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RESUMO 

A água produzida é um dos principais resíduos gerados durante a exploração e 

produção de petróleo. Devido ao grande volume e a sua composição química complexa, surge 

a preocupação para que as concentrações dos contaminantes atendam às legislações vigentes, 

com a finalidade de reduzir os efeitos nocivos ao meio ambiente provocado pelo seu descarte 

sem tratamento prévio. Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar a água produzida do 

Campo de Periquito, do Estado do RN e avaliar o potencial adsortivo do carvão vegetal de 

coco babaçu para remoção dos metais Ca e Sr da água produzida, visando a sua adequação 

para descarte. Através da caracterização físico-química da água produzida, pôde-se observar 

que as concentrações dos metais cálcio e estrôncio foram: 322 mg/L e 69 mg/L, 

respectivamente. O material a ser utilizado como adsorvente foi caracterizado por diferentes 

técnicas físico-químicas, tais como: granulometria a laser, densidade aparente, análise 

elementar, análise térmica, FRX, MEV, DRX e pHPZC. De posse das análises das 

caracterizações foram realizados ensaios de adsorção, pelo método de banho finito em 

soluções sintéticas dos metais Ca e Sr. Os resultados demonstraram que o carvão babaçu 

possui remoção máxima em baixas concentrações. Paralelamente ao estudo de adsorção em 

soluções sintéticas, foram realizados ensaios de adsorção com a água produzida e o resultado 

mostrou que o carvão babaçu possui bom potencial de adsorção, removendo acima de 50 % 

do cálcio e acima 45 % do estrôncio, e apresentando valores para a capacidade de adsorção de 

17,31 mg/g para o cálcio e 3,15 mg/g para o estrôncio. Para otimizar os ensaios de adsorção 

foi aplicado o planejamento fatorial completo de dois níveis com o intuito de verificar a 

influência da concentração dos metais Ca e Sr e a massa do adsorvente em solução sintética 

sobre a remoção (%) e a capacidade de adsorção dos metais. Através dos resultados das 

análises das superfícies de resposta pôde-se observar que as regiões ótimas para a remoção 

dos metais foram no nível superior da concentração dos metais e no nível superior da massa 

de adsorvente (+1,+1) obtendo uma remoção máxima de 58 % do cálcio e 63 % do estrôncio. 

Palavras-chaves: Água produzida, adsorção, carvão vegetal de coco babaçu, cálcio, 

estrôncio.  



 

 

Medeiros, Hena Lissa de Sousa - A study on adsorption of calcium and strontium from 

produced water by using babassu charcoal. Master's thesis, UFRN, Program of Post-

Graduation on Science and Petroleum Engineering. Area of Focus: Research and 

Development on Science and Petroleum Engineering. Research Alignment: Environment in 

Petroleum Industry, Natal, RN, Brazil. 

 

Advisor: Prof. Dr. Djalma Ribeiro da Silva 

Co-advisor: Profª. Dr. Dulce Maria de Araújo Melo 

 

ABSTRACT  

Produced water is a major waste generated during oil exploration and production. Due 

to its large volume and complex chemical composition an effort arises so that the contaminant 

concentrations meet the current legislation, in order to reduce harmful effects on the 

environment caused by its disposal without prior treatment. The objective of this paper is to 

characterize produced water from the Periquito field, RN, Brazil, and assess the adsorptive 

potential of babassu nut charcoal for removal of calcium and strontium from produced water, 

focusing on its suitability for disposal. Through the physicochemical characterization of the 

produced water, it was possible to observe that the concentrations of calcium and strontium 

were: 322 mg/L and 69 mg/L, respectively. The material to be used as an adsorbent was 

characterized through different physicochemical techniques, such as laser particle size, 

density, elemental analysis, thermal analysis, XRF, SEM, XRD and pHPZC. Provided the 

characterization analysis, adsorption experiments were carried out using the method of finite 

bath in synthetic solutions of both calcium and strontium. The results showed that babassu nut 

charcoal has maximum adsorption removal at low concentrations. In parallel with the study 

on adsorption in synthetic solutions, adsorption experiments were performed with produced 

water, whose results showed that babassu nut charcoal has good adsorption potential, 

removing over 50% of calcium and above 45% strontium, and having values of 17.31 mg/g 

for the adsorption capacity for calcium and 3.15 mg/g for strontium. In order to optimize the 

experiments, the full factorial design of two levels was applied in order to verify the influence 

of the concentration of calcium, strontium and the mass of the adsorbent in synthetic solution 

on the percentage of removal (%) and the adsorption capacity of adsorption of these metals. 

From the analysis results, it was possible to observe that the optimal regions for the removal 

of these metals was in the upper level of the metal concentration and in the upper level of the 

adsorbent mass (+1, +1) obtaining a maximum removal of 58 % for calcium and 63 % for 

strontium. 

Keywords: Produced water, adsorption, babassu nut charcoal, calcium, strontium. 
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KOH 

Constante de Langmuir relacionada com a energia da adsorção  

Hidróxido de potássio 

MEV Microscopia eletrônica de varredura 

N 

NaCl 

Parâmetro Empírico 

Cloreto de sódio 

qe Quantidade de adsorbato por massa de adsorvente no equilíbrio  

qm Capacidade máxima da adsorção correspondente a uma completa 

cobertura da monocamada. 

Rl Fator de separação 

Sr 

TG 

Estrôncio 

Termogravimetria 
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1. Introdução 

Nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural são gerados resíduos e 

efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida que está associada ao petróleo. 

Geralmente os campos de petróleo no início da produção geram uma quantidade mínima de 

água, mas á medida que o poço vai produzindo a quantidade de água aumenta gradativamente.  

A composição da água produzida é bastante complexa, incluindo óleos dissolvidos e 

dispersos, fenóis, metais, compostos orgânicos e inorgânicos. Isto a torna um poluente de 

difícil descarte agravando-se pelo excessivo volume envolvido. A composição da água 

depende fortemente do campo produtor, da formação geológica, bem como de produtos 

químicos que são adicionados no processo de produção.  

Os metais são compostos altamente tóxicos e provocam sérios problemas a saúde humana, 

mesmo se ingerido em pequenas concentrações. A presença dos metais nos efluentes reduz a 

capacidade autodepurativa das águas, devido á ação tóxica que eles exercem sobre os micro-

organismos e causam diversos problemas de incrustações em dutos e equipamentos.   

Há uma crescente preocupação por parte dos órgãos ambientais para que as concentrações 

dos contaminantes atendam as legislações vigentes, com a finalidade de reduzir o teor dos 

contaminantes e seus efeitos nocivos ao meio ambiente.  Em função deste problema, tem 

intensificado o estudo de técnicas promissoras na remoção desses contaminantes. Neste 

sentido, o processo de adsorção vem sendo bastante utilizado para o tratamento de efluentes 

provenientes da indústria petrolífera, por ser um processo de separação com alta seletividade 

em nível molecular, permitindo a separação de vários componentes e também por apresentar 

um baixo consumo energético, característica muito importante nos dias atuais. 

Entretanto, o custo elevado dos materiais adsorventes encontrados comercialmente 

(carvão ativado) inviabiliza o seu largo emprego industrial e com isso surgem as pesquisas em 

busca de materiais alternativos, como é o caso do reaproveitamento de resíduos vegetais 

(bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz e endocarpo de coco), como materiais 

bioadsorventes, por serem de baixo custo, abundantes e eficientes na remoção de 

contaminantes, além de tudo tendo seu valor agregado pelo processo de adsorção.  

No Brasil a área de ocorrência da palmeira babaçu é avaliada em cerca de 18 milhões de 

hectares, sendo os Estados do Maranhão e Piauí com 70 % deste total. As potencialidades do 

babaçu são inúmeras desde a geração de energia ao artesanato, o fruto tem potencial para 

aproveitamento tecnológico e industrial, podendo produzir carvão, etanol, celulose, glicerina e 

etc. Dentre os muitos materiais utilizados como bioadsorventes, o carvão vegetal de coco 
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babaçu, oriundo do processo de carbonização do coco babaçu pouco vem sendo estudado para 

o tratamento de remoção de contaminantes industriais.   

 

1.1 – Objetivo Geral 

 Avaliar o potencial adsortivo do carvão vegetal de coco babaçu para remoção dos 

metais Ca e Sr da água produzida utilizando o processo de adsorção.   

 

1.2 – Objetivos Específicos 

 Caracterizar a água produzida do Campo de Periquito localizada no Estado do Rio 

Grande do Norte; 

 Caracterizar o carvão babaçu utilizado como adsorvente; 

 Avaliar os ensaios de adsorção utilizando soluções sintéticas e água produzida; 

 Otimizar os ensaios de adsorção em soluções sintéticas aplicando o planejamento 

fatorial.  
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2. Aspectos teóricos 

2.1 - Água Produzida 

Um dos fluidos indesejável produzido durante a produção e exploração de petróleo e 

gás natural é a água produzida. Ela consiste da água de formação (água naturalmente presente 

na formação geológica do reservatório de petróleo), água de injeção (aquela injetada dentro 

do reservatório para recuperação suplementar de petróleo), e água associada á produção de 

gás. 

Esta água, comumente conhecida como "água produzida", tem características distintas, 

devido aos vários compostos orgânicos e inorgânicos provenientes da formação produtora, 

bem como de produtos químicos adicionados nas operações de produção/separação. No 

entanto, estas características variam de acordo com a natureza do reservatório de óleo e, em 

menor extensão, pela maturidade do campo (Ebrahimi, 2010). Os poços no início de operação 

geram fluidos com cerca de 80 %, ou mais, de óleo, enquanto, que os poços maduros geram 

este percentual em água restando somente 20 % ou menos, do total de óleo produzido 

(Oliveira & Oliveira, 2000; McCormack et al, 2001). A Figura 2.1 ilustra um reservatório 

com as zonas de contato entre gás, óleo e água. 

 

 

 

Figura 2.1. Comportamentos dos hidrocarbonetos, Águas e Rochas no reservatório. 

Fonte: www.esec-odivelas.rcts.pt 

 

 

http://www.esec-odivelas.rcts.pt/
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A água produzida traz em sua composição determinadas substâncias tóxicas que, 

quando descartadas sem qualquer tipo de tratamento, podem causar danos irreparáveis a biota 

aquática, como a morte ou mutação de peixes próximos a plataformas offshore, assim como a 

contaminação de lençóis freáticos e a morte, ou inibição do desenvolvimento e crescimento de 

vegetais em atividades de produção onshore (Ekins et al, 2007). 

 

2. 1. 1 - Características da água produzida 

A água produzida é uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos 

provenientes da formação produtora, bem como de produtos químicos adicionados nas 

operações de produção/separação. Os componentes básicos dessas águas incluem sais 

dissolvidos, como sulfetos e sais de amônia, hidrocarbonetos dissolvidos e dispersos, 

compostos orgânicos, metais pesados, fenóis, aditivos químicos, traços de radionuclídeos, 

além de algumas vezes, apresentar salinidade superior á salinidade da água do mar (Bessa et 

al, 2001; Roe Utvik, 1999; Campos, 2002; Johnsen et al, 2004). Entre os constituintes 

orgânicos, estão presentes os ácidos carboxílicos, fenóis, hidrocarbonetos aromáticos, como 

BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(HPAs). Os constituintes orgânicos da água produzida podem estar presentes tanto na forma 

dispersa como dissolvida, variando de acordo com a solubilidade de cada composto (OGP, 

2005).  

A maioria dos metais encontrados na água produzida está em concentrações maiores 

que os encontrados na água do mar, de ambiente não contaminado. Por exemplo, os metais 

cádmio, cobre, níquel, chumbo e zinco podem estar presentes em concentrações mais de 1000 

vezes acima das encontradas na água do mar (Swan et al, 1994). De um modo geral, a água 

produzida contém os mesmos sais que a água do mar, embora em razões e concentrações 

diferentes (Neff & Foster, 1997; OGP, 2005). 

 

2. 1. 2 - Impactos Ambientais 

A água encontra-se disponível sob várias formas e é uma das substâncias mais comuns 

existentes na natureza, cobrindo cerca de 70 % da superfície do planeta. Atualmente, um dos 

principais problemas que afetam o meio ambiente é a poluição de natureza orgânica ou 

inorgânica, decorrente dos despejos industriais e residenciais. 

O impacto ambiental provocado pelo descarte da água produzida é, sem dúvida, 

avaliado pela toxicidade dos constituintes e pela quantidade de compostos orgânicos e 
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inorgânicos presentes. O descarte destes poluentes sem um tratamento adequado acaba 

violando o equilíbrio dos ecossistemas, destruindo sua capacidade de autorregulação e 

renovação. Acredita-se que os efeitos mais nocivos são aqueles relacionados aos compostos 

que permanecem solúveis após o descarte dessas águas.  

Dentre esses poluentes os metais têm gerado uma grande preocupação, pois, embora 

alguns deles sejam biogenéticos, ou seja, cuja a presença é essencial ao funcionamento de 

algumas rotas metabólicas, muitos são tóxicos e provocam sérios problemas à saúde humana e 

de animais, mesmo se ingeridos em pequenas concentrações. Além disso, os metais presentes 

nos efluentes reduzem a capacidade autodepurativas das águas devido à ação tóxica que eles 

exercem sobre os micro-organismos. Esses micro-organismos são os responsáveis pela 

regeneração das águas através da decomposição dos metais orgânicos que nelas são lançadas, 

evitando o processo de eutrofização (OGP, 2005; Roe Utvik, 1999).  

 

2. 1. 3 - Legislação para água produzida 

A resolução CONAMA n° 357/05 é o principal órgão regulador que dispõe a 

classificação das águas existentes no território brasileiro e as diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento. Nesta Resolução considera-se água doce quando a salinidade for inferior a 

500 mg/L; salobra de 500 mg/L a 30000 mg/L e salina igual ou acima de 30000 mg/L como 

mostra a Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1. Classificação de água quanto a salinidade. 

 

Águas Doces 

 

Salinidade < 0,05% 

Águas Salobras 

 

Salinidade entre 0,05% e 3% 

Águas Salinas 

 

Salinidade > 3% 

 

Fonte: Cunha, 2005 

 

 

A resolução CONAMA n° 393/07 complementa a Resolução CONAMA n° 357/05 

(art. 43, § 4°) que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em 

plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelecendo o padrão de descarte de óleos e 

graxas, define os parâmetros de monitoramento, e estabelece que o descarte de água 
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produzida deverá obedecer á concentração média aritmética simples mensal de óleos e graxas 

de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. 

Em 3 de abril de 2008, a Resolução CONAMA n° 397, altera o inciso II do  § 4° e da 

tabela X do § 5° do Art 34 da Resolução n° 357/05. Estabelecendo condições e padrões de 

lançamentos de efluentes, em que a temperatura deverá ser inferior a 40 ºC, sendo que a 

variação de temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3 ºC no limite da zona de 

mistura, desde que não comprometa os usos previstos para o corpo d'água. 

A Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 complementa e altera a 

Resolução n° 357/2005. Dispondo sobre classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para seu descarte, determinando o padrão de lançamento de óleos minerais até 20 

mg/L. No Art. 16. Enquadra que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e padrões previstos 

neste artigo, apresentado na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Padrões de lançamento de efluentes. 

 

Parâmetros inorgânicos  Valores máximos 

Arsênio total 0,5 mg/L  

Bário total  5,0 mg/L  

Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas 

salinas) 
5,0 mg/L  

Cádmio total  0,2 mg/L  

Chumbo total  0,5 mg/L  

Cianeto total  1,0 mg/L  

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos)  0,2 mg/L  

Cobre dissolvido  1,0 mg/L  

Cromo hexavalente  0,1 mg/L  

Cromo trivalente  1,0 mg/L  

Estanho total  4,0 mg/L  

Ferro dissolvido  15,0 mg/L  

Fluoreto total  10,0 mg/L  

Manganês dissolvido  1,0 mg/L  

Mercúrio total  0,01 mg/L  

Níquel total  2,0 mg/L  
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Nitrogênio amoniacal total  20,0 mg/L  

Prata total  0,1 mg/L  

Selênio total  0,30 mg/L  

Sulfeto  1,0 mg/L  

Zinco total  5,0 mg/L  

 

Fonte: CONAMA 430/11. 

 

 

2.2 - Contaminação por metais 

Íons metálicos representam um grande problema quando presentes em efluentes, 

podendo conduzir a sérios problemas de acumulações durante os ciclos ecobiológicos.   

A maioria desses poluentes são tóxicos, mutagênicos e cancerígenos. Á medida que a 

concentração desses metais nos resíduos aumenta, pode-se exceder o limite de aceitação do 

ambiente, representando uma grave ameaça para a saúde humana e animal (Bozkurt et al, 

2000). 

Os metais estão presentes naturalmente na crosta da terra em vários níveis e muitos 

deles são essenciais para as células, como o cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel 

(Ni), zinco (Zn), todos os metais são tóxicos em concentrações elevadas. Especificamente, 

qualquer espécie de metal pode ser considerada um contaminante representando riscos 

significativos para a saúde humana, animal e do ecossistema. (Blaylock et al, 2000).  

Dentre os principais metais presentes na água produzida inclui o ferro (Fe), arsênio 

(As), cádmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), chumbo (Pb), mercúrio (Hg), níquel (Ni), e zinco 

(Zn). A Tabela 2.3 apresenta os principais metais encontrados em águas produzidas de 

instalação produtoras de óleo e de gás, e suas respectivas concentrações, bem como as suas 

concentrações em água do mar.  
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Tabela 2.3. Principais metais e suas faixas de concentrações encontradas na água produzida e 

na água de mar. 

 

  Fe Hg  Cd Pb Zn Cu Cr Ni As 

Plataforma de produção de óleo 

Faixa 

(µg L
-1

) 
  

0,04 - 

0,13 

0,03 – 

25 

0,15 - 

2,1 

0,07 - 

26,4 

0,25 - 

9,5 

0,18 - 

5,3 

0,5 - 

3,1 

0,25 - 

34,2 

Média 
 

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

Plataforma de produção de gás 

Faixa 

(µg L
-1

)  
1 - 8,9 

0,07 – 

50 
0,19 – 9 0,37 - 145 

0,14 - 

0,6 

0,07 - 

1600   

Média 
 

23 11,3 4,1 25,9 0,4 419,5 
 

60 

Concentração da água do mar  

Faixa 

(µg L
-1

) 
  

0,008 - 

2,0 

0,00007 

- 0,006 

0,001 - 

0,1 

0,001 - 

0,1 

0,006 - 

0,12 

0,1 - 

0,55 
0,1 – 1 01/mar 

 

Fonte: OGP, 2005. 

 

 

2. 2. 1 - Estrôncio (Sr) 

Segundo Murthy (2011) o estrôncio é um dos elementos que se apresentam em baixa 

concentração na crosta terrestre e devido à sua elevada reatividade, raramente é encontrado na 

forma pura, mas ocorre na forma de minerais como strontianite (SrCO3) e celestita (SrSO4). 

O estrôncio quando presente na água produzida pode provocar problemas de corrosão e/ou 

incrustação, causando danos às tubulações, equipamentos e acessórios (válvulas, 

instrumentos, etc.). É importante ressaltar que a solubilidade deste sal é diretamente 

influenciada tanto pela temperatura quanto pela força iônica da solução (Mohammadi et al, 

2010). A Figura 2.2 ilustra uma incrustação em tubulação ocasionada pelo estrôncio.  
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Figura 2.2. Incrustação do Sulfato de Estrôncio. 

Fonte: Mohammadi et al, 2010. 

 

 

Na água do mar, é o 10º elemento mais abundante, com uma concentração de 8 × 10
-4

 

(Ruis et al, 2007). Do composto do estrôncio que ocorre naturalmente, apenas os minerais 

strontianite (carbonato de estrôncio SrCO3) e celestita (sulfato de estrôncio SrSO4) são de 

importância econômica. O Carbonato de estrôncio é, de longe, o mais importante composto 

industrial do estrôncio (Chegrouche et al, 2009).  

De acordo com Nan (2010) há 16 isótopos de estrôncio radioativo, e o mais importante 

é o estrôncio 90 com uma meia-vida de aproximadamente 28 anos. Ele deve ser removido 

devido à sua elevada radioatividade e fração significativa do lixo nuclear (Kac, 2012).  

 

2. 2. 2 - Cálcio (Ca) 

De acordo com Luo et al (2014) o cálcio é o principal elemento responsável pela 

dureza de uma água, considerado como um constituinte básico do calcário, cal, cimento e 

gesso.  

O cálcio está presente em muitos minerais formadores de rochas ígneas, metamórficas 

e sedimentares. Á água em contato com essas rochas faz com que haja liberação de cálcio que 

é solubilizado e lixiviado. A presença de cálcio no lixiviado de resíduos sólidos urbanos (com 

concentrações entre 2792 e 4658 mg/L) executa um efeito controverso sobre o processo 

anaeróbio (Liu et al, 2011; Ye et al, 2011). Estes efeitos negativos são principalmente 

atribuído à formação de carbonato de cálcio (CaCO3) precipitado, resultante da combinação 

de excesso de cálcio com dióxido de carbono ( gerando incrustação em dutos como mostra a 

Figura 2.3) (Luo et al, 2014).  
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Figura 2.3. Incrustação carbonato de cálcio. 

Fonte: Luo et al, 2014. 

 

 

A água produzida quando submetida a condições termodinâmicas adequadas, reagem 

entre si fazendo com que sejam depositados compostos insolúveis tais como sulfato de cálcio 

e de estrôncio. Na Tabela 2.4 podem ser comparadas as solubilidades das incrustações mais 

comuns na indústria de petróleo, destacando-se o carbonato de cálcio como o mais insolúvel. 

 

Tabela 2.4. Solubilidades das principais incrustações em água produzida á 25 °C. 

 

Tipo de Incrustação Fórmula Química Mineral Solubilidade (mg/L) 

Sulfato de estrôncio SrSO4 Celestita 114 

Carbonato de cálcio CaCO3 Calcita 53 

Sulfato de cálcio CaSO4 Gipsita 2000 

 

Fonte: Harris, 2001. 

 

2.3 - Materiais bioadsorventes 

Uma das etapas do desenvolvimento de um processo de separação por adsorção é a 

escolha do adsorvente adequado ao processo em estudo.  

Dentre os materiais de origem biológica que possuem a capacidade de adsorver ou 

absorver íons metálicos está: cascas, bagaços ou sementes, bactérias, fungos e microalgas, 

algas, plantas aquáticas dentre outros (Chandra et al, 2003). Em comparação, os adsorventes 

industriais têm que ser específicos, baratos, fáceis e econômicos de regenerar, ter estabilidade 
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mecânica nas condições de operação, não reagir com o substrato nem com os reagentes de 

regeneração, em contra partida, os adsorventes sintéticos necessitam de pouco processamento 

para sintetizá-los. Entretanto, as informações sobre o custo são raramente relatas na literatura.  

De acordo com Seader & Henley (1998), os adsorventes típicos comerciais podem ser 

adquiridos em forma de grânulos, esféricos, pellets cilíndricos, flocos e/ou pós, de tamanho 

variando de 50 μm a 1,2 cm, com áreas superficiais específicas de 300 a 1200 m
2
/g. 

Baseado nas propriedades de adsorção, a Tabela 2.5 demonstra a classificação dos 

poros dos adsorventes de acordo pela IUPAC (1985) (International Union of Pure and 

Applied Chemistry). 

 

Tabela 2.5. Classificação dos poros dos adsorventes. 

 

Termo Definição 

Microporo Poro com diâmetro interno menor que 2 nm 

Mesoporo Poro com diâmetro interno entre 2 nm e 50 nm 

Macroporo Poro com diâmetro maior que 50 nm 

 

Fonte: IUPAC, 1985. 

 

De acordo com Gregg & Sing (1982) os poros que se comunicam com a cavidade 

externa podem ser poros blindados em formato de bolha, apenas uma rugosidade na 

superfície, ou quando um poro aberto é tal que permite o fluxo de fluido, o poro pode ser de 

transporte quando atravessa a partícula ou interligado quando existe comunicação entre os 

poros.  

 

2.3.1 - Carvão vegetal 

O carvão vegetal está presente em muitos solos modernos e sedimentos, 

compreendendo 30 % do carbono orgânico total (Skjemstad et al, 1996). O carvão vegetal é 

considerado um material carbonáceo de estrutura porosa, apresentando uma pequena presença 

de heteroátomos, principalmente oxigênio, ligados aos átomos de carbono. A formação da 

estrutura do carvão começa no início do processo de carbonização da matéria-prima, que 

consiste na decomposição térmica (pirólise), onde se removem componentes voláteis e gases 
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leves (CO, H2, CO2, e CH4), produzindo um resíduo sólido rico em carbono (carvão) como 

mostra a Figura 2.4, formando muitos poros extremamente finos e fechados que são os 

espaços entre os cristais elementares de grafite. 

 

 

 

Figura 2.4. Carvão vegetal Granulado 

Fonte: Skjemstad et al, 1996. 

 

 

Dependendo das condições de queima, os resíduos de carvão vegetal têm muitas 

formas naturais que variam de parcialmente queimados a fuligem altamente grafitado 

(Francioso et al, 2011). Os carvões podem ser produzidos a partir de uma série de materiais 

lignocelulósicos como: madeira, cascas, caroços e etc. Esses materiais lignocelulósicos são 

constituídos por três grupos principais de compostos orgânicos são eles: celulose, 

hemicelulose e lignina.  

A celulose, principal componente dos materiais lignocelulósicos (40-80%), é uma 

substância orgânica notavelmente pura, formada por um único tipo de açúcar (D-glicose) que 

se unem para formar uma molécula gigante de cadeia reta. Devido a sua estrutura cristalina, a 

celulose não é prontamente hidrolisável, ao contrário das hemiceluloses, que podem ser 

facilmente hidrolisadas em açúcar simples (Rowell, 2005). A Figura 2.5 representa a 

macromolécula de celulose.  

 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos 

15 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

 

Figura 2.5. Macromolécula de celulose 

Fonte: Rowell, 2005. 

 

 

A hemicelulose é o segundo componente em maior quantidade dos materiais 

lignocelulósicos (15-40%), são moléculas essencialmente lineares, porém, apresentam 

ramificações das mais variadas formas, e dá origem a matriz porosa encontrada ao redor das 

microfibrilas da celulose. As hemiceluloses geralmente estão relacionadas com cadeias 

moleculares mais curtas que as celuloses e derivam, principalmente, de cadeias formadas 

pelos açúcares pentoses (xilose e arabinose) e hexoses (glicose, manose e galactose). A Figura 

2.6 ilustra um constituinte da hemicelulose.  

 

 

 

Figura 2.6. Constituinte da hemicelulose 

Fonte: Mohan et al, 2006. 

 

 

A lignina é o terceiro componente mais importante dos materiais lignocelulósicos (10-

30%). Ela apresenta uma composição química bastante complexa, que se constitui de uma 
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variedade de unidades fenil-propano substituídas com hidroxilas ou radicais livres. Essas 

unidades de fenil-propano exibem a estrutura do cumarílico, coniferílico e sinapílico, os quais 

têm suas respectivas estruturas químicas mostrada na Figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7. Constituintes da lignina 

Fonte: Rowell, 2005. 

 

 

A lignina por apresentar elevado conteúdo de compostos aromáticos, elevada 

estabilidade térmica e elevado rendimento de carbono fixo se torna mais estável 

termicamente, quando comparada com a celulose e a hemicelulose, sendo os produtos de sua 

conversão térmica o carvão e os aromáticos. Pois o rendimento gravimétrico do processo de 

carbonização está diretamente relacionado com o conteúdo de lignina (Eckmeier et al, 2007; 

Rowell, 2005).   

 

2. 3. 2 – O babaçu (Orbignya speciosa) 

Entre as espécies de palmeiras utilizadas na indústria extrativista brasileira destaca-se o 

babaçu. Esta palmeira é constituída por um conjunto de seis espécies do gênero Orbignya, 

sendo as mais importantes O. speciosa e O. oleifera. Segundo Vinhal, 2014 esta palmeira é 

encontrada na forma de um conjunto de palmeiras denominadas babaçuais presentes 

geralmente em área de ocorrência natural, sendo regiões planas em sua maioria, e em alguns 

casos em algumas colinas e elevações.  

A sua área de ocorrência natural no Brasil é avaliada em cerca de 18 milhões de 

hectares, sendo que somente nos Estados do Maranhão e Piauí estão inseridos mais de 70 % 
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deste total, com o restante distribuído pelos Estados de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas 

Gerais, Amazonas e Bahia (EMBRAPA, 1984). 

O babaçu é uma palmeira de até 20 m de altura, normalmente, cada árvore produz 15-25 

cachos de fruto, cada fruta pesa em torno de 98-280 g com 3-4 amêndoas (Teixeira, 2005). As 

potencialidades do babaçu são inúmeras, desde a geração de energia ao artesanato, diversas 

atividades econômicas podem ser desenvolvidas a partir da planta. Dentre as partes desta, o 

fruto tem o maior potencial econômico para aproveitamento tecnológico e industrial, podendo 

produzir aproximadamente 64 produtos, tais como: carvão, etanol, metanol, celulose, 

farináceas, ácidos graxos, glicerina (BRASIL, 2009). 

O fruto da palmeira de babaçu é plenamente explorado com as suas diversas partes e são 

usados como fonte de energia, comida ou remédio (Prance et al, 1987). Este fruto é composto 

por: epicarpo, mesocarpo, endocarpo e amêndoas como mostra a Figura 2.8 (Vinhal et al, 

2014).  

 

 

 

Figura 2.8. Representação do Coco babaçu. 

Fonte: Adaptado Vinhal et al, 2014. 

 

 

O epicarpo representa 13 % do fruto, é considerado um material fibroso, 

lignocelulósico, podendo ser utilizado como combustível industrial (Almeida, 2011).  

O mesocarpo é a camada marrom-clara localizada depois do epicarpo, corresponde á 

23 % do fruto, sendo constituída basicamente por água, carboidratos (tanino e amido), e 

proteínas, podendo ser utilizado como farinha.  

O Endocarpo corresponde 63 % do peso do fruto, se destaca por possuir alto poder 

calorífico, podendo ser utilizado para a fabricação de carvão ou grafite, ou através de processo de 
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aglomeração empregado na fabricação de materiais, como tacos, revestimentos, entre outros 

(Vieira et al, 2010).  

As sementes ou amêndoas são obtidas depois da quebra manual dos frutos e são 

transformados em óleo para o consumo das famílias ou são vendidos para fábricas de extração 

de óleo industrial (Teixeira, 2005).  

O coco babaçu, ao longo de décadas é reconhecido como um grande potencial, mas 

pouco vem sendo estudando, o que inviabiliza por muitas vezes o aprimoramento tecnológico 

de sua cadeia produtiva, e consequentemente a obtenção de novas e eficazes técnicas e 

valorização de todas as partes do fruto.  

 

2.3.2.1 - Carbonização do coco babaçu 

O processo para produzir o carvão vegetal de coco babaçu pelas quebradeiras de coco 

babaçu pode acontecer de duas maneiras: tanto pela queima de toda a casca (epicarpo, 

mesocarpo e endocarpo), ou apenas do endocarpo. A carbonização pode ser feita em caieiras 

(buracos feitos no chão de quintais) em que são despejadas as cascas de coco babaçu dentro 

dos buracos e o fogo é aceso, quando o fogo estiver bem forte, jogam um pouco de água para 

apagar as chamas, mantendo as brasas vivas, e as cascas são queimadas lentamente. Para o 

desaquecimento do carvão são utilizadas palhas verdes de palmeiras de babaçu ou de 

bananeiras para cobrir e abafar o carvão acesso, ou também pode cobrir as palhas com terra 

para acelerar o desaquecimento, porém o carvão fica sujo. Após esse processo, o carvão fica 

esfriando e só é retirado no dia seguinte, o que garante que o carvão seja retirado frio e logo 

em seguida podem-se desfazer as caieiras (Carrazza et al, 2012).  

O outro método utilizado pelas quebradeiras de coco para a carbonização do carvão 

vegetal de coco babaçu é utilizar tambores de ferro, em que as cascas são colocadas dentro 

dos tambores, em camadas, e o fogo é aceso a cada camada colocada. As cascas ficam 

queimando e, ao final, são cobertas com palhas verdes de palmeiras de babaçu ou de 

bananeiras. Neste processo, não é necessário cobrir as palhas com terra, mas por segurança, 

deve-se esperar até o dia seguinte para a retirada do carvão frio. Este processo resulta em um 

carvão mais limpo, inteiro e com menos pó, proporcionando um melhor aproveitamento do 

carvão de coco babaçu. A Figura 2.9 ilustra os dois métodos utilizados pelas quebradeiras de 

coco babaçu para a carbonização do carvão vegetal de coco babaçu.  
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Figura 2.9. Métodos de carbonização do carvão de coco babaçu. a) Caieira e b) Tambores. 

Fonte: Adaptado Carrazza et al, 2002. 

 

 

2. 4 - Adsorção 

A adsorção é um fenômeno de superfície decorrente da aderência de moléculas de um 

componente presente em uma fase fluida (líquida ou gasosa) sobre a superfície de um sólido 

(AWWA, 1999). No processo de adsorção é considerado adsorbato a substância no estado 

adsorvido, enquanto que a substância a ser adsorvida (aquela que ainda não está em contato 

com a superfície) é chamada de adsortivo (Figura 2.10). O material sobre o qual a adsorção 

ocorre é chamado de adsorvente (Butt et al, 2006). 

 

 

 

Figura 2.10. Ilustração do fenômeno da adsorção sobre um adsorvente, no qual o adsorbato 

(bolinhas coloridas), após certo tempo é adsorvido. 

Fonte: Adaptado de Butt et al, 2006. 
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Se o processo de adsorção de uma ou várias espécies iônicas é acompanhado pela 

simultânea dessorção de uma quantidade equivalente de espécies iônicas, este processo é 

considerado como troca iônica (Dabrowski, 2001). 

A grande vantagem que a adsorção possui quando comparada com outros processos de 

separação, reside no fato desta apresentar uma elevada seletividade molecular, permitindo a 

separação de vários componentes com um baixo consumo energético.  

O primeiro passo para o desenvolvimento de um processo de separação utilizando 

adsorção é, sem dúvidas, a escolha do material adsorvente, ou até mesmo, o desenvolvimento 

de um adsorvente adequado para a separação desejada. Este material deve possuir uma 

elevada seletividade, estabilidade térmica, resistência mecânica e elevada capacidade de 

adsorção para promover a separação desejada e de maneira econômica. Portanto, um bom 

adsorvente deve ter uma área específica alta (como, por exemplo, sílica gel que pode ter de 

340 m
2
/g a 800 m

2
/g) e isso só pode ser encontrado em sólidos altamente porosos (Ruthven, 

1984). 

A adsorção é uma operação não muito utilizada porque os materiais adsorventes são 

limitantes no custo da operação, no qual necessitam ser seletivos e de fácil regeneração.  

 

2. 4. 1 - Tipos de adsorção 

A adsorção é classificada de acordo com os tipos de interações que ocorrem durante o 

processo de atração entre o adsorbato e o adsorvente. Desta forma, existem dois tipos 

principais de adsorção: adsorção química, também conhecida como quimissorção e a adsorção 

física, ou fisissorção (Ciola, 1981). 

 

2. 4. 1. 1 - Adsorção Química 

A adsorção química ou quimissorção é resultado de interação química entre a 

superfície do sólido e as moléculas da substância adsorvida. Geralmente o processo é 

irreversível, pois o adsorvato é quimicamente ligado à superfície e se ocorrer dessorção, 

haverá mudança química no adsorvato. As forças das ligações químicas em questão é muito 

maior que aquelas encontradas na adsorção física, e é acompanhada de um alto calor de 

adsorção (Cavalcante Jr, 1998). Segundo Crittenden et al (2005), a quimissorção é um 

processo exotérmico cujo calor de adsorção é tipicamente acima de 200 kJ/mol.  
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2. 4. 1. 2 - Adsorção Física 

Segundo Somasundaran (2006), neste tipo de adsorção as forças de ligação entre as 

moléculas são relativamente fracas como as forças de ligação de van der Waalls e as forças 

devido ás ligações eletrostáticas de polarização. Este tipo de adsorção é reversível, pouco 

específico, exotérmica, e como não há formação ou quebra de ligações, a natureza química do 

sólido não é alterada.  

As forças de van der Waalls estão sempre presentes, enquanto que as interações 

eletrostáticas são significativas apenas no caso de adsorventes que possuem uma estrutura 

iônica, tais como zeólitas (Ruthven, 1984). 

O calor de adsorção liberado durante o processo varia de 4 a 40 kJ/mol. Nesse 

processo, o adsorvato encontra-se ligado a superfície do adsorvente por forças de Van der 

Waalls. A adsorção física é o mecanismo mais comum para remoção de adsorvatos no 

tratamento de água (Crittenden et al., 2005). As principais diferenças entre os dois tipos de 

adsorção são mostradas na Tabela 2.6 (Ruthven, 1984; McKay, 1996). 

 

Tabela 2.6. Principais características da adsorção química e da adsorção física. 

 

Adsorção Física Adsorção Química 

Baixo calor de adsorção Alto calor de adsorção 

Não específica Altamente específica 

Somente significativa a baixas 

temperaturas 

Possível em ampla variação de 

temperatura 

Não precisa de ativação, é rápida e 

reversível. 

Precisa de ativação, pode ser lenta e 

irreversível. 

Não há transferência de elétrons, mesmo 

que ocorra a polarização do soluto. 

Há a transferência de elétrons levando a 

formação de ligação química entre soluto e 

superfície. 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

 

Fonte: Cavalcante JR, 1998. 
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2. 4. 2 - Fatores que afetam na adsorção 

Vários fatores internos e externos podem interferir na capacidade de adsorção. Dentre 

eles, citam-se (Ruthven, 1984): 

- Temperatura: Normalmente, as reações de adsorção são exotérmicas. Assim sendo, quanto 

menor for á temperatura, maior a quantidade adsorvida;  

- Área superficial do sólido: Uma área específica grande é preferível por aumentar a 

capacidade de adsorção. Portanto, quanto maior a área superficial disponível para a adsorção, 

maior será a quantidade de metal adsorvida;  

- pH: o efeito do pH da solução onde se encontra o soluto pode influenciar bastante o grau de 

adsorção, devido os íons de hidrogênio e hidróxido adsorvidos.  

- Tamanho das partículas: Para uma maior adsorção, quanto menor for o tamanho das 

partículas, maior será a área disponível para a adsorção. 

- Natureza do adsorvente e do soluto: As características físico-químicas do adsorvente e do 

adsorbato influenciam grandemente na taxa e na capacidade de adsorção. 

 

2. 4. 3 - Isotermas de adsorção 

Segundo Hamdaoui & Naffrechow (2007) isotermas de adsorção consiste de uma série 

de medidas da quantidade adsorvida em função da pressão de equilíbrio do gás em 

temperatura constante ou da concentração no equilíbrio no caso da adsorção em solução. 

A partir de observações experimentais dos vários tipos de isotermas, Brunauer et al, 

(1938) classificaram as isotermas de equilíbrio de adsorção em cinco diferentes tipos que 

variam de acordo com o tamanho e o tipo de poro e suas interações com as espécies 

adsorvidas. A IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada baseou-se na 

classificação de Brunauer, Emmett e Teller, ou comumente chamada de BET, e definiu uma 

classificação baseada em seis tipos de isotermas conforme ilustrado na Figura 2.11.   
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Figura 2.11. Classificação das isotermas segundo IUPAC (1985). 

Fonte: IUPAC (1985) 

 

As isotermas do tipo I são características de sólidos microporosos (0,8 nm a 1,8 nm) 

nos quais o tamanho do poro não é muito maior do que o diâmetro da molécula do adsorvato. 

Este modelo baseia-se na aproximação gradual de adsorção limite que corresponde á 

monocamada completa. 

As isotermas do tipo II correspondem á formação de multicamadas, representando 

adsorventes não porosos ou de poros relativamente grandes. Nestes sistemas o tamanho dos 

poros são maiores que o volume médio das moléculas a serem adsorvidas. 

As isotermas do tipo III são relativamente raras, em que ocorre uma pequena adsorção 

no início, e após uma adsorção adicional ocorre mais facilmente devido ás fortes interações 

entre as moléculas. As isotermas do Tipo II e III são observadas em adsorventes que possuem 

um grande volume microporoso. 
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As isotermas do tipo IV e V são caracterizadas pelo fenômeno da histerese, ou seja, 

refletem o fenômeno da condensação capilar. Este sistema fornece informações úteis sobre 

materiais mesoporosos (poros com diâmetro entre 2 nm e 50 nm). 

As isotermas do tipo VI, são bastantes raras, por representarem um sólido não poroso 

com uma superfície quase completamente uniforme, em que a adsorção ocorre em etapas 

(multicamada). 

 

2. 4. 4 - Modelo de adsorção 

De acordo com Ghasemi et al (2014) a isoterma de adsorção é uma curva importante, 

porque descreve o fenômeno que rege a retenção (liberação) ou mobilidade de uma substância 

a partir do meio poroso em ambientes aquosos em uma fase solida, a uma temperatura 

constante e pH. As mesmas podem ser representadas através de modelos teóricos, empíricos 

ou por combinação destes, que por equações relacionam diretamente a massa adsorvida no 

adsorvente em função da concentração do adsorbato na fase fluida.  

Diversos modelos têm sido propostos para descrever os dados experimentais das 

isotermas de adsorção. Tais como os de Brunauer, Emmet e Teller (BET) (1938), Langmuir 

(1918), Dubini-Polany (1932), Freundlich (1909) Fowler e Guggenheim (1939), Temky 

(1942), Gedds (1909), Kats (1913), entre outros (Catunda Pinto, 2001). Dentre esses, os 

modelos mais utilizados para representar o equilíbrio de adsorção são os de Langmuir e o de 

Freundlich, e quando aplicados são ajustados de forma empírica a partir de dados 

experimentais para cada sistema em particular. 

 

2. 4. 4. 1 - Isoterma de Langmuir 

Um dos modelos teóricos mais simples de adsorção é o de Langmuir, cuja isoterma 

considera que a superfície do adsorvente seja inerte e dimensionalmente estável, ou seja, a 

espécie adsorvida não penetra no adsorvente. Considera ainda que, todos os sítios de adsorção 

sejam idênticos, assim a probabilidade de um local a ser ocupada é independente da ocupação 

dos sítios vizinhos e não há interações laterais entre moléculas absorvida (Knani, 2014; Chen 

& Zhang, 2014). 

Segundo Dabroswski (2001) e Ruthven (1984), a equação de Langmuir descreve 

relativamente bem á adsorção física ou química sobre superfícies sólidas com um tipo de sítio 

ativo de adsorção. A isoterma de Langmuir é caracterizada por uma aproximação monotônica 

a uma quantidade limite de adsorção que se admite corresponder à formação de uma 
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monocamada, (comportamento esperado para a quimissorção). (Langmuir, 1981). O modelo 

da isoterma de Langmuir pode ser expressa como:  

 

 
     

        
         

                                       (1) 

 

Onde: 

qe = à massa do soluto adsorvida por unidade de massa do adsorvente no equilíbrio; 

Ce = a concentração de equilíbrio do adsorbato; 

Kl = é a constante de equilíbrio relacionada com a energia de ligação adsorbato-adsorvente; 

qm = é constante que representa a quantidade máxima de adsorbato que pode ser adsorvida. 

 

Os parâmetros de adsorção, qm e Kl, podem ser determinados transformando a equação 

de Langmuir para a forma linear. A Equação linearizada de Langmuir é expressa na Equação 

(2). 

 

  

  
   

 

     
  

  

  
                                                 (2) 

 

As características essenciais da isoterma de Langmuir podem ser explicadas em 

termos de um fator de separação admensional ou parâmetro de equilíbrio, RL, definido pela 

Equação (3) que possibilita avaliar a forma da isoterma conforme mostra a Tabela 2.7 (Fu et 

al, 2015).  

 

    
 

        
                                              (3) 
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Tabela 2.7. Fator de Separação e tipo de Isoterma. 

 

Fator de Separação (Rl) Tipo de Isoterma 

Rl  > 1 Desfavorável 

Rl  = 1 Linear  

  0 < Rl  <1 Favorável 

Rl = 0 Irreversível 

 

 

2. 4. 4. 2 - Isoterma de Freundlich 

O modelo de Freundlich descreve a adsorção não-ideal e reversível, não restrita a 

formação de monocamada. Este modelo empírico pode ser aplicada a adsorção de 

multicamadas com distribuição não uniforme de adsorção de calor e afinidades sobre a 

superfície heterogênea (Ghasemi et al, 2014). Esta isotérmica é expressa pela Equação (4). 

 

         
 
  

                                                        (4) 

 

Em que: 

KF  = é a constante de Freundlich (mg g
-1

); 

Ce = a concentração de equilíbrio do adsorbato; 

n = é um parâmetro empírico; 

 

A constante de Freundlich (KF) relaciona-se com a capacidade de adsorção, e a 

constante n relaciona-se com a intensidade de adsorção. 

Valores de n na faixa 2< n <10 representa a natureza de adsorção favorável. Em sua 

representação linear a Equação de Freundlich assume a forma da Equação (5). 

 

           
 

 
                                     (5) 
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O gráfico de ln Qe em função de ln Ce é uma reta com interseção igual a ln KF e 

inclinação igual a 1/n. 

 

2. 5 - Planejamento experimental 

O planejamento experimental é uma ferramenta fundamentada na estatística para 

otimizar novos produtos e processos. Segundo Montgomery (1991), um planejamento 

adequado permite, além do aprimoramento de processos, a redução da variabilidade, a 

redução do tempo de análise e dos custos envolvidos.  

De acordo com Barros Neto, Scarmínio & Bruns (1995) afirmam que é possível 

otimizar mais de uma resposta ao mesmo tempo, permite o estudo de várias variáveis ao 

mesmo tempo, reduz o número de experiências, melhora a qualidade de informações dos 

resultados e detecta as variáveis ideais para o controle.  

A primeira coisa a fazer, no planejamento de um experimento, é decidir quais são os 

fatores e as respostas de interesse, como mostra a Figura 2.12. Esse sistema atua como uma 

função desconhecida que opera sobre as variáveis de entrada, os fatores, e produz como saída 

ás respostas observadas.  

 

 

 

 

Figura 2.12. Diagramas de blocos interligando os fatores ás respostas. 

Fonte: Barros Neto; Scarmínio; Bruns, 1995. 
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2. 5. 1 - Planejamento Fatorial Completo 2
2 

O planejamento fatorial completo 2
2
 é uma técnica bastante utilizada quando se tem 

duas variáveis independentes (fatores). Para executar um planejamento fatorial, começamos 

especificando os níveis em que cada fator deve ser estudado, ou seja, os valores dos fatores 

que vamos usar para realizar o experimento. Esse planejamento requer a execução de 

experimentos para todas as possíveis combinações dos níveis dos fatores.  

Segundo Neves et al, (2002) este tipo de planejamento geralmente é representado por 

b
K
, sendo que K representa o número de fatores e “b” o número de níveis escolhidos. Este 

planejamento é o mais simples, em que só envolve dois fatores em dois níveis. Esses níveis 

são chamados de mínimos e máximos, sendo representados, como (-) e (+), respectivamente.  

 Para a obtenção do erro experimental do sistema, é necessário adicionar pontos 

centrais, em que são efetuados ensaios idênticos no centro da faixa experimental, sendo esta 

uma excelente maneira para que se possa estimar o erro experimental.  

 

2. 5. 2 - Superfície de respostas 

A metodologia das superfícies de respostas é uma técnica de otimização baseada no 

emprego de planejamentos fatoriais. Ela é composta por duas etapas distintas: modelagem e 

deslocamento, que são repetidas tantas vezes quantas forem necessárias, com o objetivo de 

atingir uma região ótima da superfície investigada. A modelagem normalmente é feita 

ajustando-se modelos simples (em geral, lineares ou quadráticas) a respostas obtidas com 

planejamento fatoriais ou planejamentos fatoriais ampliados (Barros Neto et al, 2010). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Estado da Arte 

 
  



Capítulo 3 – Estado da Arte 

30 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

3. Estado da arte 

O carvão é um combustível que é produzido por carbonização de biomassa e é uma 

prática utilizada desde o início da história. A Revolução Industrial trouxe uma forte demanda 

por carvão vegetal de madeira, e até o final de 1800 o maior volume foi usado pela indústria 

de ferro (Byrne & Nagle, 1997).  

A crescente busca mundial por fontes alternativas renováveis de energia tem levado 

um número significativo de países a promover alterações na composição de suas matrizes 

energéticas. Em países como a Alemanha, Áustria, Canadá, Dinamarca, Finlândia e Suécia a 

produção de energia a partir de fontes renováveis está sendo incentivada através de subsídios 

governamentais. A União Europeia planeja que até 2020 aproximadamente 20 % de sua 

energia seja produzida através de recursos renováveis (Abraf, 2011). 

Atualmente a produção de carvão vegetal em países tropicais do mundo depende em 

grande parte das florestas naturais em que a regeneração natural é a principal fonte de 

recuperação. A exploração insustentável e este padrão geral, de quase completa dependência 

de florestas naturais são as principais razões da preocupação generalizada sobre os impactos 

ambientais da produção de carvão vegetal (Chidumayo & Gumbo, 2013). 

Neste cenário, tem-se a necessidade de utilizar resíduos agrícolas para minimizar o 

impacto ambiental. Em geral, constituem uma classe de materiais carbonáceos 

lignocelulósicos pouco ou não utilizáveis, provenientes do cultivo e processamento de 

produtos agrícolas, tais como arroz, milho, soja, café e outros. Embora estes resíduos, em 

geral, contenham materiais e substâncias de baixo valor, em que muitas vezes, o valor 

econômico dos mesmos é menor do que o custo aparente de coleta, transporte e 

processamento para uso beneficiário (Tsai et al, 2001). Portanto, estes resíduos são, em geral, 

descartados como rejeitos e geralmente utilizados para a produção de carvão. 

Durante os últimos anos houve um grande desenvolvimento de técnicas de baixo custo 

para a remoção de metais das águas residuais, tais como a adsorção. Intensificou a procura de 

adsorventes de baixo custo que tem a capacidade de ligação com metal. Materiais disponíveis 

localmente em grandes quantidades, tais como materiais naturais, resíduos agrícolas ou 

subprodutos industriais que podem ser utilizados como adsorventes de baixo custo (Pehlivan 

et al, 2011). Dentro da literatura, há muitos adsorventes não convencionais utilizados na 

remoção de íons metálicos como está descrito a seguir: 

Segundo Choksia & Joshib (2007) estudaram a remoção de níquel e alumínio a partir 

de águas residuais utilizando o amido, carvão vegetal de madeira e a argila na sua forma 

natural como adsorvente. Estes adsorventes apresentaram bom desempenho quando 
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comparado com outros adsorventes comerciais. O modelo cinético utilizado foi o pseudo-

segunda ordem, no qual forneceu a melhor correlação de dados. Os autores concluíram que os 

adsorventes utilizados sem nenhum tratamento prévio foram eficientes na remoção de níquel e 

alumínio com pH ótimo de 7,5 e 6,5, respectivamente. 

Bulut & Tez, (2007) investigaram a casca de avelã e amêndoas como adsorventes na 

remoção de níquel, cádmio e chumbo em soluções aquosas. As propriedades químicas e 

estruturais das conchas foram caracterizadas por absorção de nitrogênio e titulação Boehm. A 

capacidade de equilíbrio da adsorção das conchas foi obtida usando as isotermas lineares de 

Langmuir e Freundlich. Os novos bioadsorventes mostraram ser uma alternativa viável para 

remoção de níquel, cádmio e chumbo nos processos de tratamento de águas residuais por 

serem materiais barato e facilmente disponível.  

Em 2008 Kazemipour et al, fizeram um estudo sobre o carvão produzido a partir de 

cascas de noz, avelã, pistache, amêndoa e damasco para a remoção de chumbo, cádmio, zinco 

e cobre a partir de águas residuais e industriais, no qual o tempo e a temperatura utilizada para 

a carbonização dos carvões foram de 15 min e 800 °C. Os ensaios de adsorção indicaram que 

os carvões apresentaram uma capacidade de adsorção notável para o Cu, Zn, Cd e Pb. A 

influência máxima de remoção dos metais ocorreu entre os pHs 6 - 10, o que comprovou que 

a remoção do cobre foi o mais afetado pelo pH da solução. 

Hansan et al, (2008) estudaram o carvão de osso de camelo como adsorvente para a 

remoção de mercúrio em águas residuais. O adsorvente foi caracterizado por fluorescência de 

raios-X, espectrometria de infravermelho e microscopia eletrônica de varredura, no qual 

revelou a formação de uma estrutura esponjosa, devido á adsorção de mercúrio. O carvão de 

osso de camelo demonstrou-se ser eficiente com as condições de pH 2, tempo de contato de 

30 min e temperatura de 25 °C. A capacidade de adsorção foi de 28,3 mg de mercúrio por 

grama de adsorvente. 

Em 2009, Garg fez um estudo da utilização da biomassa do bagaço de cana tratada 

com ácido succínico na remoção de cromo em soluções aquosa, para avaliar o equilíbrio de 

adsorção. O delineamento experimental utilizado foi o composto central e a superfície de 

resposta, e verificou-se que as condições ótimas para a remoção do cromo foram pH 2, 

velocidade de agitação de 200 rpm e dose do adsorvente de 20 g/L. 

O estudo de diferentes adsorventes para remoção de estrôncio foi avaliado por 

Ahmapoura et al (2010) utilizando casca tratada de amêndoas, berinjela e musgo. Entre os três 

adsorventes, a casca de amêndoas verde demonstrou forte influência para o estrôncio em 

diferentes soluções. A análise da isoterma de equilíbrio indicou que os dados experimentais 
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de adsorção do estrôncio pela casca verde de amêndoas foram correlacionados por ambas as 

isotermas de Langmuir e Freundlich. A alta eficiência de adsorção do estrôncio foi alcançada 

apenas nos primeiros 2 min de contato com adsorvente, e os estudos de adsorção mostraram 

que a capacidade máxima de adsorção do estrôncio foi de 116,3 mg/g  removidos a 25 °C.  

Bhatnagar et al, (2010) avaliaram os resíduos da casca de limão como bioadsorvente 

de cobalto em soluções aquosas. Para descrever o processo de adsorção os autores estudaram 

três modelos cinéticos: pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, e o modelo Morris-

Weber. Verificou-se que para a remoção de cobalto utilizando casca de limão como 

adsorvente poderia ser favorável pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem, no qual 

demonstrou que a capacidade máxima de adsorção do bioadsorvente na remoção de cobalto 

foi de 22 mg/g a temperatura de 25 °C.  

Em 2010 Wang et al, utilizaram o carvão de bambu como adsorvente de cádmio em 

soluções aquosas. Verificou-se que a adsorção do cádmio foi muito rápida e cerca de 40 % do 

total de cádmio foi removido durante 5 min, e verificou-se também que o pH ótimo na 

remoção de cádmio foi de 8,0. O comportamento de adsorção dos íons cádmio seguiu a 

melhor isoterma de Langmuir com capacidade máxima de 12,08 mg/g.  

O uso do carvão vegetal de coco babaçu como material adsorvente é pouco relatado na 

literatura, havendo pouquíssimos estudos sobre esse material. Vieira (2009) realizou um 

estudo da utilização do mesocarpo do coco de babaçu como um bioadsorvente para corantes, 

no qual variou-se o tempo de agitação, o pH e a temperatura. O novo bioadsorvente 

demonstrou ser eficiente para remoção de corante têxtil a partir de soluções aquosas, 

atingindo um valor máximo da capacidade de remoção de até 99,5 % para o corante BR 160 

no pH 1,0. 

Levando-se em conta a potencialidade de materiais úteis a partir de fontes naturais, 

Santana et al, (2010) prepararam e avaliaram dois novos biomateriais obtidos a partir do 

mesocarpo e do epicarpo do coco babaçu, foram exploradas depois da modificação química 

com sulfeto de etileno, a fim de adsorver íons cobre em solução aquosa. Os novos 

biopolímeros sintetizados mostraram propriedades relevantes de agir favoravelmente para a 

remoção de cátions, que dependia do pH com máximo poder de adsorção ocorrendo a pH 6.  

Vieira et al, (2010), investigaram a modificação química do mesocarpo de coco 

babaçu seco com solvente anidrido succínico, maleico e ftálico para a adsorção de íons cobre. 

Os biopolímeros sintetizados foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho e 

análise termogravimétrica, e apresentaram boas capacidades de adsorção de cobre em 

soluções hidroalcoólica e aquosas, com valores máximos obtidos também com pH 6,0. Os 
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resultados demonstraram também eficiência na remoção de cobre a partir de uma amostra de 

cachaça, com 1,0 g de adsorvente e 30 minutos de contato atendendo as exigências da 

Legislação Brasileira.  

Em 2011, Vieira et al utilizaram como adsorvente a biomassa do epicarpo do coco 

babaçu para remover corantes têxteis de soluções aquosas. A biomassa foi caracterizada por 

espectroscopia de infravermelho, potencial de carga zero (pHpzc), área de superfície, volume 

de poros e diâmetro. E através destas análises, os autores verificaram que a biomassa do 

epicarpo do coco babaçu contém um grande número de grupos funcionais, incluindo OH 

fenólico bem como grupos COO carboxílicos, que favorecem a adsorção de corantes. Neste 

estudo eles investigaram os efeitos do tempo de contato e as concentrações na adsorção dos 

corantes têxteis, e observaram que o tempo máximo para os corantes foram de 30, 40 e 60 

min. Concluíram também que o potencial de carga zero do material foi de 6,7, portanto, todos 

os ensaios foram realizados a pH 6, sendo o mesmo um valor abaixo do ponto de carga zero 

do material. 
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4. Metodologia 

Neste capítulo estão apresentados os materiais e equipamentos utilizados, bem como 

os procedimentos experimentais para as etapas de caracterização da água produzida e do 

adsorvente (carvão babaçu), os ensaios em banho finito e o planejamento experimental.  

 

4.1 - Materiais 

Todos os reagentes utilizados foram de qualidade PA. As soluções de referência foram 

preparadas de acordo com procedimentos recomendados no livro texto de Química Analítica 

(Mendham et al, 2002). A Tabela 4.1 descreve os materiais e os reagentes utilizados na 

realização deste trabalho.  

 

Tabela 4.1 Materiais utilizados. 

 

Material Origem 

Água Produzida UTC- Óleo e Gás 

Carvão Babaçu (Forma Natural) Maranhão  

Cloreto de Sódio (NaCl) Merk 

Ácido Clorídrico (HCl) Vetec 

Hidróxido de Potássio (KOH) Vetec 

Sulfato de Cálcio CaSO4 Vetec 

Nitrato de Estrôncio Sr(NO3)2 Vetec 

Ácido Nítrico HNO3 Merk 

 

 

4.2 - Equipamentos utilizados 

Na Tabela 4.2 são citados os principais equipamentos utilizados durante o 

procedimento experimental.  
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Tabela 4.2. Equipamentos utilizados. 

 

Equipamento Especificação 

Balança analítica com resolução 0,0001g Tecnal Mark 3100 

Estufa Tecnal 393/I 

Granulômetro a Laser Cilas 1090 

pH-metro Tecnal – Tec-2- 

Incubadora de bancada com rotação Tecnal TE-420 

ICP-OES ICAP 6300 Thermo Scientifc 

Espectrofotômetro de absorção atômica Varian, Spectr AA-10 Plus 

Balança Termogravimetrica Shimadzu, modelo DTGA 60 

Multiparâmetro HANNA Hi9828 

Cromatográfo de Íons ICS-2000 

Difratômetro EDX-820 

Peneira tipo “Tyler” Telasten, modelo Granutest 

 

 

4.3 - Caracterização da água 

4.3.1 - Amostragem 

A coleta da amostra de água produzida foi efetuada no dreno do tanque da Estação 

Coletora de Periquito (EC-PQO) na região de Governador/RN, generosamente cedida pela 

empresa UTC Óleo e Gás.   

Para garantir e preservar as características da amostra, desde a coleta até o momento 

de sua análise, foram utilizados procedimentos de conservação para garantir e preservar as 

características da amostra, tais como: agente preservante (HNO3), o tipo de recipiente (vidro) 

e o volume (10 L) adequado para a determinação de cada parâmetro. Após a coleta, o material 

foi conservado sob refrigeração e encaminhado ao Laboratório da Central Analítica/ 

NUPPRAR, para a realização das análises, como mostra a Figura 4.1.  
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Figura 4.1. Amostra de água produzida fornecida pela empresa UTC- Óleo e Gás. 

 

 

4.3.2 - Análises físico-químicas  

Para se ter uma quantidade de dados que revelassem a variabilidade e a composição 

química da água produzida do Campo de Periquito foram analisadas algumas análises físico-

químicas que serão fundamentais para a determinação e quantificação dos elementos traços 

presentes na amostra. A Figura 4.2 ilustra o fluxograma com os parâmetros analisados nesta 

pesquisa e a Tabela 4.3 apresenta as técnicas empregadas nas análises químicas. Em seguida 

são descritas de forma resumida as metodologias das análises químicas utilizadas. A norma de 

referência utilizada para o procedimento dessas análises foi seguida conforme manual de 

análise água APHA – Standand Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005.  

 



Capítulo 4 – Metodologia 

38 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

Figura 4.2. Fluxograma das análises realizadas na água produzida. 

 

Tabela 4.3. Técnicas das análises químicas realizadas. 

 

Análise Método utilizado 

Condutividade Eletrométrico 

Densidade Densimétrico 

Salinidade Eletrométrico 

pH Eletrométrico 

Resistividade Eletrométrico 

Sólidos Totais Dissolvidos Eletrométrico 

Sólidos Suspensos Gravimétrico 

Turbidez Eletrométrico 

Ânions Cromatografia de Íons 

Cátions ICP-OES 

 

 

Parâmetros 
analisados 

Análise de Bancada 

Condutividade 

Densidade 

Salinidade 

pH 

Resistividade 

Sólidos Totais 
Dissolvidos 

Sólidos Suspensos 

Turbidez 

Dureza 

Ânions 

Br- 

Cl- 

SO4
- 

Cátions 

Al 

Ba 

B 

Ca 

Sr 

Fe 

Li 

Mg 

Mn 

K 

Na 

Zn 
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4.3.2.1 – Descrição dos Métodos Analíticos 

4.3.2.1.1 – Condutividade Elétrica (CE) 

A condutividade pode ser definida como a capacidade que a água apresenta de 

transmitir a corrente elétrica, sendo determinada pela presença de substâncias dissolvidas que 

se dissociam na presença de ânions e cátions. E quanto maior for a quantidade de íons 

dissolvidos maior será a condutividade elétrica da água, o que confere ao meio características 

eletroquímicas que o tornam altamente corrosiva.  

A condutividade da água produzida foi medida simultaneamente com o pH através do 

Medidor Multiparâmetro HANNA – HI 9828 ( Figura 4.3).   

 

 
 

Figura 4.3. Medidor Multiparâmetro (Marca HANNA, Modelo HI 9828). 

 

 

4.3.2.1.2 – Densidade  

A densidade absoluta é uma propriedade específica de cada material, pois é definida 

como sendo a razão entre a massa de uma amostra e o volume ocupado por esta massa.  

A densidade foi determinada em Laboratório utilizando 10 mL da amostra, que foi 

injetada no densímetro (Marca Mettler Toledo, Modelo De51), e o valor da análise foi 

determinado através do software do equipamento.  

4.3.2.1.3 – Salinidade 

A salinidade é a medida da quantidade de sais dissolvidos na água. Geralmente é 

expressa em termos equivalentes de Cloreto de Sódio (NaCl) em miligramas por litro (mg/L
-1

) 

ou parte por milhão (ppm).  
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A salinidade foi medida também simultaneamente com o pH e a condutividade através 

do Medidor Multiparâmetro HANNA – HI 9828 em que a célula mede a condutividade e 

automaticamente o software do equipamento calcula a salinidade.  

 

4.3.2.1.4 – pH 

O potencial hidrogeniônico é uma grandeza que indica a acidez, neutralidade ou 

alcalinidade de uma solução líquida.  As análises foram realizadas utilizando um Medidor 

Multiparâmetro HANNA – HI 9828, através do método eletrométrico.  

O eletrodo foi calibrado de acordo com o procedimento do manual, utilizando 

soluções tampões de pH. Para executar essa medida foi colocado em um backer 100 mL de 

água produzida e em seguida deixou-se o eletrodo imerso até estabilizar, e o valor da medida 

é dado pelo software do equipamento.  

 

4.3.2.1.5 – Resistividade 

A resistividade é a capacidade que a água possui de resistir á passagem da corrente 

elétrica, ou seja, é o inverso da condutividade. Quanto maior o número de íons presentes, 

maior será a corrente e a condutividade, e menor será a resistividade. A análise foi realizada 

utilizando um Medidor Multiparâmetro HANNA – HI 9828, em que os valores de 

resistividade foram obtidos através das medidas de condutividade conforme a Equação (6). 

  

                                                             (6) 

 

Em que:  

ρ = Resistividade 

σ = Condutividade 

 

4.3.2.1.6 – Sólidos Totais Dissolvidos (STD) 

Entende-se por sólidos totais dissolvidos a soma dos teores de todos os constituintes 

minerais presentes na água por unidade de volume. A medida de sólidos totais dissolvidos foi 

realizada através do Medidor Multiparâmetro HANNA – HI 9828 e seu valor foi medido no 

visor do equipamento.  
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4.3.2.1.7 – Sólidos Suspensos (SS) 

Os sólidos suspensos correspondem á parte dos sólidos que pode ser obtida por 

filtração, pois se encontram em suspensão no líquido.  Os sólidos suspensos foram 

determinados por gravimetria, através da filtração da amostra em duas membranas de acetato 

sobrepostas, com porosidade de 0,45 µm, onde estas foram pesadas antes e depois da secagem 

á 104 °C em estufa com circulação de ar. A diferença entre o peso inicial do filtro e após a 

filtração dá a massa dos sólidos suspensos.  

 

4.3.2.1.8 – Turbidez 

O sensor da sonda multiparamétrica compara a intensidade da luz dispersa pelo fluido 

analisado no ambiente com a intensidade da luz dispersa de um padrão de suspensão de 

referência. Quanto maior a intensidade da luz dispersa medida em FTU (Formazin units 

turbidity), maior a turbidez. A turbidez da amostra foi determinada pela Sonda 

Multiparâmetrica TROLL 9500, onde a amostra foi agitada para que os sólidos que haviam 

sido depositados voltem á situação inicial, e foi feita a análise através do sensor do 

equipamento.  

 

4.3.2.1.9 – Ânions 

Os ânions Brometo, Cloreto e Sulfato foram determinados através da técnica de 

cromatografia de íons da marca DIUNEX, modelo ICS – 2000 (Figura 4.3), com detector de 

condutividade e supressão eletroquímica. Esta técnica é um método eficaz de separação e 

determinação de íons, baseado no uso de resina de troca iônica, em que antes da amostra ser 

injetada, a resina dentro da coluna é condicionada com solução de hidróxido de potássio 

(KOH) restando somente ânions OH- ligados aos grupos funcionais da resina contida na 

coluna.  

 

4.3.2.1.10 – Cátions 

Os cátions Alumínio, Bário, Boro, Cálcio, Estrôncio, Ferro, Lítio, Magnésio, 

Manganês, Potássio, Sódio e Zinco foram analisados por espectrometria de emissão ótica com 

plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). 

O equipamento utilizado para a execução da leitura das amostras e quantificação dos 

elementos foi um ICAP 6300 dual, Thermo Scientific. Este equipamento foi calibrado 
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utilizando padrões multielementares e rasteáveis ao NIST. Neste equipamento, a amostra é 

transportada para a tocha de plasma, por uma corrente de argônio, através do tubo central.  

 

4.4 - Caracterização do adsorvente 

4.4.1 – Amostragem  

O material escolhido como adsorvente de metais, neste trabalho, foi o carvão vegetal 

de coco babaçu. As amostras foram cedidas ao Laboratório de Tecnologia Ambiental 

(LabTam/ UFRN) com tratamento de carbonização, como mostra a Figura 4.4, proveniente 

Estado do Maranhão. O carvão babaçu passou por uma etapa prévia para a retirada do 

endocarpo do carvão. Em seguida o endocarpo do carvão foi prensado, para diminuir o 

tamanho dos grãos devido sua elevada resistência mecânica e logo em seguida o material foi 

peneirado a fim de obter uma faixa granulométrica de 100 mesh para a obtenção do pó.  A 

utilização deste como adsorvente, é vantajoso por ser uma biomassa de origem renovável, 

oriundo do processo de carbonização do coco babaçu para retirada de metais da água 

produzida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Carvão do coco babaçu 

 

 

4.4.2 - Análise granulométrica 

A distribuição de tamanhos de partícula do carvão babaçu foi realizada em um 

granulômetro a laser CILAS 1090 em meio líquido (H2O), onde foram obtidos gráficos de 

distribuição de tamanho de partículas e curvas de valores cumulativos. Além das curvas de 

distribuição de tamanho de partículas, foi utilizado como valor de referência para o tamanho 
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de partícula dos pós de partida o diâmetro médio equivalente dos mesmos. Esta análise é 

importante, pois estima o grau de participação dos componentes, que atuam como carga em 

uma matriz, em função do tamanho das partículas presentes. 

 

4.4.3 – pH 

A determinação do pH seguiu a norma ASTM D 3838-80 (1999). De acordo com a 

norma o pH da suspensão foi medido em um pHmetro da Tecnal – Tec-2, com precisão de 

±0,003 pH. 

 

4.4.4 - Densidade aparente  

A densidade aparente do carvão babaçu foi determinada de acordo com a norma 

ASTM NBR 12076 (1999). A densidade aparente foi calculada com a Equação (7) e feita uma 

média aritmética com a triplicata do procedimento.  

 

 

  
 

 
                                                                     (7) 

 

Em que:  

d = densidade aparente (g mL
-1

) 

m = massa do carvão (g) 

V = volume ocupado pelo carvão (mL) 

 

4.4.5 - Determinação do Teor de Umidade 

A determinação do teor de umidade seguiu a norma ASTM D 2867-04 (1999).  Em 

seguida a amostra foi retirada da estufa e colocada num dessecador e deixado esfriar até 

temperatura ambiente. 

A análise foi feita em triplicata, utilizando a Equação (8). 

  
       

 
                                                               (8) 
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Em que: 

U = umidade em %. 

m = é a massa inicial da amostra (g). 

mas = é a massa da amostra seca em estufa (g). 

 

4.4.6 - Determinação dos Materiais Voláteis 

Para determinação dos materiais voláteis seguiu-se a norma ASTM D 5832 – 98 

(2003).  A amostra foi retirada e colocada em dessecador para esfriar por 20 min e pesou-se. 

A análise foi feita em triplicata utilizando a Equação (9).  

 

   
     

  
                                                           (9) 

 

Em que: 

MV = materiais voláteis em %. 

m0 = massa de cadinho + massa de carvão. 

m1 = massa de cadinho + massa de carvão depois de retirada da determinação de voláteis. 

 

4.4.7 – Determinação do Teor de Cinzas 

A determinação do teor de cinzas seguiu a norma ASTM D2866 – 94 (1999). Após 

resfriamento em dessecador, a massa residual da amostra foi determinada e o percentual de 

cinzas foi calculado com a Equação (10).  

 

   
     

 
                                                              (10) 

Em que: 

Cz = cinzas em %. 

m0 = massa do cadinho em (g). 
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m1 = massa do cadinho mais resíduo em (g). 

m = massa final da amostra em (g). 

 

4.4.8 - Determinação do Carbono Fixo 

A determinação do carbono fixo é feita por diferença em que foram calculadas as 

porcentagens de umidade, de matéria volátil (propriamente dita) e de cinza, a diferença entre 

100 e a soma dessas três porcentagens dará a porcentagem do carbono fixo. 

A análise foi feita em triplicata utilizando a Equação (11). 

 

                                                   (11) 

 

Em que: 

CF= carbono fixo em %. 

%U = porcentagem de umidade. 

%MV = porcentagem de materiais voláteis. 

%Cz = porcentagem de cinzas. 

 

4.4.9 - Análise elementar (CHN) 

A análise elementar possibilita determinar a porcentagem de C, H e N e sugerir 

fórmulas estruturais avaliando o valor teórico e o valor experimental.  

Os dados de C, H e N foram obtidos no Elementar Analysis Perkin Elmer modelo 

2400 série 2. A quantidade de amostra utilizada foi em torno de 2 mg. 

 

4.4.10 - Análise termogravimétrica 

A curva termogravimétrica foi obtida para verificar a estabilidade e a presença de 

espécies orgânicas presentes no carvão babaçu. A curva foi registrada no intervalo da 

temperatura ambiente a 700 °C, razão de aquecimento de 20 °C min
-1

 e em atmosfera de ar. O 
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equipamento utilizado foi uma termobalança da Shimadzu, modelo DTG 60. Na análise foi 

utilizado cadinho de alumina de 70 µL e uma massa de amostra de aproximadamente 10 mg. 

 

4.4.11 - Determinação do potencial de carga zero (pHPZC) 

O pontencial de carga zero do carvão babaçu foi determinado pelo método de adição 

de sólidos (Vieira, 2009). Em seguida as suspensões foram agitadas, deixadas equilibrar 

durante 24 h com agitação intermitente de 100 rpm e os valores do pH do sobrenadante foram 

medidos. A diferença entre o valor inicial e final de pH, ΔpH = pH0 - pHf, foi representada 

graficamente contra pH0 e o ponto de intersecção do nulo corresponde ao potencial de carga 

zero, pHPZC. 

Também foi analisado a influência da salinidade no potencial de carga zero. 

Tranferindo 20 mL de uma solução de 15000 ppm de NaCl com pH variando de 1-12 em 

erlenmeyers de 100 mL, e, em seguida, 0,10 g de carvão foi adicionado a cada frasco 

controlando os valores pH0 de cada solução pela adição de ácido clorídrico ou hidróxido de 

sódio de 0,10 mol/L. Foram realizados os mesmos procedimentos anteriormente descritos 

para análise do pHf e construção do gráfico. 

 

4.4.12 - Fluorescência de Raios X 

A Fluorescência de Raios X tem por objetivo efetuar a varredura química da amostra, 

resultando na porcentagem aproximada dos elementos detectados. A técnica de fluorescência 

de raios X foi realizada neste trabalho, com a finalidade de determinar a composição química 

elementar da amostra do carvão babaçu em um equipamento da Shimadzu modelo EDX-820.  

 A determinação dos espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se 

cerca de 300 mg de adsorvente na forma de um pó fino depositado em uma porta-amostra 

formado por um filme mylar que apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de 

interesse.  

 

4.4.13 Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada neste trabalho para 

determinar a morfologia do carvão babaçu e fornecer informações detalhadas da superfície. A 



Capítulo 4 – Metodologia 

47 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

imagem de MEV é formada pela incidência de um feixe de elétrons no material, sob 

condições de vácuo.  

No presente trabalho, a morfologia do adsorvente carvão babaçu foi observada através 

de micrografias em um microscópio eletrônico de varredura da marca Shimadzu modelo SSX- 

550, do LabTam/LCR da UFRN. As amostras foram submetidas á metalização com uma fina 

camada de ouro para evitar o surgimento de cargas na superfície que poderia levar a distorção 

na imagem. Análise por EDS (Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X), também 

foi realizada para determinação da composição química pontual da amostra. 

 

4.4.14 - Difração de Raios X (DRX) 

A Difração de Raios X é uma técnica que fornece informações sobre a estrutura e 

composição de sólidos cristalinos. A estrutura regular e periódica destes materiais difrata os 

raios X, cujos comprimentos de onda apresentam valores próximos ao dos espaçamentos no 

cristal (Mahan & Myers, 1995). 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios X (DRX) em um equipamento 

da Shimadzu, modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de CuKα com 

voltagem de 30 kV. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 10 a 80 graus. 

 

4.5 - Soluções de referência 

As soluções de referência contendo os dois metais: Ca e Sr foram preparadas em água 

destilada com 15000 ppm de NaCl visando simular a salinidade das águas produzidas  e o pH 

das soluções foi ajustado sempre que necessário utilizando HCl (0,1 mol) ou KOH (0,1 mol). 

4.5.1 – Absorção Atômica 

 

A Curva de calibração para determinação da concentração dos íons Ca e Sr presentes 

nas soluções que entraram em contato com o bioadsorvente (filtrados), no espectrofotômetro 

de absorção atômica, foi preparada com concentrações de Ca (0 mg/L a 400 mg/L) e de Sr (2 

mg/ L a 162 mg/L) a partir de um padrão a 1000 mg/L de cada metal, tendo como branco 

água deionizada, utilizando um equipamento de marca VARIAN, modelo SpectrAA.10Plus.  
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4.6 – Ensaios de adsorção em soluções sintéticas 

4.6.1 - Ensaios em banho finito 

Os experimentos de adsorção em banho finito de Ca e Sr com o carvão babaçu foram 

conduzidos colocando soluções de referência, em erlenmeyers de 250 mL (com boca 

esmerilhada e tampa) a 27 °C. Cada corrida foi realizada com 5 amostras contendo, em cada 

frasco, concentrações de metais e massas de adsorvente em um volume constante (100 mL) de 

solução de referência e mantidos sob agitação com pH 7 controlado. As concentrações iniciais 

dos metais foram: 247,5, 268, 317,5, 356 e 367 mg/L
-1

 para o cálcio, e 8,5, 36,2, 67,4, 94,5 e 

126 mg/L
-1 

para o estrôncio,  e a massa do adsorvente utilizada para todos os ensaios foi 1g.   

 O equipamento utilizado nos ensaios de banho finito foi uma incubadora da TECNAL 

modelo TE-420 com controle de temperatura e agitação de 100 rpm com o propósito de 

atingir o equilíbrio.  Para controlar o pH em 7 foi adicionado sempre que necessário ácido 

clorídrico e/ou hidróxido de potássio a 0,1M. A suspensão foi filtrada (filtro seringa) e a 

concentração de metal no filtrado foi obtida por AAS.  

Foram realizados ensaios com o carvão, e a percentagem de remoção (% Rem) foi 

calculado através da Equação 12. 

       
    

  
                                                (12) 

 

Em que: 

C0 = Concentração inicial (ppm); 

C = Concentração final (ppm). 

 

As capacidades de adsorção (qe) foram calculadas de acordo com a Equação (13). 

   
        

 
                                                       (13) 

Em que: 

qe = capacidade de adsorção (mg/g); 

V = volume de solução (L); 

m = massa de adsorvente (g); 
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C0 = concentração inicial (ppm); 

Ce = concentração no equilíbrio (ppm). 

 

4.6.2 - Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção relacionam a concentração de metal retida sobre o 

adsorvente (qe – mg/g) com a concentração de adsorbato na fase fluida quando o equilíbrio é 

atingido (Ce – mg/L). Após o procedimento descrito no item anterior as isotermas foram 

traçadas (qe x Ce) e os modelos teóricos de Langmuir e Freundlich foram utilizados para 

obtenção de informações sobre o processo de adsorção. 

Utilizando a equação de Langmuir em sua forma linearizada (Equação 14), através do 

traçado de um gráfico de 
  

  
   , obteve-se uma reta de declividade (1/b qm) e interseção 

(1/qm), que permitiu que os valores de KL (constante de Langmuir) e qm (concentração de 

metal adsorvido sobre a superfície quando uma completa cobertura monocamada é atingida) 

fossem determinados. 

  

  
 

  

  
 

 

    
                                                        (14) 

 

Utilizando a equação de Freundlich na forma linearizada (Equação 15), através do 

gráfico de log q x log Ce, que fornece uma linha reta cuja declividade é de 1/n e interseção 

com eixo dos y é log K, obteve-se os valores de K e n. 

          
 

 
                                                    (15) 

 

4.7 – Ensaios de adsorção em água produzida 

O ensaio de adsorção em água produzida foi realizado pelo método de banho finito, 

conforme descrito no item 4.6.1. Neste estudo, 1 g de carvão babaçu foi deixado em contato 

com 100 mL de água produzida a 27 °C sob agitação por 3 horas. As concentrações iniciais e 

finais dos metais foram determinadas pelo ICP-OES.  
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4.8 – Planejamento fatorial completo 

Com o objetivo de otimizar  a influência da % remoção e da capacidade de adsorção dos 

metais, um planejamento fatorial 2
2
 com três pontos centrais foi desenvolvido para cada 

metal. O tipo da água utilizada durante todo o planejamento foi uma solução de referência 

com 15 ppm de NaCl e o pH 7. As variáveis selecionadas para o estudo foram a concentração 

do metal (Ca e Sr), e a massa do adsorvente (carvão babaçu). A denominação para as 

variáveis no planejamento encontram-se a seguir:  

1. Xconc metal = Concentração do metal (Ca ou Sr) na água de referência de entrada no 

planejamento (mg/L); 

2. Xmassa adsorvente = Massa do carvão (g); 

 

Os valores das variáveis de entrada dos planejamentos foram definidos com base nos 

dados para a construção das curvas de calibração e na massa de adsorvente utilizada no ensaio 

de banho finito como mostrado no item 4.6.1. Nas Tabelas 4.4 e 4.5 encontram-se os valores 

de entrada das variáveis independentes no programa STATISTICA para o planejamento 

experimental, com os mínimos e máximos atribruídos para o cálcio e o estrôncio, 

respectivamente. 

 

Tabela 4.4. Valores de entrada das variáveis independentes para o cálcio no programa 

STATISTICA. 

 

Valor Valores codificados 

Valores das variáveis independentes 

X conc metal (mg/L) X m adsorvente (g) 

Mínimo -1 180 0,5 

Intermediário 0 270 1 

Máximo 1 360 1,5 
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Tabela 4.5. Valores de entrada das variáveis independentes para o estrôncio no programa 

STATISTICA. 

 

Valor Valores codificados 

Valores das variáveis independentes 

X conc metal (mg/L) X m adsorvente (g) 

Mínimo -1 30 0,5 

Intermediário 0 90 1 

Máximo 1 150 1,5 

 

 

O planejamento foi escolhido por permitir analisar a influência de cada fator, suas 

interações, verificar a presença de curvatura do plano e determinar o erro experimental. Os 

fatores estudados, juntamente com seus níveis, estão apresentados na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6. Matriz do planejamento fatorial 2
2
 com 3 pontos centrais, ilustrado com os valores 

codificados das variáveis independentes.  

 

Ensaio X Conc metal X M adosrvente % Remoção 
Capacidade de adsorção 

(mg/g)   

1 -1 -1 

Variável 

dependente 
Variável dependente 

2 1 -1 

3 -1 1 

4 1 1 

5 0 0 

6 0 0 

7 0 0 

 

 

O planejamento resultou em 7 composições distintas de soluções de referência. A 

Tabela 4.6 apresenta a composição de cada solução utilizada neste estudo. As soluções 5(c), 

6(c) e 7(c) são as triplicatas do ponto central.  O preparo das soluções foram os mesmos das 

soluções de referências, porém foram analisadas pelo ICP-OES.  
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4.8.1 – Análise de variância (ANOVA) 

A maneira mais confiável de se avaliar a qualidade do ajuste de um modelo é 

empregando a análise de variância (ANOVA). Para que um modelo esteja bem ajustado, a 

soma quadrática residual (SQr) deve ser pequena de forma que os valores observados e os 

valores previstos sejam próximos. A soma quadrática total (SQT) deve ser aproximadamente 

igual a soma quadrática de regressão (SQR), o que comprova que quanto maior a fração 

descrita pela regressão, melhor o ajuste do modelo, quantificado pelo coeficiente de 

determinação. Quanto mais próximo de 1 o valor de R
2
, melhor o ajuste do modelo as 

respostas observadas.  

A qualidade do modelo ajustado pode ser obtida a partir dos valores das médias 

quadráticas, em que a razão entre a média quadrática da regressão (MQR) e a média 

quadrática dos resíduos (MQr) deve ser maior do que o valor do F tabelado. Quanto maior for 

o valor desta razão, mais evidências terão de considerar a regressão como útil para fins de 

previsão. Outro método de avaliar se o modelo está bem ajustado ás observações, é obtida a 

partir da razão da média quadrática de falta de ajuste (MQfaj) pela média quadrática do erro 

puro (MQep), se o valor desta razão for alto significarão muita falta de ajuste do modelo.  

4.8.2 - Superfície de resposta 

A metodologia de superfície de resposta foi utilizada nesta dissertação como suporte 

para facilitar as interpretações dos resultados, com o objetivo de selecionar os parâmetros 

ótimos da superfície investigada, observando o comportamento das propriedades % de 

remoção e da capacidade de adsorção dos metais.  

Na Figura 4.5 estão apresentadas as etapas da metodologia realizada para o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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Figura 4.5. Fluxograma da metodologia utilizada no trabalho. 
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5. Resultados e discussões 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos das análises de caracterização 

da água produzida e do carvão babaçu, utilizado como adsorvente.  

E em seguida, apresentação dos gráficos das isotermas e os ensaios de adsorção em 

água produzida, e por último o estudo da influência da concentração dos metais (Ca e Sr) e da 

massa do adsorvente no processo de adsorção utilizando o planejamento fatorial completo 2
2
 e 

apresentação gráfica desses resultados em superfícies de respostas dos ensaios adsortivos (% 

remoção e a capacidade de adsorção (mg/g)) através do software Statistica, versão 7.0.  

5.1 Caracterização físico-química da água produzida 

Para avaliar a variabilidade da água produzida proveniente da Estação Coletora de 

Periquito – RN, foram medidas 42 análises distribuídas em 3 parâmetros: análise de bancada, 

ânions e cátions. Os resultados obtidos nas análises químicas da água produzida e suas 

respectivas unidades de medidas encontram-se apresentados nas Tabelas 5.1 a 5.3.  A Tabela 

5.1 mostra as análises de bancada realizadas com a água produzida.  

 

Tabela 5.1. Resultados das análises de bancada. 

 

Grupo Parâmetro Resultado Unidade 

Bancada 

Condutividade 25400 µS/cm 

Densidade 1,01 g/cm3 

pH 7,83 - 

Resistividade 39 Ω.cm 

Salinidade 15,39 g/Kg 

Sólidos Totais Dissolvidos  12700 mg/L 

Sólidos Suspensos 4 mg/L 

Turbidez 1,718 UT 

 
Dureza 1483,505 mg/L 

 

 

De acordo com a Tabela 5.1 das análises de bancada, observa-se que a amostra 

apresentou alto teor de condutividade de 25400 µS/cm. Comparando o teor da condutividade 

deste trabalho com Çakmake, Kayaalp e Kyuncy (2008) em que eles caracterizaram água 

produzida proveniente de 2 poços localizados na Turquia e obtiveram uma condutividade de 
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18770 µS/cm, para o poço produtor de óleo e gás, e 47600 µS/cm para o poço produtor 

somente de óleo, conclui-se que essa diferença da condutividade ocorre porque a composição 

química da água de produção é dependente fortemente do campo produtor. De acordo com o 

CONAMA não há valores ideais de condutividade, sabe-se que alto teor de condutividade 

pode conferir ao meio, características eletroquímicas que o tornam altamente corrosiva.    

Observando ainda a Tabela 5.1, a amostra apresentou um baixo teor de resistividade 

quando comparado ao teor de condutividade, o que comprova que a resistividade é um 

parâmetro calculado a partir do inverso da condutividade, em que quanto maior é a 

condutividade, menor é a resistividade.   

O valor do pH da amostra foi de 7,83, sendo esta água caracterizada como básica ou 

alcalina.  

A salinidade também é um fator de risco, e pode causar efeitos negativos ao meio 

ambiente. De acordo com a Resolução CONAMA n° 430/11 a água analisada é considerada 

salobra, pois apresentou valor de 15,390 g/Kg de NaCl. A mesma apresentou também alta 

concentração de sólidos totais dissolvidos em torno de 12700, e alta dureza, caracterizando 

como uma água muito dura, como está mostrada na Tabela 5.1. Os resultados das análises de 

ânions da água produzida estão apresentados na Tabela 5.2.  

 

Tabela 5.2. Resultados das análises dos ânions. 

 

Grupo Parâmetro Resultado (mg/L) 

Ânions 

Brometo 106,0838 

Cloreto 8622,3032 

Sulfato total 20,7734 

 

 

Através desta tabela, observa-se que a amostra de água produzida possui alto teor de 

cloreto, quando comparado com as demais análises. A Tabela 5.3 apresenta os resultados das 

análises de cátions encontrados na amostra de água produzida, bem como os valores 

permitidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA n° 357/05) para águas 

salinas classe I, isto é, águas destinadas a proteção das comunidades aquáticas, a aquicultura e 

a atividade de pesca.  
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Tabela 5.3. Resultados das análises dos cátions. 

 

Grupo Parâmetro Resultado (mg/L) 
Limite CONAMA 357/05 

Água salina classe 1 (mg/l) 

 Cátions 

Alumínio 0,125 1,5 

Bário total 13 1 

Boro total 9,448 5 

Cálcio 322 - 

Estrôncio 69,29 - 

Ferro 2,048 0,3 

Lítio total 0,581 - 

Magnésio 16,5 - 

Manganês 0,078 0,1 

Potássio 62,39 - 

Sódio 5194 - 

Zinco total 0,028 0,09 

 

 

Analisando os resultados das espécies metálicas na Tabela 5.3 pode-se observar que os 

resultados dos elementos Alumínio, Manganês e Zinco na amostra foram os que obtiveram 

valores abaixo do limite exigido pelo CONAMA n° 357/05. Em contra partida, a maioria 

apresentou valores acima do permitido pelo CONAMA. Portanto, conclui-se que a 

determinação dos metais a serem estudados nesta pesquisa, levou-se em consideração os que 

apresentaram elevados teores como no caso dos metais alcalinos-terrosos: cálcio e estrôncio, 

por serem os metais que mais formam incrustação, na forma de CaCO3 e SrSO4 e que após o 

tratamento a amostra estivesse nas condições estabelecidas para sua injeção e/ou descarte. 

 

5.2 - Caracterização do adsorvente 

5.2.1 – Análise Granulométrica 

O resultado da análise do tamanho de partículas do carvão babaçu está apresentado na 

Figura 5.1. A amostra apresenta uma larga distribuição de tamanho de partículas 

compreendida na faixa de 0,2 até 200 µm.  
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Figura 5.1. Distribuição granulométrica do carvão babaçu. 

 

O carvão babaçu apresentou os maiores diâmetros de partículas em torno de 250 µm. 

Com 10 % das partículas com diâmetro inferior a 7,82 µm, 50 % das partículas entre 50 e 200 

µm e 90 % em torno de 137,38 µm. O tamanho médio das partículas se encontra na ordem de 

66,31 µm, sendo esse tamanho médio das partículas não muito favorável para o processo de 

adsorção, pois sabe-se que quanto menor o tamanho das partículas maior será a área 

disponível para a adsorção.  

 

5.2.2 – Teor de pH 

A Tabela 5.4 ilustra os resultados de pH e a média para as três análises realizadas com 

o carvão babaçu.  

 

Tabela 5.4. pH do carvão babaçu. 

 

pH do carvão babaçu 

Material Análise 1 Análise 2 Analise 3 Média 

Carvão babaçu 5,1 5,4 5,3 5,2 
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Uma vez que a eficiência do processo de adsorção é fortemente dependente do pH, o 

que afeta a carga de superfície do adsorvente, buscou-se analisar em triplicata o valor do pH 

do material (carvão babaçu) e através dos dados da Tabela 5.4 observa-se que o valor médio 

do pH do material foi 5,2, significando um pH ácido.  

  

5.2.3 – Densidade aparente 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados de densidade aparente e a média para as três 

análises realizadas com o carvão babaçu.  

 

Tabela 5.5. Densidade aparente do carvão babaçu. 

 

Densidade aparente g/cm
3
 

Material Análise 1 Análise 2 Analise 3 Média 

Carvão babaçu 0,65 0,7 0,65 0,66 

 

 

Pode-se observar na Tabela 5.5 que o valor médio da densidade aparente da amostra 

de carvão babaçu apresenta um valor relativamente baixo (0,66 g cm
-3

) quando comparado ao 

encontrado por Emmerich e Luengo (1986), em que a densidade aparente do endocarpo do 

carvão babaçu foi de (1,27 g cm
-3

) sendo uma das maiores densidades já encontradas, essa 

diferença pode ser explicada devido ao processo de carbonização aos quais os materiais foram 

submetidos.  

 

5.2.4 – Teor de Cinzas, Umidade, Material Volátil e Carbono fixo 

A Tabela 5.6 apresenta o teor médio das análises realizadas em triplicata para o carvão 

babaçu.  
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Tabela 5.6. Resultados do teor de cinzas, umidade, material volátil e carbono fixo. 

 

Resultados das análises (%) 

Material Cinzas Umidade Material volátil Carbono fixo 

Carvão babaçu 3,94 7,72 23,99 64,35 

 

Observando os resultados da Tabela 5.6 pode-se perceber que o carvão babaçu 

apresentou um valor relativamente baixo de teor de cinzas (3,94 %), quando comparado com 

os resultados obtidos por Emmerich e Luengo (1986), que estudou as propriedades do carvão 

do endocarpo de babaçu em função do tratamento térmico e comprovou que o material 

carbonizado a 800 °C o teor de cinzas foi de 7 %. O teor de água presente na amostra 

geralmente resultante da combinação entre a umidade superficial e a inerente ao material. 

Através da Tabela 5.6 verifica-se que o carvão apresentou 7,72 % de umidade em sua 

composição.  

De acordo com Emmerich e Luengo (1986), conclui-se também que a elevação da 

temperatura no tratamento de carbonização provoca a decomposição parcial da matéria 

orgânica e remoção parcial dos voláteis, expulsando-os do interior do carvão, o que determina 

um menor teor de voláteis e um elevado teor de carbono fixo no final do produto como 

ilustrado na Tabela 5.6. Assim, verifica-se que um elevado teor de carbono fixo pode 

aumentar seu desempenho na aplicação como adsorvente. 

 

5.2.5 – Análise elementar 

Os valores da composição elementar do carvão babaçu são mostrados na Tabela 5.7.  

 

Tabela 5.7. Composição elementar. 

 

Parâmetro  Valores (%) 

C 77, 54 % 

H 1, 86 % 

N 0, 34 % 

O 20, 26 % 
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Observa-se através da Tabela 5.7 que o material apresentou em sua composição acima 

de 77 % de carbono, o que comprova uma quantidade satisfatória para a sua utilização como 

um potencial adsorvente. Observa-se também, uma quantidade significativa de oxigênio, e 

valores menos relevantes de hidrogênio e nitrogênio presente na amostra.   

 

5.2.6 – Análise térmica 

As curvas termogravimétricas foram obtidas para verificar a estabilidade e a presença 

de espécies orgânicas presentes no carvão babaçu. As curvas de TG e DTG para o adsorvente 

estão apresentadas na Figura 5.2, onde a linha em preto representa a curva TG e a linha azul 

representa a DTG. Os eventos de perda de massa estão resumidos na Tabela 5.8.   
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Figura 5.2. Curvas de TG/DTG do carvão babaçu em atmosfera de ar sintético. 
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Tabela 5.8. Dados de perda de massa do adsorvente. 

 

Material 
Perda de massa (%) 

Massa residual 

15°-100 °C 100°-350 °C 350°-570 °C 700 °C 

Carvão 

babaçu 
5% 4% 87% 4% 

 

 

A Figura 5.2 apresenta o comportamento térmico do carvão babaçu. As curvas obtidas 

nesse trabalho não diferem das curvas encontradas por Santana et al (2010), em que 

estudaram o comportamento térmico do epicarpo e mesocarpo do coco babaçu. Esses autores 

identificaram perdas correspondentes a perda de água adsorvida e a decomposição dos 

materiais orgânicos.  

Analisando a Figura 5.2, Observa-se na faixa de 15 a 100 °C, que compreende a típica 

fase endotérmica do processo de carbonização, em que a perda de massa foi de 5 % 

relacionado a liberação de moléculas ricas em água fisicamente adsorvida na superfície das 

partículas. Na faixa de temperatura entre 100° - 350 °C houve uma perda de massa de 4 % no 

qual ocorre o processo de decomposição dos materiais orgânicos, típico das hemiceluloses e 

celuloses. E verifica-se que a maior degradação térmica do carvão babaçu ocorre na faixa de 

temperatura compreendida entre 350° - 570 °C, com perda de massa de 87 %, correspondente 

á decomposição do componente mais estável, neste caso a lignina. Nota-se que na temperatura 

de 700 °C há um indicativo que ainda existe uma massa residual de 4 %, este valor pode ser 

confirmado pelo teor de cinzas do material ilustrado na Tabela 5.6.  

 

5.2.7 - Determinação do potencial de carga zero 

Para facilitar o entendimento do mecanismo de adsorção, é necessário determinar o 

ponto de carga zero (pHPZC) do adsorvente. A adsorção de íons cátions é favorecida em pH > 

pHPZC, enquanto que a adsorção de íons ânions se comportam na condição oposta. A Figura 

5.3 ilustra o comportamento do pH em função da variação do pH do carvão babaçu quando 

em solução aquosa. 

 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

63 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

Figura 5.3. Ponto de pHPZC do carvão babaçu em solução aquosa. 

 

O pHPCZ determinado do carvão babaçu em solução aquosa é de 7,3, ou seja, é o pH 

em que há o mesmo valor de cargas positivas e negativas na superfície do adsorvente. Pode-se 

inferir que o carvão tende a interagir preferencialmente com espécies aniônica em solução 

aquosa quando pH < 7,3 e com espécies catiônicas acima desse valor de pH. 

A Figura 5.4 apresenta o comportamento do pH em função da variação do pH do 

carvão babaçu quando em solução salina a 15000 ppm de NaCl. 

 

 

Figura 5.4. Ponto de pHPZC do carvão babaçu em solução salina. 
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Observa-se no gráfico da Figura 5.5 que o valor do pH do ponto de carga zero do 

carvão babaçu encontrado foi de 6,7 quando em solução salina. Para obtenção de uma maior 

adsorção através do estudo do pHPZC pode-se atribuir ao fato que os cátions metálicos, 

carregados positivamente, são repelidos menos em valores de pH mais elevados. Portanto, o 

carvão babaçu atua como trocador catiônico a pHPCZ > 6,7. 

Assim, para garantir que a superfície do adsorvente proposto estivesse carregada 

negativamente um valor de pH maior que 6,7, controlando com solução de KOH 0,1 M, foi 

usado durante todo o estudo, facilitando a interação dos íons metálicos positivos com a 

superfície negativa do carvão babaçu. 

 

5.2.8 - Fluorescência de Raios X  

A análise química da amostra foi obtida pelo método de fluorescência de raio X, com a 

finalidade de identificar quais elementos estão presentes na amostra. 

A Tabela 5.9 apresenta a composição química inorgânica do carvão babaçu e os 

resultados obtidos estão apresentados em teor percentual de óxidos, já que essa é a forma mais 

usual de representar a composição química.  

 

Tabela 5.9. Composição química do carvão babaçu. 

 

Óxido Composição (%) 

SiO2 58 

K2O 21 

CuO 10 

SO3 8 

Fe2O3 3 

MnO 0 

ZnO 0 

Total  100 

 

 

De acordo com os dados da tabela 5.9, os resultados da composição química da 

amostra apresentam como composto predominante o Silício, com 58 % de massa da amostra. 

Na análise química também foram identificados os óxidos K2O, CuO, SO3, Fe2O3, que 

apresentaram cerca de 41 % do carvão babaçu e os outros compostos apresentaram valores 

irrelevantes. 
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5.2.9 - Análise mineralógica  

O difratograma de raios x foi obtido para identificação dos principais minerais 

encontrados na amostra. O resultado da análise de DRX para a amostra do carvão babaçu está 

apresentado na Figura 5.5. 

Através da biblioteca do International Center for Diffractional Data (ICDD) foram 

identificadas as fases do material obtido: SiO2 (registro JCPDS 00-047-1376; K2O2 (registro 

JCPDS 01-074-0112); SiC (registro JCPDS 00-049-1623) e Cu2O (registro JCPDS 00-003-

0892), conforme Figura 5.5. As fases identificadas corroboram com os dados obtidos da 

análise FRX, onde a presença desses elementos foram observadas. 
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Figura 5.5. Identificação das fases formadas da amostra do carvão babaçu. 

 

 

Segundo Vieira et al (2009), o coco babaçu apresenta um padrão característico de uma 

estrutura amorfa, e ao ser submetido em um processo de pirólise, há a formação de óxidos 

metálicos e a estrutura então apresenta um padrão cristalino. 

 

5.2.10 - Análise da superfície 

Os resultados das micrografias eletrônicas de varredura da amostra do carvão babaçu 

estão apresentados na Figura 5.6.  
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Figura 5.6. Micrografias das amostras de carvão com aumento de a) 700 x; b) 1200 x; c) 2000 

x e d) 3000 x. 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura mostram a superfície porosa do 

material, onde podem ser observadas grandes cavidades e paredes mais finas, micrografias (c) 

e (d), resultantes possivelmente do desprendimento de materiais voláteis durante 

aquecimento. Pode-se observar também a presença de partículas na superfície do material, o 

que pode ser um indicativo da distribuição do material inorgânico que constituem as cinzas de 

(3,94 %) como mostra a Tabela 5.6.  

A análise por microssonda eletrônica (EDS) e a microscopia correspondente ao EDS 

está apresenta na Figura 5.7. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.7. MEV (a) e EDS ampliado 2000x (b), do carvão babaçu. 

 

Na Figura 5.7, observa-se que o espectro de energia dispersiva (EDS) indicou a 

presença dos elementos carbono e oxigênio na amostra estudada. Essa constituição baseia-se, 

possivelmente, aos elementos provenientes da matéria orgânica do material ou ao processo de 

tratamento no qual foi submetido. A presença desses elementos condiz com os resultados 

expostos na Tabela 5.7, em que apresentaram os valores mais significativos presentes na 

amostra. O surgimento de picos relacionados ao ouro foi devido ao revestimento da amostra 

com camada de ouro, utilizado para evitar o surgimento de cargas na superfície do material. 

 

5.3 - Absorção atômica 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram o perfil da curva de calibração para ambos os metais. 

Após a calibração do equipamento, foram analisadas as soluções dos adsorbatos Ca e Sr.  

Os valores obtidos das concentrações dos metais cálcio e estrôncio para as curvas de 

calibração das Figuras 5.8 e 5.9 estão apresentadas no Anexo 1.  
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Figura 5.8. Curva de calibração do cálcio (Ca) 

 

 

 
 

Figura 5.9. Curva de calibração do estrôncio (Sr) 

 

 

5.4 - Ensaios de adsorção em solução sintética 

As Tabelas 5.10 e 5.11 mostram os resultados da adsorção de cálcio e estrôncio, em 

solução sintética de CaSO4.2H2O e Sr(NO3)2 respectivamente, em diferentes concentrações, 

pelo carvão babaçu analisadas por Absorção Atômica. 

 

y = 0,0001x - 0,001 
R² = 0,9947 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0 100 200 300 400 500 

A
b

so
r
b

â
n

c
ia

 

Concentração Ca (ppm) 

y = 0,0058x - 0,0396 
R² = 0,9928 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0 50 100 150 200 

A
b

so
rb

ân
ci

a
 

Concentração Sr (ppm) 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

69 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

Tabela 5.10. Resultados obtidos para a percentagem e a capacidade de adsorção do cálcio. 

 

Concentração Inicial 

(mg/L) 
% Remoção 

Capacidade de adsorção 

(mg/g) 

247,5 58,79 14,55 

268 53,92 14,45 

317,5 53,70 17,05 

356 53,79 19,15 

367 52,04 19,10 

 

 

Tabela 5.11. Resultados obtidos para a percentagem e a capacidade de adsorção do estrôncio. 

 

Concentração Inicial 

(mg/L) 
% Remoção 

Capacidade de adsorção 

(mg/g) 

8,5 28,24 0,24 

36,2 24,59 0,89 

67,4 20,33 1,37 

94,5 23,81 2,25 

126 16,51 2,08 

 

 

Os resultados observados mostraram que para os ensaios envolvendo cálcio e 

estrôncio, a medida que aumentou-se a concentração de íons na solução houve uma 

diminuição no percentual de remoção pelo carvão babaçu, uma vez que utilizou a mesma 

quantidade de adsorvente para uma maior quantidade de íons. Ainda de acordo com as Tabela 

5.10 e 5.11, verifica-se que para ambos os metais tanto a % remoção como a capacidade de 

adsorção apresentaram comportamento de adsorção semelhante, em que quanto menor a 

concentração dos íons na solução maior a % remoção, e menor a capacidade de adsorção dos 

íons metálicos. A partir dos resultados da caracterização do carvão babaçu pode-se perceber 

que o mesmo apresentou um tamanho de partícula grande, e consequentemente uma menor 

área de adsorção e com isso percebe-se a pequena capacidade de adsorção dos metais.  
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5.4.1 - Isotermas de adsorção 

A construção das curvas chamadas de isotermas de adsorção é de fundamental 

importância para verificar a eficiência do adsorvente em relação a sua capacidade de 

adsorção. Essas curvas representam um equilíbrio entre a quantidade de adsorbato adsorvido e 

a quantidade de adsorbato que permanece na solução quando atingido o equilíbrio.  

Assim, após os cálculos das quantidades de Ca e Sr adsorvidos por massa de 

adsorvente plotou-se um gráfico relacionando a quantidade de soluto adsorvido (Qeq) versus 

a concentração do soluto na fase liquida no equilíbrio (Ceq), como mostra as Figuras 5.10 e 

5.11.  

No Anexo 2 encontram-se os valores obtidos das isotermas de equilibro do cálcio e do 

estrôncio, referente as Figuras 5.10 e 5.11.  

A Figura 5.10 apresenta o comportamento do carvão babaçu como adsorvente de 

cálcio. Observa-se através da Figura 5.10 que o carvão babaçu tem capacidade de adsorver 

aproximadamente 19,15 mg de Ca, por grama de adsorvente, em uma concentração de 

equilíbrio de 164,50 mg/L de Ca.  

 

 

 

 

Figura 5.10. Isotermas de adsorção do cálcio para carvão babaçu 

 

 

O comportamento do carvão babaçu como adsorvente de estrôncio mostrou-se 
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de adsorção mesmo em diferentes níveis de concentração de equilíbrio (Figura 5.11). 

Verifica-se que a capacidade máxima de adsorção foi de 2,25 mg de adsorbato por grama de 

adsorvente, embora a adsorção não tenha sido acentuada para o estrôncio, mas os valores 

encontrados neste trabalho se encontram na faixa dos valores encontrados por alguns 

adsorventes não convencionais como resíduos agrícolas sem tratamento que possuem 

capacidade de adsorção entre 1 e 20 mg/g. 

 

 

 

Figura 5.11. Isotermas de adsorção do estrôncio para carvão babaçu. 

 

 

As isotermas para o carvão babaçu foram linearizadas tanto para o modelo de 

Langmuir dado pela Equação (2) e para o modelo de Freundlich dado pela Equação (5), para 

verificar qual dos dois modelos em estudo melhor representa o processo de remoção dos íons 

metálicos e para determinação dos parâmetros de adsorção.  

No Anexo 3 encontram-se os valores obtidos da linearização das isotermas de 

Langmuir do cálcio e do estrôncio, referente as Figuras 5.12 e 5.14. E no Anexo 4 estão 

apresentados os valores encontrados da linearização das isotermas de Freundlich do cálcio e 

do estrôncio como ilustrado nas Figuras 5.13 e 5.15.  

Os resultados das isotermas linearizadas do cálcio encontram-se nas Figuras 5.12 a 

5.13, respectivamente, e a Tabela 5.12 mostra os dados resultantes da linearização relativas 

aos dois modelos aplicados para os dados de adsorção do cálcio.  
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Os valores obtidos da constante de Langmuir do cálcio e do estrôncio estão 

apresentados no Anexo 5, e os valores obtidos da constante de Freundlich do cálcio e do 

estrôncio , referente a Tabela 5.12, estão apresentados no Anexo 6.  

 

 

 

Figura 5.12. Linearização da isoterma de adsorção do cálcio para o carvão babaçu pelo 

modelo de Langmuir. 

 

 

 
 

Figura 5.13. Linearização da isoterma de adsorção do cálcio para o carvão babaçu pelo 

modelo de Freundlich. 
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Tabela 5.12. Dados obtidos da linearização das isotermas de adsorção do cálcio 

 

Adsorção de Ca 

Langmuir Freundlich 

Equação  y: 4,5945x + 0,0267 Equação  y: 0,5876x - 0,0373 

Q(máx) 19,15 KF 0,91 

KL 0,052 n 1,67 

R
2
 0,84 R

2
 0,88 

 

 

Observa-se para o processo de remoção do cálcio em banho finito pelo carvão babaçu 

que os dados experimentais se aplicam melhor ao modelo de Freundlich linearizado, como 

pode ser visto comparando-se os valores dos coeficientes de correlação R
2
. Observa-se 

também que o valor de n foi 1,67, significando que esse valor se encontra na faixa do 

intervalo característico de sistemas de adsorção favorável (2 < n < 10) (Erdem, 2004). O fato 

dos dados de equilíbrio do cálcio se ajustar melhor ao modelo de Freundlich deve-se a real 

natureza heterogênea dos sítios superficiais envolvidos na remoção do metal, e este modelo 

apresenta também reversibilidade, ou seja, o metal retido pode ser dessorvido.  As Figuras 

5.14 e 5.15 ilustram os resultados das isotermas linearizadas do estrôncio respectivamente, e a 

Tabela 5.13 apresenta os dados resultantes da linearização relativas aos dois modelos 

aplicados para os dados de adsorção do estrôncio.  

 



Capítulo 5 – Resultados e discussões 

74 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

 

Figura 5.14. Linearização da isoterma de adsorção do estrôncio para o carvão babaçu pelo 

modelo de Langmuir. 

 

 

 

 

 

Figura 5.15 Linearização da isoterma de adsorção do estrôncio para o carvão babaçu pelo 

modelo de Freundlich. 
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Tabela 5.13. Parâmetros obtidos para as equações linearizadas de Langmuir e Freundlich. 

 

Adsorção de Sr 

Langmuir Freundlich 

Equação  y: 24,102x + 0,2198 Equação  y: 0,8039x - 1,2317 

Q(máx) 2,25 KF 0,058 

KL 0,44 n 1,16 

R
2
 0,99 R

2
 0,97 

 

 

Os resultados dos ensaios indicam o modelo de Langmuir como o mais adequado na 

descrição da adsorção do estrôncio, o que indica uma cobertura de monocamada de íons 

metálicos sobre a superfície do adsorvente. Este fato pode ser observado pelos valores dos 

coeficientes de correlação R
2
, ilustrado nas Figuras 5.14 e 5.15. Observando a Tabela 5.13 

verifica-se que o valor máximo de adsorção Qmax foi igual a 2,25 mg/g resultando a menor 

capacidade de adsorção aqui abordada. Ainda de acordo com a Tabela observa-se o valor de n 

1,16, estando este valor na faixa do intervalo característico de sistemas de adsorção favorável 

(2 < n < 10). Comparando as capacidades máximas de adsorção das Tabelas 5.12 e 5.13 

observamos que o cátion Ca é mais adsorvido do que o Sr, esta preferência esta relacionada 

porque o cálcio tem maior raio iônico quando comparado ao estrôncio. Entre cátions de 

mesma valência, a seletividade aumenta com o raio iônico, em função do decréscimo do grau 

de hidratação, pois quando maior for o volume do íon, mais fraco seu campo elétrico na 

solução e, consequentemente, menor o grau de hidratação.  

Analisando os valores do fator de separação, RL, apresentado na Tabela 5.14, observa-

se que todos os valores se encontram entre 0 e 1, valores característicos de sistemas de 

adsorção favorável (Erdem & Ozverdi, 2005). Observa-se, também, que para todas as 

concentrações estudadas os valores de RL foram maiores para as menores concentrações dos 

íons metálicos e a medida que se aumenta as concentrações de íons os valores de RL tende a 

diminuir. Este comportamento confirma que a adsorção no sistema em estudo é mais 

favorável nas condições de maiores concentrações.  
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Tabela 5.14. Valores de RL para adsorção dos íons metálicos em carvão babaçu. 

 

Íon metálico Concentração Inicial (mg g
-1

) RL 

Ca 

247,5 0,118 

268 0,134 

317,5 0,055 

356 0,051 

367 0,001 

   

Sr 

8,5 0,860 

36,2 0,133 

67,4 0,346 

94,5 0,023 

126 0,067 

 

 

A Tabela 5.15 mostra uma comparação da capacidade de adsorção do carvão babaçu 

com outros adsorventes modificados encontrados na literatura, com o intuito de avaliar a 

potencialidade do adsorvente como material de baixo custo, na remoção dos metais Ca e Sr. 

Vale salientar que o carvão babaçu utilizado neste trabalho é um material orgânico oriundo do 

processo de carbonização do coco babaçu, utilizado da forma natural. Entretanto a capacidade 

de adsorção dos íons metálicos depende das condições experimentais, tais como: pH, 

temperatura, concentração, íons competidores e tamanhos de partículas. A capacidade de 

adsorção deve ser tomada apenas como um exemplo da efetividade do adsorvente sob 

condições experimentais específicas, condições estas não relatadas com detalhes para os 

adsorventes referenciados.  
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Tabela 5.15. Capacidade máxima de adsorção do carvão babaçu e alguns adsorventes 

encontrados na literatura para os íons Ca e Sr. 

 

Íons 

Metálicos 
Adsorvente qm (mg g

-1
) Referência 

Ca 

Carvão ativado 9,5 Li et al, (2013) 

Gel híbrido modificado 0,37 Li et al, (2010) 

Carvão babaçu 19,15 Neste trabalho 

Sr 

   
Gel híbrido modificado 0,35 Li et al, (2010) 

Carvão babaçu 2,25 Neste trabalho 

Carvão ativado comercial 2,5 Chegrouche et al, (2009) 

Lodos ativados 12,11 Kaçan & Kutahgali (2012) 

Dolomita 1,17 Ghaemi et al, (2011) 

Casca verde de amêndoas 

modificada 
116,3 Ahmadpour et al, (2010) 

 

Como é observado na Tabela 5.15, verifica-se que o carvão babaçu em estudo 

apresentou capacidade de adsorção maior ou da mesma magnitude que outros adsorventes 

encontrados na literatura na adsorção dos íons Ca e Sr, respectivamente. É importante 

mencionar que a capacidade de adsorção depende muito das propriedades de cada adsorvente, 

e o carvão babaçu utilizado neste trabalho é oriundo do processo de carbonização do coco 

babaçu e mesmo não apresentando um tamanho de partícula muito favorável para a adsorção, 

o carvão babaçu mostrou-se ser bastante eficiente na remoção dos íons cálcio e estrôncio. 

 

5.5 – Ensaio de adsorção em água produzida 

 

Com base nos resultados da caracterização da água produzida, pôde-se observar que a 

composição da mesma é muito complexa, compreendendo uma variedade de elementos 

químicos estando presentes em diferentes concentrações. Portanto, para avaliar a eficiência da 

adsorção do carvão babaçu, foram escolhidos os metais cálcio e estrôncio, os quais 

apresentaram maiores concentrações presentes na água produzida. Alguns ânions como 

cloreto, podem formar complexos com íons metálicos e consequentemente afetar o processo 

de adsorção dos metais (Shukla et al, 2002).  
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A Tabela 5.16 apresenta as concentrações dos elementos presentes na amostra de água 

produzida antes e após tratamento com carvão babaçu no ensaio realizado com 1 g de carvão, 

pH 7, temperatura 27 °C e tempo de 3 h, uma vez que o ensaio foi realizado nas mesmas 

condições das isotermas.  

 

Tabela 5.16. Concentração dos elementos presentes na amostra de água produzida antes e 

após tratamento com carvão babaçu. 

 

Íon metálico 
Concentração (µg L

-1
) % 

Remoção 

Capacidade de 

adsorção (mg/g) Água antes do 

tratamento 

Água 

tratada 

Cálcio 322 148,9 50,34 17,31 

Estrôncio 69 37,5 45,65 3,15 

 

 

Analisando a Tabela 5.16 observa-se que em termos percentuais não houve muita 

diferença para ambos os metais. Entretanto para a capacidade de adsorção observa-se uma 

maior adsorção para o cálcio e uma pequena adsorção para o estrôncio.  Este fato pode ser 

confirmado comparando os resultados dos ensaios de adsorção em soluções sintéticas, em que 

mostra que a capacidade máxima de adsorção para o cálcio foi de 19,15 mg/g e para o 

estrôncio 2,25 mg/g, como ilustrado nas Figuras 5.10 e 5.11, possivelmente pela maior 

afinidade do adsorvente com o cálcio.  Portanto, o adsorvente estudado mostrou ser capaz de 

minimizar em termos significativos as concentrações dos íons cálcio e estrôncio presente na 

água produzida.  

 

5.6 Planejamento Experimental  

Para a análise dos resultados, realizou-se um planejamento fatorial completo de dois 

níveis com duas variáveis, ou seja, 2
2 

= 4 ensaios, e foram adicionados três pontos centrais 

para a estimativa do erro puro totalizando sete ensaios, no qual foi aplicado neste trabalho 

para otimizar a influência da adsorção dos metais Ca e Sr, com a massa de adsorvente, tendo 

como respostas a % remoção e a capacidade de adsorção. 
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Os valores das variáveis de entrada (concentração de Ca e Sr) foram definidos com 

base nos dados para a construção das curvas de calibração como explicado no item 4.5.1, em 

que os valores escolhidos estão na faixa dos valores apresentado nas curvas de calibração, e 

os valores da variável de entrada (massa do adsorvente) foram definidas de acordo com o 

valor utilizado na isoterma.  

A partir dos resultados obtidos para o planejamento fatorial de dois níveis verificou-se 

a influência das variáveis de entrada (concentração de Ca e Sr, e a massa de adsorvente) sobre 

os valores das variáveis de respostas (% remoção e a capacidade de adsorção), cujas matrizes 

dos planejamentos estão apresentadas nas Tabelas 5.17 e 5.18.  

 

Tabela 5.17. Matriz do planejamento fatorial 2
2
 do cálcio com variáveis reais, tendo como 

respostas % remoção e a capacidade de adsorção. 

 

Ensaios 
Fatores 

% Remoção 
Capacidade de adsorção 

(mg/g) 
CCa (mg/L) Mads (g) 

1 180 0,5 26,22 9,44 

2 360 0,5 57,86 41,66 

3 180 1,5 33,56 4,03 

4 360 1,5 58,64 14,07 

5 270 1 40,93 11,05 

6 270 1 40,78 11,01 

7 270 1 41,22 11,13 
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Tabela 5.18. Matriz do planejamento fatorial 2
2 
do estrôncio com variáveis reais, tendo como 

respostas % remoção e a capacidade de adsorção. 

 

Ensaios 
Fatores 

% Remoção 
Capacidade de adsorção 

(mg/g) 

CSr (mg/L) Mads (g) 

1 30 0,5 29,10 1,75 

2 150 0,5 60,25 18,07 

3 30 1,5 19,30 0,39 

4 150 1,5 63,46 6,35 

5 90 1 53,71 4,83 

6 90 1 46,66 4,20 

7 90 1 44,92 4,04 

 

Analisando as Tabelas 5.17 e 5.18, verifica-se que nos ensaios 1 e 3, em que utilizou-

se as menores concentrações dos metais (180 mg/L de cálcio e 30 mg/L de estrôncio) foram 

os que obtiveram as menores percentagem de remoção e as menores capacidades de adsorção. 

A medida que aumenta-se as concentrações dos metais que no caso são os pontos centrais 

(270 mg/L de cálcio e 90 mg/L de estrôncio) com 1g de adsorvente, observa-se o aumento da 

% remoção e da capacidade de adsorção dos metais.  

Observa-se que nos ensaios 4 foram obtidas as maiores % remoção tanto para o cálcio 

(58,64 %) quanto para o estrôncio (63,46 %), em que ambos possuíam a maior concentração 

de metal e a maior massa de adsorvente e nos ensaios 2 foram obtidos as maiores capacidades 

de adsorção, em que foram utilizados as maiores concentrações de cálcio e de estrôncio com a 

menor quantidade de massa de adsorvente, ou seja, uma menor quantidade de massa foi capaz 

de adsorver as maiores concentrações dos metais.  

Portanto, através das matrizes dos planejamentos verifica-se que o comportamento do 

carvão babaçu para ambos os metais foram semelhantes, em que quanto maior a concentração 

dos íons na solução maior a percentagem de remoção. Observa-se também, que em altas 

concentrações de Ca e Sr e uma menor massa de adsorvente obtêm-se as maiores capacidades 

de adsorção.  
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5.6.1 - Verificação dos efeitos das variáveis 

O valor dos efeitos estimados indica o quanto cada variável (concentração de Ca, Sr e 

massa de adsorvente) influência na resposta observada, neste caso a % remoção e a 

capacidade de adsorção.  

Os valores descritos na Tabela 5.19 representam os parâmetros que fazem referência 

aos efeitos principais da concentração de cálcio, massa de adsorvente e da interação 

concentração do metal com a massa de adsorvente sobre as respostas % remoção e da 

capacidade de adsorção, como também a obtenção dos coeficientes, com seus respectivos 

desvios padrão.  

 

Tabela 5.19. Cálculos dos efeitos e coeficientes do cálcio para as respostas % remoção e 

capacidade de adsorção. 

 

Termos Ca Efeitos Coeficientes 

Erro padrão 

dos 

Coeficientes 

Valores - 

T 
Valores - P 

% remoção 
     

Média 
 

42,74429 0,084544 505,5887 0,000004 

Cca (mg/L) 28,36 14,18 0,111841 126,7875 0,000062 

Mads (g) 4,06 2,03 0,111841 18,1508 0,003022 

Cca*Mads -3,28 -1,64 0,111841 -14,6637 0,004618 

R - sq 0,98054 
    

R- sq (adj) 0,96108 
    

Capacidade de 

adsorção      

Média 
 

14,62714 0,023094 633,374 0,000002 

Cca (mg/L) 21,1300 10,56500 0,030551 345,821 0,000008 

Mads (g) -16,5000 -8,25000 0,030551 -270,045 0,000014 

Cca*Mads -11,0900 -5,54500 0,030551 -181,503 0,000030 

R - sq 0,92659 
    

R- sq (adj) 0,85318 
    

 

 

Analisando a Tabela 5.19, observam-se que para as respostas % remoção e capacidade 

de adsorção para o cálcio foram obtidos bons coeficientes de determinação R
2
 (0,98 – 0,92, 

respectivamente). Verifica-se através dos desvios padrão, que todos os efeitos foram 

estatisticamente significativos a 95 % de confiança pelo erro puro, este fato pode ser 

comprovado verificando os valores de p, em que todos os efeitos apresentaram valores 
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menores que 0,05, ou seja, os valores de p no intervalo entre 0,01 e 0,05 são estatisticamente 

significativos, e os valores em que p < 0,01 possuem elevada significância estatística.  

Observa-se também que os coeficientes possuem valores que contribuem 

positivamente ou negativamente. Para a resposta % remoção os fatores concentração de cálcio 

e a massa de adsorvente contribuíram positivamente, já a interação da concentração de cálcio 

com a massa de adsorvente apresentou valor do coeficiente muito baixo e contribuiu 

negativamente.  

A Tabela 5.20 apresenta os parâmetros que fazem referência aos efeitos principais da 

concentração de estrôncio, massa de adsorvente e da interação concentração do metal com a 

massa de adsorvente sobre as respostas % remoção e da capacidade de adsorção, como 

também a obtenção dos coeficientes, com seus respectivos desvios padrão.  

 

Tabela 5.20. Cálculos dos efeitos e coeficientes do estrôncio para as respostas % remoção e 

capacidade de adsorção. 

 

Termos Sr Efeitos Coeficientes 

Erro padrão 

dos 

Coeficientes 

Valores - 

T 
Valores – P 

% remoção 
     

Média 
 

45,34286 1,759290 25,77339 0,001502 

CSr (mg/L) 37,65500 18,82750 2,327321 8,08977 0,014939 

Mads (g) -3,29500 -1,64750 2,327321 -0,70790 0,552388 

CSr*Mads 6,50500 3,25250 2,327321 1,39753 0,297101 

R – sq 0,94032 
    

R- sq (adj) 0,88064 
    

Capacidade de 

adsorção      

Média 
 

5,66143 0,157858 35,8641 0,000777 

CSr (mg/L) 11,14000 5,57000 0,208826 26,6729 0,001403 

Mads (g) -6,54000 -3,27000 0,208826 -15,6590 0,004053 

CSr*Mads -5,18000 -2,59000 0,208826 -12,4027 0,006438 

R – sq 0,95425 
    

R- sq (adj) 0,9085 
    

 

 

Na Tabela 5.20, observa-se que as respostas % remoção e capacidade de adsorção para 

o estrôncio foram obtidos bons coeficientes de determinação R
2
 (0,94 – 0,95, 

respectivamente). Analisando a resposta % remoção, verifica-se que o efeito principal massa 

de adsorvente e o efeito da interação concentração de estrôncio e massa de adsorvente não 
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foram estatisticamente significativos (p = 0,55 e p = 0,29, respectivamente), entretanto, o 

efeito principal da concentração de estrôncio foi estatisticamente significativo (p = 0,01). 

Verifica-se também que para a resposta capacidade de adsorção todos os efeitos foram 

estatisticamente significativos a 95 % de confiança (p < 0,05). O efeito principal massa de 

adsorvente e o efeito de interação da concentração de estrôncio com a massa de adsorvente 

apresentaram coeficientes baixos e contribuíram de forma negativamente, ou seja, as variáveis 

ao passar do nível mínimo para o nível máximo a resposta diminui.  

 

5.6.2 - Modelagem Matemática  

Para a construção e validação do modelo, pode-se excluir os parâmetros com uma 

pequena ou nenhuma significância (influência) sobre o resultado final do ajuste. Porém, para 

as variáveis respostas do cálcio todos os efeitos foram estatisticamente significativos como 

ilustrado na Tabela 5.19, então foi possível elaborar os modelos com todos os coeficientes.  

O modelo matemático do cálcio relacionado com todos os efeitos pode ser 

representado pela Equação (18) correspondente a variável resposta % remoção e a Equação 

(19) correspondente a variável resposta capacidade de adsorção. 

 

                                                                   (18) 

                                                                       (19) 

 

Em que: 

CCa = concentração de cálcio 

Mads = massa de adsorvente  

CCa*Mads = interação da concentração de cálcio com a massa de adsorvente. 

 

As Equações (20) e (21) representam os modelos matemático do estrôncio, tendo 

como respostas a % remoção e a capacidade de adsorção, respectivamente. Para construção do 

modelo levou em consideração apenas os efeitos significativos como ilustrado na Tabela 5.20. 

 

                                                                     (20) 

                                                                    (21) 

 

Em que: 
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CSr = concentração de estrôncio 

Mads = massa de adsorvente  

CSr*Mads = interação da concentração de estrôncio com a massa de adsorvente. 

 

Analisando os valores dos desvios-padrão na Tabela 5.20, observa-se que eles são 

menores do que o valor real dos efeitos e dos parâmetros, validando assim os modelos 

matemáticos propostos.  

 

5.6.3 - Análise da variância (ANOVA) do modelo estatístico 

Como visto nas Tabelas 5.19 e 5.20 dos efeitos, em que quase todos os fatores das 

variáveis de respostas % remoção e da capacidade de adsorção foram significativos, foi 

realizada a análise da variância e a significância da regressão para os dois metais, a 95 % de 

confiança pelo erro puro utilizando-se o teste (F), como mostra as Tabelas 5.21 e 5.22.  

No Anexo 7 estão apresentados os valores da ANOVA fornecida pelo Statistica para 

as variáveis respostas % remoção e capacidade de adsorção do cálcio e do estrôncio.  

 

Tabela 5.21. Análise da variância (ANOVA) do cálcio tendo como respostas a % remoção e a 

capacidade de adsorção. 

 

Fonte de Variação Soma Quadrática 

N° Grau 

de 

Liberdade 

Média Quadrática 
F 

calculado 

F 

tabelado 

% remoção 

     Regressão 831,53 3 277,1772 50,3849 9,27 

Resíduos 16,5036 3 5,501190476 
  

Falta de Ajuste 16,4035 1 16,40350476 327,852 18,51 

Erro Puro 0,1001 2 0,050033333 
  

Total 848,0352 6 
   

Capacidade de 

adsorção      

Regressão 841,72 3 280,5716667 12,622 9,27 

Resíduos 66,6863 3 22,22878095 
  

Falta de Ajuste 66,6789 1 66,6789 17860,4 18,51 

Erro Puro 0,0075 2 0,0037 
  

Total 908,4013 6 
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Tabela 5.22. Análise da variância (ANOVA) do estrôncio tendo como respostas a % remoção 

e a capacidade de adsorção. 

 

Fonte de Variação Soma Quadrática 

N° Grau 

de 

Liberdade 

Média 

Quadrática 

F 

calculado 

F 

tabelado 

% remoção 
     

Regressão 1471,07 3 490,357025 15,7559 9,27 

Resíduos 93,3663 3 31,12208929 
  

Falta de Ajuste 50,035 1 50,035 2,3 18,51 

Erro Puro 43,331 2 21,666 
  

Total 1564,437 6 
   

Capacidade de 

adsorção      

Regressão 193,70 3 64,56786667 20,8587 9,27 

Resíduos 9,2865 3 3,095495238 
  

Falta de Ajuste 8,9376 1 8,9376 51,2 18,51 

Erro Puro 0,3489 2 0,1744 
  

Total 202,9901 6 
   

 

 

Analisando as Tabelas 5.21 e 5.22, observa-se que para as variáveis respostas % 

remoção e capacidade de adsorção tanto para o cálcio quanto para o estrôncio, os valores das 

somas quadráticas de regressão foram próximos dos valores das somas quadráticas totais, o 

que equivale um melhor ajuste do modelo. Pois a fração descrita por essas somas quadrática, 

gera o coeficiente de determinação do modelo (R
2
), e quanto mais perto de 1 estiver o valor 

de R
2
, melhor será o ajuste do modelo ás respostas observadas. Portanto, os coeficientes de 

determinação para as respostas observadas estão entre 0,92 e 0,98, como mostra as Tabelas 

5.19 e 5.20.  

Outra maneira de verificar a qualidade do modelo ajustado é obtida a partir das médias 

quadráticas. Verificam-se através das Tabelas 5.21 e 5.22, que os modelos são 

estatisticamente significativos á um nível de 95 % de confiança, pois o valor de Fcalculado, 

obtido da relação MQRegressão/MQresíduos  é maior do que o valor do Ftabelado para todas 

as respostas observadas. Assim, comprova que a regressão é bastante útil para fins de 

previsão. Pode-se verificar também que o Fcalculado, obtido da relação MQfalta de 
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ajuste/MQerro puro foi maior do que o Ftabelado em algumas respostas, o que significa falta 

de ajuste do modelo, mas para a resposta % remoção do estrôncio esse  valor foi muito menor, 

o que significa que para esta resposta o modelo está bem ajustado ás observações, com isso 

pode-se afirmar a boa qualidade do modelo obtido para a previsão da % remoção do 

estrôncio.  

A avaliação do modelo também pode ser realizada através da observação do gráfico 

dos valores observados versus valores previstos que são apresentados nas Figuras 5.16, 5.17 

5.18 e 5.19.  

 

 

 

Figura 5.16. Gráfico dos valores observados x valores previstos do cálcio para a resposta % 

remoção. 
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Figura 5.17. Gráfico dos valores observados x valores previstos do cálcio para a resposta 

capacidade de adsorção. 

 

 
 

Figura 5.18. Gráfico dos valores observados x valores previstos do estrôncio para a resposta 

% remoção. 
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Figura 5.19. Gráfico dos valores observados x valores previstos do estrôncio para a resposta 

capacidade de adsorção. 

 

 

Os valores previstos pelo modelo são representados pela reta, enquanto os valores 

observados são representados pelos pontos. Analisando os valores dos desvios-padrão nas 

Tabelas 5.19 e 5.20, observa-se que eles são menores do que o valor real dos efeitos e dos 

parâmetros, confirmando que os modelos propostos descrevem bem os dados experimentais, 

visto que os pontos caem bem próximos à linha reta, como pode ser observado nas Figuras 

5.16, 5.17, 5.18 e 5.19. 

As Figuras 5.20, 5.21, 5.22 e 5.23 representam o diagrama de Pareto, uma das formas 

de avaliar visualmente os efeitos estatisticamente importantes sobre as respostas. A magnitude 

dos efeitos é representada pelos retângulos enquanto que a linha transversal ás colunas 

representa a magnitude dos efeitos com significado estatístico para 0,05, ou seja, os fatores 

que são estatisticamente significativos ao nível de 95 % de confiança. Os valores que 

estiverem á direita da linha (p = 0,05) representam os efeitos estatisticamente significativos, e 

os efeitos que estiverem á esquerda são considerados não estatisticamente significativos. Os 

valores apresentados nos diagramas de Pareto estão de acordo com os resultados apresentados 

nas Tabelas 5.19 e 5.20.  
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Figura 5.20. Diagrama de Pareto do cálcio para a resposta % remoção. 

 

 

 
 

Figura 5.21. Diagrama de Pareto do cálcio para a resposta capacidade de adsorção. 
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Figura 5.22. Diagrama de Pareto do estrôncio para a resposta % remoção. 

 

 

 
 

Figura 5.23. Diagrama de Pareto do estrôncio para a resposta capacidade de adsorção. 
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Analisando as Figuras 5.20 e 5.21 observa-se que todas as variáveis respostas (% 

remoção e capacidade de adsorção) do cálcio, os efeitos foram estatisticamente significativos, 

pois todos se encontram a direita da linha (p = 0,05) e verifica-se que o efeito principal 

concentração de cálcio foi o que mais contribuiu para as respostas observadas.   

As Figuras 5.22 e 5.23 representam os diagramas de Pareto do estrôncio. Observa-se 

que para a resposta % remoção somente o efeito principal concentração de estrôncio foi 

significativo á 95 % de confiança porque se encontra a direita da linha (p = 0,05) e já para a 

resposta capacidade de adsorção todos os efeitos foram estatisticamente significativos.  

 

5.6.4 - Análise das superfícies de respostas 

Como houve um bom ajuste dos modelos aos dados experimentais, podem ser 

utilizados para gerar uma superfície de resposta, e assim obter as faixas ótimas para 

otimização do processo. Apresentam-se a seguir a análise das várias superfícies de resposta 

geradas pelo programa STATISTICA, com base nas variáveis dependentes % remoção e 

capacidade de adsorção.  

No Anexo 8 encontram-se as curvas de nível obtidas a partir do modelo ajustado para 

as variáveis dependentes do cálcio e do estrôncio referentes as Figuras 5.24, 5.25 5.26 e 5.27.   

A Figura 5.24 apresenta a superfície de resposta do cálcio para a variável resposta % 

remoção em função da concentração do metal e massa do adsorvente.  
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Figura 5.24. Superfície de resposta do cálcio para a variável resposta % remoção. 

 

 

Analisando a Figura 5.24 observa-se que para aumentarmos a % remoção do cálcio, 

devemos deslocar a faixa operacional na direção de maiores concentração de cálcio e maiores 

massa de adsorvente, 360 mg/L e 1,5 g, respectivamente, ou seja o nível  (+1,+1) apresenta a 

região com maior relevância. Enquanto que os menores valores da % remoção é observada na 

faixa de menor concentração de cálcio e uma maior massa de adsorvente, 180 mg/L e 1,5 g, 

respectivamente, ou seja no nível (-1,+1).   

A Figura 5.25 ilustra a superfície de resposta do cálcio para a variável resposta 

capacidade de adsorção em função da concentração do metal e massa do adsorvente.  
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Figura 5.25. Superfície de resposta do cálcio para a variável resposta capacidade de adsorção. 

 

 

Observa-se através da Figura 5.25 que a menor capacidade de adsorção é alcançada na 

menor concentração de cálcio e maior massa de adsorvente, ou seja, no nível (-1,+1).  Para 

aumentarmos a capacidade de adsorção devemos deslocar a faixa operacional na direção de 

maiores concentrações de cálcio e menor quantidade de massa do adsorvente, evidenciando a 

região ótima (+1,-1), significando que uma menor quantidade de massa do material é capaz de 

adsorver melhor elevadas concentrações de cálcio.  

A Figura 5.26 apresenta a superfície de resposta do estrôncio em função da 

concentração do metal e massa do adsorvente para a variável resposta % remoção. 
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Figura 5.26. Superfície de resposta do estrôncio para a variável resposta % remoção. 

 

 

Analisando a Figura 5.26 referente á superfície de resposta para % remoção do 

estrôncio, observamos que para obtermos uma maior % remoção, devemos deslocar a faixa 

operacional na direção de maiores concentração de cálcio e maiores massa de adsorvente, isto 

quer dizer que a região mais favorável é no nível (+1,+1). Observa-se também que a menor % 

remoção é alcançada na faixa de menor concentração de cálcio e maior massa de adsorvente, 

ou seja, a região menos favorável é no nível (-1,+1).  

A Figura 5.27 apresenta a superfície de resposta do estrôncio em função da 

concentração do metal e massa do adsorvente para a variável resposta capacidade de 

adsorção. 
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Figura 5.27. Superfície de resposta do estrôncio para a variável resposta capacidade de 

adsorção. 

 

 

Para a Figura 5.27 referente á superfície de resposta para a capacidade de adsorção 

do estrôncio, observamos que a região de menor capacidade de adsorção é alcançada no nível 

inferior da concentração de estrôncio e no nível superior da massa de adsorvente, ou seja, (-

1,+1).  Para aumentarmos a capacidade de adsorção devemos deslocar a faixa operacional 

para o nível superior da concentração de estrôncio e para o nível inferior da massa do 

adsorvente (+1,-1), significando a região de maior relevância.   
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6. Conclusão 

Dos resultados obtidos na caracterização da água produzida e do carvão babaçu 

utilizado como adsorvente na remoção de cálcio e estrôncio da água produzida, e através de 

experimentos de adsorção em soluções sintéticas, em água produzida e a partir do 

planejamento fatorial completo, conclui-se o seguinte:  

 A água produzida do Campo de Periquito é considerada salobra, dura, apresentou pH 

básico, as concentrações dos metais cálcio e estrôncio foram: 322 mg/L e 69 mg/L, 

respectivamente, sendo propicia ao aparecimento de incrustação em dutos e 

equipamentos.  

 O carvão babaçu do ponto de vista químico possui constituição inorgânica de silício 

(SiO2) e potássio (K2O) que corresponde cerca de 78 % da sua composição, e uma 

quantidade significativa do óxido de cobre (CuO), cerca de 9 %. O resultado da 

análise elementar indica uma quantidade satisfatória de carbono acima de 78 % em sua 

composição, o que contribui á amostra um excelente poder adsortivo. O DRX 

apresentou poucos picos, característicos de materiais cristalinos possivelmente 

provenientes dos minerais inorgânicos que constituem as cinzas.  

 Comparando as isotermas de adsorção dos íons metálicos Ca e Sr sobre o carvão 

babaçu, verificou-se um comportamento de remoção semelhante, em que as maiores 

remoção foram favorecidas em baixas concentrações de íons na solução. 

 Os ensaios de adsorção realizados com soluções sintéticas mostraram que o carvão 

babaçu apresentou bom desempenho em relação aos íons estudados (Ca e Sr), podendo 

ser efetivamente usado como adsorvente para remoção destes metais em meio aquoso.  

 Com relação ás isotermas de adsorção, os resultados experimentais obtidos em sistema 

de banho finito ajustaram-se ao modelo de Freundlich para o processo de remoção do 

cálcio, e ao modelo de Langmuir para o estrôncio.  

 A magnitude do fator de separação RL, e da constante de Freundlich, n, para os dois 

íons metálicos se encontram no intervalo esperado para sistemas de adsorção 

favoráveis.  

 O ensaio de adsorção realizado com a amostra de água produzida, empregando-se as 

condições das isotermas, mostrou que o carvão babaçu tem a capacidade de adsorver 

Ca e Sr em altas concentrações.  

 A capacidade de adsorção dos metais Ca e Sr na água produzida, embora não tenha 

sido alta como alguns adsorventes não convencionais, mas nas condições 
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experimentais o carvão babaçu se apresenta como material alternativo removendo 

acima de 45 % dos íons.  

 O planejamento foi aplicado satisfatoriamente para a otimização dos parâmetros no 

processo de adsorção, apresentando pequenos desvios padrões, o que demonstra a 

confiabilidade da metodologia utilizada.  

 Os modelos empíricos obtidos foram estatisticamente significativos e úteis para fins 

preditivos com R
2
 > 92 % para as respostas % remoção e da capacidade de adsorção, 

ilustrando valores satisfatórios vistos que são valores próximos de 1.  

 Os diagramas de Pareto mostraram que tanto pelo cálcio quanto pelo o estrôncio, o 

efeito principal concentração de cálcio e concentração de estrôncio foi o fator que 

mais influenciou na resposta experimental.  

 As análises de superfícies de respostas mostraram que as regiões ótimas para a % 

remoção de ambos os metais foram no nível superior da concentração dos metais (360 

mg/g de cálcio e 150 mg/g de estrôncio) e no nível superior da massa de adsorvente 

(1,5 g), obtendo uma remoção máxima de 58 % do cálcio e 63 % do estrôncio, em 

solução sintética.  

Sugestões para trabalhos futuros 

 Aplicar as condições experimentais do planejamento na água produzida, visando 

aumentar a % remoção e a capacidade de adsorção do adsorvente.  

 Variar outros parâmetros durante o planejamento experimental, tais como: 

granulometria, pH e tempo;  

 Realizar estudo da temperatura de carbonização para melhorar as propriedades do 

adsorvente.  

 Realizar ensaios de cinética de adsorção para avaliar a capacidade de sorção deste 

adsorvente em relação ao tempo. 

 Testar a remoção de outros principais metais presentes em águas produzidas.  

  Realizar testes de dinâmica de adsorção. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referências Bibliográficas 

 
 

 

  



Referências Bibliográficas 

100 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

Referências Bibliográficas 

 

 

ABRAF. Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. Anuário Estatístico da 

ABRAF. Brasília. 130. 2011. 

 

AHMADPOURA, A. et al. Effect of adsorbents and chemical treatments on the removal of 

strontium from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials, 182, 552–556, 2010. 

 

ALMEIDA, R. R. et al. Thermal analysis as a screening technique for the characterization of 

babassu flour and its solid fractions after acid and enzymatic hydrolysis. Thermochimica Acta, 

519, 50–54, 2011. 

 

APHA – American Public Health Association; AWWA- American Water Works Association; 

WPCF- Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater, 21 ed, Washington, DC. 2005. 

 

ASTM. American Society of Testing and Materials. D 3838-1980: Stantard Test Method for 

pH of Activated Carbon, 1999. 

 

ASTM. NBR 12076: Carvão ativado pulverizado. Determinação da massa específica aparente. 

Código Secundário: MB 3413. Rio de Janeiro, 1991. 

 

ASTM. D 2867-2004: Standard Test Method for Moisture in Activated Carbon. 2004. 

 

ASTM. D 5832-1998: Standard Test Method for Vollatile Malter Content of Activated 

Carbon Samples. 2003. 

 

ASTM. D 2866-1994: Standard Test Method for Total Ash Content of Activated Carbon. 

1999.  

 

AWWA – American Water Works Association. Water quality and treatment: a handbook on 

drinking water. 5 
th 

ed. USA: Mc Graw - Hill Inc., 1999. 

 



Referências Bibliográficas 

101 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

BARROS NETO, B.; SCARMINIO, I. S.; BRUNS, R. E. Como fazer experimentos; pesquisa 

e desenvolvimento na ciência e na indústria. Camponas, Editora Artmed, 2010.  

 

BESSA, E.; SANT’ ANNA JR, G. L.; DEZOTTI, M. Photocatalytic/H2O2 treatment of oil 

field produced waters. Applied Catalysis B: Environmental, 29, 127, 125-134, 2001. 

 

BHATNAGAR, A.; MINOCHA, A. K.; SILLANPAA, M.  Adsorptive removal of cobalt 

from aqueous solution by utilizing lemon peel as biosorbent. Biochemical Engineering 

Journal, 48, 181–186. 2010.  

 

BILGEN, S.; KYGUSUZ, K. The calculation of the chemical exergies of coal-based fuels by 

using the highen heating values. Applied Energy, London, 85, 776-785, Mar. 2008.  

 

BLAYLOCK, M. J.; HUANG, J. W. Phytoextraction of metals. In: Raskin I, Ensley BD, 

editors. Phytoremediation of toxic metals: using plants to clean-up the environment. New 

York: Wiley, 53–70, 2000.  

 

BOZKURT, S.; MORENO, L.; NERETNIEKS, I. Long term processes in waste deposits. The 

Science of Total Environment, 250, 101–121, 2000.  

 

BRASIL. Ministerio do Desenvolvimento Agrario, Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome & Ministerio do Meio Ambiente. Promocao Nacional da Cadeia de Valor do 

Coco Babacu. Brasilia, 2009. 

 

BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H.; TELLER, E. Adsorption of gases in multimolecular 

layers. 60, 309-319, 1938.  

 

BULUT, Y.; TEZ, Z. Adsorption studies on ground shells of hazelnut and almond. Journal of 

Hazardous Materials, 149, 35–41, 2007.  

 

BUTT, H. J.; GRAF, K.; KAPPL, M. Physics and chemistry of interfaces. 2nd ed. Weinheim: 

Wiley-VCH, 386, 2006. 

 



Referências Bibliográficas 

102 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

BYRNE, C. E.; NAGLE, D. C. Carbonization of Wood For Advanced Materials Applications. 

Carbon, 35, 259-266, 1991. 

 

CAMPOS, J. C. et al. Oilfield wastewater treatment by combined microfiltration and 

biological processes. Water Research, 36, 95–104, 2002.  

 

CARRAZZA, L. R.; AVILA, J.C.; SILVA, M. L. Manual tecnológico de aproveitamento 

integral do fruto e da folha do babaçu (Attalea spp). 2 ed. Brasília. 2012.  

 

CATUNDA PINTO, C. H. Remoção de metais pesados de soluções aquosas diluídas via 

processo adsortivo por troca iônica utilizando vermiculita. Tese de Doutorado, Programa de 

pós-graduação em Engenharia química, Universidade Federal de São Carlos, São Paulo/SP, 

2001. 

 

CAVALCANTE JR., C.- Separação de Misturas por Adsorção: Dos Fundamentos ao 

Processamento em Escala Comercial. Tese Submetida ao Concurso Público para professor 

Titular, UFC, 1998. 

 

CHANDRA, K. et al. Removal of heavy metals using a plant biomass with reference to 

environmental control. Journal of minetal processing,  688, 37, 2003.  

 

CHEGROUCHE, S.; A. MELLAH, A.; BARKAT, M. Removal of strontium from aqueous 

solutions by adsorption onto activated carbon: kinetic and thermodynamic studies. 

Desalination, 235, 306–318, 2009.  

 

CHEN, Y.; ZHANG, D. Adsorption kinetics, isotherm and thermodynamics studies of 

flavones from Vaccinium Bracteatum Thunb leaves on NKA-2 resin. Chemical Engineering 

Journal,  254, 579–585, 2014. 

 

CHIDUMAYO, E. N.; GUMBO, D. J. The environmental impacts of charcoal production in 

tropical ecosystems of the world: A synthesis. Energy for Sustainable Development, 17,  86–

94, 2013.  

 



Referências Bibliográficas 

103 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

CHOKSIA, P. M.; JOSHIB, V. Y. Adsorption kinetic study for the removal of nickel (II) and 

aluminum (III) from an aqueous solution by natural adsorbents. Desalination, 208, 216–231, 

2007.  

 

CIOLA, R. Fundamentos da catálise, São Paulo: Ed. Moderna, 1981. 

 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n
o
 357/05. Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

Publicada no DOU nº 053, de 18 mar. 2005, p. 58-63. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em 21 Mai. 2014. 

 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n
o
 393/07. Dispõe sobre o 

descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo 

e gás natural, e dá outras providências. Publicada no DOU nº 153, de 9 ago. 2007, Seção 1, p. 

72-73. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=541>. 

Acesso em 21 Mai. 2014. 

 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n
o
 397/08. Altera o inciso II do 

§ 4o e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente- CONAMA n° 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes. Publicada no DOU nº 66, de 7 abr. 2008, Seção 1, p. 68-69. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=563>. Acesso 

em 21 Mai. 2014.  

 

CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n
o
 430/11. Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 

17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Publicada no 

DOU n° 92, de 16 mai. 2011, p. 89. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646>. Acesso em 21 Mai. 2014. 

 

CRITTENDEN et al. Water Treatment: Principles and Design. 2 ed. MWH, 2005. 

 



Referências Bibliográficas 

104 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

ÇAKMARCI, M., KAYAALP, N., KYUNCU, I. Desalination of produced water from oil 

production fields by membrane processes. Desalination, 222, 176-186, 2008.  

 

DABROWSKI, A. Adsorption from theory to practice. Advances in Colloid and Interface 

Science, 93, 135-224, 2001. 

 

EBRAHIMI, M. et al. Investigations on the use of different ceramic membranes for efficient 

oil-field produced water treatment. Desalination, 250, 991-996; 2010. 

 

ECKMEIER E. et al. Only small changes in soil organic carbon and charcoal found one year 

after experimental slashand- burn in a temperate deciduous forest. Biogeosci, 4, 4,595–614, 

2007.  

 

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria. Babacu: Programa Nacional de 

Pesquisa. Brasilia, p.2326, 1984. 

 

ERDEM, E.; KARAPINAR, N.; DONAT, R. The removal of heavy metal cations by natural 

zeolite. Journal of Colloid and Interface Science, 280,  2, 309-314, 2004.  

 

ERDEM, M.; OZVERDI, A. Lead adsorption from aqueous solution onto siderite. Separation 

and Purification Technology, 43,  3, 259-264, 2005.  

 

EKINS, P.; VANNER R.; FIREBRACE J. Zero emissions of oil in water from offshore oil 

and gas installations: economic and environmental implications. Journal of Clean Production, 

15, 1302 – 1315, 2007. 

 

FRANCIOSO, O. et al. Structural characterization of charcoal size-fractions from a burnt 

Pinus pinea forest by FT-IR, Raman and surface-enhanced Raman spectroscopies. Journal of 

Molecular Structure,  994, 155–162, 2011.    

 

FU, J. et al. Adsorption of methylene blue by a high-efficiency adsorbent (polydopamine 

microspheres): Kinetics, isotherm, thermodynamics and mechanism analysis. Chemical 

Engineering Journal, 259, 53–61, 2015. 

 



Referências Bibliográficas 

105 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

GHAEMI, A.; MOSTAEDI, M. T.; MARAGHEH, M. G. Characterizations of strontium(II) 

and barium(II) adsorption from aqueous solutions using dolomite powder. Journal of 

Hazardous Materials, 190, 916–921, 2011.  

 

GARG, U. K. et al. Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by adsorption on 

treated sugarcane bagasse using response surface methodological approach. Desalination, 

249, 475–479, 2009.  

 

GHASEMI, M. et al. Adsorption of Pb(II) from aqueous solution using new adsorbents 

prepared from agricultural waste: Adsorption isotherm and kinetic studies. Journal of 

Industrial and Engineering Chemistry, 20, 2193–2199, 2014.  

 

GREGG S. J.; SING K. S. W., Adsorption, Surface Area and Porosity, Acadmic Press, 

London, 1982. 

 

HAMDAOUI, O.; NAFFRECHOW, E. Modeling of adsorption isotherms of phenol and 

chlorofenols onto granular activated carbon. Part II. Models with more than two parameters. 

Journal Hazardous materials, 147: 401, 2007. 

 

HARRIS, D.C. Exploring Chemical Analysis.  Freeman and company. New York. 2001.  

 

HASSAN, S. S. M.; AWWAD, N. S.; ABOTERIKA, A. H. A. Removal of mercury(II) from 

wastewater using camel bone charcoal. Journal of Hazardous Materials, 154, 992–997, 2008.  

 

HAYASHI, J. et al. “Preparation of activated carbon from lignin by chemical activation”, 

Carbon, 38.  1873-1878. 2000. 

 

IUPAC. Manual of Symbols and Terminology, Appendix 2, Port I, Colloid and Surface 

Chemisty. Pure Applied Chemisty,  31, 578, 1985.  

 

JOHNSEN, S. et al. Environmental fate and effect of contaminants in produced water. 

Proceedings: The Swedish SPE International Conference on Health, Safety and Environment 

in Oil and Gas Exploration and Production. Society of Petroleum Engineers, Calgary, SPE 

86708, 2004.  



Referências Bibliográficas 

106 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

KAC, E.; KUTAHYAL, C. Adsorption of strontium from aqueous solution using activated 

carbon produced from textile sewage sludges. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 

97, 149–157, 2012.   

 

KAÇAN, E., KUTAHYALI, C. Adsorption of strontium from aqueous solution using 

activated carbon produced from textile sewage sludges. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, 97, 149–157, 2012.  

 

KAZEMIPOUR, M. et al. Removal of lead, cadmium, zinc, and copper from industrial 

wastewater by carbon developed from walnut, hazelnut, almond, pistachio shell, and apricot 

stone. Journal of Hazardous Materials, 150, 322–327, 2008.  

 

 KNANI, S. et al. Modeling of adsorption isotherms of water vapor on Tunisian olive leaves 

using statistical mechanical formulation. Physica A, 400, 57–70, 2014. 

 

LANGNUIR, I. The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum. J. Am. 

Chen, Soc. 40, .9, 1361-1403, 1918.  

 

LI, Q.; et al. Strontium and calcium ion adsorption by molecularly imprinted hybrid gel. 

Chemical Engineering Journal, 157, 401–407, 2010.  

 

LI, G. et al. Effect of calcium on adsorption capacity of powdered activated carbon. Journal 

of Environmental Sciences, 25, 101–105, 2013.  

 

LIU, J. et al. The effect of calcium on the treatment of fresh leachate in an expanded granular 

sludge bed bioreactor. Bioresour, 102, 5466–5472, 2011.  

 

LUO, J. et al. Biogas recirculation for simultaneous calcium removal and biogas purification 

within an expanded granular sludge bed system treating leachate. Bioresource Technology, 

173, 317–323, 2014.  

 



Referências Bibliográficas 

107 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

MCCORMACK, P. et al. Analysis of oilfield produced water and production chemicals by 

electrospray ionization multistage mass spectrometry [ESI-MSn]. Water Research, 35, 3567–

3578; 2001. 

 

MCKAY, G. Use of adsorbents for the removal of pollutants from wastewaters. Editora CRC 

Press, Boca Raton, Florida, 1996. 

 

MENDHAM, J. et al. Análise Química Quantitativa, 6a ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 2002. 

 

MOHAMMADI, S. Z. et al. “Removal of Pb (II) from aqueous solutions using activated carbon 

from Sea-buckthorn stones by chemical activation”, Desalination, 262. 86-93. 2010. 

 

MOHAN, D.; JR, C. U. P.; STEELE, P. H. Single, binary and multi-component adsorption of 

copper and cadmium from aqueous solutions on Kraft lignin—a biosorbent. Journal of 

Colloid and Interface Science, 297. 489–504. 2006.  

 

MONTGOMERY, D. C. Design and analysis of experiments. 3 ed. New York: John Wiley & 

Sons, Inc. 1991. 

 

MURTHY, Z. V. P.; PARMAR, S.Removal of strontium by electrocoagulation using stainless 

steel and aluminum electrodes. Desalination, 282,  63–67, 2011.   

 

NAN, S. I.; ALTAS, Y. Adsorption of strontium from acidic waste solution by Mn–Zr 

mixed hydrous oxide precipitation. Science and Technology, 45,  269–276, 2010.  

 

NEFF, J. M.; RABALAIS, N.N.; BOESCH, D.F., Offshore Oil and Gas Development 

Activities Potentially Causing Long-Term Environment Effects. In: D. F. Boesch and N.N. 

Rabalais (eds), Long-Term Environment Effects of Offshore Oil and Gas Development, 

Elsevier, London, 1987. 

 

NEVES, C. F. C.; SCHUARTZMANN, M. M. A. M. J. E. Variables search technique applied 

to gas separation. Quimica Nova, 25, 2, 327-329, 2002.  

 



Referências Bibliográficas 

108 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

OGP, 2005. The International Association of Oil & Gas Producers. Fate and effects of 

naturally occurring substances in produced water on marine environment. Report 364. 

February 2005, 36. 

 

OLIVEIRA, R. C. G., OLIVEIRA, M. C. K. Remoção de contaminantes tóxicos dos efluentes 

líquidos da atividade de produção petrolífera no mar. Boletim Técnico. Petrobrás. Rio de 

Janeiro, 43, 2, 129 – 136, 2000. 

 

PRANCE, G.T. et al. Quantitative ethnobotany and case for conservation in Amazonia. 

Conservative Biology, 1, 296–310, 1987.  

 

PEHLIVAN, E.; KAHRAMAN, H.; PEHLIVAN, E. Sorption equilibrium of Cr(VI) ions on 

oak wood charcoal (Carbo Ligni) and charcoal ash as low-cost adsorbents. Fuel Processing 

Technology, 92, 65–70, 2011.  

 

ROE UTVIK, T. I. Chemical characterization of produced water from four affshore oil 

production platforms in the North. Sea Chemosphere, 39, 15, 2593-2606, 1999. 

 

ROWELL, R. M. Handbook of wood chemistry and wood composites. Boca Raton: CRC. 

487. 2005. 

 

RUIS, S. G. et al. Evaluation of strontium isotope abundance ratios in combination with 

multielemental analysis as a possible tool to study the geographical origin of ciders. Anal. 

Chim. Acta, 590, 55–66, 2007.  

 

RUTHVEN, D. M. Principles of adsorption and adsorption Process. John Wiley &Sons Inc, 

New york, 1984. 

 

SANTANA, S. A. A. et al. Immobilization of ethylenesulfide on babassu coconut epicarp and 

mesocarp for divalent cation sorption. Journal of Hazardous Materials, 174.714–719, 2010.  

 

SEADER, J. D.; HENLEY, E. J.Separation process principles. USA: John Willey & Sons, 

Inc., Capítulo 15. 778-879, 1998. 

 



Referências Bibliográficas 

109 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

SHUKLA, A. et al. The role of sawdust in the removal of unwanted materials from water. 

Journal of Hazardous Materials, 95, 137-152, 2002.  

 

SKJEMSTAD J. O. et al. The Chemistry and Nature of Protected Carbon in Soil. Austral. J. 

Soil Res, 34, 251–276, 1996.  

 

SOLEIMANI, M.; KAGHAZCHI, T., Adsorption of gold ions from industrial waster water 

using activated carbon derived from hard shell of apricot stones – An agricultural waste. 

Bioresource Technology, 99, 5374. 2008. 

 

SOMASUNDARAN, P. Encyclopedia of surface and colloid science. Taylor and Francis 

Group, LLC, 2006. 

 

SWAN, J.M.; NEFF, J.M.; YOUNG, P.C. (eds.) Environmental Implications of Offshore Oil 

and Gas Development in Australia – The Findings of an Independent Scientific Review. 

Australian Petroleum Exploration Association, Sydney. 696. 1994. 

 

TEIXEIRA, M. A. Heat and power demands in babassu palm oil extraction industry in Brazil, 

Energy Convers. Manage, 46, 2068–2074, 2005.  

 

TSAI, W.T.; CHANG, C.Y.; WANG, S.Y.; CHANG, C.F.; CHIEN, S.F.; SUN, H.F. Cleaner 

production of carbon adsorbents by utilizing agricultural waste corn cob, Resources, 

Conservation and Recycling, 32, 43-53, 2001. 

 

VIEIRA, A. P. et al. Kinetics and thermodynamics of textile dye adsorption from aqueous 

solutions using babassu coconut mesocarp. Journal of Hazardous Materials, 166, 1272–1278, 

2009. 

 

VIEIRA, A. P. et al. Copper sorption from aqueous solutions and sugar cane spirits by 

chemically modified babassu coconut (Orbignya speciosa) mesocarp. Chemical Engineering 

Journal, 161, 99-105, 2010.  

 

VIEIRA, A. P. et al. Removal of textile dyes from aqueous solution by babassu coconut 

epicarp (Orbignya speciosa). Chemical Engineering Journal, 173. 334– 340, 2011.  



Referências Bibliográficas 

110 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

VINHAL, J. O.; LIMA, C. F.; BARBOSA, L. C. A. Analytical pyrolysis of the kernel and oil 

of babassu palm (Orbignya phalerata). Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 107, 73–

81, 2014.    

 

WANG, Z. M. Structural and surface property changes of macadamia nut-shell char upon 

activation and high temperature treatment. Carbon, 40, 1231-1239. 2002.  

 

Ye, J.X.; Mu, Y.J.; Cheng, X.; Sun, D.Z. Treatment of fresh leachate with highstrength 

organics and calcium from municipal solid waste incineration plant using UASB reactor. 

Bioresour Technol, 102, 2011. 



Anexos 

111 

Hena Lissa de Sousa Medeiros – junho 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 1 

Curvas de calibração 
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ANEXO 1 – Curvas de calibração  

 

Tabela I referente á Figura 5.8 – curva de calibração do cálcio. 

 

Ensaios Conc (ppm) Absorbância 

1 0 0,0012 

2 100 0,0119 

3 200 0,0274 

4 300 0,0437 

5 400 0,0596 

 

 

 

 

Tabela II referente á Figura 5.9 – curva de calibração do estrôncio. 

 

Ensaios Conc (ppm) Absorbância 

1 2 0,0111 

2 42 0,1727 

3 82 0,4102 

4 122 0,6729 

5 162 0,9284 
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ANEXO 2 

Isotermas de equilíbrio 
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ANEXO 2 – Isotermas de equilíbrio 

 

Tabela III referente á Figura 5.10 – Isotermas de equilíbrio do cálcio. 

 

Ensaios Conco (ppm) Concf (ppm) % R Qeq 

1 247,5 102,00 58,79 14,55 

2 268 123,50 53,92 14,45 

3 317,5 147,00 53,70 17,05 

4 356 164,50 53,79 19,15 

5 367 176,00 52,04 19,10 

 

 

 

Tabela IV referente á Figura 5.11 – Isotermas de equilíbrio do estrôncio. 

 

Ensaios Conco (ppm) Concf (ppm) % R Qeq 

1 8,5 6,10 28,24 0,24 

2 36,2 27,30 24,59 0,89 

3 67,4 53,70 20,33 1,37 

4 94,5 72,00 23,81 2,25 

5 126 105,20 16,51 2,08 
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ANEXO 3 

Isotermas de Langmuir 
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ANEXO 3 – Isotermas de Langmuir 

 

Tabela V referente á Figura 5.12 – Isotermas de Langmuir do cálcio. 

 

Ensaios Ceq (ppm) qeq 1/qeq 1/Ceq 

1 102,00 14,55 0,06873 0,00980 

2 123,50 14,45 0,06920 0,00810 

3 147,00 17,05 0,05865 0,00680 

4 164,50 19,15 0,05222 0,00608 

5 176,00 19,10 0,05236 0,00568 

 

 

Tabela VI referente á Figura 5.14 – Isotermas de Langmuir do estrôncio. 

 

Ensaios Ceq (ppm) qeq 1/qeq 1/Ceq  

1 
6,10 0,24 4,16667 0,16393 

2 
27,30 0,89 1,12360 0,03663 

3 
53,70 1,37 0,72993 0,01862 

4 
72,00 2,25 0,44444 0,01389 

5 
105,20 2,08 0,48077 0,00951 
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ANEXO 4 

Isotermas de Freundlich 
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ANEXO 4 – Isotermas de Freundlich 

 

Tabela VII referente á Figura 5.13 – Isotermas de Freundlich do cálcio. 

 

Ensaios Ceq (ppm) qeq Log (Ceq) Log (qeq) 

1 
102 14,55 2,0086 1,16286 

2 
123,5 14,45 2,09167 1,15987 

3 
147 17,05 2,16732 1,23172 

4 
164,5 19,15 2,21617 1,28217 

5 
176 19,10 2,24551 1,28103 

 

 

Tabela VIII referente á Figura 5.15 – Isotermas de Freundlich do estrôncio. 

 

Ensaios Ceq (ppm) qeq Log (Ceq) Log (qeq) 

1 
6,10 0,24 0,78533 -0,6198 

2 
27,30 0,89 1,43616 -0,0506 

3 
53,70 1,37 1,72997 0,13672 

4 
72,00 2,25 1,85733 0,35218 

5 
105,20 2,08 2,02202 0,31806 
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ANEXO 5 

Constante de Langmuir 
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ANEXO 5 – Constante de Langmuir 

 

Tabela IX – Constantes de Langmuir do cálcio. 

 

Íon metálico Concentração inicial KL 

Ca 

102 0,03 

123,5 0,024 

147 0,054 

164,5 0,052 

176 2,61 

 

 

Tabela X – Constante de Langmuir do estrôncio. 

 

Íon metálico Concentração inicial KL 

Sr 

6,10 0,019 

27,30 0,179 

53,70 0,028 

72,00 0,444 

105,20 0,116 
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ANEXO 6 

Constante de Freundlich 
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ANEXO 6 – Constante de Freundlich 

 

Tabela XI – Constante de Freundlich do cálcio. 

 

Íon metálico Concentração inicial n 

Ca 

102 1,67 

123,5 1,76 

147 1,7 

164,5 1,67 

176 1,7 

 

 

Tabela XII – Constante de Freundlich do estrôncio. 

 

Íon metálico Concentração inicial n 

Sr 

1,67 1,25 

0,88 1,21 

0,00 1,26 

0,00 1,16 

0,00 1,3 
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ANEXO 7 

ANOVA 
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ANEXO 7 – Tabelas ANOVA 

 

Tabela XIII – ANOVA do cálcio para a variável resposta % remoção. 

 

Termo Ca Soma Quadrática N° GL 
Média 

Quadrática 
F P 

Cca 804,2896 1 804,2896 16075,08 0,000062 

Mads 16,4836 1 16,4836 329,45 0,003022 

Cca*Mads 10,7584 1 10,7584 215,02 0,004618 

Falta de ajuste 16,4035 1 16,4035 327,85 0,003036 

Erro Puro 0,1001 2 0,0500 
  

Total 848,0352 6 
   

 

 

Tabela XIV – ANOVA do cálcio para a variável resposta capacidade de adsorção. 

 

Termo Ca Soma Quadrática N° GL Média Quadrática F P 

Cca 446,4769 1 446,4769 119592,0 0,000008 

Mads 272,2500 1 272,2500 72924,1 0,000014 

Cca*Mads 122,9881 1 122,9881 32943,2 0,000030 

Falta de ajuste 66,6789 1 66,6789 17860,4 0,000056 

Erro Puro 0,0075 2 0,0037 
  

Total 908,4013 6 
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ANEXO 7 – Tabelas ANOVA 

 

Tabela XV – ANOVA do estrôncio para a variável resposta % remoção. 

 

Termo Ca Soma Quadrática N° GL Média Quadrática F P 

Cca 1417,899 1 1417,899 65,44441 0,014939 

Mads 10,857 1 10,857 0,50112 0,552388 

Cca*Mads 42,315 1 42,315 1,95309 0,297101 

Falta de ajuste 50,035 1 50,035 2,30940 0,267949 

Erro Puro 43,331 2 21,666 
  

Total 1564,437 6 
   

 

 

Tabela XVI – ANOVA do estrôncio para a variável resposta capacidade de adsorção. 

 

Termo Sr Soma Quadrática N° GL Média Quadrática F P 

Cca 124,0996 1 124,0996 711,4443 0,001403 

Mads 42,7716 1 42,7716 245,2031 0,004053 

Cca*Mads 26,8324 1 26,8324 153,8261 0,006438 

Falta de ajuste 8,9376 1 8,9376 51,2380 0,018963 

Erro Puro 0,3489 2 0,1744 
  

Total 202,9901 6 
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ANEXO 8 

Curva de Nível  
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ANEXO 8 – Curva de nível - Cálcio 

 

 

Figura 1: Curva de nível do cálcio para a variável resposta % remoção. 

 

 

 
 

Figura 2: Curva de nível do cálcio para a variável resposta capacidade de adsorção. 
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ANEXO 8 – Curva de nível - Estrôncio 

 

 
 

Figura 3: Curva de nível estrôncio para a variável resposta % remoção. 

 

 
 

Figura 4: Gráfico da média do efeito interação do cálcio para a variável resposta capacidade 

de adsorção. 


