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RESUMO 

O alprazolam (ALP) é um contaminante emergente e pertence a um grupo de 

substâncias denominado benzodiazepínicos. Devido a atual preocupação ambiental com 

contaminantes emergentes, e com resíduos descartados de maneira inadequada, este trabalho 

mostra a utilização de dois materiais residuais para remoção de ALP em águas. Um deles é 

o Resíduo de casca de caldeira (RCC), e o outro é uma mistura de carvão ativado pulverizado 

de pinus com  terra diatomácea (CAPP / TD). Os materiais adsorventes foram caracterizados 

quanto às suas propriedades físico-químicas (cinzas, umidade, densidade aparente, pH, 

número de iodo, pHpzc, tamanho de partícula, área superficial e Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV). Na sequência foram realizados estudos de adsorção em batelada e em 

coluna de leito fixo. Nos estudos em batelada foram avaliados os tempos de equilíbrio e o 

comportamento com a variação da massa de cada resíduo analisado. No estudo em coluna 

de leito fixo, foram avaliados a influência das variáveis vazão, temperatura e pH na remoção 

do ALP através de um planejamento experimental. Foram avaliados os tempos de saturação 

das colunas, e estudos de interferentes também foram realizados. A área superficial do CAPP 

/ TD foi de 217,4 m2/g e do RCC de 349,54 m2/g, ambos apresentaram pHpzc acima de 8 e 

pH básicos. O CAPP / TD apresentou maiores tamanhos de partícula, menor número de iodo 

e maior quantidade de cinzas quando comparado ao RCC. Os estudos em batelada 

apresentaram remoção de ALP de 69% em 60 min e 85% em 90 min para RCC e CAPP / 

TD, respectivamente. As isotermas de sorção mostraram estar de acordo com a classificação 

de Giles. As melhores condições para a remoção de ALP em leito fixo foram pH = 6; T = 30 

ºC; V = 1,3 mL min-1 para o RCC e pH = 4; T = 25 ºC; V = 0,56 mL min-1 para CAPP / TD. 

Os tempos de saturação para o RCC e CAPP / TD ocorreram  após 85 e 105 min, 

respectivamente. Para ambos resíduos, nenhuma interferência de matriz foi observada. O 

estudo demonstrou que ambos os adsorventes foram eficientes para a remoção de ALP, e 

podem ser aplicados em amostras ambientais. 

 

Palavras-chave: Alprazolam, Contaminantes Emergentes, Coluna de leito fixo, Batelada, 

Resíduos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Alprazolam (ALP) is an emerging contaminant and belongs to a group of substances 

called benzodiazepines. Due to the current environmental concern with emerging 

contaminants, and with improperly discarded residues, this work shows the use of two waste 

material for the removal of ALP in water. One of them is the s boiler shell residue, in 

Portuguese translated to Resíduo de casca de caldeira (RCC); and the other is a mixture of 

pulverized activated carbon of pinus with diatomaceous earth, in Portuguese translated to 

carvão ativado pulverizado de pinus com terra diatomácea (CAPP / TD). The adsorbent 

materials were characterized as to their physical-chemical properties (ash, moisture, 

apparent density, pH, iodine number, pHpzc, particle size, surface area and Scanning Electron 

Microscopy, in Portuguese translated to Microscopia Eletrônica de Varredura -  MEV). In 

the sequence batch and fixed bed studies were carried out. In the batch studies the 

equilibration times and the behavior with the mass variation of each residue analyzed were 

evaluated. In the fixed bed column study, the influence of variables such as flow, temperature 

and pH on ALP removal was evaluated through an experimental design. The saturation times 

of the columns were evaluated, and a study of interferences was also carried out. The CAPP 

/ TD surface area was 217.4 m2/g and for RCC was 349.54 m2/g, both presented pHpzc above 

8, and basic pH. The CAPP / TD presented higher particle sizes, lower iodine number and 

higher amount of ashes when compared to RCC. The batch studies showed ALP removal of 

69% in 60 min and 85% in 90 min for RCC and CAPP / TD respectively. The sorption 

isotherms show to be in agreement with a classification of Giles. The best conditions for 

ALP removal in fixed bed were pH = 6; T = 30 °C; V = 1.3 mL min-1 for RCC and pH = 4; 

T = 25 °C; V = 0.56 mL min-1 for CAPP / TD. The saturation times for RCC and CAPP / 

TD occurred after 85 and 105 min, respectively. For both residues, no matrix interference 

was observed. The study demonstrated that both adsorbents were efficient for removal of 

ALP, and can be applied in environmental samples. 

 

Keywords: Alprazolam, Emerging Contaminants, Fixed bed column, Batch, Waste. 
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1 Introdução 

 

Contaminantes emergentes (CE) são compostos formados por substâncias presentes 

no nosso dia a dia e que normalmente são descartados no meio ambiente. No entanto, ainda 

não existem dados ecotoxicológicos que possam avaliar os seus efeitos na natureza. 

Compostos recentemente introduzidos no meio ambiente também podem ser denominados 

de CE ou mesmo compostos que já estão no ambiente por um longo período, mas que sua 

presença seja detectada recentemente. Essas substâncias incluem uma variedade de 

compostos como produtos de higiene pessoal, agrotóxicos, fármacos, entre outros 

(MATAMOROS et al., 2012.).  

Nos dias atuais há uma maior preocupação com a presença de contaminantes 

emergentes no meio aquático, pois tais compostos são lançados no ambiente e pouco se sabe 

sobre as suas consequências e toxicidade (DE JESUS GAFFNEY et al., 2014). Estudos de 

Togola e Budzinski (2007) demonstraram a presença de fármacos e seus metabólitos em 

corpos aquáticos em vários países. Grande parte é devido a incompleta degradação dos 

mesmos em estações de tratamento de esgoto (ETEs).  

Alguns procedimentos experimentais têm sido realizados com o intuito de avaliar a 

presença e remoção destes fármacos em águas brutas e em águas de distribuição através de 

diversos tratamentos tais como oxidação química, irradiação ultravioleta (UV), reatores de 

membranas ou carvão ativado (FATTA-KASSINOS et al., 2011). Entre esses processos 

destaca-se a adsorção por apresentar alta seletividade e ser economicamente viável. Neste 

processo há o contato entre um sólido e um fluido, gerando transferência de massa da fase 

fluida para a superfície sólida (FOUST et al., 1982; ROYER et al., 2009).  

 Um bom adsorvente para matrizes ambientais deve ter um baixo custo e ser de fácil 

aquisição. Dessa forma, os resíduos quer sejam industriais ou agrícolas vem se tornado 

interessantes para esta finalidade, pois além de serem economicamente viáveis são 

ecologicamente sustentáveis e ainda apresentam ampla disponibilidade. O que torna o seu 

aproveitamento extremamente vantajoso podendo ser aplicados para remoção de fármacos 

contaminantes. Anualmente são geradas toneladas de resíduos no mundo todo e muitas vezes 

são removidos de maneira inadequada, provocando outros problemas ambientais 

(ALBERTINI et al, 2007). 
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Com o amplo consumo de fármacos, a indústria farmacêutica tem gerado 

preocupações e recebido mais atenção dos pesquisadores para esses CE no meio ambiente 

(GARRIC, TILGHMAN, COGOLUÈGNES, 2003). O fármaco 8-cloro-1-metil-6-fenil- 4H-

s-triazolo [4,3-a] [1,4] benzodiazepina, comumente chamado por alprazolam (ALP), é um 

contaminante emergente e pertence a um grupo de substâncias denominado 

benzodiazepínicos (BDZs) que são fármacos ansiolíticos que atuam sobre o sistema nervoso 

central (SNC) e possuem efeitos sedativos e hipnóticos (CARVALHO, DORDIO, 

RAMALHO, 2014). A classe dos benzodiazepínicos apresenta como estrutura básica inicial 

a 1,4-diazepina fundida a um anel aromático, denominada 1,4-benzodiazepina 

(WESTLAND E DORMAN, 2013). A Figura 1 mostra a estrutura dos BDZs. Os BDZs estão 

entre as drogas mais prescritas no mundo (KATZUNG, 2005; BROOKS e DE SILVA ,1975, 

apud CORREIA, 2008).  

 

      Figura 1- Estrutura das 1,4-benzodiazipinas 

 

 

 

Nunes et al (2015), detectaram 5,9 μgL-1 de ALP em águas do Rio Cascavel em 

Guarapuava-PR. Em seu artigo,  citam que esta concentração foi superior à determinada em 

várias partes da Europa, especialmente na Espanha. Miranda (2017), avaliou a 
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fotodegradação do ALP através de irradiação UV demonstrando que a molécula foi 

degradada somente após 212 h de irradiação, indicando que no meio ambiente o ALP pode 

ser muito persistente. Calisto et al. (2011), também descreveram sobre essa mesma classe de 

fármacos, neste estudo utilizou-se irradiação solar simulada e foram determinadas as 

cinéticas de fotodegradação, demonstrando alta resistência a fotodegradação com meia vida 

de 4, 7 e 228 dias ensolarados para oxazepam, diazepam e alprazolam, respectivamente.  

Portanto, este trabalho busca a remoção de ALP em meio aquoso através da utilização 

de resíduos industriais como materiais adsorventes. Os resíduos avaliados neste trabalho 

envolvem casca de caldeira (RCC), que é um material carbonáceo não ativado, proveniente 

da queima de biomassa para gerar calor, e de um resíduo gerado no processo de clareamento 

de balas mastigáveis (carvão ativado de pinus com terra diatomácea - CAPP-DT, 70:30) que 

foi recuperado conforme descrito por de LIMA et al  (2017). 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

Caracterizar e avaliar a aplicação de diferentes resíduos carbonáceos na remoção de 

ALP em meio aquoso. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar os materiais residuais (casca de caldeira e mistura de carvão ativado + 

terra diatomácea recuperada), através de parâmetros físicos e químicos tais como: 

imagem dos poros e composição química (MEV e EDS), área superficial, cinzas, 

umidade, densidade aparente, número de iodo, determinação do ponto de carga zero 

e tamanho de partícula; 

• Comparar os parâmetros físicos e químicos dos resíduos com o carvão ativado de 

pinus comercial; 

• Avaliar a relação da quantidade da massa de adsorvente e tempo de contato de 

solução na remoção do  ALP usando sistema em batelada; 

• Avaliar, através de planejamento fatorial, a influência do pH, vazão de fluxo e 

temperatura no processo de remoção de ALP usando coluna de leito fixo; 

• Investigar os tempos de saturação das colunas preenchidas com os adsorventes. 

• Avaliar a adsorção do ALP em amostras reais. 
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3 Revisão de literatura  

 

3.1  Fármacos e o meio ambiente 

 

Os fármacos são produzidos para tratamento e prevenção da saúde humana e animal, 

porém podem causar diversos efeitos colaterais (FENT; WESTON; CAMINADA, 2006). 

Com o maior consumo, tanto da indústria agropecuária como da população, os fármacos vêm 

sendo encontrados mais frequentemente em estações de tratamento de esgotos e águas 

superficiais (RICHARD et al., 2014; TAMBOSI, 2008). O principal meio de lançamento de 

fármacos no ambiente aquático ocorre através das estações de tratamento de águas residuais, 

eles e seus metabolitos podem permanecer inalterados mostrando-se resistentes ao 

tratamento, assim como podem ser parcialmente ou completamente degradados (BILA; 

DEZOTTI, 2003). Outras rotas de contaminação de corpos aquáticos por CE também podem 

ser traçadas, tais como a pecuária, o descarte de resíduos domésticos, a lixiviação de solos 

utilizados para a agricultura, entre outros. Entretanto, alguns CE, por não serem 

contemplados pela legislação brasileira e, assim não possuírem dados a respeito de teores 

máximos permitidos, podem ser descartados sem tratamento adequado (SODRÉ; 

LOCATELLI; JARDIM, 2010). 

  Alguns dos mecanismos pelos quais contaminantes acabam chegando às águas 

naturais estão esquematizados na Figura 2. 

 

                       Fonte: Adaptado de SANTANA, (2013) 

 

 

Figura 2- Possíveis rotas de contaminação de corpos 

aquáticos. 
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Os produtos de degradação também requerem atenção pois podem apresentar 

toxicidade igual ou até maior ao do fármaco inicial (ANDREOZZI; MAROTTA; PAXÉUS, 

2003). Efeitos como lesão celular, desregulação endócrina, infertilidade, alteração 

comportamental, alteração da pressão arterial,  resistência a antibióticos entre outros, podem 

ocorrer devido a uma exibição crônica a concentrações mesmo que baixas, de determinadas 

classes de fármacos no ambiente, entre as diversas classes como antineoplásicos, hormônios, 

antibióticos, analgésico, antipiréticos e reguladores lipídicos encontram-se os anti-

inflamatórios e os anti-depressivos (HENRIQUES, 2010; KÜMMERER, 2010). 

Em ETEs onde é comum a presença desses contaminantes, as concentrações 

encontradas sofrem influência de fatores como taxa de produção, taxa de excreção, consumo 

de água por pessoa por dia, persistência ambiental, tamanho das ETEs e eficiência quanto 

aos tratamentos dessas águas residuais (JELIC et al, 2012 e PETROVIC et al, 2009). 

Altas concentrações (> 10ug / L) de tramadol, codeína, atenolol e acetominofeno 

foram encontradas em águas residuais no País de Gales, Reino Unido, os quais foram 

justificados pelas elevadas quantidades desses fármacos dispensados (KASPRZYK-

HORDERN et al, 2009). 

A presença de contaminantes emergentes em águas superficiais têm como principal 

causa a liberação de efluentes nessas águas (KASPRZYK-HORDERN et al, 2009). 

Posteriormente aos tratamentos em ETEs, esses contaminantes são expostos a diluição em 

águas superficiais, fotólise direta e indireta, sorção em sólidos suspensos e sedimentos e 

biodegradação aeróbica (PAL et al, 2010).  

 Para os fármacos, a diluição da água do rio pode gerar níveis de uma ordem de 

magnitude menor aos níveis de efluentes (GROS et al, 2007). Wang et al. (2011), relatou 

que no verão, os fármacos tiveram menores níveis de ocorrência do que no inverno e apontou 

como possibilidades a biodegradação desses produtos em temperaturas mais elevadas e 

também a diluição durante o verão mais úmido. 

Luo et al. (2014), demonstraram   a presença de microcontaminates em águas 

superficiais de diferentes países  apontando  os antiinflamatórios não esteróides (AINES), 

carbamazepina, sulfametaxazol e triclosan como os mais frequentemente encontrados em 

águas superficiais. 

Na Costa Rica, concentrações alarmantes de alguns contaminantes foram detectadas, 

resultado da descarga de efluentes hospitalares e outras águas altamente contaminadas. 

Concentrações de 36,8; 9,8; 17,0 e 1121,4 ug ̸ L para ibuprofeno, ketoprofeno, gemfibrozil 

e cafeínas, respectivamente, foram detectadas (SPONGBERG et al, 2011; LUO et al, 2014). 
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Nos EUA e em Taiwan a cafeína também foi detectada em altas concentrações  (224,8 e 

1813 ng ̸ L, respectivamente) (LUO et al, 2014). 

 

3.2 Técnicas Analíticas utilizadas na quantificação de Contaminantes Emergentes 

 

Para se obter resultados eficientes e confiáveis na análise de fármacos, necessita-se 

de técnicas analíticas capazes de identificar e quantificar com uma boa sensibilidade os 

compostos orgânicos (CASTIGLIONI et al., 2004). Uma das técnicas mais utilizadas para 

quantificação de fármacos em amostras ambientais é a cromatografia (QUEIROZ, 2011). A 

cromatografia líquida é muito utilizada em compostos menos voláteis e em compostos que 

se expostos a temperaturas elevadas podem degradar. Atráves de uma coluna cromatográfica 

o analito é transportado pela fase móvel, onde acontece uma divisão de acordo com a 

compatibilidade com a fase estacionária (MEI et al., 2003). Na cromatografia gasosa há uma 

separação de constituintes de uma mistura, sendo a fase móvel um gás que irá efetuar o 

arraste da mistura atráves de uma coluna na qual ocorre a separação dos componentes, essa 

separação é realizada de acordo com o equíbrio dos compostos entre as fases o qual é 

definido por propriedades de temperatura e polaridades do composto e da coluna (LEITE, 

2002; QUEIROZ, 2011). Outra técnica importante na determinação de fármacos é a 

voltametria, essa é amplamente utilizada em compostos orgânicos, isso por que uma  grande 

quantidade de compostos possuem sítio ativo capaz de reduzir ou oxidar-se 

eletroquimicamente (DOS SANTOS, 2003; HERNANDEZ-OLMOS et al., 2000). 

 Na técnica voltamétrica é realizado um registro de curvas corrente- potencial 

realizada no decorrer da eletrólise, com esse registro obtém-se os dados quantitativos e 

qualitativos das substâncias químicas, a eletrólise ocorre em uma cela eletroquímica do tipo 

eletrolílitica e pode ser composta por  três eletrodos, o eletrodo de trabalho, eletrodo de 

referência e o eletrodo auxiliar que pode ser de platina, ouro, carbono vítreo, etc. Nesta cela 

é aplicado uma diferença de potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, 

o que faz com que a resistência do eletrodo de referência aumente e a do auxiliar diminua. 

A passagem de corrente ocorre entre o eletrodo de trabalho e o auxiliar. Assim o eletrodo de 

referência manterá o seu potencial constante (ALEIXO, 2003). 

 Denomina-se voltamograma a curva corrente vs potencial, e ambos são registrados 

ao mesmo tempo. As técnicas  voltametricas são classificadas em voltametria cíclica (VC), 

voltametria de pulsos e a voltametria linear (ALEIXO, 2003).  A voltametria apresenta 

inúmeras vantagens tais como ser um processo relativamente rápido, ou seja não demanda 



8 

 

muito tempo nas análises, é um método seletivo e confiável e ainda apresenta baixo custo 

(DOS SANTOS, 2003). 

 

3.3 Alprazolam   

 

O alprazolam (ALP), 8-cloro-1-metil-6-fenil- 4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] 

benzodiazepina (Fig. 3), pertence a um grupo de substâncias denominado benzodiazepínicos 

que são fármacos ansiolíticos que atuam sobre o sistema nervoso central (SNC) e possuem 

efeitos sedativos e hipnóticos. Além de serem utilizados em tratamentos na saúde humana, 

é comum também serem usados em tratamentos veterinários (CARVALHO; DORDIO; 

RAMALHO, 2014; “DRUGBANK”, [s.d.]). Tais compostos obtiveram popularidade na 

sociedade nas décadas de 1970 e 1980 devido a eficácia nos tratamentos e apresentar 

menores efeitos depressores sobre o SNC (KAPCZINSKI et al., 2001) . 

 

Figura 3-Estrutura química do alprazolam 

 

Fonte: GONÇALVES et al., 2011 

 

 

  De acordo com a II Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no 

Brasil (2005), a classe dos benzodiazepinicos estão entre as drogas mais usadas. A pesquisa 

ocorreu em 108 cidades brasileiras com mais de 200.000 habitantes. Foram entrevistados 

7.939 pessoas. Destes 5,6% apresentaram-se como usuários (CARLINI et al, 2005) 

É incomum ocorrerem mortes por “ overdose” de benzodiazepínicos, isso por que 

eles tem um grande limite de segurança, porém esse fato induziu vários médicos a indicarem 

em excesso esses medicamentos, especialmente benzodiazepínicos como o diazepam, 
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lorazepam e o alprazolam que possuem ação mais breve, levando-os a considerá-los como 

medicações que não causariam riscos de dependência (HANSON & VENTURELLI, 1995). 

Normalmente a dependência ocorre quando os pacientes têm sintomas de insônia e 

ansiedade e recebem o tratamento com benzodiazepínicos, porém quando se interrompe esse 

tratamento, os médicos consideram uma piora no paciente e retomam o tratamento, o que 

ocasiona uma certa tolerância ao medicamento, e gera um constante aumento na dose do 

fármaco o que leva a dependência (HANSON & VENTURELLI, 1995). 

Um estudo realizado por Azevedo et al (2016), sobre a distribuição e a frequência do 

consumo de ansiolíticos benzodiazepínicos, constatou que o ALP entre os outros 

benzodiazepínicos estudados (Bromazepam, Clonazepam, Diazepam e Lorazepam) é o mais 

distribuído pelas farmácias e drogarias particulares, com média de 2,00 DHD (expresso em 

Doses Diárias Definidas por 1000 habitantes dia) para as capitais Brasileiras. 

Nos últimos anos foram realizados vários estudos retratando a ocorrência de 

benzodiazepínicos em águas de superfície, águas residuais afluentes e efluentes e água 

potável. Entre os BDZs encontrados em matrizes ambientais com mais frequência está o 

ALP (FENT; WESTON; CAMINADA, 2006; MENDOZA et al., 2014).   

Estudos relataram a concentração de ALP variando de 1-10 ng / g em lodo de esgoto 

(MASTROIANNI et al, 2013; SUBEDI et al, 2013) e concentrações acima de 100 ng / L em 

águas residuais das prisões (POSTIGO et al, 2011). Também foram estimadas taxas de 

remoções em ETEs que variaram de 30-35% (ESTEBAN et al, 2012;WU et al, 2015).  

Jiménez et al (2017), relataram  que a degradação de ALP (100 ug / L) em água de 

rio  foi em média de 5% após 36 semanas de exposição solar . Não foi observado alterações 

quando o monitoramento foi realizado com 2ugALP ̸ L. Segundo os autores, o ALP 

demonstrou-se persistente em águas superficiais e foi sugerido uma possível acumulação ao 

longo do tempo.  

Mendoza (2014) estudou a variação sazonal (inverno e verão) de dez drogas de 

abuso, sei metabólitos e três benzodiazepinas, entre eles o ALP, em águas superficiais dos 

rios Jarama e Manzanares em Madri- Espanha. O ALP estava entre os compostos mais 

presentes, com detecção de 100% em ambas as amostragens, tanto no verão quanto no 

inverno. Sua concentração média durante todos o período analisado foi de 6 ng L-1 não 

apresentando diferenças significativas nas diferentes estações. 

 Wu et al (2015), determinaram 15 fármacos psiquiátricos, sendo oito 

benzodiazepínicos, quatro antidepressivos, um antiepiléptico e dois metabólitos de 

benzodiazepínicos em efluentes, águas superficiais, água potável e águas residuais em 
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Xangai. As concentrações variaram de abaixo de ng L -1 a 68,2 ng L -1. O ALP variou de 1,9 

a 4,3 ng L -1 nas águas do rio Huangpu; concentração média de 2,5 ng L -1 em águas 

superficiais; de 2,4 ng L -1 para água potável e 4,9 ng L -1 em efluentes de águas residuais. 

 

3.4 Técnicas de remoção de fármacos 

 

Algumas características dos fármacos contribuem para estes serem causa de 

preocupação para o meio ambiente e para a saúde pública. A  solubilidade na água, 

polaridade, estrutura molecular, coeficiente de distribuição sólido-água (Kd), coeficiente de 

partição octanol-água (Kow) e resistência a biotransformação, mas também existem outros 

fatores que interferem no destino e na degradação dos fármacos no ambiente, tais como: 

estações do ano, pH do meio, temperatura e luz solar (SOUSA, 2015). Para que haja eficácia 

na remoção de poluentes em estações de tratamento convencionais, são efetuados diversos 

processos físicos químicos e biológicos em várias etapas, porém inúmeras vezes esses 

processos não são suficientes na remoção de fármacos (SOUSA, 2015). Existem métodos 

mais avançados para remoção destes compostos tais como oxidação química, radiação 

ultravioleta (UV), reatores de membrana, adsorção em carvão ativado, filtração por 

membranas entre outros (VERLICCHI, AL AUKIDY, ZAMBELLO, 2012). Entre inúmeros 

processos, os mais utilizados são a desinfeção por oxidação química, radiação UV, reatores 

de membranas ou carvão ativado (FATTA-KASSINOS et al., 2011). Nesta seção serão 

relatados os processos de ozonização, filtração por membrana, biorreatores de membrana, 

processos oxidativos avançados e adsorção. 

 

3.4.1  Ozonização 

 

O ozônio é um oxidante amplamente estudado para o tratamento da água na oxidação 

e desinfecção, na descoloração e na eliminação de micropoluentes (HUBER et al., 2003; 

VON GUNTEN, 2003). A oxidação pode ser realizada com a reação direta com o ozônio 

assim como com radicais hidroxila (OH) que são  oxidantes mais fortes em água. Quando 

refere-se ao tratamento de água potável os radicais hidroxila realizam somente uma função 

importante na oxidação de compostos que reagem vagarosamente com o ozônio (TERNES, 

T. e JOSS, 2006). 

A ozonização tem apresentado eficiência na remoção de um grande número de 

micropoluentes emergentes, demonstrando remoção de 90 % a 99% para diversos fármacos 
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e PCPs (produtos de cuidado pessoal) estudados por TERNES et al (2003) e HUBER et al 

(2005), porém isso não ocorre para compostos utilizados como constraste de raio-X, que 

revelaram pouca oxidação. 

Hernández- Leal et al (2011), analisaram uma gama de contaminantes (filtro UV, 

fragrância, biocida e surfactante) e avaliaram a remoção destes utilizando ozonização em 

água residual tratada biologicamente. Todos os compostos apresentaram remoção (>79%) 

do efluente tratado biologicamente aplicando-se 15 mg ̸ L de ozônio. Uma dose menor de 

ozônio (5mg / L) foi  utilizada em um outro estudo e também apresentou boa remoção para 

grande parte dos micropoluentes analisados (SUI et al, 2010) 

 

3.4.2 Biorreatores de membrana 

 

O sistema MBR é um sistema que combina a ultrafiltração fornecida pelas 

membranas submersas com o tratamento biológico. Os sólidos poluentes são separados 

quando as membranas microporosas são dispostas no tanque de arejamento. A figura 4 

representa este processo. 

 

Figura 4- Sistema MBR 

 

Fonte: Adaptado a partir de AgE, 2015 

 

Trinh et al (2012), analisaram a remoção de micropoluentes de MBR de escala 

completa e observaram a eliminação de (>90%) para grande parte dos micropoluentes, 

porém algumas substâncias apresentaram entre 24 a 68% de remoção, entre elas diazepam, 

diclofenaco, sulfametoxazol, carbamazepina entre outros. 

Sahar et al (2011), avaliaram a remoção de diversos antibióticos, sulfonamidas e 

trimetoprim em esgoto bruto, neste estudo utilizou-se o sistema de lodo convencional ativado  

com ultrafiltração (LCA-UF) e um sistema MBR de escala piloto. A eficiência do sistema 

MBR foi superior ao sistema LCA-UF. No sistema MBR as remoções foram de 99%, 70%, 
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61% e no sistema LCA-UF foram de 45%, 52% e 71% para trimetoprim, sufametoxazol e 

eritromicina, respectivamente. 

Badia-Fabregat et al (2015), utilizou o sistema MBR seguida de uma unidade de 

osmose reversa  para quantificar diversos fármacos, onde para o alprazolam foi detectado 

0,008 ug l  para um sistema sem adição de nutrientes e a remoção apresentada foi de 100%, 

já para um sistema com adição de nutrientes o ALP estava abaixo do limite de detecção. 

 

3.4.3 Filtração com membrana 

 

Tratamentos usando filtração com membrana  possibilitam reter os micropoluentes 

com uma peneira molecular, tais como a nanofiltração (NF) e a osmose reversa (OR). Dados 

da literatura evidenciam que esse processo remove de maneira eficaz um grande número de 

micropoluentes emergentes (SNYDER et al., 2007). No entanto, em esgotos tratados estas 

técnicas não são usuais. É previsto que esses processos não sejam atrativos economicamente 

quando comparado com outros processos avançados. Um exemplo é a dessalinização de água 

do mar a partir de OR, mesmo com constante otimização nos últimos anos, esta técnica  ainda 

apresenta custos elevados (BUSCH; MICKOLS, 2004). 

Apesar da microfiltração (MF) e a ultrafiltração (UF) serem eficientes para retirar a 

turvação, é comum não serem tão atrativas para remoção de microcontaminantes, isso 

porque os tamanhos dos poros da membrana costumam ser maiores que os tamanhos das 

moléculas desses contaminantes. Entretanto, tais compostos podem ser adsorvidos em 

polímeros de membrana assim como com interação de matéria orgânica natural (MON) em 

águas residuais. 

Jermann et al (2009), avaliaram fármacos como ibuprofeno e estradiol em UF e o 

efeito da incrustação pela MON.  Observaram  que a UF com membrana hidrofílica sem 

MON apresentou remoção de apenas 8% para o estradiol e eficiência insignificante para o 

ibuprofeno, já a membrana hidrofóbica demonstrou remoção de 80% para o estradiol e até 

25% para o ibuprofeno. A melhor remoção do estradiol foi pelo maior coeficiente de Partição 

de Carbono-Água da substância. 

A NF e a OR apresentam estruturas “mais apertadas” quando comparadas a MF e UF 

e são muito aplicadas na indústria pois são eficazes na remoção de contaminantes apesar de 

serem para alguns microcontaminates um pouco permeáveis (STEINLE-DARLING et al, 

2010). 
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Yangali-Quintanilla et al (2011), analisaram diversos tipos de contaminantes 

emergentes (fármacos, disruptores endócrinos, pesticidas e outros) e compararam a remoção 

destes por NF e OR. Os resultados obtidos foram semelhantes a retenção média da NF que 

foi de 82% para contaminantes neutros e 97% para compostos iônicos, e para OR foi de 85% 

e 99 % para remoção de compostos neutros e iônicos, respectivamente. 

 

3.4.4 Processos oxidativos avançados 

 

Os processos oxidativos avançados são processos que visam a formação dos radicais 

reativos hidroxila (OH). Os processos oxidativos avançados (POAs) mais usados são a 

combinação O3/H2O2, UV/H2O2 ou Fe2+/H2O2.  Devido a pouca seletividade dos radicais 

hidroxila ao reagirem, no decorrer deste processo, grande parte da oxidação é desperdiçada 

em compostos não alvos existentes na matriz. Em decorrência, acontece uma perda 

apreciável da eficiência da reação de oxidação dos micropoluentes emergentes. Do mesmo 

modo que na ozonização, nos POAs é atingida apenas a oxidação parcial dos compostos 

alvos. Assim, torna-se necessário uma análise da toxicidade e também uma caracterização 

da formação de subprodutos, com objetivo de analisar os ajustes e requisições da utilização 

de cada um dos tratamentos com POA para um aumento na qualidade do efluente tratado 

biologicamente (FERREIRA, 2011).    

Kim et al (2009 b) avaliaram  a eficiência de UV e UV / H2O2 na remoção de 41 

fármacos. Com o uso  apenas de UV, removeu  teores > 90% para alguns contaminantes, 

como diclofenaco e cetoprofeno. No entanto, remoções insuficientes foram apresentadas 

(24% -34%) para macrólidos. Quando adicionaram  H2O2 (7,8 mg / L) houve uma melhora 

na remoção, aumentando  até 90% para 39 dos 41 contaminantes. 

Klamerth et al (2010), estudaram  52 micropoluentes (produtos farmacêuticos, de 

cuidados pessoais e pesticidas) em um efluente de ETE utilizando foto-Fenton com luz solar  

reduzindo 48 contaminantes para abaixo do limite de detecção da técnica de medida. 

Fincur et al  (2017), avaliou a fotodegradação do ALP em suspensão de água através 

de diferentes processos oxidativos avançados, os diferentes efeitos foram testados  como tipo 

de irradiação ( UVA, VIS, solar ), fotocatalizador ( ZnO, P25), pH, etc. O sistema UVA / 

ZnO foi mais eficiente. Em fotólise direta o ALP foi decomposto em 26% em 60 min de 

degradação, porém com o ZnO, foi degradado 99,2 % em 10 min e na presença de P25 no 

mesmo tempo foi obtido 83,1 % de degradação. Os estudos foram realizados com 20 mL de 

0,03 mmol  / L  de ALP. 
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3.4.5 Adsorção 

 

A adsorção tem se destacado na remoção de poluentes na água como um processo de 

separação e purificação. A adsorção tem sido o foco de estudo de diversas áreas seja 

tecnológica, biológica ou aplicações nas indústrias e na proteção ambiental (COONEY, 

1999; CRINI, 2005; DABROWSKI, 2001; GURGEL, 2007; MCKAY, 1996). Adsorção é 

considerada um dos tratamentos mais eficientes para águas e esgoto e vem sendo muito 

utilizada para reduzir as concentrações de poluentes em efluentes nas indústrias (MOREIRA, 

2008). 

Segundo Masel (1996), “A adsorção é um fenômeno físico-químico em que o 

componente de uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase 

sólida. O material inicialmente adsorvido é chamado adsorvato, enquanto que a fase 

sólida que retém o adsorvato é chamada adsorvente. A remoção das moléculas a partir 

da superfície é chamada dessorção”. 

 A adsorção é classificada como física (fisiossorção) ou química (quimiosorção). Na 

adsorção física as forças atuantes são as de van der Waals que fixam as moléculas no carvão 

e apesar de serem interações fracas possuem um amplo alcance, nesse caso o processo é 

exotérmico e reversível (CHEREMISINOFF; ELLERBUSCH, 1978; MASSCHELEIN, 

1992). Na fisiossorção não ha modificação dos orbitais de espécies envolvidas, essa adsorção 

provém de uma atração por dipolos permanentes ou induzidos (DROGUETT, 1983). Na 

adsorção química as interações normalmente são iônicas ou covalentes e ocorrem com 

grupos químicos existentes no adsorvente, normalmente o processo é irreversível (HOMEM, 

2001; RUTHVEN, 1997). 

Existem diversos fatores importantes em um processo de adsorção, tais como 

propriedades do adsorvato e do adsorvente e condições de operações. Características 

importantes para o adsorvente são área superficial, densidade, hidro-fobicidade do material, 

tamanho dos poros e grupos funcionais em sua superfície. Para o adsorvato deve-se 

considerar a polaridade, solubilidade, acidez ou basicidade e tamanho da molécula. 

Temperatura, pH e natureza do solvente são condições operacionais importantes 

(COONEY,1999; NASCIMENTO et al, 2014). Tais propriedades apresentam-se detalhadas 

abaixo: 
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• O tamanho da molécula é relevante sempre que a taxa de adsorção é 

dependente do transporte intraparticular (DOMINGUES, 2005). 

• A polaridade indica se a espécie terá mais afinidade para o solvente ou para 

o adsorvente (DOMINGUES, 2005). 

• A temperatura no sistema altera a constante de velocidade de adsorção. Uma 

elevação da temperatura pode gerar um aumento na mobilidade das espécies 

devido ao aumento de energia cinética. O aumento da temperatura pode gerar 

também uma elevação da taxa de difusão intrapartícula do adsorvato 

(JIMENEZ, BOSCO, CARVALHO, 2004). De acordo com Khattri e Singh 

(1999), esse aumento ainda pode alterar o potencial químico do adsorvato e a 

solubilidade. Portanto a mudança da temperatura altera a capacidade de 

adsorção (NASCIMENTO et al, 2014). 

•  O pH determina o grau de distribuição das espécies e assim afeta a adsorção 

em uma proporção maior ou menor de acordo com a composição e as 

características de sua superfície. Uma boa relação da carga presente na 

superfície em função do pH é o ponto de carga zero (pHPZC) que é o valor de 

pH na qual a carga líquida do adsorvente é nula (NASCIMENTO et al, 2014). 

• O pHPCZ é baseado na teoria que o adsorvente em solução aquosa pode 

adsorver íons OH- ou H+, a carga da superfície variará de acordo com o pH 

da solução. Os grupamentos superficiais de cada sítio ativo do material 

adsorvente podem tanto dissociar quanto associar prótons da solução de 

acordo o pH da solução e as características do adsorvente. Assim, a superfície 

fica carregada positivamente quando associa prótons em condições ácidas e 

negativamente quando perde prótons para a solução em condições básicas 

(CEROVIC et al, 2007). A relevância deste parâmetro é que há uma melhor 

adsorção quando existem cargas opostas entre o adsorvato e adsorvente 

gerando uma maior interação eletrostática entre eles. Quando as cargas são 

iguais a adsorção é desfavorecida pois ocorre uma repulsão eletrostática 

(TOLEDO et al, 2005). 

Outras análises também costumam ser importantes nos processos de caracterízação 

dos adsorventes tais como : 

• O número de iodo, é expresso pela quantidade de iodo adsorvido em 

miligramas por grama de carvão ativado, o método pode ser um indicativo de 
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porosidade e costuma ser utilizado na indústria para medir o nível de ativação. 

Para determinados carvões ativados o número de iodo pode estimar a área 

superficial, porém isso não é regra pois há diversos pontos a serem analisados 

como distribuição de volume de poros e condições do processo (DE LIMA, 

2013). 

• O tamanho de partícula, este pode ser analisado a partir da técnica DLS- 

Espalhamento de Luz dinâmico, esta técnica mede tamanho e distribuição do 

tamanho de moléculas e partículas na faixa de nanometros ou mesmo de 

microns.  A luz laser é espalhada em diferentes intensidades através do 

movimento browniano das moléculas ou partículas, o resultado das flutuações 

de intensidade gera a velocidade do movimento browniano e portanto o 

tamanho de partícula a partir da relação Stokes- Einstein (MALVERN, 2017). 

• A morfologia e a composição química utilizando a técnica de Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) acoplada ao Espectrômetro de Energia 

dispersiva (EDS). A imagem eletrônica de varredura ocorre pela incidência 

de um feixe de elétrons o qual gera a emissão de elétrons secundários, 

retroespalhados. Os sinais sofrem variações conforme as variações da 

superfície de acordo com que o feixe de elétrons primários vai varrendo a 

amostra. Os elétrons retroespalhados geram imagem característica de 

mudança de composição, já os secundários disponibilizam imagem de 

topografia da superfície da amostra e também são encarregue pelas imagens 

de alta resolução (DUARTE et al, 2003). 

O estudo de adsorção pode envolver análises em batelada (banho finito) e coluna de 

leito fixo ou expandido. Na batelada utiliza-se um volume fixo de solução a ser tratada e 

podem ser obtidas informações quanto ao equilíbrio, cinética e termodinâmica do processo. 

Quando se utiliza coluna, o volume tratado varia com o tempo. O sistema em coluna utiliza 

de uma coluna com dimensões conhecidas a qual contém o material adsorvente e por ela 

ocorre a passagem da solução a ser tratada (NASCIMENTO et al, 2014). 

Existem diversos materiais que são utilizados como adsorventes tais como argilas, 

materiais silicosos, bioadsorventes, resíduos industriais e carvões ativados 

(AHMARUZZAMA, 2008). 

Os materiais de argila são considerados bons adsorventes. Eles apresentam uma 

estrutura em camadas e são classificados pelas diferenças entre estas estruturas. Existem 
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diversas classes tais como: mica, serpentina, vermiculita entre outras (SHICHI e TAKAGI, 

2000).  

Kaleta (2006) utilizou como adsorvente a argila clarion modificada e clinoptilólito 

para remoção de compostos fenólicos em água. A modificação deste material melhorou sua 

capacidade de adsorção. O carvão ativado apresentou capacidade de adsorção de 13,22 g / 

kg, a argila modificada de 1,24 g / kg e clinoptilolito de 0,23 g / kg. 

Há um aumento na utilização de materiais silicosos como adsorventes, tais como 

alunite, grânulos de sílica e perlite e dolomite. Eles vem sendo estudados para o tratamento 

de águas residuais pela ampla disponibilidade e baixo preço. Os grânulos de sílica tem se 

destacado (KRYSZTAFKIEWICZ  et al, 2002; PHAN, 2000), devido à reatividade química 

ocasionada pela presença de grupos de silanol em sua superfície, além de apresentar textura 

porosa e elevada área superficial, porém  em soluções alcalinas a sua utilização acaba sendo 

limitada em pH menores que 8 (AHMED e  RAM, 1992). 

 Na bioadsorção são utilizados materiais biológicos como a quitina, quitosana, 

leveduras entre outros, eles são usados como quelantes e complexantes para remover, por 

exemplo, compostos fenólicos (Ahmaruzzama, 2008). 

Dursun e kalayci (2005) avaliaram a remoção de fenol em quitina. A capacidade  

adsortiva da quitina foi de 21,5 mg  ̸g . 

Gabarron et al (2016) estudou o comportamento de fármacos psiquiatricos na 

adsorção com carvão ativado granular  e relatou remoções de praticamente 100% para 

alprazolam, diazepam e lorazepam e 80% para carbamazepina. 

Um dos materiais mais comuns utilizados como adsorventes são os carvões ativados 

(CA) comerciais, comumente derivados de materiais como madeira, casca de coco, lignite. 

Frequentemente aplicados devido a seu baixo custo e boa disponibilidade (ILLAN et al, 

1996; CARRASCO et al, 1996).  

Os resíduos de indústrias e subprodutos da agricultura também podem ser 

considerados como adsorventes. Sendo estes de baixo custo, devido a sua abundância e 

pouco processamento (Ahmaruzzama, 2008). Materiais como serragem, casca de arroz e 

outras cascas, por exemplo, foram utilizados como adsorventes. Tais materiais além de 

apresentar-se como bons adsorventes devido a características fisico-químicas também estão 

disponíveis em grandes quantidades (GARG et al, 2004).  Edgehill e Lu (1998) estudaram o 

uso da casca de pinheiro carbonizada para remoção de fenol em substituto a diferentes 

carvões ativados.  
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3.5 Resíduos Industriais 

 

Segundo a norma NBR-10004, resíduos sólidos são “Resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia 

disponível. ”  

Grande parte dos municípios brasileiros descarta os resíduos em lixões, isso porque a 

compostagem, reciclagem e incineração podem requerer um maior custo (KANAYAMA, 

1999), porém é viável obter economia de energia através de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos preservando a energia da diminuição de consumo, reaproveitando materiais 

recicláveis, assim como a partir da queima de resíduos (OLIVEIRA, 1969). Os resíduos 

podem ser reduzidos, reutilizados e reciclados (RRSU) assim como também podem ser 

recuperados. 

Resíduos industriais são gerados em diversas áreas industriais como automotiva, 

química, têxtil, metalúrgica, alimentícia, madeireira, entre outras. O lixo industrial compõe 

diversas substâncias como cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, madeira, 

plásticos, metal, papel, borracha, escórias, cerâmicas e vidros. Inclui-se nesses resíduos 

grande parte de lixo tóxico o qual precisa de maior atenção e tratamento específico devido 

ao potencial de envenenamento (COLEFAR,2014). 

Segundo Vasconcellos et al (2004), empresas as quais administram de maneira 

correta os rejeitos apresentam vantagens sobre a legislação como diminuição de custos com 

incineração, lucros com venda dos resíduos para empresas, redução de impactos ambientais 

além de serem melhores vistas pela sociedade. 

Empresas do setor de papel e celulose, painéis obtido a partir de madeira, 

termoelétricas e siderurgia são exemplos que usam a biomassa como fonte de energia a qual 

é obtida de materiais lignocelulósicos. No entanto, a um outro resíduo, as cinzas o qual gera 

preocupações devido ao seu destino incerto (CARDOSO, 2014). 
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3.5.1 Cinzas provenientes de caldeiras 

 

As cinzas são os resíduos sólidos obtido nas caldeiras de cogeração de energia com 

a combustão de biomassa. A biomassa é de acordo com a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), “todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal 

ou vegetal), que pode ser utilizada na produção de energia” .  Alguns exemplos de fontes de 

biomassa comumente usados para gerar energia são bagaço de cana de açúcar, madeira, 

palha, casca de arroz, milho, capim elefante. A utilização da biomassa para gerar energia 

está aumentando cada vez mais, a biomassa é uma das fontes renováveis mais abundantes e 

apresenta ciclo fechado de carbono, reduz emissões de CO2 e outras fontes prejudiciais ao 

meio ambiente (GONZALES, 2014). 

Com o uso das biomassas para geração de energia limpa por meio de sua queima em 

caldeiras, surge a necessidade de uma destinação correta e sustentável das cinzas residuais 

geradas (GONZALES, 2014). 

Na literatura encontram-se trabalhos com cinzas provenientes de diversos materiais 

como de casca de arroz, de bagaço de cana, assim como cinzas de madeira em diferentes 

aplicações.  

Lima et al (2011), avaliaram  a durabilidade de concretos com a cinza do bagaço de 

cana em substituição a agregado miúdo e concluiram  que as cinzas podem ser usadas como 

substituto parcial (30 e 50 %) em artefatos de concreto na infraestrutura urbana. 

Silveira (1996) analisou o uso da cinza da casca de arroz na durabilidade de concretos 

e argamassas. Della et al. (2001), caracterizaram a cinza de casca de arroz para fabricação 

de refratários de sílica. 

Bellote et al. (1998), avaliaram a utilização da cinza de caldeira proveniente da 

queima de biomassa da madeira e resíduo de celulose em plantios florestais e observaram 

grande melhora nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. 

Vogel et al. (2002), utilizaram diferentes doses de cinzas de biomassa de caldeira 

obtida pela queima de biomassa de acácia negra, para avaliar os efeitos no crescimento de 

plantas de Acácia mearnsii. Observaram  influência positiva no crescimento de Acacia 

mearnsii aos 12 meses de idade. 

Kim et al (2008), realizaram um estudo comparativo da capacidade  adsorvente de 

cinza de casca de arroz (RHA) e de gel de sílica de casca de arroz (RHS) na adsorção de 

ácidos graxos livres, os dois materiais  apresentaram eficácia similares. 
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3.5.2 Mistura de Carvão Ativado Pulverizado de Pinus e Terra Diatomácea (CAPP ̸ 

TD) 

 

A mistura de carvão ativado de pinus com terras diatomáceas vem sendo muito 

utilizado em indústrias de alimentos, bebidas e usinas que produzem açúcar líquido. A 

aplicação deste depende do tipo de processo, usualmente com finalidade de melhorar a 

filtrabilidade do sistema, após permanecer por um período em contato com a solução, estes 

materiais são separados por filtro prensa ou vácuo e geralmente vão para aterros indiustrias 

na forma de resíduos. 

São gerados anualmente aproximadamente 40 toneladas da mistura de CAPP ̸ TD, 

nessa mistura CAPP e TD (70:30) a função é formar camadas de filtração para os xaropes 

de balas e quando atingem a saturação são retirados do leito de filtração, misturados e 

enviados para aterros industriais (LIMA et al, 2017). 

 

3.5.2.1 Terra Diatomácea 

 

As diatomáceas “vivem em ambientes aquáticos marinhos ou de água doce, 

participando da composição do fitoplâncton ou aderidas a um substrato em águas pouco 

profundas. São organismos autótrofos que apresentam clorofilas a e c, caroteno e xantofilas, 

armazenando óleos como reserva. As diatomáceas são revestidas por uma parede celular 

formada por sílica e, ao morrerem, contribuem para a formação do sedimento denominado 

“terra de diatomáceas”, utilizado em indústrias. ” (VIDOTTI e ROLLEMBERG, 2003). A 

figura 5 ilustra as diatomáceas (CAVALCANTE, 2012) 
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Figura 5- Imagens de Diatomáceas  

 

 Fonte: (CAVALCANTE, 2012) 

A terra diatomácea é um pó inerte resultante da fossilização de algas diatomáceas, 

ela é caracterizada como um sedimento amorfo de natureza silicosa (LORINI et al, 2001; 

SOUZA et al, 2003; CIEMIL, 2008) e está apresentada na figura 6.  
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                        Figura 6- Terra diatomácea  

 

                         Fonte: (www. gogle.com/imagens) 

A sílica opalina é a principal componente da terra diatomácea, mas ela pode possuir 

também ferro, magnésio, sódio, potássio, cálcio, alumínio em menor quantidade. Minerais 

secundários também podem ser detectados como argilominerais, areias quartzosas, gipsita, 

mica, calcita, feldspato e carbonatos de cálcio e magnésio e algumas impurezas (SOUZA et 

al, 2003; FRANÇA et al, 2008). Esses minerais possuem grande área superficial específica, 

sua estrutura se parece a um favo de mel e possuí baixa densidade, tais características 

demonstram o amplo uso das terras diatomáceas em diversas áreas como isolamento térmico 

e acústico, em adsorção de metais pesados em processos de filtração e clarificação de cerveja 

entre outros (SOUZA et al, 2003; PEDRO et al ,2002). 

 

3.5.2.2 Carvão ativado 

  

O carvão ativado apresenta uma alta porosidade ocasionando uma ampla área 

superficial e melhor adsorção. Provém de materiais orgânicos com elevada porcentagem de 

carbono e sua origem pode ser vegetal (madeira, sementes, cascas de coco entre outros), 

animal (ossos) e mineral (carvões minerais, petróleo, material betuminoso entre outros) 

(MARSH, RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006; TONUCCI, 2014). 

http://gogle.com/imagens
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 Existem dois processos de ativação do carbono, a ativação química e a ativação 

física. A ativação química é um processo que envolve agentes químicos tais como cloreto de 

zinco (ZnCl2) ou ácido fosfórico (H3PO4) com função de desidratar o material carbonáceo. 

Uma das vantagens da ativação química é que os poros gerados são maiores, o que favorece 

a adsorção de grandes moléculas (MASSCHELEIN, 1992). 

A ativação física é realizada com gases oxidantes, geralmente H2O ou CO2 em 

temperaturas elevadas, elevando a porosidade do material (SHIRAHAMA et al., 2002). Os 

poros do carvão ativado são classificados de acordo com seu tamanho, conforme 

denominados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Classificação dos poros de CA (Ruthven, 1984) 

 Microporo Mesoporo Macroporo 

Diâmetro Å < 20 20-500 >500 

Volume do poro 

(cm3/g) 

0,15-0,5 0,02-0,1 0,2-0,5 

Área superfícial 

(m2/g) 

100-1000 10-100 0,2-5 

Densidade da partícula 0,6-0,9 g ̸ cm3; porosidade 0,4- 0,6. 

 

A Figura 7 apresenta os diferentes tipos de poro em um carvão ativado. 

 

Figura 7- Representação de uma partícula de carvão ativo e seus diferentes tipos de poros. 
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Fonte: (SWIATKOWSKI, 1998) 

O carvão ativado possui uma grande área superficial e possui uma ótima remoção 

para inúmeros contaminantes, podendo assim ser empregado no tratamento de efluentes 

(XING et al, 2008). 

A adsorção utilizando carvões ativados é muito empregada no controle de sabor e 

odor na água potável além de ser uma técnica atrativa para o tratamento de efluente 

secundário. A adsorção demonstrou-se mais eficiente que o processo de coagulação-

floculação na remoção de microcontaminantes (K.-J. Choi et al, 2008). 

O CAP foi considerado eficiente no tratamento de compostos orgânicos persistentes 

e não biodegradáveis além de apresentar a vantagem de poder ser utilizado como carbono 

fresco continuadamente ou ser usado ocasionalmente quando ha´ maior presença de 

contaminantes (SNYDER et al, 2007). 

Kovalova et al (2013) avaliaram a remoção de contaminantes de um efluente 

hospitalar tratado com MBR (biorreator de membrana) utilizando o CAP com um tempo de 

retenção de dois dias e doses de 8, 23, 43 mg L-1. O reator CAP foi eficaz para grande parte 

dos micropoluentes (produtos farmacêuticos, metabólitos e produtos químicos industriais). 

A redução dos produtos farmacêuticos e metabólitos foi de 86%. 

 TERNES et al (2004), utilizaram 0,2 mg/L de carvão ativado na remoção de 

Diazepam em águas residuais e efluentes hospitalares com uma eficiência de 99%.  

SILVA (2012), estudou a adsorção de antibióticos em água (Amoxicilina, 

Ampicilina, Cefalexina e Ciprofloxacina) e relatou uma alta eficiência com remoção de 90% 

para todos os antibióticos usando carvão ativado. 

SNYDER et al. (2007), realizaram um estudo com 28 EDCs (Compostos 

perturbadores endócrinos) , fármacos e  PCPs, onde analisaram a remoção desses compostos 

em águas superficiais utilizando carvões ativados comerciais nas concentrações de 5 e 35 

mg/L , sendo as matrizes fortificadas com 100 ng/L de cada contaminante e o tempo de 

contato de 4 horas. Este trabalho apresentou uma eficiência de remoção entre 15 a 95 % para 

a concentração de 5 mg/L e de 90 % para a concentração de 35 mg/L dos compostos. 

Westerhoff et al (2005) avaliaram a remoção de 62 compostos perturbadores 

endócrinos e produtos para cuidados pessoais, utilizando CAP. Eles analisaram 4 fontes de 

águas superficiais dos EUA. As amostras foram fortificadas com 10 a 250 ng L -1 dos 

micropoluentes. As dosagens de CAP foram 1,5 e 20 mg L -1 com tempo de contato de 1,4 e 

24 horas. Observaram  que o tempo de contato não foi tão importante quando há um aumento 

na dosagem do CAP e houve uma melhora da remoção dos contaminantes estudados. Uma 
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remoção acima de 80% foi constatada para todos os micropoluentes estudados quando 

utilizou-se dosagens de 20 mg L -1 . 
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4 Materiais e Métodos 

 

4.1 Caracterização dos Resíduos 

 

 Foram caracterizados dois resíduos como adsorvente do ALP: resíduo de casca de 

caldeira (RCC) e uma mistura (70:30) de carvão ativado de pinus pulverizado com terras 

diatomáceas (CAPP/TD). O carvão ativado de pinus (CAPP) foi usado para comparação de 

valores com os materiais alternativos na etapa de caracterização.  

O RCC utilizado neste trabalho foi proveniente da queima incompleta de biomassa 

(resíduos de pinus ou eucalipto) em caldeiras para geração de vapor na indústria madeireira 

e afins (compensados), esse resíduo não é 100% cinza, ele apresenta um percentual de 

carbono e por isso pode ser aplicado como adsorvente. O RCC (Figura 8) foi cedido pela 

empresa Alphacarbo Industrial Ltda. 

 

Figura 8-Resíduo de casca de caldeira: antes da moagem e pós moagem. 

 

 

O CAPP/TD (Figura 9) é um resíduo sólido composto por carvão ativado e terras 

diatomáceas usado na purificação de xaropes em indústrias de balas. O  resíduo CAPP/TD 

utilizado neste trabalho foi recuperado por de LIMA et al (2017), que otimizou as condições 

de limpeza e reativação do material adsorvente (etanol 95%  e tratamento térmico a 800 °C). 
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Figura 9- Mistura de carvão ativado e terra diatomácea (CAPP/TD) 

 

 

4.1.1 Teor de Cinzas nos resíduos  

 

O teor de cinzas foi medido a partir de uma massa de 2g do material previamente 

seco em estufa, calcinado em forno mufla por 24 h a uma temperatura de 750°C (método 

ASTM D 2866-94). Após atingir temperatura ambiente, foi obtida a porcentagem de massa 

em relação a massa inicial do carvão a partir da Equação 1: 

 
%𝐶 =

(𝑃2 − 𝑃1)

𝑚
∗ 100 

(1) 

 

Em que, 

C = % de cinzas 

P1 = massa do cadinho vazio em g. 

P2 = peso final do cadinho com a amostra calcinada. 

m= massa do material seco. 

 

4.1.2 Densidade Aparente e Umidade 

 

Primeiramente realizou-se a pesagem de uma proveta vazia, logo após foi adicionado 

amostra seca do resíduo carbonáceo até a marca de 100 mL, então foram realizadas batidas 

contínuas até compactar completamente o adsorvente na coluna para então ser anotado o seu 
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volume, na sequência pesou-se a proveta contendo a amostra e determinou-se a densidade 

aparente (ABNT NBR 12076) através da Equação 2: 

 
𝐷 =

𝑃2 − 𝑃1

𝑉
∗ (1 −

%𝑈

100
) 

(2) 

 

Onde: 

P1 = proveta vazia 

P2 = proveta + amostra 

V = volume do CA na proveta  

U = umidade das amostras (RCC, CAPP/TD, CAPP) 

A umidade foi medida com o uso de um analisador de umidade por infravermelho 

 

4.1.3 pH 

 

Para análise do pH ferveu-se 2,5 g de amostra em 50 mL de água por 5 min., em 

seguida a amostra foi filtrada, resfriada e medido o pH da solução (ASTM D 3838-80). 

 

4.1.4 Determinação do número de Iodo 

 

Foram adicionados 10 mL de HCl 5% (v/v) em cada  amostra de material (RCC, 

CAPP-TD e CAPP)  e deixados em ebulição por 30 s, então foram adicionados 50 mL de 

uma solução de  iodo 0,1 N e agitados por 30 s manualmente. Na  sequência  filtrou-se 

descartando-se as primeiras gotas, pipetou-se 25 mL desta solução e  titulou-se com 

tiossulfato de sódio 0,1 N até se obter uma coloração levemente amarela, logo após 

adicionou-se 2 mL de amido 0,5 % (m/v) e continuou-se a titulação até obtenção de uma 

leve coloração rosa (ASTM D 4607-94). 

 

4.1.5 pH do Ponto de Carga Zero (pHPZC ) 

 

Na determinação do ponto de carga zero foram pesados 0,1 g de amostra e 

adicionados a 10 mL de uma solução de NaCl (0,1 mol\L) variando-se o pH de 2 a 12 em 

recipientes diferentes. Medidas de pH foram realizadas antes e após 24 h de agitação no 

shacker (Tecnal TE - 420). Um gráfico foi gerado (pH final- pH inicial) em função do pH 

inicial (SILVA et al., 2010). 
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4.1.6 Tamanho de partícula  

 

Para obtenção do tamanho de partícula das amostras, preparou-se uma suspensão de 

carvão em água e realizou-se as leituras em um aparelho Zeta Sizer Nano Series zs-90- 

Malvern. 

 

4.1.7 Análise de Área Superficial - BET 

 

A área superficial foi obtida pelo método Brunauer-Emmett-Teller (BET) através da 

adsorção de N2 a 77 K. O volume total de poros foi determinado pelo volume de N2 adsorvido 

a uma pressão relativa alta (SILVA et al., 2010). As medidas foram efetuadas no aparelho 

Quantachrome NovaWin na Universidade Estadual de Maringa (UEM). 

 

4.1.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada ao Espectrômetro de 

Energia dispersiva (EDS) 

 

A morfologia e a composição química dos resíduos carbonáceos foi estabelecida 

através desta técnica, utilizando o aparelho Hitachi High Tech TM 3000 acoplado a um EDS 

Swif ED 3000 em 15Kv.   As amostras foram previamente secas e adicionadas ao local de 

leitura utilizando fitas de carbono dupla face. 

 

4.1.9 Determinação de Grupos ácidos e básicos nos materiais alternativos 

 

Os grupos ácidos e básicos foram determinados através da titulação de Boehm 

(BOEHM, 1994). Primeiramente foram adicionados separadamente 0,5g de cada material 

carbonáceo em 25 mL de hidróxido de sódio (0,1 mol / L) , bicarbonato de sódio (0,05 mol 

/ L)  carbonato de sódio (0,05 mol / L) e ácido clorídrico (0,1 mol / L). Os erlenmeyers foram 

colocados sob agitação por 24h, então as soluções foram filtradas e retiradas alíquotas de 10 

mL, as quais foram tituladas com HCl (0,1 mol / L) ou NaOH (0,1 mol / L). Os grupos 

carboxílicos foram calculados pela neutralização com bicarbonato, os grupos lactônicos pela 

diferença entre os resultados da neutralização com bicarbonato e carbonato e os grupos 

fenólicos pela diferença dos dados obtidos com a neutralização de carbonato e hidróxido de 

sódio (BARBOSA et al, 2014; FIERRO et al 2008). Os grupos básicos foram obtidos através 
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da quantidade de HCl reagida com a superfície dos materiais carbonaceos (BARBOSA et al, 

2014; FIERRO et al 2008). Os resultados foram calculados a partir da Equação 2: 

 

 
mEq  ̸g =

𝑉𝑇. 𝑁. (𝑉𝑏 − 𝑉𝑎𝑚)

𝑉𝑎𝑙. 𝑚
 

(3) 

   

Em que,  

VT = Volume total da solução (mL) 

N = Concentração da solução do titulante (N) 

Vb = Volume gasto na titulação do branco (mL) 

Vam = Volume gasto na titulação da amostra (mL) 

Val = Volume da alíquota titulada (mL) 

 

4.1.10 Voltametria de pulso Diferencial. 

 

As medidas de concentrações de ALP foram realizadas por voltametria de pulso 

diferencial (PD- AdsCSV) utilizando  a metodologia otimizada e validada por NUNES et al 

(2015), os parâmetros utilizados foram potencial de acumulação de -0,8 V, tempo de 

acumulação de 120 s, taxa de varredura de 25 mV s-1, tempo de equilíbrio de 5 s, tempo de 

pulso de 40 ms e amplitude de pulso de 80 mV. 

 O aparelho utilizado foi o Methrom 757VA Computrace, acoplado por uma interface 

a um micromputador, com a utilização do software VA Computrace e uma cela 

eletroquímica composta por 3 eletrodos, sendo o eletrodo de trabalho o de gota pendente de 

mercúrio (HMDE). 

 

4.1.11 Estudo Comparativo dos materiais carbonáceos. 

 

O estudo comparativo entre os materiais foi realizado adicionando-se uma massa de 

0,01g de cada material carbonáceo (massa seca CAPP/TD =0,0092g ; massa seca RCC= 0,0073 

g; massa seca CAPP= 0,0090 g) em 100 mL de solução de ALP (1 mg L-1) em seus respectivos 

erlenmeyers e deixados sob agitação por 90 min. Em tempos determinados as soluções foram 

filtradas, alíquotas  foram retiradas e diluídas em tampão fosfato e água para uma 

concentração final de 10,05 ug L-1 e o residual de ALP foi medido por voltametria de pulso 
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diferencial (NASCIMENTO et al., 2014). Os resultados foram apresentados em percentual 

de remoção a partir da Equação 3: 

 

 
% 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 =

100(𝐶0 − 𝐶𝑒)

𝐶0
 

(4) 

   

Em que, 

C0 = Concentração inicial 

Ce = Concentração final 

 

4.2 Estudo de adsorção de ALP em batelada 

 

Nos estudos em batelada, avaliou-se o tempo de contato entre o ALP e o adsorvente, e a 

dosagem de adsorvente. 

 

4.2.1 Tempo de Contato entre Analito e Adsorvente 

 

Para o estudo do tempo de contato, foram preparadas em balões volumétricos 

distintos de 100 mL, soluções de ALP de 1,005 mg L-1 e adicionadas aos respectivos 

erlenmeyers contendo 0,01 g de resíduo (massa seca CAPP/TD =0,009g ; massa seca RCC= 

0,0073 g) que logo em seguida foram colocadas em uma mesa agitadora-shacker (Tecnal TE 

- 420) a temperatura ambiente. Em tempos determinados as soluções foram filtradas, 

alíquotas  foram retiradas e diluídas em tampão fosfato e água para uma concentração final 

de 10,05 ug L-1 e o residual de ALP foi medido por  voltametria de pulso diferencial 

(NASCIMENTO et al., 2014). Os resultados foram apresentados em percentual de remoção 

como descrito anteriormente na equação 3. 
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4.2.2 Estudo do efeito da dosagem dos adsorventes na sorção de ALP 

 

Para este experimento foram fixadas a concentração de ALP (1 mg L-1) e o tempo de 

contato (60 min) para o RCC e para CAPP / TD (90 min) a partir do estudo do tempo de 

equilíbrio. As massas secas do RCC e CAPP / TD foram variadas de acordo com a tabela 2, 

então foram adicionadas a seus respectivos erlenmeyers e colocadas no shacker pelo tempo 

definido, então foram filtradas, retiradas as alíquotas e diluídas em tampão fosfato e água 

para a concentração final de 10 ug L-1 (NASCIMENTO et al., 2014).  

 

Tabela 2- variação de massas dos adsorventes (g). 

RCC 0,0011 0,0018 0,0036 0,0054 0,0073 0,011 

CAPP / TD 0,0014 0,0023 0,0046 0,0069 0,009 0,014 

  

Os resultados foram apresentados graficamente plotando-se a concentração de ALP 

em função da massa de resíduo (mg L-1) /g (adsorvente) e outro gráfico relacionando o 

adsorvato na fase líquida e sólida (Equação 5) 

 
𝑞 =

(𝐶0 − 𝐶𝑒). 𝑉

𝑚
 

(5) 

 Em que, 

C0 = Concentração inicial 

Ce = Concentração final 

V = Volume da solução 

m = massa das amostras (RCC, CAPP / TD) 

 

   

4.3 Estudo de sorção de ALP em coluna de leito fixo 

 

O uso de colunas de leito fixo foi planejado visando uma aplicação em sistemas de 

tratamento de águas, onde o fluxo de água a ser tratado passa por uma coluna empacotada 

com material adsorvente, aumentando a velocidade de remoção do fármaco. 

As colunas foram preparadas usando-se seringas com diâmetro fixo de 5,5 mm e 

massa fixa do resíduo de 0,1 g  (massa seca CAPP/TD = 0,0924 g ; massa seca RCC = 0,0726 g). 

Como as densidades dos resíduos são diferentes, as alturas de compactação das colunas 

foram diferentes, sendo 2,5 cm para RCC e 1,9 cm para CAPP / TD. A medida da altura foi 

feita após ocorrer a compactação do material seguido da passagem de água via bomba 
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peristáltica. Nas extremidades da coluna foram adicionadas aproximadamente 0,01g de 

algodão para impedir vazamento do resíduo. 

Para o sistema de adsorção em coluna de leito fixo utilizou-se também uma bomba 

peristáltica para alimentação da solução de ALP (Figura 10). A solução contendo ALP 

passava ao longo do leito ficando retida no resíduo, enquanto que o solvente era coletado na 

outra extremidade da coluna e realizada a medida residual do fármaco em solução através 

de curva de adição de padrão por voltametria.  

 

 

 

 

4.3.1 Limpeza da Coluna para Reuso. 

 

Para a limpeza da coluna de RCC foram utilizados no mínimo 10 mL de água entre 

cada medida. Para confirmar a ausência de memória na coluna, medidas voltamétricas foram 

realizadas em água ultrapura após a passagem pela coluna confirmando a limpeza da mesma. 

Para a coluna de CAPP / TD, a limpeza usando a água deionizada não foi eficiente, desta 

forma, foram testadas soluções contendo metanol (10 e 50 %) (V/V) com volumes que 

variaram de 10 e 40 mL, soluções de HCl 1 mol /L (20 a 40 mL) e soluções de HCl 2 mol 

/L (20, 40 e 50 mL). A única limpeza considerada eficiente foi a realizada com 50 mL de 

HCl 2 mol /L em vazão de 0,96 (mL min-1) e realizada a lavagem com água após este 

processo. 

 

Figura 10-a) Sistema em fluxo usando bomba peristáltica b) Coluna empacotada com 

material carbonáceo para adsorção de ALP. 
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4.3.2 Otimização do processo de adsorção 

 

Para avaliar os melhores parâmetros para o processo de adsorção de ALP em cada 

material, aplicou-se um planejamento fatorial 23, investigando a influência dos fatores pH, 

temperatura e vazão de fluxo na coluna. Os fatores foram variados em dois níveis e duas 

medidas no ponto central foram realizadas para estimar o erro experimental. Para a coluna 

preenchida com CAPP/TD, utilizou-se pH de 4, 6 e 8; temperaturas de 25, 30, 40 ºC, vazões 

de fluxo da bomba peristáltica de 0,56, 0,78 e 0,96 mL.min-1, concentração fixa do ALP de 

150 mg L-1. Os níveis usados no planejamento fatorial usando coluna de RCC foram os 

mesmos para pH e temperatura, no entanto, variou-se as vazões da bomba peristáltica em 

0,9, 1,3 e 1,7 mL min-1. e a concentração do ALP para este estudo foi de  50,05 mg L-1.  

 As vazões de fluxo da bomba peristáltica foram determinadas com uso de uma 

proveta e um cronômetro. 

Em todos os experimentos do planejamento, as soluções de ALP passaram pela 

coluna e foram coletadas na saída da mesma, diluídas e medidas por voltametria de pulso 

diferencial. O planejamento apresentou 10 experimentos, sendo que no ponto central 

realizou-se duplicatas, após cada medida a coluna foi limpa como descrito anteriormente. 

Os resultados do planejamento fatorial foram avaliados no nível de 95% de confiança com 

o auxílio do software Minitab for windows versão 16.1.2. 

 

4.3.3 Curva de ruptura 

 

Para a curva de ruptura foi utilizada uma concentração de 15 mg.L-1 para ambos os 

resíduos.  A solução de alimentação passou através da coluna e na base (saída) foram 

coletadas alíquotas, em tempos determinados e cronometrados (5 a 115 min para RCC e 15 

a 150 min para CAPP/ TD); os parâmetros de remoção usados foram os seguintes: pH 4, 

temperatura ambiente e vazão de 0,56 mL min-1 para CAPP / TD; e pH 6, T = 30° C e vazão 

=1,3 mL min-1 para o RCC. As amostras coletadas foram diluídas em tampão fosfato e água 

e medidas por voltametria.  Para este procedimento não foi realizada nenhum tipo de limpeza 

entre as coletas, visto que o objetivo era encontrar o ponto de saturação da coluna. 

 



35 

 

4.3.4 Adsorção de ALP em amostras reais  

 

Para este estudo foi coletada água de lago (Campus Cedeteg), dopada com uma 

concentração conhecida de ALP (150 mg L-1 para CAPP / TD; 50 mg L-1 para RCC) para 

verificação da adsorção do fármaco frente a presença de  possíveis interferentes naturais 

presentes na amostra real. Os parâmetros de remoção usados foram os seguintes: pH 4, 

temperatura ambiente e vazão de 0,56 mL min-1 para CAPP / TD; e pH 6, T = 30° C e vazão 

=1,3 mL min-1 para o RCC.  

 

4.3.5 Variações nas concentrações dos resíduos utilizados 

 

  Neste trabalho utilizou-se diferentes concentrações de ALP. No estudo em batelada 

trabalhou-se com 1 mg L-1 devido as pequenas massas utilizadas, já no estudo em coluna 

optou-se por trabalhar com concentrações diferentes para os resíduos (50 mg L-1  para o RCC 

e 150 mg L-1  para CAPP / TD), isso porque a remoção destes materiais carbonaceos é 

diferente e a massa utilizada na coluna é fixa e maior que no estudo em batelada. Se utiliza-

se por exemplo 50 mg L-1  para o CAPP / TD não seria possível avaliar nenhum parâmetro 

pois removeria todo o contaminante. Se utiliza-se 150 mg L-1  para o RCC a coluna 

provavelmente saturaria. Então foram escolhidos concentrações diferentes para obter a 

influência das variáveis analisadas no processo.  

Todas as concentrações estudadas são extremamente maiores do que as detectadas no 

meio ambiente, porém foram necessárias para os estudos presentes.  
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5 Resultados e Discussões 

 

5.1 Caracterização dos resíduos carbonáceos 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados das caracterizações físico-químicas dos materiais 

carbonáceos. Os parâmetros medidos foram comparados aos do material comercial (CAPP). 

 

Tabela 3- Caracterização físico química dos materiais carbonáceos. 

Parâmetro RCC CAPP / TD CAPP 

Cinzas (%) 24,06 40,62 10,70 

Umidade (%) 27,39 7,61 9,93 

n° de Iodo 330,76 195,11  701,23 

pH 10,01   8,90 6,85  

Dap 0,2868  0,4584 0,3759  

Valor médio do tamanho 

de partícula (nm) 

2483 4716 2963 

Resíduo de Casca de Caldeira (RCC); Carvão ativado de pinus pulverizado e terras diatomáceas (CAPP / TD); Carvão ativado de pinus 

pulverizado (CAPP) 

 

 A partir dos resultados observa-se que o RCC apresentou maior umidade quando 

comparado ao CAPP / TD e ao CAPP. A umidade pode variar com a região, o clima, e o 

armazenamento. A elevada umidade dos materiais carbonáceos pode prejudicar a pesagem 

das amostras e assim diminuir a adsorção de substâncias na superfície do material. Já as 

cinzas, podem gerar um efeito dielétrico devido ao caráter hidrofílico que contribui para a 

adsorção de água interferindo na adsorção com o analito (CASTILLA, 2004 apud ZAGO, 

2010).  O RCC apresentou menor percentual de cinzas que o CAPP / TD, porém ambos os 

resíduos apresentaram uma maior quantidade de cinzas quando comparado ao CAPP. O alto 

teor de cinzas pode ser causado pela presença de compostos inorgânicos no material 

carbonáceo, assim como pode estar associado ao método de ativação. Impurezas inorgânicas 

podem deixar os carvões básicos e elevar os teores de cinzas. Uma vez que o RCC e CAPP 

/ TD são materiais residuais, consequentemente há um maior número de impurezas, portanto 

é esperado a presença de maior porcentagem de cinzas (CASTILLA, 2004 apud ZAGO, 

2010). 
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O número de iodo é expresso pela quantidade de iodo adsorvido em miligramas por 

grama de carvão ativado, o método pode ser um indicativo de porosidade, comumente 

relacionado com a quantidade de microporos existentes no adsorvente e costuma ser 

utilizado na indústria para medir o nível de ativação. Para determinados carvões ativados o 

número de iodo pode estimar a área superficial e presume-se que a adsorção de 1 mg de iodo 

seja equivalente a 1 m2 de superfície interna, porém isso não é regra pois há diversos pontos 

a serem analisados como distribuição de volume de poros e condições do processo (DE 

LIMA, 2013; EL-HENDAWY, SAMRA e GIRGIS, 2001).  

A partir da Tabela 1 observa-se que o número de iodo foi maior para o RCC do que 

para o CAPP / TD.  Ambos apresentaram valores menores do que o CAPP, o que sugere que 

o CAPP possua maior quantidade de microporos e também maior área superficial seguida 

do RCC e CAPP / TD respectivamente, porém, deve-se considerar que este parâmetro está 

mais relacionado a adsorção de moléculas de baixo peso molecular (DI BERNARDO, 

DANTAS, 2006; BRANDÃO, SILVA,2006).  

Os valores de pH (potencial hidrogeniônico) indicam a acidez e basicidade dos 

materiais. A partir dos valores obtidos observou-se que o RCC e CAPP / TD apresentaram 

caráter básico, enquanto que o CAPP demonstrou caráter neutro. 

 Comparando os três materiais, o RCC apresentou menor tamanho de partícula e o 

CAPP / TD maior tamanho de partícula. Quanto menor o tamanho de partícula, maior o 

tempo para passagem nos poros e consequentemente sugere-se uma maior adsorção (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2006). Porém, deve-se salientar que a superfície das partículas 

tem total influência na adsorção, por exemplo, partículas maiores com formas esféricas 

costumam ter uma elevada adsorção quando comparado a partículas menores, isso porque 

há uma maior transferência de massa para o interior das partículas do sorvente. No entanto, 

quando o processo ocorre na superfície da partícula, as menores terão maior adsorção 

(LEUSCH e VOLESKY, 1995; TARLEY e ARRUDA, 2004). Pino (2005) realizou um 

estudo com pó da casca de coco, onde variou o tamanho de partícula (0,044 mm a 0,297 

mm) e observou que para Cd e Cr (III), partículas maiores proporcionavam uma maior 

adsorção, já para Cr (VI), partículas menores foram mais eficientes.  

As Figuras 11, 12 e 13 apresentam o ponto de carga zero para cada material 

adsorvente. Esse ponto refere-se ao pH em que a  carga superficial do material adsorvente é 

nula.  
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Quando o pH da solução é menor do que o pHPCZ do material sólido, a superfície deste ficará 

carregada positivamente, enquanto que se o pH da solução for maior do que o pHPCZ do 

material sólido a superfície deste ficará carregada negativamente. Este parâmetro permite 

prever a carga na superfície do adsorvente em função do pH do meio de sorção e, desta 

forma, avaliar porque dependendo do pH da solução a adsorção ocorre de forma mais 

eficiente do que em determinados valores de pH (APPEL et al., 2003). 

Todos os resíduos apresentaram pHpcz maiores que 8, a proximidade nos valores de 

pHpcz se deve a semelhança da composição desses resíduos. 

 

Figura 11- pHPZC para o CAPP 
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Figura 12- pHPZC  para RCC 

 

 

 

Figura 13-pHPZC  para CAPP /TD 
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Cho et al (1983), avaliaram as estruturas moleculares de ALP (via espectrofotometria 

UV) presentes em vários pHs ,sugerindo que as formas de anel aberto e fechado (Figura 14) 

estão presentes  em pH <5. No entanto, a medida que o pH do meio foi aumentado (pH acima 

de 5 até alcalino), o perfil de adsorção UV mudou, indicando que o ALP aparece somente 

na forma de anel fechado. Portanto, no pH (7,0) de adsorção de ALP nos diferentes materiais 

carbonáceos avaliados neste trabalho, provavelmente o ALP esteja com a estrutura 

molecular na forma de cadeia fechada . Na faixa de pH 2-8 a carga dos adsorventes se 

mostrou  positiva,  porém o ALP nessa mesma faixa apresenta comportamentos diferentes. 

De acordo com os estudos de Cho et al (1983) e com o valor de pka do ALP  2,4 (BACALUM 

et al, 2015), em pH 4 por exemplo, a carga do adsorvente é positiva e o ALP neste pH 

encontra-se também com carga positiva o que pode gerar uma repulsão e assim apresentar 

menor remoção e em pH 8 encontra-se em cadeia fechada com carga neutra na superfície. 

 

Figura 14- Estrutura ALP forma fechada  e aberta . 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Cho et al 1983). 

 

Na Tabela 4 observa-se que o RCC apresentou maior área superficial e também maior 

volume de poros que o CAPP/TD; nota-se também que o CAPP/TD possui poros maiores e 

também maior % de mesoporos se subtraído da porcentagem de microporos. A porcentagem 

de microporos foi obtida a partir do volume total de poros. Esta análise mostra concordância 

com o estudo de adsorção de iodo, pois o material carbonáceo com maior área superficial e 

maior volume de microporos foi o CAPP seguido do RCC e CAPP/TD. Os resultados 

também foram semelhantes quanto a estimativa de área superficial, pois apresentaram 

valores de mesma grandeza. 

 

 

 



41 

 
Tabela 4- Dados de Área Superficial de BET, volume de poros, tamanho médio de poros e percentual 

de microporos em relação ao volume total de poros. 

Material 

Área 

Superficial 

BET( m2/g) 

Volume 

total dos 

poros 

(cm3/g) 

Tamanho 

médio dos 

poros(Å) 

Volume de 

microporos 

(método 

DR-

(cm3/g)) 

% 

microporos 

(método 

DR) 

RCC 349,5 220,3 12,6 180,5 81,9 

CAPP/TD 217,4 169,1 15,5 112,8 66,7 

CAPP 636,3 447,6 14,1 334,1 74,6 

 

Carvões ativados costumam apresentar alta microporosidade o que favorece a 

adsorção de moléculas pequenas como solventes e gases, porém é muito importante a 

presença de mesoporos, pois estes propiciam uma melhor adsorção para moléculas grandes.  

A Figura 15 apresenta o gráfico de adsorção /dessorção de N2.  Todos os resíduos 

apresentaram histerese, sendo a mais pronunciada para o CAPP, o que indica presença de 

mesoporos (GREGG e SING 1982).  

Hsieh e Teng (1999) verificaram a importância dos mesoporos na aceleração da 

difusão nos microporos. A presença de mesoporos melhora o processo de adsorção, 

principalmente para moléculas grandes, pois primeiro ocorre a difusão nos mesoporos e 

então a partir deles ocorre a difusão para os microporos. 
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Figura 15- Isotermas de adsorção/dessorção de N2 do RCC, CAPP / TD e CAPP 

 

 

As imagens de MEV apresentaram uma ideia das características relacionadas aos 

poros e partículas, apesar dos materiais serem todos carbonáceos, existem diferenças dos 

poros e partículas que podem influenciar na aplicação destes resíduos, pois pode haver uma 

seletividade específica quanto as características químicas de superfície e suas interações e 

também ao tamanho dos poros (DE LIMA, 2013). A imagem eletrônica de varredura ocorre 

pela incidência de um feixe de elétrons o qual gera a emissão de elétrons secundários, 

retroespalhados. Os sinais sofrem variações conforme as variações da superfície de acordo 

com que o feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra. Os elétrons retroespalhados 

geram imagem característica de mudança de composição, já os secundários disponibilizam 

imagem de topografia da superfície da amostra e também são responsáveis pelas imagens de 

alta resolução (DUARTE et al, 2003). 

 As imagens de MEV dos resíduos e do CAPP encontram-se nas Figuras 16,17 e 18 . 

Resultados semelhantes a imagem de MEV do CAPP são relatados por Lima (2013). 



43 

 
Figura 16- Imagens de MEV do CAPP. 

 

 

O RCC possui formato semelhante a cascas e se assemelha a micrografia do 

CAPP, isso por que a maior parte da sua composição é proveniente da queima de pinus. 

 

Figura 17- Imagens de MEV referente ao RCC 

 

 

Na Figura 18 observa-se a presença das terras diatomáceas (forma de leque e espinha 

de peixe) misturada com o carvão de pinus. Percebe-se claramente que os poros das terras 

diatomáceas são maiores do que do material pinus. 

 



44 

 
Figura 18- Imagens de MEV referente ao CAPP/TD 

 

 

O EDS foi obtido para análise qualitativa dos elementos presentes nos materiais.  No 

gráfico da Figura 19 observa-se que o RCC e CAPP são constituídos basicamente de C e O.  

 Se considerarmos apenas as porcentagens mais significativas, o CAPP possui maior 

quantidade de C e menor quantidade de O, já o CAPP/TD possui menor quantidade de C e 

maior quantidade de O que o RCC.  

O CAPP/TD possuí além de C e O uma boa quantidade de Si e Ca, o que o diferencia 

dos demais. A presença de Si é característica das terras diatomáceas pois a  sílica (SiO2) 

hidratada é o principal componente, o que também explica a maior quantidade de O presente, 

é também comum encontrar nela Fe, Mg, Na, K, Ca e Al em menor quantidade( SOUZA et 

al, 2003; FRANÇA et al, 2008). Os valores detalhados estão apresentados na tabela 5. 
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Figura 19- Gráfico comparativo de EDS para os materiais carbonáceos. 

 

  

Tabela 5- Análise qualitativa de EDS em % de massa. 

Elementos RCC CAPP/TD CAPP 

C 80,960 66,508 89,274 

O 16,625 21,209 7,495 

Na 0,162 -- --- 

Mg 0,163 0,388 --- 

Al --- 0,302 --- 

Si 0,153 4,729 0,826 

P ---- 0,305 0,721 

S 0,136 ---- --- 

K 0,985 --- 0,429 

Ca 0,428 6,041 0,560 

Fe --- 0,518 ---- 

Br 0,387 ------- 0,696 

 

Compostos complexos de oxigênio presentes na superfície de carvões ativados tem 

ampla influência na química da superfície destes, pois tais compostos definem a 
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hidrofobicidade, a densidade eletrônica das camadas grafênicas e a carga da superfície. 

Portanto, quando o carvão ativado é colocado em solução aquosa, ele gera uma carga de 

superfície que pode ser ocasionada pela adsorção de íons da solução ou pela dissociação dos 

grupos da superfície do sólido (RADOVIC et al, 2000). A carga negativa pode ser 

proveniente da dissociação de grupos superficiais ácidos tais como fenólicos e carboxílicos, 

já a carga positiva (em carvões que não possuem grupos nitrogenados) não tem origem certa, 

visto que pode ser provenientes de grupos pironas ou cromenos, assim como pode ter origem 

nas partes ricas em elétrons de camadas grafênicas que agem como base de Lewis (BARTON 

et al, 1997; CASTILLA, 2004). 

Neste estudo, os grupos ácidos e básicos do CAPP e dos resíduos  RCC e CAPP /TD, 

foram determinados pelo método de Boehm o qual define que a quantidade  de grupos ácidos 

é calculada a partir de que NaOH reage com os grupos carboxílicos, lactônicos e fenólicos, 

Na2CO3 reage com os grupos carboxílicos e lactônicos e NaHCO3 reage apenas com os 

grupos carboxílicos (BARBOSA et al, 2014; FIERRO et al 2008). Os resultados estão 

apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6-Resultados da titulação de Boehm 

 

 

Os grupos básicos estão presentes em maior quantidade que os grupos ácidos, tanto 

para o RCC quanto para o CAPP̸ TD, o que é coerente com os pHs alcalinos destes resíduos. 

O CAPP apresentou maior quantidade de grupos ácidos em sua superfície e também foi 

coerente com o pH do mesmo. Os resultados apresentados para o CAPP estão concordantes 

com os apresentados por LIMA (2013) os quais apresentaram um total de 0,579 mEq /g para 

grupos ácidos e 0,437 para grupos básicos. Para os resíduos não foram encontrados dados 

comparativos na literatura. 

Materiais 

carbonaceos 

Grupos 

carboxilicos 

(mEq /g) 

Grupos 

lactonicos 

(mEq /g) 

Grupos 

fenólicos 

(mEq /g) 

Total 

Grupos 

ácidos 

(mEq /g) 

Grupos 

básicos 

(mEq /g) 

RCC 0 0 0 0 2,09 

CAPP̸ TD 0 0 0 0 2,79 

CAPP 0 0,275 0,25 0,525 0,44 
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5.1.1 Estudo Comparativo sobre a eficiência de remoção de ALP entre os materiais 

carbonáceos. 

 

Para comparar a eficiência dos materiais carbonáceos, utilizou-se uma massa fixa de 

cada material, sob um tempo de contato de 90 min com agitação e 1mg L-1de ALP.  Os 

percentuais de remoção obtidos foram 100 %; 87,5% e 67,12 % para CAPP; CAPP/TD e 

RCC respectivamente. 

  O CAPP apresentou uma melhor remoção, isso é evidente, pois ele é um carvão 

ativado comercial e não contém grandes quantidades de impurezas. Os outros adsorventes 

são resíduos carbonáceos e apresentaram bons percentuais de remoção. O CAPP/TD foi mais 

eficiente que o RCC, isso pode ser relacionado a apresentar maior tamanho médio de poros 

e maior percentual de mesoporos, o que favorece a adsorção de moléculas maiores como 

ALP, porém é importante ressaltar que o CAPP/TD passa por um processo de purificação 

conforme descrito por de LIMA et al (2017), enquanto que  o RCC não passa por nenhum 

tipo de processo, seja de purificação ou de ativação, portanto não apresenta custos além da 

retirada do resíduo do local. Ambos os resíduos são vantajosos para a aplicação em ETEs, 

pois são materiais carbonáceos, atuam como adsorventes e proporcionam uma ótima 

aplicabilidade ambiental . Para uma melhor compreensão da capacidade de remoção do ALP 

pelos materiais alternativos, vários experimentos foram realizados, tanto em batelada como 

em coluna de leite fixo, usando massas pequenas dos adsorventes para avaliar as diferenças 

existentes entre os mesmos, pois massas elevadas absorveriam todo o analito impedindo o 

conhecimento da eficiência de cada resíduo. 

 

5.2 Resíduo de Casca de Caldeira (RCC) 

 

5.2.1 Tempo de Contato entre Analito e Adsorvente em Batelada 

 

 O tempo de equilíbrio entre analito e adsorvente ocorre quando a velocidade de 

adsorção é a mesma da de dessorção, atingindo a saturação do adsorvente. O tempo de 

equilíbrio do RCC foi de 60 min (remoção de 69%). Observa-se na Figura 20, que  ocorreu 

uma maior remoção do ALP  logo nos primeiros 5 min (34,8%), que é a  metade da remoção 

obtida no tempo de equilíbrio, porém após esses 5 min, a absorção ocorreu de maneira mais 

lenta. Esse fato pode ser explicado  porque a  medida que a adsorção de superfície diminui, 
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a taxa de adsorção passa a ocorrer em locais menos disponíveis no interior das partículas 

adsorventes (TSANG et al., 2007).  É evidente a rápida cinética deste processo, o que é 

favorável para remoção de contaminantes visto que o pequeno tempo necessário para atingir 

o equilíbrio para esse resíduo possibilita grande economia no processo. 

 Larous e Meniai (2016) apresentaram resultados semelhantes, atingindo um curto 

tempo de equilíbrio de 30 min na adsorção de diclofenaco com carvão ativado a partir de 

pedras de oliveira. 

Hernández-Leal et al. (2011) apresentaram um estudo indicando uma  remoção > 

94% utilizando carvão ativado pulverizado para vários micropoluentes incluindo produtos 

de higiene pessoal, nonifenol e bisfenol A. As concentrações desse compostos  variaram de 

100-1600 ug L e utilizaram uma dose de 1,25 gcarvão ̸ L e um tempo de contato de 5 min.  

Vale ressaltar que no presente trabalho, utiliza-se uma massa muito menor que no estudo 

relatado anteriormente e de acordo com Luo et al. (2014) doses mais altas e tempos de 

contato mais longos podem gerar melhores remoções de micropoluentes.  

 

Figura 20- Tempo de equilíbrio do ALP (1,005 mg.L-1) sobre o RCC 

 

 

5.2.2 Estudo da dosagem dos adsorventes em Batelada (RCC) 

 

A Figura 21 apresenta os resultados das diferentes dosagens usadas do RCC na 

remoção  de 1 mg L-1 de ALP em solução. Na menor massa (0,0011 g) de adsorvente, a 



49 

 

remoção foi de 11,3 % e na última dosagem avaliada (0,011 g) foi de  79,7 %. Observa-se 

que com pequenas variações nas massas de adsorvente já se obtém remoções 

significativamente maiores e a tendência é de total remoção com o aumento da massa de 

adsorvente. 

 

Figura 21 - Gráfico de variação de m do RCC em função da concentração de ALP. 

 

Este estudo demonstra que para se obter uma total remoção de ALP no ambiente, a 

quantidade de resíduo a ser utilizada é mínima, visto que para este estudo utilizou-se uma 

concentração de 1 mg L-1 de ALP, a qual é muito maior do que as encontradas no meio 

ambiente que geralmente estão na faixa de ug L-1 o que favorece o reaproveitamento desses 

materiais em ETEs, além de não serem necessários grandes investimentos.  

A adição de carvão ativado pulverizado (CAP) em tanques de lama ativada ou no 

pós- tratamento é muito importante em ETEs municipais em grande escala (BOEHLER et 

al, 2012). O uso de CAP em ETEs mostrou uma eficiência de remoção de micropoluentes 

de mais de 80% (LUO et al, 2014). A adição de resíduos como já apresentado em resultados 

anteriores, apresenta características e % de remoções semelhantes aos de CAP. 
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5.2.3 Isotermas de Sorção (RCC) 

 

Uma forma prática para se avaliar a remoção de um analito em um material 

adsorvente, é por meio da construção de curvas para descrever a dependência da quantidade 

de adsorbato concentrada na superfície sólida, em função da quantidade remanescente em 

solução na condição de equilíbrio.  

A Figura 22 apresenta as isotermas de adsorção, as quais de acordo com a 

classificação de Giles et al (1973), se enquadram no tipo L e subgrupo 4 para RCC (Figura 

23)  

Figura 22- Modelos de Isotermas de Sorção  

 

  

Fonte: Adaptada (GILES, D’SILVA e EASTON, 1974; HINZ, 2001). 

 

Figura 23- Isoterma de sorção para RCC 
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As definições matemáticas para classificar isotermas de classe L, são baseadas no 

comportamento de sorção em baixas concentrações, e pode acontecer com adsorção de 

solutos monodispersos ou agregados. Uma curva em L pode sugerir uma orientação plana 

do adsorvente. Os subgrupos são classificados de acordo com comportamento de sorção em 

altas concentrações, dois platôs são característicos das isotermas do subgrupo 4, o segundo 

platô deste subgrupo é normalmente ocasionado devido a conclusão da segunda camada 

adsorvida em cima da primeira (GILES, D’SILVA e EASTON, 1974; HINZ, 2001).   

 

5.2.4 Planejamento Fatorial em coluna de leito fixo para o RCC 

 

O planejamento fatorial é muito empregado para otimizar as melhores condições de 

um experimento, frequentemente utilizado para dois ou mais fatores. O planejamento em 

dois níveis (2k) costuma ser um dos mais usuais, onde k é o número de fatores. Este 

procedimento se baseia em vários ensaios com diversas combinações para então realizar a 

análise de efeitos principais e de interação dos fatores analisados para se obter as condições 

mais favoráveis ao estudo (CALADO e MONTGOMERY, 2003; GALDAMEZ, 2002). 

Para avaliar a eficiência de remoção do ALP usando colunas de leito fixo, avaliou-se 

alguns parâmetros de forma multivariada através de um fatorial 23.  

Para este planejamento utilizou-se os pHs 4, 6 e 8; Temperaturas de 25, 30 ,40 ºC e 

Vazões de 0,9, 1,3 e 1,7 mL min-1e uma concentração fixa de ALP de 50,05 mg L-1. A Tabela 

7 apresenta a sequência dos ensaios e resultados obtidos na remoção do ALP usando o RCC 

e a  tabela 8 apresenta os valores dos efeitos e erros padrões para o RCC. 
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Tabela 7-Planejamento fatorial 23 com resposta em função da porcentagem de remoção de 

ALP em RCC. 

Ensaios pH  T Vazão % 

Remoção 

1 +  + + 46,44 

2 -  + + 45,20 

3 +  - + 38,42 

4 -  - + 36,25 

5 +  + _ 34,01 

6 _  + _ 36,42 

7 +  _ _ 35,19 

8 _  _ _ 34,46 

9 0  0 0 51,12 

10 0  0 0 51,10 

 

Tabela 8-Valores dos efeitos e erros padrões calculados para o planejamento fatorial -RCC 

Variáveis Efeitos   Erro 

padrão  

Efeito/Erro 

padrão 

Média 38,3001 

 

0,005  

pH 0,4352  0,01 43,5 

Temperatura 4,4387  0,01 443,9 

Vazão 6,5562  0,01 655,6 

pH x Temperatura -1,0162  0,01 101,6 

pH x Vazão 1,2712  0,01 127,1 

Temperatura x Vazão 4,0447  0,01 404,5 

pH x Temperatura x Vazão 0,54975 0,01 55,0 

  

A partir do gráfico de Pareto (Figura 24) e analisando a tabela 8, pode-se obter a 

informação de que a vazão isoladamente é o efeito mais importante para este resíduo, sendo 

de ± 655,6 vezes o erro padrão, assim como na sequência a temperatura de ± 443,8  vezes o 

erro padrão e a combinação de temperatura e vazão de ± 404,5  vezes o erro padrão . Apesar 

de todos os fatores e combinações apresentarem-se importantes, todas as interações que 

envolveram o pH não foram tão influentes no processo quanto as demais, a variável pH foi 

a que menos apresentou efeito seguido da interação dos três parâmetros. 
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Figura 24- Gráfico de Pareto para RCC 

 

 

O gráfico de efeitos principais (Figura 25) também confirma a menor influência da 

variação do pH entre os parâmetros avaliados. Com o aumento da temperatura e da vazão 

ocorreu uma pequena melhora na adsorção do ALP, na temperatura de 40 ºC ocorreu  um 

aumento na taxa de remoção de 4,4 % em relação a temperatura de 25 ºC, e na vazão de 1,7 

mL min há um aumento na taxa de remoção de 6,6% em relação a vazão de 0,9 mL min. No 

entanto, a melhor resposta foi obtida no ponto central, com remoção de 51,8%. 

  

Figura25 -Gráfico de efeitos principais RCC 
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O estudo deste planejamento demonstrou apresentar efeito de curvatura significativo, 

ou seja, não pode ser determinada uma condição ótima, visto que não se pode  ajustar ao 

modelo linear. Para determinar a condição ótima seria necessário um planejamento de 

superfície de resposta, porém, neste trabalho sugere-se a aplicação destes resíduos em ETEs 

na qual é difícil o controle destas variáveis, por isso, apenas avaliou-se a influência das 

mesmas na remoção do ALP. Em ETEs, tanto a variação de pH quanto a de temperatura 

pode impactar na remoção dos contaminantes, porém cada micropoluente apresenta 

comportamento diferente a influência dessas variáveis (LUO et al, 2014).  Existem estudos 

que apontam que uma temperatura elevada é favorável em ETEs devido as atividades 

microbianas (NIE et al, 2012; Qiang et al, 2013;  Hai et al 2011),  e ainda existem estudos 

que de acordo com Suarez et al. (2010) independem da variação de temperatura. O gráfico 

de interação é apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26- Gráfico de interação para RCC 

 

 

O Gráfico de interação que apresentou linhas menos paralelas foi o da interação 

entre a temperatura e a vazão, o que indica maior força de interação, seguido do pH e da 

vazão e por fim do pH e temperatura.  Observa-se que tanto em temperatura de 40 ºC como 

em 25 ºC, a vazão 1,7 mL.min-1 se sobressai sobre a vazão inferior, porém em temperatura 

de 40°C e vazão de 1,7 mL.min-1 há uma grande melhora na resposta de remoção. Na 

interação do pH e vazão, observa-se que tanto em pH 8 quanto em pH 4, a vazão alta 

proporciona melhor resposta que a vazão baixa. Quando avalia-se a interação pH e 
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temperatura, observa-se que  as taxas de remoção independem do pH , mas são maiores a 40 

ºC do que em relação a  25 ºC. A 40 ºC há uma leve diminuição da taxa de remoção com o 

aumento do pH e em 25 ºC ocorre o fenômeno inverso. Outra observação importante é que 

em todas as interações o ponto central apresentou melhor remoção de ALP para o RCC. 

 

5.2.5 Curvas de Ruptura para a coluna de leito fixo 

 

 O bom desenvolvimento de uma coluna está relacionado com a forma e comprimento 

da zona de transferência de massa (ZTM) que se forma na coluna durante o processo de 

adsorção, a ZTM pode ser identificada como a região que contém adsorvente não saturado 

até a saturação do leito. 

  Observou-se através da Figuras 27, que no início da curva, há uma remoção rápida e 

completa do ALP, passando esta fase inicia-se a zona de transferência de massa com um 

movimento na coluna na direção do fluxo em dada velocidade. Em uma etapa seguinte, a 

ZTM alcança a próxima parte da coluna e a concentração do adsorvato começa a aumentar 

sensivelmente, isso ocorre após os primeiros 10 minutos para RCC iniciando a ruptura. 

Quando a ZTM finalmente atinge o final da coluna, o que ocorre após os 85 min, a coluna 

está saturada. O sistema estará mais próximo da idealidade quão menor se encontrar essa 

região, apresentando maior tempo de serviço e mais completa dessorção do adsorvato 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

 

Figura 27- Curva de ruptura para RCC 
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5.2.6 Avaliação da matriz sobre a remoção de ALP no RCC 

 

A partir dos dados obtidos no planejamento experimental realizou-se a aplicação dos 

parâmetros de adsorção na remoção de ALP em amostra de água natural, este estudo foi 

realizado pós saturação da coluna, isto é, após realizados todos os estudos de otimização de 

adsorção. Coletou-se amostra de água de lago e fez-se a dopagem da mesma com teor 

conhecido de ALP (50 mg L-1 ). A Tabela 9 apresenta as porcentagens de remoção do ALP  

 

Tabela 9-Remoção de ALP em água destilada e em água de lago dopadas com (50 mg L-1 ). 

Amostra RCC %(pós saturação da 

coluna) 

Água destilada  (16,5) 

Água natural (Lago)  (15,2±1,97) 

 

 Observou-se que a amostra de água natural não apresentou interferência de matriz durante 

a remoção do ALP pelo RCC, pois as recuperações foram praticamente iguais, tanto em água 

destilada quanto em água de lago. Porém, devido a este estudo ser realizado pós saturação 

da coluna, observou-se que o comportamento da coluna pós saturação não foi o mesmo. Uma 

diminuição de 34,5% foi observada no percentual de remoção comparado a estudos 

anteriores que apresentaram remoção de 51% nas mesmas condições. Devido a esses 

resultados,  realizou-se um teste de limpeza da coluna usando 50 mL de uma solução de HCl 

(2 Mol/L) . Após a limpeza da coluna com ácido, novas soluções de ALP (50 mg L-1 ) em 

água destilada e em água natural foram passadas pela coluna. Os resultados obtidos estão 

apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10- Remoção de ALP em água destilada e em água de lago dopadas após  limpeza da coluna 

de RCC com HCl 2mol/L. 

Amostra RCC %(pós saturação da 

coluna com limpeza de HCl 

2M) 

Água destilada  84,3  

Água natural (Lago)  (84,2±1,29) 
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Os resultados foram coerentes com os anteriores, isto é,  não apresentaram 

interferência de matriz, porém com esta limpeza, utilizado HCl 2M, os percentuais de 

remoção aumentaram em 67,8% comparando com os valores anteriores, quando a coluna 

estava  saturada.  A limpeza com HCl 2M propiciou também melhores remoções comparado 

com os resultados obtidos quando se utilizava apenas água para limpeza da coluna (51%), o 

que pode ser explicado pela maior remoção de impurezas do resíduo quando se utiliza HCl 

2M ao invés de água. 

Como foi utilizado uma concentração inicial de ALP de 50 mg L-1 , significa que a  

coluna de RCC removeu 42,10 mg L-1 de ALP, que é uma concentração bem mais elevada 

do que as normalmente encontradas no ambiente, que estão na faixa de ug L-1. 

 

5.3 Mistura de Carvão Ativado de Pinus Pulverizado e Terras diatomáceas 

(CAPP/TD) 

 

5.3.1 Tempo de Contato entre Analito e Adsorvente em Batelada 

 

O tempo de equilíbrio do CAPP /TD foi de 90 min (remoção de 85%). Observa-se 

na Figura 28, que ocorreu logo nos primeiros 5 min uma remoção de 32,9%  para CAPP/TD, 

o que foi parecido com o percentual obtido para o RCC (34,8%), não evidenciando 

diferenças entre os materiais carbonáceos. Porém, quando aumenta-se o tempo de contato 

para 30 min por exemplo, a adsorção do RCC (49,5%) é muito menor que para o CAPP/TD 

(71,6%), o que indica que mesmo quando a adsorção de superfície diminui, o CAPP/TD 

continua apresentando uma boa remoção em locais menos disponíveis no interior das 

partículas adsorventes (TSANG et al., 2007)
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Figura 28- Tempo de equilíbrio do ALP (1,005 mg.L-1) sobre o CAPP/TD 

 

 

 

5.3.2 Estudo da dosagem dos resíduos carbonáceos em Batelada 

 

A Figura 29 apresenta os resultados das diferentes dosagens usadas dos materiais na remoção  

de 1 mg L-1 de ALP em solução. No primeiro ponto da curva, i.e., na menor massa (0,0014 

g) de adsorvente, a remoção foi de 26,81% para o CAPP/TD e na última dosagem avaliada 

(0,014 g), o CAPP/TD apresentou 95,6 % de remoção. Observa-se que com pequenas 

variações nas massas já se obtém remoções significativamente maiores e a tendência é de 

total remoção. Neste estudo, o CAPP/TD apresentou uma melhor remoção que o RCC, pois 

com uma massa de 0,011g o RCC removeu 79,7 % de ALP e o CAPP/TD com uma massa 

menor (0,009g)  apresentou remoção de 85,2%. 
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Figura 29- Gráfico de variação de massa do CAPP/TD em função da concentração de ALP 

 

 

A remoção deste contaminante em estações de tratamento de esgoto demonstra-se 

favorável devido a pequena massa a ser aplicada para remoções na faixa de ug L-1. O 

processo de adsorção de micropoluentes em sólidos depende boa parte da hidrofobicidade 

do composto e comumente utiliza-se o Kow (coeficiente de partição octanol-água) para 

estimar a adsorção (Luo et al, 2014). Rogers (1996), forneceu uma regra que indica que para 

log Kow <  2.5 ocorre baixo potencial de sorção, entre 2.5  <  log Kow  <  4 indica potencial 

médio de sorção e que para log Kow  >  4 indica alto potencial de sorção. O ALP apresenta 

log Kow = 3,87, o que é favorável para uma boa adsorção e condizente com os resultados 

apresentados (BACALUM et al, 2015). 

 

5.3.3 Isotermas de Sorção (CAPP / TD) 

 

Uma forma prática de se avaliar a remoção de um analito em um material adsorvente 

é por meio da construção de curvas para descrever a dependência da quantidade de adsorbato 

concentrada na superfície sólida em função da quantidade remanescente em solução na 

condição de equilíbrio. A Figura 30 apresenta as isotermas de adsorção, as quais de acordo 

com a classificação de Giles et al (1974), se enquadram no tipo H e subgrupo 3 para o CAPP 

/ TD.  
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Figura 30- Modelos de Isotermas de Sorção

 

Fonte: Adaptada (GILES, D’SILVA e EASTON, 1974; HINZ, 2001). 

 

Para as isotermas do tipo H, quando a superfície é carregada, é comum resultar em curva 

com um longo platô, o que mostra a dificuldade de formação de uma segunda camada devido 

a repulsão de cargas entre as micelas adsorvidas e as que se aproximam da solução. Uma 

curva em H, principalmente se houver um platô bem definido, pode ser indicativo de 

adsorção de moléculas de alto peso molecular. Os subgrupos são classificados de acordo 

com comportamento de sorção em altas concentrações. No subgrupo 3 que é o caso do CAPP 

/ TD (Figura 31) pode ser facilmente formada uma segunda camada (GILES, D’SILVA e 

EASTON, 1974; HINZ, 2001).   

 

Figura 31- Isoterma de Sorção para CAPP/TD 
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5.3.4 Planejamento Fatorial para CAPP/TD 

 

Para avaliar a eficiência de remoção do ALP usando colunas de leito fixo, avaliou-se 

alguns parâmetros de forma multivariada através de um planejamento fatorial 23. A Tabela 

4 apresenta os resultados obtidos nos experimentos do planejamento fatorial, na forma de 

porcentagem de remoção do ALP, orientando sobre as variáveis e combinações importantes 

no processo de remoção. Observa-se uma melhor resposta (88,19%) no ensaio 8 onde 

utilizou-se pH 4, temperatura de 25 ºC e vazão de 0,56 mL min-1. 

 

Tabela 11-- Planejamento fatorial 23 com resposta em função da porcentagem de remoção 

de ALP em CAPP/TD 

Ensaios pH T Vazão % 

Remoção 

1 + + + 70,47 

2 - + + 49,57 

3 + - + 85,47 

4 - - + 85,34 

5 + + _ 60,93 

6 _ + _ 67,72 

7 + _ _ 86,61 

8 _ _ _ 88,19 

9 0 0 0 87,95 

10 0 0 0 87,56 

 

A Figura 32 ilustra o gráfico de Pareto indicando as variáveis significativas nesse 

processo. Os fatores e níveis avaliados foram pHs 4, 6 e 8; temperaturas de 25, 30 e 40 ºC, 

vazões de 0,56, 0,78 e 0,96 (mL min-1). A concentração de ALP em solução foi fixada em 

150 mg L-1. 
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Figura 32 - Gráfico de Pareto para adsorção de ALP em CAPP/TD 

 

 

 

A tabela 12 apresenta os fatores e interações  com seus respectivos efeitos e erros 

padrão. 

 

Tabela 12- Valores dos efeitos e erros padrões calculados para o planejamento fatorial -

CAPP/TD 

Variáveis Efeitos   Erro padrão Efeito/erro 

padrão 

Média 74,287  0,097  

pH 3,1650  0,195 16,2 

Temperatura -24,230  0,195 124,2 

Vazão -3,1500  0,195 16,1 

pH x Temperatura 3,8900  0,195 19,9 

pH x Vazão 7,3500  0,195 37,7 

Temperatura x 

Vazão 

       -1,1550  0,195 5,92 

pH x Temperatura x Vazão       6,4950 0,195 33,3 
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A partir do gráfico de Pareto e da tabela 12 pode-se notar que a temperatura é o efeito 

mais importante, sendo de ± 124 vezes o erro padrão, seguida do efeito de interação entre o 

pH e a vazão de ± 37,7 vezes o erro padrão, e a interação entre os três parâmetros de ± 33,3 

vezes o erro padrão. A única interação não significativa foi a combinação de temperatura e 

vazão. A Figura 33 apresenta os gráficos de efeitos principais deste planejamento. 

 

Figura 33- Gráfico de efeitos principais para CAPP/TD 

 

 

O gráfico de efeitos principais confirma a elevada influência da temperatura neste 

processo. Em uma temperatura menor se obtém um maior percentual de remoção do ALP.  

Dotto et al (2011), realizaram  um estudo de remoção dos corantes azul brilhante, 

amarelo crepúsculo e amarelo tartrazina em diferentes adsorventes. Observaram  um 

aumento do ∆G em função do aumento da temperatura para os três corantes em quitosana, o 

que indicou que a adsorção ocorreu mais facilmente em baixas temperaturas . 

 Outra sugestão encontrada na literatura é que com o aumento da temperatura pode- 

se elevar a mobilidade térmica das moléculas enfraquecendo assim a força de atração entre 

o adsorvente e o fármaco (POURETEDAL e SADEGH, 2014; TURKU, SAINIO e 

PAATERO, 2007). 

Em estações de tratamento de águas residuais, a mudança sazonal da temperatura 

pode ter influência na remoção de contaminantes emergentes. A variação de temperatura 

pode modificar a biodegradação e partição (sorção e volatização) de micropoluentes. Hai et 
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al (2011) relataram  que o uso de temperaturas elevadas (45 ºC) pode diminuir a remoção de 

micropoluentes.  

 Na variação do pH e vazão, os pontos intermediários apresentaram melhor resposta, 

já nas extremidades não se nota muita diferença, mas mesmo com pouca diferença pode-se 

observar que a vazão de 0,56 mL min-1 apresentou 75,9 % de remoção , um pouco melhor 

que a vazão de 0,96 mL min-1 (72,7 %). 

Em pH 8 há uma leve melhora de 3,2 % na resposta em relação ao pH 4. Em pH 4, a 

carga do adsorvente é positiva e o ALP neste pH encontra-se também com carga positiva, o 

que pode gerar uma repulsão e assim apresentar menor remoção. Em pH 8, a carga do 

adsorvente encontra-se quase nula e a molécula do ALP encontra-se em cadeia fechada com 

carga neutra na superfície. Já em pH 6, ocorreu uma remoção de 83,8 %. Neste pH, a 

molécula do ALP encontra-se neutra e a carga superficial do adsorvente encontra-se positiva. 

A figura 34 apresenta o gráfico de interação deste planejamento.  

 

Figura 34- Gráfico de interação para CAPP/TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da figura 34 observa-se que a interação dos fatores temperatura e vazão 

apresentaram linhas paralelas e não apresentaram efeito de interação significativo. Na 

interação entre  pH e vazão, verifica-se que com vazão de 0,96 mL min -1 o aumento de pH 

4 para 8 eleva as taxas de remoção em 10,5 %, efeito contrário é observado com vazão de 

0,56 mL min -1, no entanto, há uma maior remoção com a combinação de pH e vazão 

intermediária. O efeito de interação entre pH e temperatura mostra que em  25 °C há pouca 
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influência do pH nas taxas de remoção, sendo estas maiores que 80%, na temperatura de 

40°C por sua vez, o aumento do pH de 4 para 8 eleva a taxa de remoção em 7%.  

 

5.3.5 Curvas de Ruptura  

 

Observa-se através da Figura 35, que no início da curva o ALP é completamente 

removido, passando esta fase, inicia-se a zona de transferência de massa com um movimento 

na coluna na direção do fluxo em dada velocidade. Em uma etapa seguinte, a ZTM alcança 

a próxima parte da coluna e a concentração do adsorvato começa a aumentar sensivelmente 

após os 30 min, assim iniciando a ruptura. Quando a ZTM finalmente atinge o final da 

coluna, o que ocorre após 105 min, a concentração final do soluto se iguala a concentração 

inicial e pode-se dizer que a coluna está saturada. A curva de ruptura reflete a forma da ZTM, 

se o formato da curva for mais aberto, então há uma maior resistência a transferência de 

massa e quando a resistência a transferência de massa é menor então a curva apresenta-se 

mais fechada. O sistema estará mais próximo da idealidade quão menor se encontrar essa 

região apresentando maior tempo de serviço e mais completa dessorção do adsorvato 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

 

Figura 35- Curva de ruptura para CAPP/TD 
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5.3.6 Avaliação da matriz sobre a remoção de ALP no CAPP/TD 

 

A partir dos dados obtidos no planejamento experimental realizou-se a aplicação dos 

parâmetros de adsorção na remoção de ALP em amostra de água natural. Coletou-se amostra 

de água de lago e fez-se a dopagem da mesma com teor conhecido de ALP (150 mg.L-1). 

Esta análise foi realizada pós saturação da coluna, sendo realizada apenas a mesma limpeza 

realizada durante todo este trabalho. Os resultados estão apresentados na Tabela 13 . 

 

Tabela 13- Remoção de ALP em água destilada e em água de lago dopadas com 150 mg.L-1. 

Amostra CAPP/TD% 

Água destilada  74,2 

Água natural (Lago)  (79,3±0,68) 

 

 Observou-se que a amostra de água natural não apresentou interferência de matriz 

durante a remoção do ALP, quando comparado com a água destilada, pois os valores obtidos 

foram semelhantes. Para este resíduo  não observou-se diminuição na eficiência da coluna 

pós saturação, o que permite que a mesma continue a ser reutilizada. A coluna com 

CAPP/TD apresentou uma remoção de 118,86 mg L-1 , valor superior ao apresentado pelo 

RCC e extremamente maior do que as concentrações encontradas em ETEs, que estão na 

faixa de ug.L-1. 

De acordo com Boehler et al. (2012) e Snyder et al (2007), a eficiência de carvões 

ativados pulverizados depende da dose, tempo de contato, estrutura molecular e também do 

comportamento do composto a ser analisado, assim como da composição das águas 

residuais. Belong et al (2009), compararam  a eficiência do uso de carvões ativados 

pulverizados com a da ozonização e relataram sua utilização como método atraente para 

aplicação em ETEs na remoção de micropoluentes.  
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6 Conclusão 

 

As características físicas e químicas dos materiais contribuíram para explicar qual dos 

resíduos apresentou melhor eficiência de remoção do ALP em águas, seja no estudo em 

coluna ou em batelada. Algumas conclusões podem ser tiradas:  

•  O resíduo CAPP/TD apresentou melhor remoção do ALP  ‘em meio aquoso. 

O CAPP/TD apresentou maior tamanho médio de poros e maior percentual 

de mesoporos, o que favorece a adsorção de moléculas maiores como ALP. 

Apesar deste resíduo ter apresentado menor área superficial em relação ao 

RCC, ainda assim apresentou-se como melhor adsorvente, isso porque ter 

maior área superficial não significa que ela esteja completamente disponível.  

•  O número de iodo sugeriu  haver possibilidade de maior quantidade de 

microporos no RCC que no CAPP/TD. 

•  A partir das imagens de MEV foi possível comparar as imagens do RCC com 

o CAPP e notar grandes semelhanças, observou-se nitidamente também a 

presença das terras diatomáceas no CAPP/TD. 

• O estudo de adsorção em batelada foi importante para avaliar o 

comportamento dos resíduos em contato com o ALP, visto que neste estudo 

ocorre o contato entre o adsorvente e o adsorvato por um determinado tempo, 

e logo após o resíduo é separado da solução. Através da variação da dosagem 

de adsorvente pode-se observar que uma pequena quantidade já foi suficiente 

para remoção de ALP e que através do estudo de tempo de equilíbrio pode-

se avaliar o tempo de saturação desses resíduos e quais remoções 

alcançariam. As isotermas do RCC e do CAPP/TD foram classificados como 

L e H (subgrupos 4 e 3 ), respectivamente. 

• O estudo de adsorção em coluna possibilitou avaliar quais foram as melhores 

condições para a adsorção de ALP e qual seria a remoção e tempo de 

saturação das colunas, o estudo das variáveis foram realizadas através do 

planejamento experimental que evidenciou para o CAPP/TD a influência da 

temperatura, isto é, adsorção favorável a baixas temperaturas. Já para o RCC, 

a vazão foi determinante no processo e a melhor remoção do ALP foi 

observada com as variáveis do ponto central. O estudo de saturação da coluna 

pelo ALP (15 mg.L-1) apresentou o início da ruptura em 10 e 30 min e 
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saturação após 85 e 105 min para RCC e CAPP/TD, respectivamente, o que 

evidenciou o maior tempo de uso para a coluna de CAPP/TD. 

• Não foram observadas interferência de matriz na remoção de ALP em 

amostra real para nenhum dos dois resíduos. 

• A partir dos dados apresentados, pode-se concluir que ambos os materiais 

podem ser aplicados para remoção de ALP em águas, principalmente em 

estações de tratamento de esgoto onde o CE é facilmente detectado, visando 

assim contribuir ambientalmente, tanto para a remoção do CE quanto para 

aplicação destes resíduos. Apesar de ambos os resíduos serem eficiêntes para 

aplicações  em ETES e do CAPP/TD apresentar melhores remoções para o 

ALP. O RCC ainda pode ser mais vantajoso devido a não existirem custos no 

processo além da retirada do resíduo do local. 

• Após o uso dos resíduos, o ALP pode ser submetido ao processo de 

degradação como citado anteriormente de acordo com Miranda (2017) e 

também a processos de oxidação Fincur et al  (2017),  porém seriam 

necessários outros estudos que possibilitem aprofundar nestas etapas e o 

destino dos materiais carbonaceos após a utilização dos mesmos na remoção 

de CE, visto a amplitude do assunto. 
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