade de adsorção dependeu da 

densidade das embalagens. Embalagens com densidades de 0,02 g/cm3 mostrou uma 

capacidade de adsorção de 36 g g-1,43 g g-1 e 45 g g-1 para o diesel, óleo hidráulico e 

óleo de motor respectivamente. Porém os valores diminuíram para 7,9 g g-1; 8,1 g g-1 

e 8,6 g g-1 quando a densidade da embalagem passou para 0,09 g/cm3.  Na 

drenagem do óleo foi observada uma alta retenção de óleo com valores menores que 

8% para o diesel e óleo de motor. Já para o óleo hidráulico, foi observado uma perda 
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de 12%, foi verificado também que após 4 ciclos de uso a fibra de Kapok só tinha 

perdido 30% da sua capacidade de adsorção em embalagens com densidades de 

0,02 g/cm3. Na comparação entre as fibras de Kapok e as fibras de polipropileno foi 

observado que a capacidade de adsorção foi mais alta para o Kapok do que para o 

polipropileno que já é um material utilizado comercialmente. E que a fibra de Kapok 

não precisa de tratamento, pois ela é um excelente sorvente de óleos na forma crua. 

Na mesma linha de pesquisa Lim e Huang (2007) estudaram o comportamento 

da fibra de Kapok tratada com etanol e clorofórmio na adsorção. Os pesquisadores 

observaram que as fibras não tratadas apresentaram melhores resultados que as 

fibras tratadas, que se tornaram hidrofílicas devido à remoção da cera natural contida 

nestas fibras, que ajuda a repelir a água e adsorver o óleo, conforme se observa na 

imagem 2. 

 

Imagem 1 - Ângulo de contato entre a fibra de Kapok e água (a) e Kapok e óleo(b)

 
Fonte: Lim e Huang (2007) 

 
Rengasamy, Das e Karan (2010) estudaram o comportamento das fibras de 

Kapok, polipropileno e pó de serra na adsorção de dois tipos de óleos, um de alta 

densidade e o outro foi o óleo diesel. As densidades dos óleos foram de 0,9 g cm-3 

para óleo de alta densidade e 0,82 g cm-3 para o óleo diesel. As tensões superficiais 

dos óleos foram 3,1x10-2 cNs cm-2 e 2.5x10-2 cNs cm-2 respectivamente, suas 
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viscosidades foram de 1.17x10-3cNs cm-2 para o óleo de alta densidade e 1.64x10-5 

cNs cm-2 para o diesel, as fibras foram verificadas em 100% de composição e em 

misturas 70/30 de Kapok e polipropileno e 70/30 de serralha e polipropileno, As fibras 

foram colocadas dentro de um tubo de PVC de 20mm de diâmetro e 25mm de 

comprimento perfurado para facilitar a penetração do óleo durante o teste. Os autores 

verificaram que em porosidades menores que 0,98 a adsorção se deu maior no 

polipropileno seguido do Kapok e serralha. Entretanto, a porosidade entre 0,98 do 

polipropileno mostrou baixa adsorção e as demais fibras de Kapok e serralha tiveram 

porosidades de 0,81 e 0,83 respectivamente. A medição da adsorção de óleo foi 

através da diferença entre a massa da fibra antes e depois da adsorção.  

Na mistura das fibras Kapok e polipropileno e serralha e polipropileno 

Rengasamy, Das e Karan (2010) verificaram que a capacidade de sorção aumentou 

com o aumento da porosidade. Os mesmo também concluíram que o Kapok possui 

boa capacidade de adsorção, porém, mais baixa que a do polipropileno. 

Wang, zheng e wang (2012) estudaram a fibra Kapok tratada com vários 

solventes e analisaram o seu potencial para adsorção de petróleo. As fibras foram 

tratadas com água, ácido clorídrico, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio e 

clorofórmio. As fibras tratadas foram comparadas com as fibras sem tratamento 

através de analises de Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM), Difração de raios-X (XRD), 

Espectroscópico de Fotoelétrons de Raios-X (XPS).  

Os tipos de óleos utilizados foram o tolueno, clorofórmio, n-hexano e xileno. Em 

geral foi encontrada que as fibras tratadas com esses solventes tiveram um potencial 

de absorção e reutilização melhor que a fibras sem tratamento. Para as fibras cruas 

os pesquisadores obtiveram um resultado de 30,4 g/g; 40,2 g/g; 29,2g/g; e 21,1g/g 

para o tolueno, clorofórmio, xileno e n-hexano, respectivamente. Já para as fibras 

tratadas com o ácido clorídrico (HCl) os resultados foram de 35,5g/g; 51,8g/g; 34,8g/g 

e 25,2 g/g para os mesmos óleos. As fibras tratadas com o hidróxido de sódio (NaOH) 

tiveram resultados mais baixos que as tratadas com o HCl. Já as fibras tratadas com 

o clorito de sódio tiveram um aumento na sua absorção de 19,8%; 30%; 21,5% e 

24,1% para o tolueno, clorofórmio, n-hexano e xileno respectivamente em relação às 

fibras sem tratamento. (WANG; ZHENG ; WANG ,2012). 

Em estudos posteriores, Wang, zheng e wang (2012) verificaram o potencial da 

fibra de Kapok quando acetiladas e compararam seu potencial de adsorção com a 
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fibra crua. As mesmas obtiveram um maior potencial de adsorção para os óleos diesel 

e óleo de soja podendo ser um substituto de materiais sorventes não biodegradáveis.  

 

2.4 CALOTROPIS PROCERA 

 

2.4.1 Nomes comuns 

 

Flor de seda, Algodão de seda, Algodão de praia, Leiteira, Paininha-de-Seda, 

Saco-de-Velho, Leiteiro, Queimadeira, Pé-de-Balão, Janaúba e Ciúme (COSTA et al., 

2009). 

 

2.4.2 Característica da Calotropis Procera 

 

A Calotropis Procera apresenta a seguinte descrição botânica: Reino: Plantae; 

Subreino: Tracheobionta; Superdivisão: Spermatophyta; Divisão: Magnoliophyta; 

Classe: Magnoliopsida (Dic.); Subclasse: Asteridae; Ordem: Gentianales; Família: 

Asclepiadaceae; Gênero: Calotropis R. Br.; Espécie: Calotropis Procera (Aiton) W. T. 

Aiton. (KARTHIK, 2014). 

A fibra é apropriada para regiões semiáridas onde a temperatura varia de 26 a 

35°C, com falta de chuvas e quando chove, é mal distribuída na região. No Brasil é 

bastante encontrada no nordeste. Sua planta pode chegar até 3,5m de altura e as 

plantas jovens possuem ramos, folhas, pedúnculos e frutos revestidos de ceras. 

(KARTHIK, 2014). 

Elas possuem grandes quantidades de látex que serve como proteção contra 

fungos e insetos além de ser facilmente retirado da planta quando sofre algum tipo de 

dano. Apesar de habitarem em regiões secas, permanece verde todo o ano Fora do 

país pode ser encontrada na África, Madagascar, Península Arábica, Sudoeste da 

Ásia, Norte da Austrália, Tailândia, Vietnã. (KARTHIK, 2014). 

Veio para o Brasil com finalidades ornamentais, mas, já possui outras funções 

como de alimentos para ruminantes (COSTA et al, 2009). É considerada como uma 

espécie invasora porque se difunde rapidamente pelo vento (anemocórica) levando 

apenas 90 dias após a germinação para dá origem ás suas primeiras flores (RANGEL 

e NASCIMENTO, 2011). Pode-se observar o fruto e a fibra da Calotropis na figura 3.  
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Figura 7 - Fruto da Calotropis 
 

 
Fonte: www.visoflora.com 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

 

3.1.1 Fibras de Kapok e Calotropis Procera 

 

As fibras de Kapok utilizada neste estudo foram cedidas pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e as fibras de Calotropis Procera foram cedia pelo Instituto 

Federal do Sertão Pernambuco - Campos Petrolina.  

 

3.1.2 Petróleo 

 

O petróleo utilizado neste estudo foi cedido pela Central Resources do Brasil, 

estação coletora Ponta do Mel localizado em Areia Branca na formação Alagamar. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Limpeza e caracterização das fibras 

 

As Fibras foram separadas manualmente das suas cascas e sementes 

(Fotografias 1 e 2), e em seguida foram observadas através de um Microscópico óptico 

localizado no laboratório Químico de Engenharia Têxtil da UFRN e no Microscópico 

Eletrônico de varredura (MEV) localizado no laboratório de Engenharia de Materiais 

da UFRN, em um equipamento de bancada TM 3000.  

A composição química da fibra foi verificada através da Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS), também localizado no laboratório de Engenharia de 

Materiais da UFRN e por Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier (FTIR), localizado no Instituto de Química / CCET / UFRN. 

O FTIR foi realizado a partir da formação de uma pastilha fina e translúcida para 

assim serem obtidos os espectros na região do infravermelho.  
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Fotografia 1 - Esquema de limpeza da fibra de Kapok: a) Fruto do Kapok b) Fibra, cascas e sementes 
c) Fibras do Kapok. 

 
Fonte: Autor 

 

 

Fotografia 2 - Esquema de limpeza da fibra de Calotropis Procera: a) Frutos da Calotropis Procera b) 
Fibras e sementes c) Fibras 

 

Fonte: Autor 

 

3.2.2 Caracterização do Petróleo  

 

A densidade do petróleo foi medida em um Picnômetro no Laboratório de Eng. 

Têxtil e sua viscosidade foi medida em um viscosímetro (Brookfield R/S Rheometer) 

no Laboratório de Tecnologia de Tensoativos II da UFRN.  
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3.2.3 Ângulo de contato 

 

O ângulo de contato foi medido entre a água e a fibra e entre o óleo e a fibra 

no Drop SHPE Análise (DSASEM) no laboratório de Engenharia Química da UFRN. 

O tamanho da gota foi de 10 microlitros. A deposição da gota sobre a superfície foi 

realizada através de uma seringa contida no equipamento. Esta deposição é de 

aproximadamente 1 cm/s, que resulta em uma captura de 2 ou 3 segundos para cada 

imagem. O modelo utilizado foi o de Young-Laplace. O modelo que determinou o 

ângulo de contato pode ser verificada na equação 2 (Equação de Young-Laplace). 

 

                                                                                         

(2) 

Onde γSV, γSL e γLV representam as tensões interfaciais dos líquido (L), 

sólido(s) e vapor(V) e o θ0 é o ângulo de contato. Quando o valor do ângulo for menor 

que 90° indica que a superfície é hidrofílica, ou seja, a superfície é molhada pelo 

líquido, quando o ângulo for maior que 90° indica que a superfície do material é 

hidrofóbica, isto é, não molha ou absorve o líquido muito lentamente, se for igual a 0° 

indica que a superfície é completamente molhada pelo liquido e se for igual a 180°, ou 

maior, indica que a superfície é super- hidrofóbica, não absorve o líquido de forma 

alguma. (NASCIMENTO et al.,2014).  

 

3.2.4 Metodologia de adsorção 

 

As fibras foram incialmente separadas manualmente de suas cascas e 

sementes, pesadas e posteriormente analisadas o seu potencial de adsorção que foi 

efetuado experimentalmente utilizando um software estatístico DX7 Trial – Design 

Expert.  

O planejamento experimental através de softwares de design expert tem sido 

usado por pesquisadores (NASCIMENTO, 2012; BEHNOOD; NASERNEJAD; 

NICARJAR, 2014; KARTHIK, 2014) com a finalidade de otimização de processos. Os 

softwares economizam custos e tempo de ensaio em uma pesquisa. Além de mostrar 

de forma clara, a influência de cada parâmetro pré-estabelecido na resposta obtida, 

como também a significância estatística. 
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Quando se procura uma resposta em um experimento, vários parâmetros 

podem influenciar essa resposta. Esses softwares solicitam as variáveis e seus 

menores (-) e maiores valores (+), calculando seus pontos centrais. Eles utilizam um 

plano fatorial de 2n onde n e o número de parâmetros pré-estabelecidos e realizam 

todas as combinações possíveis entre esses parâmetros formando uma matriz de 

variáveis independentes e variáveis respostas. (NASCIMENTO, 2012). 

 Logo, nessa matriz, os resultados são verificados através análises 

matemáticas e estatísticas. O software também fornece o modelo matemático em 

termos dos fatores codificados, no qual é uma função originada da série de Taylor 

(Equação 3). 

 

(3) 

 

Onde: j≠k≠1, y é a resposta, xi (i = 1-n) são variáveis não codificadas n = número 

de variáveis, ẞi, ẞii, ẞij, são os coeficientes de interação linear, quadrático e de 

segunda ordem e e1 o erro estatístico (NASCIMENTO, 2012).  

 

3.2.4.1 Sistema estático (fibra, óleo e água).  

 

Foram colocados em um béquer de vidro (Fotografia 3). 100 ml de água, óleo 

e fibra crua onde o volume de óleo variou em 1,16ml; 3,49ml e 5,82ml a massa da 

fibra variou em 0,5g; 0,3g e 0,1g.  

O tempo também variou entre 5min, 10min e 15min e a temperatura variou entre 

25°C, 35°C e 45°C.  

 No planejamento as variáveis deste trabalho foram 4, massa da fibra, volume 

de óleo, tempo e temperatura (Quadro 5). O programa fez todas as interações 

possíveis entre os valores maiores, menores e pontos centrais das variáveis onde: 

 

+1 representam os maiores valores 

-1 representam os menores valores 

0 representam os valores centrais 
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Quadro 5 – Variáveis do procedimento 

Parâmetros +1 0 -1 

Massa da Fibra (g) 0,5 0,3 0,1 

Volume de óleo (ml) 5,82 3,49 1,16 

Tempo (s) 15 10 5 

Temperatura (°C) 45 35 25 

Fonte: Autor 

 

Fotografia 3 - Esquema de adsorção de petróleo para as fibas de Kapok e Calotropis: a) Sistema 
água e petóleo b) Sistema água,Petróleo e fibra c) água limpa.

 
Fonte: Autora 

 

 

As fibras foram pesadas e verificada a quantidade de óleo adsorvida através 

da seguinte equação 4 (WANG, 2012): 

 

𝑸 =
𝒎𝒇−𝒎𝟎

𝒎𝟎
                                                                                                     (4) 

Onde: 

Q = quantidade de óleo adsorvido em 1g de fibra  

mf = massa da fibra + massa de óleo adsorvida 

m0 = massa da fibra 
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3.2.4.2 Sistema dinâmico (fibra, óleo e água) 

 

Adsorção em sistema dinâmico foi realizada utilizando o mesmo software 

Design Expert para o planejamento experimental e com a mesma quantidade de água 

e mesmo béquer do experimento estático, porém a variável do tempo foi reduzido para 

1mim, 3mim, 5mim devido à adsorção ocorrer em um tempo menor do que em sistema 

dinâmico.  

Pode-se observar através do quadro 6 como foi distribuída as variáveis do 

processo.  O experimento foi realizado em um agitador magnético com controle de 

temperatura do modelo IKA C-MAG HS 7 como mostra a fotografia 4. 

Quadro 6 – Variáveis do procedimento 

Parâmetros +1 0 -1 

Massa da Fibra (g) 0,5 0,3 0,1 

Volume de óleo 

(ml) 
5,82 3,49 1,16 

Tempo (s) 5 3 1 

Temperatura (°C) 45 35 25 

Fonte: Autor 

 

Fotografia 4 – Esquema dinâmico de adsorção de petróleo para as fibas de Kapok e Calotropis: a) 
Sistema água e pretóleo b) Sistema água, Petróleo e fibra c) Água limpa. 

Fonte: Autor 
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3.2.5 Estudo cinético  

 

O estudo cinético foi realizado utilizando o modelo de peseudo-segunda ordem 

com 1g de óleo e 0,1g das fibras nos tempos 1s, 2s, 4s, 6s e 8s. A capacidade de 

adoção foi determinada utilizando a equação 5.  

𝑞 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑓  )∗𝑉

𝑚
                                                                                                    (5) 

 

Onde: 

q = capacidade de adsorção 

Ci = concentração de óleo inicial 

Cf = concentração de óleo final 

V= volume de óleo + água 

m = massa da fibra de Kapok 

 

Já o processo de adsorção foi descrito pela equação de pseudo – segunda – 

ordem (Equação 6).  

 

𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝐾2(𝑞𝑒)2
+

t

𝑞𝑒
                                                                                             (6) 

Onde:  

K2 = taxa constante (gg-1 s-1) 

qe = capacidade de adsorção no equilíbrio(gg-1) 

qt = capacidade de adsorção no tempo t (s). 

 

A % de Remoção foi determinada utilizando a equação 7. 

 

%𝑅𝑒𝑚𝑜çã0 =
(𝐶𝑖−𝐶𝑓  )∗100

𝐶𝑖
                                                                                  (7) 

Onde: 

Ci = concentração de óleo inicial 

Cf = concentração de óleo final 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 MICROSCÓPIO ÓTICO E MEV DAS FIBRAS 

 

Através das análises de microscopia óptica (MO) (Imagens 2 e 3) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) (Imagens 4 e 5) pode ser verificada a estrutura oca das 

fibras, o que comprova sua propriedade de flutuabilidade, devido aos seus interiores 

estarem cheios de ar além de ser possível verificar os seus diâmetros internos que foi 

em média de 14,4 ± 1,57 µm e diâmetro externo de 22,9 ± 1,3 µm para a fibra de 

Kapok valores próximos a outros trabalhos já publicados de (LIM e HUANG, 2006) as 

pequenas diferenças podem ocorrer devido ás mudanças de região, clima, solo e 

variação genética da Ceiba pentandra que podem alterar as características da fibra, 

já para a fibra de Calotropis Procera o seu diâmetro interno  foi em média de 20 ±4 

µm e o diâmetro externo de 22,84 ± 4 µm.  

A variância (V(x)) e o desvio padrão(s) foram calculados pelas equações 8 e 9 

(NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2001):  

𝑆 = √𝑉(𝑥) = √𝑠2                                                                                             (8) 

 

𝑉(𝑥) = 𝑆2 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑁−1
                                                                                     (9) 

 
Imagem 2 – Fibra de Kapok no microscópico óptico

 
Fonte: LabTex-UFRN 
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Imagem 3 – Fibra da Calotropis procera no microscópico óptico

 
Fonte: LabTex-UFRN 

 

Imagem 4 - MEV do Kapok 

 

Fonte : DEMat-UFRN 
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Imagem 5 - MEV da Calotropis Procera 

 

Fonte : DEMat-UFRN 

 

4.2 EDS DAS FIBRAS (KAPOK E CALOPROPIS PROCERA) 

 

A caracterização química da fibras de Kapok e Calotropis Procera através da 

Espectroscopia de Raios x por Dispersão em Energia (EDS) revelaram grandes 

percentuais de carbono e oxigênio, os quais são os elementos típicos predominantes 

de uma fibra celulósica, porém o percentual de Hidrogênio não pode ser captado pelo 

equipamento já a presença de potássio na fibra da Calotropis Procera pode ocorre 

devido ao solo, região de origem ou variação genética da planta (Gráficos 3 e 4) 

(Tabelas 3 e 4). 

 

Gráfico 3 – EDS da fibra de Kapok 
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Fonte : DEMat-UFRN 

 

Tabela 3 – EDS da fibra de Kapok 

Elemento Massa % Massa % σ  Peso Atômico 

% 

Carbono 46.383 0.427 53.538 

Oxigênio 53.617 0.427 46.462 

 
Fonte : DEMat-UFRN 

 

Gráfico 4 - EDS da Fibra de Calotropis 

 

Fonte : DEMat-UFRN 

 

Tabela 4 – EDS da fibra de Calotropis 

Elementos Massa % Massa % σ Peso atômico % 

Carbono 58.554 1.050 65.436 

Oxigênio 41.027 1.043 34.420 

Potássio 0.419 0.058 0.144 

 
Fonte : DEMat-UFRN 

 

4.3 ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

4.3.1 FTIR da fibra de Kapok 

 

No gráfico (5) de FTIR da fibra de Kapok pode-se observar o pico de 3366 cm-

1 sugere a presença do grupo hidroxila (OH). Na proximidade do pico 2914 que indica 

as ligações alifáticas de carbono e hidrogênio (= CH2 e CH3); a existência desse grupo 

está associada à presença da cera e gorduras naturais na superfície da fibra com a 
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presença de n-alcanos, pequenas quantidades de álcoois, ácidos graxos, aldeídos, 

cetonas e ésteres de n- alquil. Os picos próximos 1737 e 1243 cm-1 representam a 

presença da carbonila que caracteriza a presença de éster e a ligação entre carbono 

e oxigênio (C-O) representando os grupos acetil responsáveis pela presença da cera. 

Já o pico 1054,5 cm-1 está associado á presença de Celulose, Hemicelulose e Lignina. 

(RENGASAMY; DAS; KARAN,2010). 

 

Gráfico 5 – FTIR da fibra de Kapok

 
Fonte: Autor 

 

4.3.2 FTIR da Calotropis 

 

No gráfico de FTIR da fibra da Calotropis pode-se observar que o pico de 

3347,4 cm-1 sugere a presença do grupo hidroxila (OH), na proximidade do pico 

2920,2 estão as ligações alifáticas de carbono e hidrogênio (= CH2 e CH3); a existência 

desse grupo está associado à presença da ceras e gorduras naturais na superfície da 

fibra com a presença de n-alcanos, pequenas quantidades de álcoois, ácidos graxos, 

aldeídos, cetonas e ésteres de n- alquil. Os picos próximos a 1742 cm-1 representam 

a presença da carbonila que caracteriza a presença de éster e a ligação entre carbono 

e oxigênio (C-O) representando os grupos acetil responsáveis pela presença da cera 

já o pico 1042,6 cm-1 está associado á presença de Celulose, Hemicelulose e Lignina. 

(RENGASAMY; DAS; KARAN, 2010). 

 

 



48 

 

Gráfico 6 – FTIR da fibra de Calotropis  
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Fonte: Autor 

 

4.4 DENSIDADE, VISCOSIDADE E GRAU DE API DO PETRÓLEO 

 

O petróleo foi caracterizado como leve, sua densidade encontrada foi de 0,86 

g/cm3 a uma temperatura de 15,55°C (60°F). O grau de °API foi calculado e obteve-

se o valor de 33° o que caracteriza o óleo como leve. 

A viscosidade foi medida nas temperaturas de 20°C, 40°C, 60°C como mostra 

o quadro 7. 

Quadro 7 – Viscosidade do petróleo em relação à variação de temperatura 

Temperaturas (°C) Viscosidade (Pas) Viscosidade (cp) 

20 0,01575 15,75 

40 0,0085 3,85 

60 0,00375 3,75 

Fonte: Autor 

 

4.5 ÂNGULO DE CONTATO 

 

Ao aplicar a gota de petróleo sobre a fibra de Kapok e Calotropis o óleo 

espalhou-se rapidamente produzindo um grande raio de propagação não sendo 

possível obter a medida do ângulo de contato, devido as limitações do equipamento 

utilizado. Este fenômeno indica que este tipo de petróleo é adsorvido rapidamente 
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pela fibra. Ao contrário do petróleo a gota de água exibiu um largo ângulo de contato 

de 123° para a fibra de Kapok e de 108° para a Calotropis mostrando que as fibras 

não formaram nem uma interação química com a água (Imagens 6 e 7). O resultado 

para os ângulos de contato entre a fibra e a água foi próximo ao encontrado pelo 

trabalho já publicado de Lim e Huang (2006). 

Este experimento confirma as características hidrofóbicas e oleofílica da fibra 

de Kapok e Calotrópis. 

 

Imagem 6 - Ângulo de contato do Kapok 

 

Fonte: Laboratório de Tensoativos da UFRN 

 
Imagem 7 - Ângulo de contato da Calotropis 

 

Fonte: Laboratório de Tensoativos da UFRN 
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4.6 ANALISE ESTATÍSTICA DA ADSORÇÃO EM SISTEMA ESTATICO ATRAVÉS 

DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 24 

 

 As variáveis de controle do processo de adsorção foram: massa da fibra (A), 

volume de óleo (B), tempo (C) e temperatura (D). As matrizes de variáveis 

independentes e variáveis resposta dos experimentos foram ilustrados na tabela do 

anexo A e B. 

 

Modelo matemático em termos dos fatores codificados para a fibra de Kapok:  

 

R1 = + 2,78 + 0,18A +1,71B+ 0,027C – 0,073D – 0,031AB – 6,181E-003AC – 

0,025AD + 0,010BC + 0,025BD + 0,041CD – 0,029ABC + 0,027ABD – 0,020ACD + 

0,043BCD – 0,031ABCD 

 

Modelo matemático em termos dos fatores codificados para a fibra de 

Calotropis: 

 

R1 = 2,58 + 0,45A + 1,36B + 0,040C – 0,13D + 0.0 94AB – 0,024AC + 0,28AD 

+ 0,034BC -0,31BD -6.487E -003CD -0,059ABC +0.088ABD +0,033ACD - 0,01BCD + 

0,047 ABCD 

 

4.6.1 Gráfico de Pareto 

 

4.6.1.1 Gráfico de Pareto para Kapok 

 

No gráfico (7) de Pareto as interações de cor laranja representam os efeitos 

positivos e as de cor azul representam os efeitos negativos. Assim podemos verificar 

que as variáveis relevantes no processo foram volume de óleo (B) e massa de fibra 

(A) que possuíram uma influência positiva no processo, o tempo (C) também teve uma 

influência positiva porem com pouca relevância para o experimento o que significa 

que o óleo foi adsorvido rapidamente em pequenos intervalos de tempos. Já a 

temperatura (D) teve uma baixa influência negativa no processo. O nível de 
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significância de 95% as demais variáveis não foram estatisticamente significativas 

para o intervalo de confiança considerado. 

 

Gráfico 7– Diagrama de Pareto do Kapok (Estático) 

 
Fonte: Autor 

 
Tabela 5 – Coeficiente de determinação R2 do Kapok (ANOVA) 

Fonte  
 
 

Soma 
de 

quadrados 

Nº de graus  
de  

liberdade 

 Quadrados 
Médios 

F 
Calculada 

P - value 
Prob > F 

Modelo 47.26 15 3,15 272.16 0,0003 

A 0,49 1 0,49 42,74 0,0073 

B 46,53 1 46,53 4019,12 <0,0001 

Residuo 0,035 3 0,012 - - 

Total 
corrigido 

47.31 19 - - - 

 

Desvio padrão: 0,11; R2 :0,9993; R2 ajustado:0,9956; R2 Previsivel:0,95 

CV%:3,89; Precisão adequada: 39,363. 

Pode-se observar que os coeficientes de determinação R2,R2 ajustado e R2 

previsivel para as fibras de Kapok foram bém proximos de 1 o que indica que os 

valores obtidos experimentalmente concordam com os valores do modelo estatistico 

proposto. A precisão adequada foi de 39,363 bem superior a 4 indicando que o modelo 

quadrado é adequado. o modelo de superficie de segunda ordem pode ser utilizado 
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para previsão dos valores experimentais,com uma probabilidade de erro inferior a 

0,03% tabela (5). 

 

 

4.6.1.2 Gráfico de Pareto para Calotropis Procera 

 

No gráfico (8) de Pareto da Calotropis as cores das interações são iguais ao do 

gráfico do Kapok, ou seja, as interações de cor laranja representam os efeitos 

positivos e as de cor azul representam os efeitos negativos. Assim podemos verificar 

que as variáveis relevantes no processo foram volume de óleo (B) e massa de fibra 

(A) que também possuíram uma influência positiva no processo, o tempo (C) também 

teve uma influência positiva porem com pouca relevância para o experimento o que 

significa que o óleo foi adsorvido rapidamente em pequenos intervalos de tempos. Já 

a temperatura (D) teve uma influência negativa no processo.com relação às interações 

volume de óleo e temperatura (BD) influenciaram negativamente no processo já a 

massa da fibra e temperatura (AD) influenciou positivamente ao nível de significância 

de 95% as demais variáveis não foram estatisticamente significativas para o intervalo 

de confiança considerado. 

 

Gráfico 8 – Diagrama de Pareto da Calotropis (Estático) 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 6 – Coeficiente de determinação R2 do Calotropis (ANOVA) 

Fonte  
De 

variação 

Soma de 
quadrados 

Nº de graus de 
liberdade 

Quadrados 
Medios 

F 
Calculada 

 
P - value 
Prob > F 

regressão 36,16 15 2,41 376,82 0,0002 

A 3,23 1 3,23 505,35 0,0002 

B 29,43 1 29,43 4600,62 <0,0001 

BD 1,51 1 1,51 235,62 0,006 

AD 1,30 1 1,30 2002,51 0,0008 

D 0,26 1 0,26 41,26 0,0076 

AB 0,14 1 0,14 22,17 0,0181 

ABD 0,12 1 0,12 19,15 0,0221 

Residuo 0,019 3 6,398E-
0,03 

- - 

Total 
corrigido 

36,18 19 - - - 

 

Desvio padrão: 0,080; R2 :0,9995; R 2 ajustado:0,9968; R2 Previsivel:0,95 

CV%:3,11 ; Precisão adequada:51,211 

Para a  fibra da Calotropis Procera também pode-se observar que os 

coeficientes de determinação R2,R2 ajustado e R2 previsivel  foram bém proximos de 

1 o que indica que os valores obtidos experimentalmente concordam com os valores 

do modelo estatístico proposto. A precisão adequada foi de 51,211 o que também foi 

bastante superior a 4 indicando que o modelo quadrado é adequado. O modelo de 

superficie de segunda ordem pode ser utilizado para previsão dos valores 

experimentais,com uma probabilidade de erro inferior a 0,02% tabela (6). 

 

4.6.2 Gráfico da relação dos valores previstos e dos valores observados  

 

4.6.2.1 Gráfico da relação dos valores previstos e dos valores observados para a fibra 

de Kapok 

 

O gráfico (9) apresenta  os valores observados no eixo horizontal   e os valores 

previstos  no eixo vertical; na reta pode-se observar  o quanto que os valores 
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observados se aproximaram dos valores previstos. O coeficiente de regressão obtido 

por este modelo foi de R2= 0,9993. 

 
 
 
 

Gráfico 9– Valores previstos x Observados da fibra de Kapok (Estático) 

 
 Fonte: Autor 

 
4.6.2.2 Grafico da relação dos valores Previstos e dos Valores observados para a fibra 

de Calotropis Procera. 

 

Semelhante a fibra de KapoK o gráfico (10) apresenta os valores observados 

no eixo horizontal e os valores previstos no eixo vertical; na reta pode-se observar o 

quanto que os valores observados se aproximaram dos valores previstos.além do 

coeficiente de regressão obtido por este modelo ser um pouco maior do que o do 

KapoK com um resultedo de R2= 0,9995. 
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Gráfico 10 – Valores previstos x Observados da fibra de Calotropis (Estático) 

 

Fonte: Autor 

 

4.6.3 Gráfico de resíduos  

 

4.6.3.1 Gráfico de resíduos para a fibra de Kapok 

 

Através do gráfico (11) observam-se quanto os resíduos satisfazem o modelo 

suposto da análise de variância (ANOVA), enquanto os resíduos medem o número de 

desvio padrão separando os valores observados dos valores preditos. O gráfico 

mostra também que não existe necessidade de ajuste de resposta já que os pontos 

estão bem ajustados sobre a reta.   
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Gráfico 11 – Normal de resíduos da fibra de Kapok (Estático) 

 

Fonte: Autor 

 

4.6.3.2 Gráfico de resíduos para a fibra de Calotropis 

 

Observa-se no gráfico (12) quanto os resíduos satisfazem o modelo suposto da 

análise de variância (ANOVA), enquanto os resíduos medem o número de desvio 

padrão separando os valores observados dos valores preditos. O gráfico mostra 

também que não existe necessidade de ajuste de resposta já que os pontos estão 

bem próximos da reta. Porém, comparando este resultado com o do Kapok, pode–se 

verificar uma maior quantidade de pontos fora e abaixo da reta. 
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Gráfico 12 – Normal de resíduos da fibra de Calotropis (Estático) 

 

Fonte: Autor 

 

4.6.4 Gráficos 3D de Superfícies de isoresposta das interações mais 

significativas para a fibra de Calotropis. 

 

 A superfície de resposta tridimensional da combinação da massa da fibra (A) 

com o volume de óleo (B), na adsorção, podem ser vista no gráfico (13); a maior 

adsorção ocorreu com a maior massa da fibra (0,5g) e o maior volume de óleo 

(5,82ml), adsorvendo um valor de 4,5ml de óleo. 
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Gráfico 13 - Combinação do volume de óleo (B) e massa da fibra (A) (Estático) 

 

Fonte: Autor 
 
 

A combinação da massa da fibra (A) com a temperatura (D) na Adsorção podem 

ser vista no gráfico (14), na qual a maior adsorção ocorreu com a maior massa (0,5g) 

da fibra e a menor temperatura (25°C). Toda via se pegarmos a maior massa (0, 5) da 

fibra e a maior temperatura (45°C) iremos observar um mesmo valor na adsorção o 

que demostra a pequena influência da temperatura no processo e que a adsorção do 

óleo pela fibra não foi alterado pelo maior valor da temperatura estabelecido no 

experimento. 
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Gráfico 14 - Combinação da temperatura (C) e massa da fibra (A) (Estático) 

 
Fonte: Autor 

 
 

A combinação do volume de óleo (B) com a temperatura (D) é observada no 

gráfico (15), que a maior adsorção ocorreu com o maior volume de óleo (5,82ml) e a 

menor Temperatura (25°C) mostrando a influência negativa da temperatura no 

processo. Isto ocorre porque ao aumentamos a temperatura diminuímos a viscosidade 

do óleo aumentando a sua mancha em relação à água. 
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Gráfico 15 - Combinação da temperatura (D) e Volume de óleo (B) (Estático) 

 

Fonte: Autor 

 

4.7 ANALISE ESTATÍSTICA DA ADSORÇÃO EM SISTEMA DINÂMICO ATRAVÉS 

DO PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 24 

 

Adsorção em sistema dinâmico realizada com o planejamento experimental foi 

realizado com as mesmas variáveis de controle do processo de adsorção estática 

porem os valores do tempo foram modificados para 1min, 3min e 5min devido a 

adsorção ocorrer de forma mais rápida no sistema dinâmico. Pode – se observar 

através das tabelas no anexo C e D como ficou o resultado da matriz no planejamento. 

 

Modelo matemático em termos dos fatores codificados para a fibra de Kapok: 

 

R1 = 3,22 + 0,14 A + 1,97 B + 2,500E – 003C – 0,14 D + 0,0023AB – 0022AC 

+ 0,0 40AD + 0,010 BC – 0,027 BD – 0,047 CD + 0,060 ABC + 0,072 ABD – 0,023 

ACD + 1,000E – 0,02BCD +1,000E – 0,02ABCD. 

 

Modelo matemático em termos dos fatores codificados para a fibra de Calotropis: 
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R1=+3,17+0,18A+1,84B+0,033C-0,095D+0,040AB-

0.058AC+0,070AD+3,612E-003BC-0,084BD+0,014CD+3,812E-0,03ABC+0,18ABD-

0,16ACD+0,027BCD-0,052ABCD. 

 

4.7.1 Gráfico de Pareto 

 

4.7.1.1 Gráfico de Pareto para o Kapok 

 

Como no sistema estático no gráfico (16) de Pareto as interações de cor laranja 

representam os efeitos positivos e as de cor azul representam os efeitos negativos. 

Assim podemos verificar que as variáveis relevantes no processo foram volume de 

óleo (B) e massa de fibra (A) que possuíram uma influência positiva no processo, a 

temperatura (D) teve uma influência negativa no processo. O nível de significância de 

95% as demais variáveis não foram estatisticamente significativas para o intervalo de 

confiança considerado. 

 

Gráfico 16 – Diagrama de Pareto do Kapok (Dinâmico) 

 
Fonte: Autor 
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Tabela 7 – Coeficiente de determinação R2 do Kapok (ANOVA) 

Fonte 
De 

Variação 

Soma 
de 

quadrados 

Nº de graus 
de liberdade 

Quadrados 
Medios 

F 
Calculada 

P - value 
Prob > F 

Regressão 63,10 15 4,21 210,34 0,0005 

A 0,31 1 0,31 16,65 0,0255 

B 62,35 1 62,25 312,61 <0,001 

D 0,29 1 0,29 14,65 0,0316 

Residuo 0,060 3 0,02 - - 

Total 
corrigido 

63,16 19 - - - 

 

Desvio padrão: 0,14; R2 :0,9991; R 2 ajustado:0,9943; R2 Previsivel:0,95 

CV%:4,40;Precisão adequada:34,513. 

Pode-se observar que os coeficientes de determinação R2,R2 ajustado e R2 

previsivel para as fibras de Kapok foram bém proximos de 1 o que indica que os 

valores obtidos experimentalmente concordam com os valores do modelo estatistico 

proposto. A precisão adequada foi de 34,513 bem superior a 4 indicando que o modelo 

quadratico é adequado. O modelo de superficie de segunda ordem pode ser utilizado 

para previsão dos valores experimentais,com uma probabilidade de erro inferior a 

0,05% tabela(7). 

 

4.7.1.2 Gráfico de Pareto para Calotropis Procera 

 

No gráfico (17) da Calotropis as variáveis relevantes no processo com uma 

influência positiva foram volume de óleo (B), massa de fibra (A), e as variáveis 

combinadas de massa da fibra, volume de óleo, temperatura (ABD) e a variável 

combinada da massa da fibra e volume de óleo (AD), já as que tiveram uma influência 

negativa; no processo foram temperatura(D) e as variáveis combinada de volume de 

óleo e temperatura (BD) e a variável combinada de massa da fibra, tempo e 

temperatura (ACD). O nível de significância de 95%. As demais variáveis não foram 

estatisticamente significativas para o intervalo de confiança considerado. 
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Gráfico 17 – Diagrama de Pareto do Calotropis (Dinâmico) 

 
Fonte: Autor 

 

Tabela 8 - Coeficiente de determinação R2 do Calotropis (ANOVA) 
Fonte 

De 
variação 

Soma de 
Quadrados 

Nº de graus 
de 

liberdade 

Quadrados 
Medios 

F 
Calculada 

P - value 
Prob > F 

regressão 55,84 15 3,72 1116,87 <0,0001 

A 0,60 1 0,60 149,35 0,0012 

B 53,55 1 53,55 16163,75 <0,0001 

C 0,017 1 0,017 5,21 0,0167 

D 0,16 1 0,16 53,72 0,0070 

AB 0,025 1 0,025 7,55 0,0597 

AD 0,079 1 0,079 23,51 0,0164 

BD 0,11 1 0,11 33,62 0.0152 

ACD 0,43 1 0,43 129,40 0,0016 

ABD 0,54 1 0,54 161,95 0,0010 

ABCD 0,044 1 0,044 13.20 0,0359 

Residuo 0,010 3 3,33E-0,03 - - 

Total 
corrigido 

55,95 19 - - - 

 

Desvio padrão: 0,058; R2: 0,9996; R 2 ajustado: 0,9969; R2 Previsivel: 0,95 

CV%: 1,8; Precisão adequada: 82,662. 
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Pode-se observar que os coeficientes de determinação R2, R2 ajustado e R2 

previsivel para as fibras de Calotropis foram bém proximos de 1 o que indica que os 

valores obtidos experimentalmente concordam com os valores do modelo estatistico 

proposto. A precisão adequada foi de 82,662 bém superior a 4 indicando que o modelo 

quadrado é adequado.  O modelo de superficie de segunda ordem pode ser utilizado 

para previsão dos valores experimentais, com uma probabilidade de erro inferior a < 

0,01% tabela (8). 

 

4.7.2 Grafico da relação dos valores previstos e dos valores observados  

 

4.7.2.1 Grafico da relação dos valores previstos e dos valores observados para a fibra 

de Kapok 

 

O gráfico (18) apresenta os valores observados no eixo horizontal   e os valores 

previstos  no eixo vertical, na reta pode-se observar  o quanto que os valores 

observados se aproximaram dos valores previstos. O coeficiente de regressão obtido 

por este modelo foi de R2= 0,9991. 

 

Gráfico 18 – Valores previstos x Observados da fibra de Kapok (Dinâmico) 

 

Fonte: Autor 
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4.7.2.2 Grafico da relação dos valores previstos e dos valores observados para a fibra 

de Calotropis 

 

O gráfico (19) apresenta  os valores observados no eixo horizontal   e os valores 

previstos  no eixo vertical, na reta pode-se observar  o quanto que os valores 

observados se aproximaram dos valores previstos. O coeficiente de regreção obtido 

por este modelo foi de R2= 0,9996. 

 

Gráfico 19 – Valores previstos x observados da fibra de Calotropis (Dinâmico) 

Fonte: Autor 

 

4.7.3 Gráfico de resíduos  

 

4.7.3.1 Gráfico de resíduos para a fibra de Kapok 

 

Através do gráfico (20) observam-se quanto os resíduos satisfazem o modelo 

suposto da análise de variância (ANOVA), enquanto os resíduos medem o número de 
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desvio padrão separando os valores observados dos valores preditos. O gráfico 

mostra também que não existe necessidade de ajuste de resposta já que a maioria 

das pontos estão próximos da reta, porém mais afastados do que no sistema estático.  

  

Gráfico 20 – Normal de resíduos da fibra de Kapok (Dinâmico)

 
Fonte: Autor 

 

4.7.3.2 Gráfico de resíduos para a fibra de Calotropis 

 

Através do gráfico (21) observam-se quanto os resíduos satisfazem o modelo 

suposto da análise de variância (a nova), enquanto os resíduos medem o número de 

desvio padrão separando os valores observados dos valores preditos. O gráfico 

mostra também que não existe necessidade de ajuste de resposta já que a maioria 

das pontos estão próximos da reta.   
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Gráfico 21 – Normal de resíduos da fibra de Calotropis (Dinâmico)

 
Fonte: Autor 

 

 

4.7.4 Gráficos 3D de Superfícies de isoresposta das interações mais 

significativas para a fibra de Calotropis. 

 

Os resultados dos gráficos 3D de superfícies de isoresposta foram analisados 

a partir do melhor resultado de adsorção no planejamento onde a porcentagem de 

óleo obtida foi de 96%. Pode-se observar a partir dos gráficos a seguir a influência 

das variáveis em pares na remoção do petróleo 

Na combinação da massa da fibra com o volume de óleo na Adsorção pode ser 

observado no gráfico (22), na qual a maior adsorção ocorreu com a maior massa 

(0,5g) da fibra e o maior volume de óleo (5ml).  
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Gráfico 22 - Combinação do volume de óleo (B) e massa da fibra (A) (Dinâmico)

 
Fonte: Autor 

 

A combinação da massa da fibra com a temperatura na adsorção pode-se 

observa no gráfico (23), na qual a maior adsorção ocorreu com a maior massa (0,5g) 

da fibra e a menor temperatura (25°C).  

 

Gráfico 23 – Combinação temperatura (D) e massa da fibra (A) (Dinâmico) 

 

Fonte: Autor 
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A combinação do volume de óleo com a temperatura na adsorção pode-se 

observa no gráfico (24), na qual a maior adsorção ocorreu com o maior volume de 

óleo (5ml) e menor temperatura (25°C). 

 

Gráfico 24 - Combinação da Temperatura (D) e Volume de óleo (A) (Dinâmico) 

 

Fonte: Autor 
 

 

4.8 ESTUDO CINÉTICO 

 

4.8.1 Cinética de adsorção do Kapok 

 

Como em artigos já publicados anteriormente (THOMPSON et al, 2010; WANG; 

ZENG; WANG, 2012 e LI et al, 2012) a adsorção aumentou com o acréscimo do tempo 

de contato entre a fibra e o sistema porém ao contrário dos artigos anteriores a 

adsorção ocorreu de forma muito rápida, com um equilíbrio químico em 6 segundos 

(Gráficos 25 e 26). 

De acordo com o resultado (R2 = 0,992) o processo de adsorção pode ser 

descrito pela equação de segunda ordem. E de acordo com a equação t/qt = 0,24211t 

+ 0,05263 pode-se obter o valor de K2 = 1,187 gg-1 s-1 (Gráfico 26). 
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Gráfico 25 – Tempo X quantidade de petróleo adsorvido para a fibra de Kapok 

 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 26 – Estudo cinético para a fibra de Kapok 

 

Fonte: Autor 

 

Além disso, uma remoção em média de 91,8 % para o Kapok é bastante 

significativo e pode ter ocorrido devido a sua composição química por ser uma fibra 

vegetal e possuir grandes quantidades de celulose, lignina, ceras e gorduras na sua 

estrutura responsável pela característica oleofílica e hidrofóbica da fibra e por causa 

da sua estrutura oca que faz com que o petróleo seja adsorvido na superfície e no 

interior da fibra (Gráfico 27). 
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Gráfico 27 – % de remoção para fibra de Kapok  

 

Fonte: Autor 

 

4.8.2 Cinética de adsorção da Calotropis Procera 

 

Como na fibra de Kapok e também em artigos já publicados anteriormente 

(THOMPSON et al, 2010; WANG; ZENG; WANG, 2012 e LI; et al, 2012) a adsorção 

da Calotropis Procera aumentou com o acréscimo do tempo de contato entre a fibra e 

o sistema, na qual o equilíbrio químico foi obtido em 4 segundos (Gráficos 28 e 29). A 

capacidade de adsorção foi determinada pela mesma equação utilizada para o Kapok 

(Gráficos 25 e 26). 

De acordo com o resultado (R2 = 0,999) o processo de adsorção pode ser 

descrito pela equação de segunda ordem e de acordo com a equação t/qt = 0,24895t 

+ 0,00768 pode-se obter o valor de K2 = 8,14 gg-1 s-1 (Gráfico 29). A % de Remoção 

foi determinada utilizando a equação 7, e obteve-se uma média de remoção de 98,6% 

devido a composição química por também ser uma fibra vegetal e possuir grandes 

quantidades de celulose, lignina, ceras e gorduras na sua estrutura responsável pela 

característica oleofílica e hidrofóbica da fibra e sua estrutura também oca faz com que 

o petróleo seja adsorvido na superfície e no interior da fibra (Gráfico 30).   
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Gráfico 28 – Tempo X quantidade de petróleo adsorvido para a fibra de Calotropis Procera. 

 
Fonte: Autor 

 
Gráfico 29 – Estudo cinético para a fibra de Calotropis Procera 

 

Fonte: Autor 
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Gráfico 30 – % de remoção para fibra de Calotropis Procera 
 

 

Fonte: Autor 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho com as fibras celulósicas de Kapok e Calotropis Procera 

analisadas mostraram – se adequadas para a adsorção do petróleo em meio aquático 

por serem hidrofóbicas, oleofílicas, biodegradáveis, leves e de estrutura física oca o 

que proporciona uma adsorção nas superfícies e nos interiores das fibras. Além de 

serem de baixo custo e abundantes em regiões tropicais e semiáridas do Brasil. 

Os testes de MEV e MO mostraram as estruturas ocas das fibras de Kapok e 

Calotropis Procera com seus espaços internos cheios de ar o que confere a elas uma 

excelente capacidade flutuação e proporciona uma adsorção nos interiores da fibras. 

A caracterização química das fibras de Kapok e Calotropis Procera através do 

EDS confirmam a presença de carbono e hidrogênio que são elementos presentes em 

uma fibra celulósica com um maior percentual desses elementos para a fibra de 

Calotropis Procera que além do carbono e hidrogênio também apresentou uma 

pequena quantidade de potássio que pode ser proveniente do solo de origem ou da 

genética da planta.  

A caracterização química das fibras de Kapok e Calotropis Procera através do 

FTIR confirmou a presença de ceras, gorduras, celulose, hemicelulose e lignina. Onde 

as ceras e gorduras são formadas por ligações alifáticas entre carbono e hidrogênio 

que são os componentes que proporcionam a afinidade química com o petróleo. 

 

Ao analisar o ângulo de contato das fibras de Kapok e Calotropis com a água 

foi verificado que elas demostraram uma repelência a água bastante significativa e ao 

realizar o experimento com o petróleo as fibras demostraram uma excelente afinidade, 

sem necessitar de nenhum tratamento químico. Essas características de afinidade e 

repelência podem ser devido as suas superfícies estarem coberta por ceras e 

gorduras naturais. 

 O planejamento experimental utilizado no sistema estático para modelar os 

dados de massa das fibras, volume de óleo, tempo e temperatura para analisar a 

concentração de petróleo removido em relação ao petróleo inicialmente colocado 

obteve um R2 = 0,9993 para a fibra de Kapok e um R2 = 0,9995 para a fibra de 

Calotropis Procera, o que mostrou que o modelo não necessitou de ajustes. 

No sistema estático o melhor resultado para a fibra de Kapok foi de 96% de 

adsorção colocando 0,5g da fibra,1g de óleo em 100ml de água a temperatura de 
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25°C por 15min nessas condições a fibra da Calotropis adsorveu 75% do petróleo 

toda via ao colocarmos 5g de óleo e 0,1g da fibra de Calotropis 87%. 

O planejamento experimental para o sistema dinâmico utilizado para modelar 

os dados de massa das fibras, volume de óleo, tempo e temperatura para analisar a 

concentração de petróleo removido em relação ao petróleo inicialmente colocado 

obteve um R2 = 0,9991 para a fibra de Kapok e um R2 = 0,9996 para a fibra de 

Calotropis Procera o que mostrou que o modelo também não necessitou de ajustes. 

No sistema dinâmico o melhor resultado para a   fibra de Kapok foi de 95% e 

de 96% para a fibra de Calotropis Procera colocando 0,5g da fibra,5g de óleo em 

100ml de água a temperatura de 25°C por 5 min.  

No estudo cinético foi verificado que a adsorção aumentou com o aumento do 

tempo de contato entre a fibra e o sistema porém, ao contrário dos artigos anteriores, 

a adsorção ocorreu de forma muito rápida com um equilíbrio químico de 6 segundos 

para a fibra de Kapok e 4 segundos para a fibra da Calotropis Procera e um percentual 

de remoção de 91,8% para a fibra de Kapok e 98,6% para a fibra da Calotropis 

Procera, o maior valor para a fibra de Calotropis Procera justifica-se devido ao seu 

maior diâmetro que proporciona uma maior área de adsorção.   
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6. SUGESTÕES 

 

No presente trabalho foi pesquisado, experimentalmente, a capacidade de 

adsorção do óleo pelas fibras de Kapok e Calotropis, e em virtude dos significantes 

resultados obtidos sugere-se: 

 

 Avaliação da adsorção das fibras de Kapok e Calotropis em ambiente 

salino. 

 Estudo da dessorção do petróleo adsorvido na fibra. 

 Avaliação da adsorção/dessorção de metais pesados. 
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ANEXO A - Matriz das variáveis independentes e variável resposta para o 

planejamento experimental 24 com 4 pontos centrais para a fibra de Kapok 

 (Estático) 

 Corrida Massa 
Da Fibra 

(g) 

Volume De  
Óleo  
(ml) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
       (°C) 

Resposta 
    (ml) 

1 10 -1 -1 -1 -1 0.9039 

2 1 +1 -1 -1 -1 1.3974 

3 17 -1 +1 -1 -1 4.4489 

4 8 +1 +1 -1 -1 4.7037 

5 6 -1 -1 +1 -1 0.9193 

6 19 +1 -1 +1 +1 1.5463 

7 2 -1 +1 +1 -1 4.3249 

8 18 -1 +1 +1 -1 4.6412 

9 11 -1 -1 -1 +1 0.8369 

10 13 +1 -1 -1 +1 1.0774 

11 5 -1 -1 -1 +1 4.0788 

12 20 +1 +1 -1 +1 4.5463 

13 14 -1 -1 +1 +1 0.799 

14 12 -1 -1 +1 +1 1.1774 

15 15 -1 -1 +1 +1 4.493 

16 16 +1 +1 +1 +1 4.617 

17 4 0 0 0 0 2.5574 

18 9 0 0 0 0 2.7974 

19 3 0 0 0 0 2.762 

20 7 0 0 0 0 2.7449 
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ANEXO B - Matriz das variáveis independentes e variável resposta para o 

planejamento experimental 24 com 4 pontos centrais para a fibra de Calotropis 

(Estático) 

 Corrida Massa Da 
Fibra 

(g) 

Volume De  
Óleo  
(ml) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(°C) 

Resposta 
(ml) 

1 10 -1 -1 -1 -1 0.9307 

2 1 +1 -1 -1 -1 1.151 

3 17 -1 +1 -1 -1 3.9431 

4 8 +1 +1 -1 -1 4.6133 

5 6 -1 -1 +1 -1 0.8378 

6 19 +1 -1 +1 +1 1.2508 

7 2 -1 +1 +1 -1 4.452 

8 18 -1 +1 +1 -1 4.4682 

9 11 -1 -1 -1 +1 0.8575 

10 13 +1 -1 -1 +1 1.920 

11 5 -1 -1 -1 +1 2.5234 

12 20 +1 +1 -1 +1 4.3615 

13 14 -1 -1 +1 +1 0.8368 

14 12 -1 -1 +1 +1 1.984 

15 15 -1 -1 +1 +1 2.6418 

16 16 +1 +1 +1 +1 4.4667 

17 4 0 0 0 0 2.5555 

18 9 0 0 0 0 2.6017 

19 3 0 0 0 0 2.6101 

20 7 0 0 0 0 2.4365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

ANEXO C - Matriz das variáveis independentes e variável resposta para o 

planejamento experimental 24 com 4 pontos centrais para a fibra de Kapok 

(Dinâmico) 

 Corrida Massa Da 
Fibra 

(g) 

Volume De  
Óleo  
(ml) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(°C) 

Resposta 
(ml) 

6 1 +1 -1 +1 -1 1,55 

4 2 +1 +1 -1 -1 5,33 

5 3 -1 -1 +1 -1 1,27 

12 4 +1 +1 -1 +1 5,60 

18 5 0 0 0 0 3,14 

20 6 0 0 0 0 3,15 

3 7 -1 +1 -1 -1 5,34 

14 8 +1 -1 +1 +1 1,04 

13 9 -1 -1 +1 +1 1,11 

7 10 -1 +1 +1 -1 5,29 

9 11 -1 -1 -1 +1 1,01 

11 12 -1 +1 -1 +1 4,83 

16 13 +1 +1 +1 +1 5,35 

1 14 -1 -1 -1 -1 1,15 

15 15 -1 +1 +1 +1 4,66 

19 16 0 0 0 0 3,16 

17 17 0 0 0 0 3,37 

2 18 +1 -1 -1 -1 1,50 

10 19 +1 -1 -1 +1 1,38 

8 20 +1 +1 +1 -1 5,34 
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ANEXO D - Matriz das variáveis independentes e variável resposta para o 

planejamento experimental 24 com 4 pontos centrais para a fibra de Calotropis 
 (Dinâmico) 

 Corrida Massa Da 
Fibra 

(g) 

Volume De  
Óleo  
(ml) 

Tempo 
(s) 

Temperatura 
(°C) 

Resposta 
(ml) 

6 1 +1 -1 +1 -1 1,66 

4 2 +1 +1 -1 -1 5,12 

5 3 -1 -1 +1 -1 1,13 

12 4 +1 +1 -1 +1 5,47 

18 5 0 0 0 0 3,31 

20 6 0 0 0 0 3,43 

3 7 -1 +1 -1 -1 5,38 

14 8 +1 -1 +1 +1 1,21 

13 9 -1 -1 +1 +1 1,51 

7 10 -1 +1 +1 -1 5,05 

9 11 -1 -1 -1 +1 1,06 

11 12 -1 +1 -1 +1 4,02 

16 13 +1 +1 +1 +1 5,09 

1 14 -1 -1 -1 -1 1,13 

15 15 -1 +1 +1 +1 4,73 

19 16 0 0 0 0 3,44 

17 17 0 0 0 0 3,31 

2 18 +1 -1 -1 -1 1,50 

10 19 +1 -1 -1 +1 1,49 

8 20 +1 +1 +1 -1 5,3 

 

 


