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“O ambiente é o que somos em nós 

mesmos. Nós e o ambiente não somos 

dois processos diferentes; nós somos o 

ambiente e o ambiente somos nós”. 

Jiddu Krishnamurti 

 



RESUMO 

 

A presença de elevada carga amoniacal em mananciais de abastecimento é recorrente 

devido às diversas fontes antropogênicas deste composto descartadas no meio aquático, que, 

entre os impactos que provocam destacam-se a eutrofização e a toxicidade do meio aquático, 

além de aspectos negativos de saúde pública associados ao nitrato, proveniente da oxidação da 

amônia. Este trabalho avaliou a remoção de nitrogênio amoniacal (N-NH4
+) e nitrato (N-NO3

-) 

a partir da adsorção em zeólitas. O desempenho na adsorção de N-NH4
+ e N-NO3

- foi comparado 

entre três amostras de zeólitas, a saber, zeólita Natural, zeólita modificada com NaCl (Na-

clinoptilolita) e zeólita surfactante modificada (ZSM). O planejamento experimental Box-

Behnken e a metodologia de superfície de resposta foram utilizados para analisar a influênc ia 

dos parâmetros concentração inicial de poluente, massa de zeólita e pH do meio, bem como 

para obter as condições ótimas de tratamento. A partir do planejamento experimental, ensaios 

de bancada em batelada foram realizados para remoção de N-NH4
+, N-NO3

- e N-NH4
+ e N-NO3

- 

simultaneamente, para cada uma das três zeólitas. Para as três zeólitas analisadas, menores 

concentrações iniciais dos compostos nitrogenados e maior massa de zeólita propiciaram as 

maiores eficiências de remoção. Nas condições experimentais utilizadas, o pH não propiciou 

efeito significativo na adsorção. A zeólita Na-clinoptilolita e a ZSM apresentaram maior 

desempenho na remoção de N-NH4
+ e N-NO3

-, respectivamente, comparado à zeólita Natural. 

Já para a adsorção simultânea, a presença de N-NH4
+ e N-NO3

- em mesma solução não alterou 

o desempenho na remoção destes compostos. O planejamento experimental Box-Behnken pode 

ser utilizado para desenvolver modelos matemáticos para prever a adsorção de N-NH4
+ e N-

NO3
- por zeólitas. Com as condições ótimas de tratamento encontradas, ensaios de 24 horas 

foram realizados para analisar a influência do tempo de contato na adsorção. Na adsorção de 

N-NH4
+ pela zeólita Na-clinoptilolita, 2 horas foram necessárias para atingir-se o equilíbrio, já 

para a remoção de N-NO3
-, 6 horas foram necessárias utilizando a ZSM. Ensaios em filtros de 

laboratório foram realizados para avaliar a influência da concentração inicial na remoção de N-

NH4
+ e N-NO3

-
. Com a zeólita Natural, a remoção de N-NH4

+ chegou a 97% para todas as 

concentrações testadas. O máximo de remoção de N-NO3
- com a ZSM foi de 50%, para a menor 

concentração testada. 

 

Palavras-chave: adsorção, zeólita, nitrogênio amoniacal, nitrato, água de abastecimento 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The presence of high ammonia load in sources of water supply has been recurring due to the 

several anthropogenic sources of this compound. Among the main related impacts are 

eutrophication and the toxicity of the aquatic environment, as well as negative public health 

aspects associated with nitrate coming from ammonium oxidation. This study evaluated the 

removal of ammoniacal nitrogen (N-NH4
+) and nitrate (N-NO3

-) from adsorption in zeolites. 

The adsorption performance of N-NH4
+ and N-NO3

- was compared between three samples of 

zeolites, Natural zeolite, NaCl modified zeolite (Na-clinoptilolite) and Modified Surfactant 

Zeolite (MSZ). The Box-Behnken experimental design and Response Surface Methodology 

were used to analyze the influence of parametres: initial concentration, zeolite mass and pH. As 

well as to obtain optimum treatment conditions. From the experimental design, batch wise tests 

were performed to remove N-NH4
+, N-NO3

- and N-NH4
+ and N-NO3

- simultaneously, for each 

of the three zeolite samples. For the three zeolites analyzed, lower initial concentrations of 

nitrogen compounds and higher zeolite mass provided the highest removal efficiencies. Under 

the experimental conditions used, pH had no significant effect on adsorption. The zeolite Na-

clinoptilolite and the MSZ presented higher performance in the removal of N-NH4
+ and N-NO3

-

, respectively, compared to Natural zeolite. As for simultaneous adsorption, the presence of N-

NH4
+ and N-NO3

- in the same solution did not change the performance in the removal of this 

compounds. The Box-Behnken experimental design can be used to develop mathematica l 

models to predict the adsorption of N-NH4
+ and N-NO3

- by zeolites. With the optimal treatment 

conditions found, 24 hours experiments were performed to analyze the influence of contact time 

on adsorption. In the adsorption of N-NH4
+ by the zeolite Na-clinoptilolite, 2 hours were 

necessary to achieve equilibrium, however, for the removal of N-NO3
-, 6 hours were required 

using the MSZ. Fixed-bed filter experiments were performed to evalueted the influence of the 

initial concentration on the removal of N-NH4
+ and N-NO3

-. With the Natural zeolite, removal 

of N-NH4
+ reached 97% for all concentrations tested. The maximum removal of N-NO3

- with 

the ZSM was 50%, for the lowest concentration tested. 

 

Keywords: adsorption, zeolite, ammonium, nitrate, water supply 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O lançamento de efluentes industriais e domésticos sem tratamento adequado e o 

excesso de fertilizantes utilizados na agricultura contribuem de maneira expressiva para a 

elevação das concentrações de nitrogênio amoniacal nos corpos receptores. Dentre os principa is 

problemas associados à presença excessiva da carga amoniacal, que podem vir a deteriorar 

sobremaneira os mananciais de água destinados ao abastecimento público, citam-se o fenômeno 

da eutrofização e a redução de oxigênio dissolvido, além de aspectos negativos de saúde pública 

associados à presença de nitrato nas águas. 

A Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde traz como padrão de potabilidade por 

apresentar risco a saúde, o valor máximo permitido de 10 mg L-1 de nitrato, e ainda, como 

padrão organoléptico de potabilidade, 1,5 mg L-1 de amônia (como NH3).  Contudo, os 

tratamentos convencionais da água de abastecimento nem sempre são capazes de atender tais 

padrões para amônia ou para os compostos de nitrogênio. 

 Neste sentido, diferentes tecnologias vêm sendo investigadas para a remoção de 

compostos de nitrogênio de soluções aquosas, como processos biológicos, membranas 

filtrantes, air-stripping e troca iônica. Além desses, a adsorção tem se mostrado um processo 

promissor pelo fato de demandar pouca energia e ser de fácil operação.  

Na adsorção, os componentes de uma mistura fluída entram em contato com um sólido. 

Quando ocorre o encontro dessas fases, as espécies diluídas na mistura difundem-se na 

superfície do adsorvente e são, em seguida, adsorvidas na grande superfície interior do 

adsorvente. 

Há uma gama variada de materiais adsorventes que podem ser usados para diversas 

finalidades no tratamento de água ou de efluentes, como o carvão ativado, sílica gel, alumina 

ativada e as zeólitas. Dentre esses, as zeólitas têm se destacado dentre essas opções por serem 

de fácil obtenção através da mineração e encontradas naturalmente distribuídas pelo território 

mundial.  

As zeólitas são minerais formados por uma rede de anéis tetraédricos de SiO4 e AlO4  

ligadas entre si por átomos de oxigênio. Sua alta eficiência de adsorção está relacionada com 

sua superfície interna e volume de poros, dada sua estrutura tridimensional, o que a permite 

atuar como uma peneira molecular, com cavidades que possibilitam a passagem de moléculas 

menores e impedem a de moléculas maiores. 
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As zeólitas apresentam uma elevada capacidade de troca catiônica. Para adsorção de 

NH4
+, podem ainda passar por tratamento com soluções salinas, como o NaCl, para aumentar 

sua afinidade com esse íon. Por outro lado, para remoção de NO3
-, um ânion, soluções 

surfactantes como Br-HDTMA, são utilizadas para modificar a superfície externa das zeólitas, 

tornando-as eficientes para adsorção deste composto. 

Diferentes fatores podem influenciar o processo de adsorção, como o pH, tempo de 

contato, concentração do adsorvato e a quantidade de material adsorvente ou relação 

sólido/líquido (WIDIASTUTI et al., 2011; LIN et al., 2013; ALSHAMERI et al., 2014). 

Neste sentido, planejamentos experimentais, como do tipo Box Behnken, podem ser 

utilizados a fim de prever os efeitos da interação entre diferentes fatores atuantes em um 

processo. Ainda, aliado ao planejamento experimental, destaca-se o uso da metodologia de 

superfície de resposta (MSR) por ser uma eficiente técnica para a otimização experimental.  

O planejamento experimental, em conjunto com a MSR, foi aplicado em diferentes 

estudos com o objetivo de analisar a remoção de amônia ou nitrato (LI et al., 2010; LI et al., 

2011; TAFRESHI et al., 2017). Contudo, de acordo com referencial teórico levantado, a 

aplicação destas metodologias a fim de avaliar a remoção de nitrogênio amoniacal e nitrato por 

meio da adsorção em zeólitas não foi evidenciada. 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar o grau de adsorção de nitrogênio 

amoniacal e de nitrato, em zeólita natural e modificadas, presentes em água e encontrar 

condições ótimas de remoção entre os fatores envolvidos no processo de adsorção, visando a 

melhoria da qualidade da água de mananciais que contenham concentrações elevadas de 

compostos nitrogenados e que tenham pretensão para o abastecimento público. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo consiste em avaliar se a zeólita natural e as zeólitas 

modificadas apresentam potencial para uso na adsorção de nitrogênio amoniacal e nitrato da 

água, de forma isolada e simultânea. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Comparar o desempenho da zeólita natural e das zeólitas modificadas na remoção de 

nitrogênio amoniacal e nitrato de maneira isolada e simultaneamente; 

 Realizar planejamento experimental para avaliar se é possível determinar condições 

ótimas de ensaio; 

 Estabelecer modelos matemáticos a fim de prever a adsorção de nitrogênio amoniacal e 

nitrato pelas zeólitas; 

 Estudar a influência da concentração inicial, pH e massa de zeólita na remoção de 

nitrogênio amoniacal e nitrato a partir de ensaios realizados em escala de bancada; 

 Estudar a influência do tempo de contato na remoção de nitrogênio amoniacal e nitrato 

a partir das condições ótimas de ensaio encontradas; 

 Estudar o desempenho de remoção de nitrogênio amoniacal e nitrato em filtros de 

laboratório. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. Contaminação de águas superficiais por compostos de nitrogênio 

O nitrogênio pode se apresentar na água por meio de diversas fontes, seja por origem 

natural, sendo constituinte de proteínas e outros compostos biológicos, pela composição celular 

de microrganismos e através do fluxo deste elemento nos compartimentos terrestres, ou de 

origem antropogênica, por meio de despejos de esgotos domésticos e efluentes industria is, 

drenagem de águas pluviais, fertilizantes e excrementos animais (von SPERLING, 2014) 

Com o contínuo crescimento populacional faz-se necessário o aumento da produtividade 

em lavouras para suprir a demanda de alimentos da população, acarretando na elevação, 

também continuada, das dosagens de fertilizantes, a fim de garantir o melhor rendimento das 

culturas, o que excede, muitas vezes, o potencial de retenção dos nutrientes pelas plantas, 

fazendo com que o remanescente seja carreado para os cursos d’água.  

 Ainda, o lançamento de elevadas quantidades de efluentes sem tratamento adequado, 

contribui com a alteração da concentração de nitrogênio nos corpos receptores, uma vez que a 

grande maioria das estações de tratamento de esgotos (ETE) do Brasil ainda não são projetadas 

para remoção específica deste nutriente (NETO e COSTA, 2011). 

Em condições de equilíbrio no meio aquoso, o nitrogênio apresenta-se na quantidade 

fundamental para o crescimento microbiano. Quando esta condição é ultrapassada, o excesso 

deste nutriente acarreta no crescimento desenfreado dos microrganismos, levando à 

eutrofização do meio. As florações de algas afetam a qualidade da água, sabor, odor além de 

causar aparência desagradável do corpo hídrico, tornando o ambiente impróprio para diferentes 

fins. Dentre os prejuízos decorrentes da eutrofização aos usos específicos da água, destaca-se o 

comprometimento do abastecimento público. 

O nitrogênio pode ser encontrado na água sob diferentes formas: nitrogênio orgânico 

(dissolvido e em suspensão), amônia (livre NH3 e ionizada NH4
+) ou em suas formas oxidadas, 

nitrito e nitrato.  

Nas águas, bactérias nitrificantes são responsáveis pelo processo da oxidação biológica 

da amônia, dentre elas, as bactérias Nitrosomonas sp e Nitrobacter sp. As Nitrosomonas oxidam 

o nitrogênio amoniacal a nitrito (NO2
-) e, posteriormente, as Nitrobacter oxidam o nitrito a 

nitrato (NO3
-) (PIVELI e KATO, 2006). As reações químicas da oxidação são demostradas nas 

Equações 1, 2, 3 e 4 (von SPERLING, 2014).   
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Equilíbrio da amônia 

Oxidação da amônia a nitrito 

 

 2 NH4
+ + 3O2 → 2NO2

- + 4H+ + 2H2O + Energia  (2) 

 

Oxidação do nitrito a nitrato 

 
2NO2

- + O2 → 2NO3
- + Energia 

(3) 

 

Oxidação da amônia a nitrato (reação global) 

 
NH4

+ + 2O2 → NO3
- + 2H+ + H2O + Energia 

 (4) 

 

A presença de nitrogênio amoniacal (NH4
+) em águas pode acarretar na diminuição de 

oxigênio dissolvido do meio, estimada em 4,57 g O2/g N-NH4
+ segundo Metcalf & Eddy 

(2016). Uma vez que para ocorrer o processo de nitrificação é necessária elevada demanda de 

oxigênio, a qualidade da água e a vida aquática pode ser comprometida (CARDOSO, 2016). 

Sendo considerados importantes parâmetros para determinar a qualidade das águas, a 

legislação brasileira apresenta, por meio da Resolução CONAMA 357/2005, os valores 

máximos permitidos de amônia, nitrito e nitrato para classificação dos corpos d’água (Tabela 

1). Como a amônia gasosa é mais tóxica que o íon amônio e prevalece em faixa mais elevada 

de pH, a Resolução estabelece os limites de amônia na água em função do valor do pH (PIVELI 

e KATO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NH3 + H+  ↔ NH4
+ (1) 
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Tabela 1- Valores máximos permitidos pela Resolução CONAMA 357/05 para classificação 

de corpos d’água no Brasil, para os parâmetros Nitrato, Nitrito e Nitrogênio amoniacal total. 

Parâmetros 
Águas doces – 

Classe 1 e 2 

Águas doces – 

Classe 3 

Águas 

Salinas e 

Águas 

Salobras – 

Classe 1 

Águas 

Salinas e 

Águas 

Salobras – 

Classe 2 

Nitrato 10,0 mg L-1  10,0 mg L-1  0,40 mg L-1  0,70 mg L-1  

Nitrito 1,0 mg L-1 1,0 mg L-1 0,07 mg L-1 0,20 mg L-1 

Nitrogênio 

amoniacal 

total 

3,7 mg L-1 

 para pH ≤ 7,5;  

2,0 mg L-1 

para 7,5 < pH ≤ 8,0; 

 1,0 mg L-1 

 para 8,0 < pH ≤ 8,5; 

 0,5 mg L-1 

 para pH > 8,5 

13,3 mg L-1 

 para pH ≤ 7,5;  

5,6 mg L-1 

 para 7,5 < pH ≤ 8,0; 

2,2 mg L-1 

 para 8,0 < pH ≤ 8,5; 

1,0 mg L-1 

 para pH > 8,5 

0,40 mg L-1  0,70 mg L-1  

Fonte: Adaptado de Resolução CONAMA 357/2005. 

 

Ainda, é estipulado pela Resolução CONAMA 430/2011, que dispõe sobre as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, o valor máximo permitido de 20 mg L-1 de NH4
+ para o 

lançamento de efluentes nos corpos receptores, excetuando-se efluentes de origem sanitária. 

O nitrito e o nitrato são formas oriundas da oxidação da matéria nitrogenada, a grande 

preocupação de concentrações elevadas destes contaminantes nas águas de abastecimento está 

relacionada aos riscos à saúde humana associados à ingestão do íon nitrato (NO3
-). De acordo 

com a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, água potável é aquela que atende ao padrão de 

potabilidade e não oferece riscos à saúde. Sendo o padrão de potabilidade definido como o 

conjunto de valores permitidos como parâmetros de qualidade da água destinada ao consumo 

humano (BRASIL, 2011). Neste sentido, a Portaria 2.914 traz como padrão de potabilidade o 

nitrito e o nitrato, com valores máximos permitidos de 10 mg L-1 e 1 mg L-1 respectivamente.  
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3.2. Nitrato e aspectos de saúde pública 

 

Os efeitos do nitrogênio na forma de nitrato sobre a saúde humana ainda são 

controversos e necessitam de maiores estudos para sua compreensão. Todavia, é evidenciada 

sua associação a doenças como metahemoglobinemia e ocorrências de câncer (FAN; 

STEINBERG, 1996, WONGSANIT et al., 2015). 

A partir da ingestão de concentrações elevadas de nitrato, pode ocorrer a redução deste 

a nitrito no trato digestivo, que ao atingir a corrente sanguínea oxida o ferro da hemoglob ina, 

gerando a metahemoglobina. A metahemoglobina é incapaz de transportar o oxigênio 

necessário para a respiração celular, acarretando na doença conhecida como 

metahemoglobinemia, ou “síndrome do bebê-azul”, por sua maior ocorrência em recém-

nascidos (WRIGHT e DAVISON, 1964). 

Fernícola e Azevedo (1981) em estudo realizado no Estado de São Paulo, encontraram 

diferença estatística significativa entre a metahemoglobina média de um grupo de crianças que 

consumia água com nitrato abaixo do limite de 10 mg L-1 e a metahemoglobina média entre um 

grupo de crianças que consumia água de poços com nitrato acima deste limite.   

Em estudo sobre a prevalência de metahemoglobinemia entre crianças de 1 a 7 anos, 

Sadeq et. al (2008) destacaram que os participantes que bebiam água de poço com concentração 

acima de 50 mg L-1 estavam significativamente mais propensos a ter metahemoglobinemia 

perante os participantes que bebiam a água de poço com concentração de nitrato inferior a 50 

mg L-1 ou aos que bebiam água de outra fonte. 

Outra preocupação de saúde pública envolvendo elevados níveis de nitrato está 

relacionada com a formação de nitrosaminas, compostos considerados cancerígenos, a partir da 

combinação do nitrito com aminas secundárias no estômago (DUNCAN et al., 1997).  

Gulis et al. (2002) em estudo realizado no distrito de Trnava na Eslováquia, encontraram 

associação positiva entre a incidência de linfoma e câncer de trato digestivo e urinário e a 

presença de nitrato em elevadas concentrações em águas de abastecimento.  

Espejo-Herrera et al. (2015), estudando a relação do nitrato em água potável e 

ocorrência de câncer na bexiga, sugeriram aumento no risco de câncer na bexiga para os 

indivíduos com altos níveis de nitratos em suas águas residenciais. Entretanto, os autores 

ressaltam a necessidade de maiores investigações para associar a ocorrência de câncer de bexiga 

e a presença de nitrato em águas de abastecimento.  

 



21 

 

3.3. Tratamento convencional de água 

 

A potabilização das águas para fins de abastecimento público tem como função principa l 

a adequação da água bruta que chega à estação de tratamento ao padrão de potabilidade vigente, 

estabelecido pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. O tratamento de água consiste 

basicamente na remoção de partículas suspensas e coloidais, matéria orgânica, microrganismos 

e outras substâncias possivelmente deletérias à saúde humana presentes nas águas (BOTERO, 

2009).  

As Estações de Tratamento da Água (ETA) compreendem as operações unitárias de 

coagulação, floculação, decantação e filtração, a fim de clarificar a água, seguidas pelos 

processos, desinfecção, fluoretação e correção do pH. 

A coagulação é o processo no qual os coloides são desestabilizados por ação de um 

coagulante, reduzindo as forças que tendem a mantê-los separados, permitindo a agregação e 

formação de flocos de tamanhos maiores. Durante essa etapa do processo, deve haver agitação 

rápida da massa líquida para garantir o contato do coagulante com as impurezas da água, de 

modo que possa ocorrer a desestabilização (DI BERNARDO, 2005). Corresponde a uma etapa 

imprescindível no tratamento para remoção das partículas suspensas e dissolvidas, além de 

outros contaminantes responsáveis pela turbidez, cor, odor e sabor nas águas para 

abastecimento (HELLER; PADUA, 2006). 

Na etapa de coagulação, fatores como o controle do pH e a dosagem de coagulante são 

de grande influência na eficiência do processo, uma vez que há uma faixa ideal de pH para 

promover a coagulação de acordo com o produto químico utilizado, garantindo que não sejam 

aplicadas dosagens acima do necessário. Dessa forma, o controle nessa etapa permite alcançar 

elevadas eficiências com menores quantidades de produtos químicos, tornando o processo 

menos oneroso (BOTARI et al., 2016). 

Com o gradiente de mistura reduzido na etapa da floculação, as partículas coloidais 

entram em contato umas com as outras por diferentes mecanismos de transporte, propiciando 

aumento no tamanho físico dessas partículas (DI BERNARDO, 2005). Após a água seguir para 

a etapa de decantação, os flocos aglutinados da etapa anterior sedimentam devido à ação da 

gravidade, ocorrendo a deposição das impurezas. 

A filtração é considerada um processo final de remoção de impurezas na ETA, portanto 

principal responsável pelo cumprimento da qualidade da água condizendo com os padrões de 

potabilidade. O meio filtrante em geral é composto por areia e carvão antracito, com variadas 

granulometrias, podendo ser composto de uma ou mais camadas. Nesta etapa, o uso de um meio 
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poroso capaz de reter o nitrogênio seria de eminente utilidade para o uso em águas provenientes 

de mananciais contaminados por esse composto. 

 

3.4. Métodos de remoção de nitrogênio de águas  

 

Diante da problemática da presença de nitrogênio em mananciais de abastecimento, 

diferentes técnicas de remoção deste composto de águas e efluentes foram desenvolvidas. 

Dentre elas destacam-se: air-stripping, cloração ao break-poit, nitrificação/desnitrificação, 

troca iônica e adsorção. 

O processo de air-stripping, ou arraste da amônia, tem seu uso restrito devido à 

necessidade de uso de grandes unidades para compensar as baixas taxas de aplicação, 

encarecendo o processo. Também, o processo de cloração ao break-point demanda elevadas 

quantidades de cloro, tornando essa alternativa de custo mais elevado (PIVELI E KATO, 2006). 

O processo biológico de nitrificação/desnitrificação é o método mais comum para 

remoção de NH4
+ de águas e efluentes, todavia, apresenta limitações como a transferênc ia 

adequada de oxigênio, necessidade de uma fonte de carbono e controle do pH. Além disso, a 

presença de componentes orgânicos na água, como as bactérias heterotróficas que consomem 

as espécies orgânicas, pode inibir o crescimento e a atividade das bactérias nitrificantes 

(KURAMA et al., 2010). 

Baseado nisso, outros métodos de remoção de nitrogênio vêm sendo estudados, 

buscando-se alternativas viáveis e promissoras, como a troca-iônica e a adsorção. Os dois 

processos são semelhantes em alguns pontos, porém, possuem diferenças importantes.  

De acordo com HOWE et al. (2016), na troca iônica os íons participam de uma 

transferência de duas vias entre a resina e a água, ou seja, os íons transferidos para a resina têm 

de ser substituídos por uma quantidade equivalente de outros íons transferidos da resina para a 

água, de modo a manter a eletroneutralidade entre as duas fases. Já no processo de adsorção 

não há essa exigência, os contaminantes-alvo são transferidos para o adsorvente sem 

acompanhamento do fluxo de matéria do adsorvente para a água. Levando a diferenças de 

comportamento importantes no equilíbrio dos processos, apesar de tenderem a ser similares. 

Em comparação ao processo de adsorção, os processos de troca iônica que utilizam 

resinas orgânicas são muito caros, inviabilizando, muitas vezes, seu uso em determinadas 

situações de tratamento (MALEKIAN et al., 2011). Por outro lado, a facilidade de aplicação e 

eficiência de remoção de poluentes com adsorventes de mais baixo custo tem alavancado 

pesquisas em direção aos processos de adsorção (MIZUTA et al., 2004; LIAO et al., 2012). 
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 As zeólitas se apresentam como um material adsorvente com a tendência de remoção de 

uma variedade significativa de poluentes da água. Podem agir como adsorventes para a remoção 

de poluentes catiônicos da água, fornecendo sítios de adsorção com troca catiônica para os íons 

de amônia e porosidade para amônia livre (HE et al., 2016; IOANNIDIS e ANDERKO, 2001). 

Além disso, oferecem custo relativamente inferior ao uso de adsorventes sintéticos e são de 

simples aplicação e operação (DIMIRKOU e DOULA, 2008; ALSHAMERI et al., 2014). 

 

3.5. Adsorção 

 

A adsorção é um processo de transferência de massa em que os componentes de uma 

mistura fluida (adsorvato) entram em contato com um sólido (adsorvente). Quando ocorre o 

encontro das duas fases, as espécies diluídas na mistura difundem-se na superfície do sólido, 

permanecendo adsorvidas em sua superfície interior.  

Quando as moléculas atingem a superfície do adsorvente, a força residual, proveniente 

do desequilíbrio das forças de van der Walls que agem na superfície do sólido, criam um campo 

de força que atrai e aprisiona a molécula. O tempo em que ela permanece retida na superfície é 

uma função direta da energia com que é segura, ou seja, é uma relação entre as forças exercidas 

pela superfície sobre essas moléculas e as forças de campo de outras moléculas vizinhas  

(HOMEM, 2001). 

A adsorção pode também resultar da ligação química entre o adsorvente e o adsorvato 

presente na fase fluida. Dessa forma, pode-se distinguir os mecanismos de adsorção em duas 

diferentes interações entre adsorvato e adsorvente: adsorção física e adsorção química. 

O processo de adsorção que consiste na troca ou compartilhamento de elétrons entre o 

adsorvente e o adsorvato é conhecido como quimissorção. No caso em que o processo envolve 

forças de van der Walls, o processo é chamado fisissorção. A fisissorção é um processo 

reversível, devido à magnitude das forças de van der Walls. Por outro lado, a quimissorção é 

um processo praticamente irreversível, devido à alteração da natureza química do adsorvato 

(HOMEM, 2001). Os elementos-chave dos mecanismos de adsorção são apresentados na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 - Comparação dos mecanismos de adsorção entre a adsorção física e adsorção 

química. 

Parâmetro Adsorção Física Adsorção Química 

Ocorrência Mecanismo mais comum 
Raro para constituintes no 

tratamento de água 

Taxa de 

processo 

Rápido, limitado por transferência de 

massa 

Variável, depende da taxa da 

reação com a superfície 

Tipo de 

ligação 

Mecanismos de ligações não específicos, 

tais como forças de van der Waals, 

condensação do vapor 

Troca específica de elétrons, 

ligação química na superfície 

Tipo de 

reação 
Reversível, exotérmica 

Normalmente não reversível, 

exotérmica 

Calor de 

adsorção 
4-40 KJ.mol-1 >  200 KJ.mol-1 

Fonte: HOWE et al. (2016) 

 

3.5.1. Fatores influentes no processo de adsorção 

 

Os fatores que influenciam a adsorção abrangem as características do adsorvente e do 

adsorvato, bem como as condições de adsorção. As características dos adsorventes incluem a 

área da superfície específica, distribuição de tamanho de poro e a natureza do material 

precursor, uma vez que a estrutura molecular do adsorvente tem grande influência no grau de 

adsorção em função do tipo e posição do grupo funcional (BARROS, 2001). 

A grande área da superfície é conseguida por meio da utilização de materiais que 

possuem um grande número de pequenos poros no interior de um material granular. A 

porosidade (proporção entre o volume do poro e o volume total) é normalmente próxima a 50%, 

proporcionando um volume de poro que varia de 0,1 a 0,8 mL.g-1 e área de superfície de 400 a 

1.500 m2.g-1. Como resultado, a capacidade de adsorção pode chegar a 0,2 g de adsorvato por 

grama de adsorvente, dependendo da concentração e do tipo (HOWE et al., 2016).  

  Quanto às características do adsorvato deve-se levar em consideração a polaridade, 

hidrofobicidade, tamanho da molécula, solubilidade uma vez que os grupos polares diminuem 

a adsorção de soluções aquosas pela alta afinidade com água, além da acidez ou basicidade, 

determinada pelo grupo funcional da molécula (LÁSZLÓ et al., 2006). 
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 Dentre as condições operacionais, bem como os parâmetros da solução que também 

podem influenciar no processo de adsorção, destacam-se a temperatura, velocidade da agitação, 

concentração inicial de adsorvato, pH da solução, relação sólido-líquido e tempo de contato. 

 

3.6. Adsorção em colunas de leito fixo 

 

O leito fixo é constituído por uma coluna com o sólido adsorvente que irá remover a 

substância desejada diluída em um fluido. O leito é considerado como fixo pois a vazão de 

operação é baixa o suficiente para não permitir que as partículas sólidas se movimentem dentro 

da coluna, ou seja, a força da gravidade sobre o sólido é maior do que a força de arraste do 

fluido sobre as partículas, não ocorrendo a fluidização (KLEINÜBING, 2006). 

Segundo Fontes (2010) o fluxo de alimentação da coluna pode ser tanto em sentido 

ascendente como descendente. Em geral, o fluxo descendente é utilizado quando o material que 

preenche a coluna é frágil, enquanto a alimentação no sentido ascendente é normalmente 

escolhida, pois evita a formação de caminhos preferenciais no leito. 

Quando se inicia o contato do fluido com o leito adsorvente, o qual se encontra com 

seus sítios de adsorção livres, ocorre a transferência imediata do adsorvato presente no fluido, 

para a primeira porção do leito encontrada. Desta forma, todo o adsorvato que entra na coluna 

vai sendo sequencialmente adsorvido, criando assim as chamadas zonas de sorção, ou, zonas 

de transferência de massa. A partir do momento em que os sítios de adsorção remanescentes 

vão sendo ocupados, a concentração do adsorvato no fluido que sai da coluna começa a 

aumentar e vai até o ponto em que se torna igual à sua concentração de entrada. Nesse momento, 

pode-se considerar que o leito atingiu sua saturação, logo, todo o adsorvato que entrar na coluna 

irá passar por ela sem ser adsorvido. Esse é o chamado ponto de saturação e, depois de atingido, 

a coluna não apresenta mais eficiência na remoção do adsorvato, fazendo-se necessária a 

regeneração ou reposição do leito adsorvente (GUIMARÃES, 2010). 

O processo de adsorção em colunas de leito fixo é geralmente o mais empregado e tem 

como vantagens: espaço reduzido, operação simples, tratamento de grandes volumes de 

efluentes de forma contínua, rendimento considerável, capacidade de acomodar variações na 

concentração de metais na alimentação e a fácil ampliação da escala de laboratório para a escala 

industrial (KLEINÜBING, 2006). 

 

 

 



26 

 

3.7. Adsorventes 

 

A facilidade de aplicação do processo de adsorção para o tratamento de águas 

superficiais e subterrâneas é uma das vantagens que tornam esse método muito viável. Segundo 

Cardoso (2016) com o uso de materiais adsorventes que apresentem facilidade de regeneração 

e alta capacidade de adsorção, permitindo seu uso por períodos prolongados, a técnica 

apresentará baixo custo com manutenção e operação. 

Usualmente o adsorvente é composto de micropartículas que são empacotadas em um 

leito fixo por onde passa a fase fluida continuamente até que não haja mais transferência de 

massa. Uma vez que o adsorvato concentra-se na superfície do adsorvente, quanto maior for 

essa superfície, maior será a eficiência da adsorção. Por isso geralmente os adsorventes são 

sólidos com partículas porosas (BORBA, 2006). 

De maneira geral, os adsorventes podem ser classificados em função da sua estrutura 

porosa e também em relação a sua polaridade. O tamanho dos poros determina a acessibilidade 

das moléculas de adsorvato ao interior do adsorvente. Quanto à polaridade, os adsorventes 

hidrofílicos ou polares são empregados para adsorver substâncias mais polares que o fluido no 

qual estão contidas. Já os adsorventes apolares ou hidrofóbicos são empregados para a remoção 

de espécies menos polares (BRANDÃO, 2006).  

Existe uma gama vasta de adsorventes utilizados em processos de adsorção, dentre eles, 

as zeólitas vêm recebendo crescente destaque. 

 

3.7.1. Zeólitas  

 

As zeólitas são aluminosilicatos cristalinos que consistem de uma rede tridimensiona l 

de tetraedros de SiO4 e AlO4 ligados entre si por átomos de oxigênio (Figura 1). Devido sua alta 

capacidade de adsorção e troca iônica, bem como sua abundância geográfica, as zeólitas estão 

gerando elevado interesse em uma série de aplicações. 

As estruturas das zeólitas apresentam canais e cavidades nas quais encontram-se os 

cátions de compensação, moléculas de água e outros adsorvatos. Este tipo de estrutura confere 

às zeólitas uma superfície interna muito maior quando comparada a sua superfície externa. A 

estrutura da zeólita permite a transferência de matéria entre os espaços intercristalinos, no 

entanto, é limitada pelo tamanho dos poros, onde só podem ingressar ou sair desses espaços 

aquelas moléculas cujas dimensões são inferiores a um certo valor crítico, que varia de uma 

zeólita para outra (LUZ, 1995).  
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Figura 1 - Representação estrutural básica das zeólitas. 

 

 

 

Fonte: Luz (1995) 

Nota: A. Tetraedro com um átomo de silício (círculo cheio) no centro e átomos de oxigênio nos 

vértices. B. Tetraedro com átomo de Al substituindo o Si e ligado a um cátion monovalente 

para compensar a diferença de carga entre o Si e o Al. 

 

A elevada eficiência de adsorção das zeólitas está relacionada com sua grande superfíc ie 

interna e estrutura microporosa, a qual permite sua atuação como uma peneira molecular, 

deixando passar moléculas de tamanhos maiores enquanto impede a passagem de moléculas 

maiores. 

 A capacidade de troca catiônica de uma zeólita está intrinsecamente relacionada com 

sua relação Si/Al, já que para cada Si que foi substituído por um Al é gerada uma carga negativa, 

a qual é compensada por um cátion. Os cátions estão livres para migrarem para dentro e para 

fora das estruturas zeolíticas, característica esta que estes materiais possam ser utilizados para 

trocar seus cátions com os cátions de líquidos no qual estejam imersas (BRUNO, 2008). A 

quantidade de cátions que uma zeólita pode trocar com o meio depende do seu teor de alumínio, 

pois é decorrente da presença deste elemento que a rede é desbalanceada, necessitando de um 

cátion compensador de carga (CARDOSO, 2016). 

Existem cerca de 40 espécies de zeólitas naturais conhecidas, no entanto, apenas 

algumas espécies são amplamente utilizadas. Dentre essas se incluem: mordenita, clinoptilolita, 

heulandita, phillipsita, erionita e chabazita (LUZ, 1995). 
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3.7.2. Clinoptilolita 

 

A clinoptilolita é a mais abundante das zeólitas naturais e ocorrem em grandes depósitos 

sedimentares minerais altamente puros em muitas partes do mundo. Salienta-se que a grande 

variedade de aplicações tecnológicas seja responsável pelo crescente interesse nas zeólitas 

clinoptilolitas em diversos setores (MAURÍCIO, 2014). 

Embora mostrem diferenças em suas estabilidades térmicas, as zeólitas clinoptilolita e 

heulandita são consideradas estruturalmente iguais. São constituídas por redes tridimensiona is 

de canais abertos possuindo cátions que compensam a carga negativa da rede gerada por átomos 

trivalentes através de ligações com átomos de oxigênio, esses canais são definidos por anéis 

tetraédricos de 8 e 10 membros (FERNÁNDEZ, 2004).  

A clinoptilolita natural possui cátions mistos de Mg2+, K+, Ca2+ e Na+, em sua 

composição. Desta forma, quando aplicada na remoção de íon amônio de águas, faz-se 

necessário o pré-tratamento da zeólita com soluções concentradas de NaOH ou NaCl, para que 

os cátions Na+ em solução tomem o lugar dos cátions Mg2+, K+ e Ca2+ na superfície da zeólita. 

Com este tipo de pré-tratamento a zeólita adquire a forma Na-clinoptilolita, de fórmula química 

Na6[(AlO2)6(SiO2)30]20H2O (CARDOSO, 2016). 

Ainda, segundo Cardoso (2016) a razão para tal modificação é que a clinoptilo l ita 

apresenta uma ordem de afinidade por íons, tal que os íons Na+ são mais facilmente substituídos 

por íons NH4
+, do que qualquer outro íon (Mg2+, K+ ou Ca2+). Mas uma das constatações mais 

aceitas é a de que o íon K+ tem preferência na adsorção frente ao NH4
+, que por sua vez tem 

preferência frente ao Na+, Mg2+ e Ca2+.  

A ordem de seletividade para a clinoptilolita foi relatada em: K+ > NH4
+ > Na+ > Ca2+ > 

Mg2+ (AMES, 1960; JHA e HAYASHI, 2009). 

 Rozic et al. (2000) analisaram a remoção de nitrogênio amoniacal da água a partir do 

tratamento com zeólita, do tipo clinoptilolita, e argila, a argila foi testada em estado seco e em 

estado líquido coloidal. Para 1 g de adsorvente, zeólita e argila, em frascos de 100 mL, foram 

testadas concentrações iniciais de 100 a 500 mg L-1 de NH4
+. A partir dos resultados 

encontrados, constataram que para a argila, maiores eficiências de remoção de NH4
+ foram 

alcançadas em seu estado líquido coloidal. Todavia, somente a zeólita natural removeu mais de 

50% de NH4
+, na concentração inicial de 100 mg L-1. 

 No estudo de Malekian et al. (2011) foi avaliada a capacidade de remoção de NH4
+ com 

diferentes concentrações de Na+ (0,03, 0,1 e 0,3 mol.L-1) e dois tamanhos de clinoptilolita, 

milimétrico e nanométrico. Os autores verificaram que a eficiência de remoção de NH4
+ 
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aumentou com a diminuição do tamanho da zéolita, devido a uma maior área superfic ia l 

disponível. Por outro lado, o aumento da concentração de Na+ levou a uma redução significat iva 

na remoção de NH4
+, justificada pelo efeito competitivo do Na+ por sítios de adsorção. 

Em estudo realizado por Alshameri et al. (2014) a ativação de zeólita clinoptilolita se 

deu utilizando solução de NaCl e variando os parâmetros tempo, concentração de adsorvente e 

temperatura. Os resultados demonstraram que os parâmetros influenciaram de forma 

significativa na remoção de NH4
+, que em valores ótimos de 1 mol L-1 de NaCl, tempo de 

agitação de 1 hora e temperatura de 80 ºC, chegou a permitir 99% de remoção de NH4
+. 

Khorsha e Davis (2016) realizaram um estudo comparativo entre a zeólita do tipo 

clinoptilolita e agregados de hidroaluminossilicato na remoção de amônia em águas de chuva 

usando filtração, preparados com soluções de NaCl, CaCl2 e uma solução mista de NaCl, CaCl2 

e K+. Os resultados obtidos demonstraram que a zeólita apresentou uma maior capacidade de 

remoção de NH4
+ para todas as soluções testadas, com uma maior remoção de amônia na 

solução de NaCl, com cerca de 1,4 mg NH4
+ g-1 frente a 0,5 mg NH4

+ g-1 dos agregados de 

hidroaluminossilicatos, indicando o melhor desempenho para zeólita. 

 

3.7.3. Zeólita Modificada por Surfactante  

 

 A alta capacidade de troca catiônica das zeólitas, proveniente da compensação de cargas 

negativas por cátions, não as tornam eficientes para remoção de compostos aniônicos na água. 

Por outro lado, o uso de surfactantes catiônicos para modificação das propriedades químicas 

superficiais das zeólitas pode melhorar o desempenho na remoção destes compostos. 

  Os surfactantes catiônicos mais usados para modificar as zeólitas são as aminas 

quaternárias de cadeia alquílica longa, principalmente o brometo de hexadeciltrimetilamônio 

(Br-HDTMA) devido a sua disponibilidade e baixo custo (FUNGARO e BORRELY, 2012). 

 A quantidade de surfactante utilizada pode formar monocamadas ou bicamadas na 

superfície das zeólitas. Quando a concentração de Br-HDTMA é mantida acima da 

concentração micelar crítica, ocorre a formação de uma bicamada, em que as duas camadas de 

Br-HDTMA estão ligadas entre si via afinidade hidrofóbica. Frequentemente, formam-se 

monocamadas e/ou bicamadas incompletas na superfície (GUAN et al., 2010). 

 Ocorrendo a formação da bicamada completa, a carga superficial da zeólita passa de 

negativa para positiva. Além disso, a bicamada surfactante aumenta o conteúdo de carbono 

orgânico total da zeólita, tornando-se um meio similiar a um solvente onde compostos orgânicos 

tendem a se dissolver (FUNGARO e BORRELY, 2012). 
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Uma vez que os surfactantes possuem moléculas de maiores dimensões para entrar na 

estrutura porosa interna das zeólitas, os sítios de troca interna permanecem disponíveis para 

adsorver íons catiônicos. Dessa forma, a zeólita modificada por surfactante (ZMS) é capaz de 

adsorver ânions, cátions e molécula orgânica apolar, simultaneamente, melhorando o custo-

efetividade do produto. Sendo observada também, sua capacidade de remoção de organismos 

patogênicos na água (GUAN et al., 2010), (FUNGARO e BORRELY, 2012). 

Guan et al. (2010) analisaram a capacidade de carga do surfactante Br-HDTMA em 

quatro diferentes zeólitas naturais, obtidas de quatro diferentes localidades, EUA, Croácia, 

China e Austrália. Os resultados encontrados mostraram que as zeólitas apresentaram 

desempenhos diferentes na remoção de NO3
-, concluindo que a capacidade de carga decaiu 

entre as zeólitas, sendo que as zeólitas dos EUA e da Croácia apresentaram maior eficiência de 

remoção. 

Schick et al. (2010) avaliaram a remoção de NO3
- da água a partir da adsorção em 

zeólitas modificadas com Br-HDTMA. A influência da concentração inicial, razão 

líquido/sólido e a presença de íons competitivos estudadas. Os resultados apresentaram até 80% 

de remoção de NO3
- para as concentrações iniciais mais baixas. Ainda, sob as condições 

aplicadas nos experimentos, a presença de íons competitivos não influenciou na adsorção de 

NO3
- pela ZSM. 

 

3.8. Planejamento Experimental 

  

 O planejamento de experimentos é utilizado com a finalidade de se obter a melhor 

resposta possível para um dado experimento, baseado na determinação de combinações ideais 

de variáveis. Onde a resposta é a variável dependente, enquanto as variáveis que a influenc iam 

são as variáveis independentes, denominadas de fatores (BRASIL, 2010). 

Se a combinação de k fatores é investigada em dois níveis, um planejamento fatorial 

consistirá de 2k experimentos. É comum que os níveis dos fatores quantitativos sejam nomeados 

pelos sinais (–) para o nível mais baixo e (+) para o nível mais alto.  A atribuição destes sinais 

não é um critério, contudo, seu uso permite construir as colunas de sinais para todas as 

interações e, assim, elaborar a matriz de coeficientes de contraste (TEÓFILO e FERREIRA, 

2006). 
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3.8.1. Metodologia de Superfície de Resposta 

 

A metodologia de superfície de resposta (MSR) baseia-se na construção de modelos 

matemáticos empíricos que geralmente empregam funções polinomiais lineares ou quadráticas 

para descrever o sistema estudado e, consequentemente, dão condições de explorar (modelar e 

deslocar) o sistema até sua otimização (CALADO; MONTGOMERY, 2003). A MSR é 

eficiente para a otimização de diferentes variáveis com um número mínimo de experimentos, 

utilizando delineamentos experimentais para obter uma resposta ótima (LI et al., 2011). 

Um planejamento experimental construído para estimar coeficientes, segundo algum 

modelo aproximado, deve reunir certos critérios desejáveis, sendo os principais: proporcionar 

boas estimativas para todos os coeficientes, exigindo poucos experimentos e fornecer condições 

de avaliação dos coeficientes e do modelo, ou seja, da regressão e da falta de ajuste (TEÓFILO 

e FERREIRA, 2006). 

O delineamento fatorial de Box-Behnken é um planejamento experimental utilizado para 

procedimentos de otimização e o modelo consiste na repetição do ponto central, para se medir 

a variabilidade experimental, mais um conjunto de pontos fatoriais ancorados no ponto central 

definindo a região de interesse (BOX; BEHNKEN, 1960). 

O delineamento Box-Behnken requer poucos experimentos, além disso, permite cálculos da 

função de resposta em níveis intermediários, e, ainda, possibilita a estimativa do desempenho 

do sistema em qualquer ponto experimental dentro do intervalo estudado (HAMED e SAKR, 

2001). 

De acordo com Bezerra et al. (2008), as principais características do delianeamento Box-

Behnken são: 

 

 Requer um número de experimentos de acordo com N = 2k (k - 1) + C, onde k é o 

número de fatores e (C) é o número de repetições do ponto central; 

 Todos os níveis dos fatores devem ser ajustados apenas em três níveis (-1, 0, +1); 

 Os intervalos entre os níveis dos fatores estudados devem ser igualmente espaçados; 

 Não há experimentos onde os fatores estejam todos em condições extremas, ou seja, 

todas em seu nível positivo (+1) ou todas em seu nível negativo (-1). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi dividido em duas etapas: ensaios de adsorção em batelada e ensaios 

em filtros de laboratório. 

Nos ensaios de adsorção em batelada, a adsorção de nitrogênio amoniacal e de nitrato 

foi analisada de forma isolada, para cada um dos compostos, e simultânea, testando cada uma 

dentre três variedades de zeólitas. 

Nos ensaios em filtros de laboratório, foram testadas duas variedades de zeólitas, em 

que uma foi analisada para adsorção de nitrogênio amoniacal e outra para adsorção de nitrato. 

 

4.1. Água de Estudo 

 

  Os ensaios de adsorção em batelada e nos filtros de laboratório foram realizados em 

escala laboratorial. A água de estudo foi elaborada a partir de água destilada com adição dos 

reagentes Cloreto de amônio (NH4Cl) (Synth, pureza 99,5%) e Nitrato de potássio (KNO3) 

(Êxodo científica, pureza 99%), para adição de nitrogênio amoniacal e para adição de nitrato, 

respectivamente. 

 

4.2. Métodos analíticos 

 

 Para determinação dos residuais de nitrogênio amoniacal e nitrato, seguiram-se as 

metodologias Nessler (VOGEL, 1992) e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2012). Para leitura dos residuais por ambas metodologias, fez-se uso do 

Espectrofotômetro UV-Vis, Hach modelo DR 6000. 

 O método colorimétrico de Nessler para leitura de nitrogênio amoniacal, consiste em 

transferir 5 mL da amostra em um tubo de ensaio, adicionar duas gotas do Reagente 1 e agitar 

o tubo e em seguida, duas gotas do Reagente 2, após agitar, aguardar 10 minutos para leitura à 

400 nm (Reagente 1: 50g de Tartarato de potássio (50)% em 100 mL de água destilada e 

Reagente 2: 100g de Iodeto de mercúrio II com 70g de Iodeto de potássio dissolvidos em 300 

mL de água destilada, com adição em agitação constante de 500 mL de Hidróxido de sódio, 

completando por fim os 1000 mL com água destilada). 

 Para realizar a leitura de nitrato, foi utilizado uma gota de HCl em 5 mL da amostra, 

após isto, a amostra era transferida para uma cubeta de quartzo e a leitura no espectrofotômetro 
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foi realizada em dois comprimentos de onda, 225 e 275 nm. Tanto para a leitura de nitrogênio 

amoniacal, como para nitrato, foi necessária a realização da curva padrão destes compostos. 

 

4.3. Materiais adsorventes 

 

As zeólitas empregadas nos ensaios de adsorção foram fornecidas pela empresa Celta 

Brasil. Segundo informações do fabricante, as mesmas são extraídas de depósitos naturais 

localizados em Cuba.  

 Foram cedidas duas variedades de zeólitas: a Watercel ZN, zeólita natural do 

tipo clinoptilolita, e a zeólita Watercel ZS, também clinoptilolita, porém com o diferencial de 

ter sido submetida a um tratamento com solução de NaCl após sua extração, adquirindo a forma 

de Na-clinoptilolita, com o objetivo de melhorar seu desempenho na remoção de NH4
+. As 

propriedades físicas e químicas das zeólitas são apresentadas nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. 

 Para obtenção da terceira variedade de zeólita a ser utilizada nesta pesquisa, utilizou-se 

parte da amostra da zeólita natural Watercel ZN e o surfactante brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (Br-HDTMA) para modificar a superfície da zeólita natural. Com isto, 

obteve-se a zeólita modificada por surfactante (ZMS). 

 

Tabela 3 - Propriedades físicas das zeólitas. 

Dados 
Faixa 

especificada 
Watercel ZN Watercel ZS 

Granulometria (mm) 1,0 a 3,0 1,0 a 3,0 1,0 a 3,0 

Cor 
Bege levemente 

esverdeado 

Bege a levemente 

esverdeado 

Bege levemente 

esverdeado 

Ponto de fusão (ºC) 1000 a 1400 1.300 1.300 

Densidade aparente 

(cm3.g-1) 
0,5 – 1,0 0,98 0,96 

pH 3,0 – 11,0 5,5 5,9 

Umidade (%) ≤ 6 2,0 1,7 

Capacidade de troca 

catiônica (meq.g-1) 
0,8 a 2,0 2,0 NI* 

*NI: Não informado   
Fonte: Celta Brasil (2017) 
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Tabela 4 - Composição química das zeólitas. 

Parâmetro 
Valor (%) 

Watercel ZN Watercel ZS 

Perda ao fogo 15 10,42 

SiO2  62,68 69,92 

Al2O3  12,15 11,48 

Fe2O3  1,27 1,71 

TiO2  0,15 0,23 

CaO  2,84 1,99 

MgO  0,62 0,51 

Na2O  0,43 1,99 

K2O  3,18 1,53 

MnO  0,01 <0,01 

P2O5 0,01 <0,01 

ZnO  0,01 <0,01 

CuO  0,01 <0,01 

Fonte: Celta Brasil (2017) 
   

4.3.1. Lavagem das zeólitas 

 

A lavagem das zeólitas foi realizada previamente aos ensaios com o objetivo de eliminar 

o pó gerado pelo atrito, além de impurezas como terras e folhas provenientes da própria 

escavação. Esta foi realizada com o auxílio de uma peneira analítica (270 mesh) para manter o 

contínuo enxague com água destilada. Na sequência, as zeólitas foram secas em estufa à 100ºC 

por cerca de 10 horas. 

 

4.3.2. Modificação superficial da zeólita natural por surfactante 

  

Para modificação superficial da zeólita com a solução surfactante, seguiu-se como base 

metodologias de referenciais teóricos que apresentaram resultados satisfatórios de remoção de 

NO3
-. Schick et al. (2010) utilizaram 5 g de zeólita natural em 25 mL de solução de Br-HDTMA 

(60 mmol L-1), mantidas em agitação por 24 horas à 60 ºC. Guan et al. (2010) realizaram a 

modificação com 180 g de zeólita natural em 540 mL da solução surfactante (67 mmol L-1). A 

mistura permaneceu em agitação por 24 horas à 45 ºC. As concentrações das soluções de Br-

HDTMA usadas são muito acima da concentração micelar crítica (CMC, cerca de 0,9 mmol L-

1 a 25ºC), isso, segundo Guan et al. (2010), garante a formação da bicamada que propiciará a 

remoção de contaminantes catiônicos e aniônicos. 
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A partir disso, a mistura para modificação da zeólita para estudo foi preparada com 15 

g da zeólita natural Watercel ZN (lavadas e secas) e 250 mL da solução de Br-HDTMA (Sigma 

Aldrich, 99%) 60 mmol L-1 em água destilada. A mistura foi transferida para enlermeyers de 

250 mL e mantida em agitação durante 24 horas a 150 rpm em agitador orbital do tipo shaker 

(modelo 109-1 Ethik technology). Após isso, utilizou-se peneira analítica (270 mesh) para 

verter a solução e reter as zeólitas, estas foram então lavadas com 150 mL de água destilada a 

fim de retirar o excesso da solução surfactante. Por fim, as zeólitas modificadas foram secas em 

estufa à 100ºC por cerca de 12 horas. 

 

4.4. Planejamento Experimental 

 

Utilizou-se o delineamento experimental Box-Behnken com a metodologia de superfície de 

resposta para investigar o efeito de três fatores (variáveis independentes) envolvidas no 

processo, são elas: concentração inicial (C0) de nitrogênio amoniacal e de nitrato, pH da água 

de estudo e massa de zeólita. Os residuais de nitrogênio amoniacal e de nitrato foram os 

parâmetros resposta.  

O planejamento fatorial está apresentado na Tabela 5. Os níveis dos fatores foram 

codificados como -1 (baixo), 0 (ponto central) e 1(alto). Para cada experimento, de 1 a 15 

conforme a Tabela 5, foi testada uma combinação de níveis entre os três fatores escolhidos (C0, 

pH e massa de zeólita) a fim de gerar a superfície de resposta. Tal combinação dos níveis foi 

gerada a partir do delineamento experimental do tipo Box-Behnken. 
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Tabela 5 -  Planejamento experimental e níveis das variáveis independentes. 

Experimentos C0 pH Massa de zeólita 

1 -1 -1 0 

2 1 -1 0 

3 -1 1 0 

4 1 1 0 

5 -1 0 -1 

6 1 0 -1 

7 -1 0 1 

8 1 0 1 

9 0 -1 -1 

10 0 1 -1 

11 0 -1 1 

12 0 1 1 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

 Níveis 

Fatores -1 0 1 

C0 (mg L-1) 5 15 25 

pH 6 7 8 

Massa de zeólita (g) 0,5 2,5 4,5 

 

Para avaliar a contribuição dos três fatores, os dados experimentais foram analisados e 

ajustados no software livre R, seguindo o modelo polinomial de segunda ordem:  

 

 

y= β
0
+ ∑ β

i
xi

k

i=1

+ ∑ β
ii
xi

2

k

i=1

+ ∑∑ β
ij
xi xj

k

j=i+1

k=1

i=1

+ ε (5) 

 

onde y representa a variável resposta, β0, βi, βii e βij são os coeficientes de regressão para 

coeficientes de interceptação, linear, quadrático e de interseção, respectivamente, ε é o erro e k  

o número de variáveis estudadas. 
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O valor do nível central para a concentração inicial foi definido a partir de referencia is 

bibliográficos, para valores de N-NH4
+ e N-NO3

- que são potencialmente encontrados em 

mananciais destinados ao abastecimento, e ainda, seguindo-se os valores máximos permitidos 

pela legislação vigente. Para o nível central da massa de zeólita, adotou-se a relação 

sólido/líquido de 1g/100mL, conforme empregado por Alshemeri et al. (2014). Adotou-se 

ainda, o valor de pH 7 para o nível central do pH. 

O planejamento experimental foi realizado a fim de comparar a capacidade adsortiva e 

de encontrar as condições ótimas para a remoção de nitrogênio amoniacal para cada uma das 

três amostras de zeólitas, ou seja, ele foi realizado para a zeólita natural (Watercel ZN), para a 

zeólita Na-Clinoptilolita (Watercel ZS) e para a zeólita surfactante modificada (ZSM). Feito 

isso, esse procedimento foi repetido para analisar a remoção de nitrato, também para as três 

amostras de zeólitas e igualmente na sequência para remoção simultânea de nitrogênio 

amoniacal e nitrato. 

 

4.5. Ensaios de adsorção em batelada 

 

 Para realização dos ensaios de adsorção em batelada, foram utilizados enlermeyers de 

250 mL e agitador orbital do tipo shaker (modelo 109-1 Ethik technology). A água de estudo 

foi preparada para cada experimento de acordo com as concentrações iniciais estabelecidas no 

planejamento experimental, tanto para os ensaios de adsorção de nitrogênio amoniacal, como 

para os de adsorção de nitrato, e transferida para os enlermeyers. Após isso, os valores de pH 

foram corrigidos conforme o estabelecido para cada experimento. Por fim, a massa de zeólita 

requerida foi colocada em contato com a água de estudo, permanecendo em agitação durante 

30 minutos à 200 rpm em temperatura ambiente (Figura 2). 

 

Figura 2 - Agitador orbital durante ensaio de adsorção. 
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Para os ensaios de remoção simultânea de nitrogênio amoniacal e nitrato, a água de 

estudo foi preparada adicionando-se em conjunto a concentração inicial de nitrogênio 

amoniacal e de nitrato, de acordo com o requerido para cada experimento. Após transferida para 

os enlermeyers, a continuidade dos ensaios seguiu conforme descrito anteriormente para os 

ensaios individuais. 

Dado o tempo de 30 minutos, as amostras foram coletadas com o auxílio de uma pipeta 

automática e foram avaliadas em termos de residual de nitrogênio amoniacal e de nitrato. 

Após encontradas as condições ótimas de remoção desses compostos a partir das 

superfícies de resposta, foi realizado um ensaio de 24 horas para cada um dos ótimos de 

adsorção obtidos, ou seja, para o ótimo de nitrogênio amoniacal, para o de nitrato e para o de 

nitrogênio amoniacal e nitrato simultaneamente, a fim de analisar a influência do tempo de 

contato na adsorção destes compostos. 

 

4.6. Ensaios de adsorção em filtros de laboratório 

 Os ensaios de adsorção nos filtros de laboratório foram realizados testando-se duas 

variedades de zeólitas, a zeólita natural e a ZSM a fim de verificar a capacidade de adsorção 

dos íons N-NH4
+ e N-NO3

- respectivamente. Os filtros foram preenchidas com o meio filtrante 

de forma que a altura do leito alcançasse 15 cm (cerca de 50g de zeólita) configurando um 

modelo de leito fixo com fluxo descendente e filtros em paralelo, conforme demonstrado na 

Figura 3 e 4.  

 

Figura 3 - Esquema representativo do leito fixo para filtração adsortiva. 

 

Fonte: DI BERNARDO (2005). 
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Foram elaborados três recipientes com saída de água controlada a partir de um registro, 

para armazenar e manter constante a saída da água de estudo desses recipientes para a entrada 

nos filtros (Figura 4). 

 

Figura 4 - Sistema para realização dos ensaios de adsorção nos filtros de laboratório. 

 

 

As águas de estudo foram previamente preparadas a partir das concentrações iniciais de 

10, 20 e 30 mg L-1 para nitrogênio amoniacal e de 3, 6 e 10 mg L-1 para nitrato, ainda, na 

elaboração das águas de estudo, empregou-se o pH 7. 

O tempo total de filtração foi de 20 minutos, com taxa de filtração descendente 

estabelecida na faixa de 60 a 100 m3.m2 d-1, recomendada por Di Bernardo (2005) para ensaios 

de filtração. Com o auxílio de uma proveta graduada, durante a execução dos ensaios de 

filtração, foram realizados contínuos testes de vazão, coletando-se na saída o volume da água 

filtrada durante um minuto, a fim de manter a taxa de filtração estabelecida. Os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

As coletas das amostras de água filtrada foram efetuadas por meio das saídas de água 

localizadas em nível, acima da camada filtrante. As coletas foram realizadas nos tempos de 5, 

10 e 20 minutos. Para averiguar a eficiência do tratamento, a água tratada filtrada foi avaliada 

em termos de remoção de nitrogênio amoniacal e de nitrato.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

5.1. Ensaios de Adsorção em Batelada 

 

5.1.1. Remoção de Nitrogênio amoniacal  

 

 A partir do planejamento experimental, foram geradas as superfícies de respostas para 

remoção de N-NH4
+, para as zeólitas Natural, Na-clinoptilolita e ZSM. As superfícies de 

resposta são apresentadas na Figura 5, onde o fator massa de zeólita (g) localiza-se no eixo x, a 

concentração inicial (mg L-1) no eixo y, e a resposta dada pelo residual de N-NH4
+ (mg L-1) 

encontra-se no eixo z. Todas as superfícies foram geradas a partir das respostas em pH 7 da 

água de estudo. 

 

Figura 5 – Superfícies de resposta para residual de N-NH4
+. 
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Nota-se um comportamento geral de remoção de N-NH4
+ semelhante entre as zeólitas 

Natural e a Na-clinoptilolita (Figura 5-a e b). Para a zeólita Natural, os menores residuais de N-

NH4
+ se concentram entre o ponto inferior da concentração inicial de 5 mg L-1 e entre o ponto 

médio e superior da massa de zeólita de 2,5 e 4,5 g, alcançando residual de 0,28 de N-NH4
+, 

cerca de 94% de eficiência de remoção. Porém, mantendo-se nessa mesma faixa de massa de 

zeólita (2,5 a 4,5 g), à medida em que se elevou a concentração inicial, os residuais de N-NH4
+ 

aumentaram proporcionalmente.  

Quando reduzida a massa de zeólita até seu ponto inferior de 0,5 g, os valores de 

residuais de N-NH4
+ aumentaram, sucedendo-se assim até alcançar valores mais baixos de 

remoção, localizados nos pontos inferiores de massa e nos pontos superiores de concentração 

inicial, com cerca de 27% de eficiência de remoção. 

Karapinar (2009), ao avaliar a remoção de N-NH4
+ em zeólita natural, também obteve a 

maior eficiência de remoção na concentração inicial mais baixa testada, de 10 mg L-1, e com a 

maior massa de zeólita, com relação de 8 g L-1, acarretando em uma eficiência de remoção de 

mais de 90%. Tais resultados indicam que a adsorção é dependente da concentração inicial e da 

massa de zeólita. Resultados semelhantes foram observados por Widiastuti et al. (2011), que 

obtiveram um bom desempenho de remoção de N-NH4
+ para a zeólita natural testada em seu 

estudo, alcançado eficiência de remoção de mais de 90% nas melhores condições de 

concentração inicial, massa de zeólita, tempo de contato e pH estudadas. 

Para a zeólita Na-clinoptilolita (Figura 5-b), observa-se que no ponto de 4,5 g de massa 

de zeólita, o aumento na concentração inicial não implicou em maiores variações dos valores 

de residuais de N-NH4
+. Quando reduzida a massa de zeólita, os valores de residuais de N-NH4

+ 

foram menores quando comparado aos da zeólita Natural, o que foi observado para as demais 

variações entre a massa de zeólita e concentração inicial. Resultados estes que indicaram que a 

modificação da zeólita para a forma de Na-clinoptilolita contribuiu para uma maior adsorção 

de N-NH4
+. 

 Em estudo comparativo entre zeólita natural e modificada com solução de NaCl 

realizado por Alshameri et al. (2014), observou-se que a zeólita modificada propiciou maior 

seletividade para NH4
+ que a zeólita natural, alcançando-se remoção de até 99% de NH4

+. 

  Testando-se a ZSM para avaliar a remoção de N-NH4
+ (Figura 5-c), observa-se que esta 

apresentou valores baixos de residuais somente para as maiores massas de zeólita e baixa 

concentração inicial, alcançando valor máximo de remoção de 41%. Ainda, os valores de 

residuais aumentaram exponencialmente a medida que se elevou a concentração inicia l, 

chegando a não ocorrer remoção com 0,5 g de zeólita e 25 mg L-1 de concentração inicial.  
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 Comparando o desempenho das zeólitas natural e Na-clinoptilolita com a ZSM, 

observa-se que apesar da solução surfactante modificar uma pequena porcentagem da superfíc ie 

exterior da zeólita, o que de acordo com Tao et al. (2015) ainda permite que ocorra grande 

capacidade de troca catiônica pela zeólita surfactante modificada, neste ensaio verifica-se a 

redução da eficiência da remoção de NH4
+ para a ZSM. 

   Os resultados dos efeitos dos fatores estudados na adsorção de N-NH4
+, são 

apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Estimativa dos efeitos no processo de adsorção de N-NH4
+ para a zeólita Natural, Na-clinoptilolita e ZSM. 

* Efeito significativo a p<0,01 

 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

Fator Efeito 
Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value 

Média 4,020 0,407 9,434E-06* 2,298 0,424 0,0004221* 11,542 0,556 6,460E-09* 

pH 0,002 0,300 0,9935569 -0,318 0,396 0,4424280 -0,036 0,520 0,94598 

Massa de 

zeólita (g) -4,113 0,300 7,728E-07* -4,14 0,396 2,507E-06* -1,132 0,520 0,05751 

C0 (mg L-1) 4,598 0,300 3,263E-07* 3,398 0,396 1,276E-05* 8,871 0,520 3,694E-08* 

Massa de 

zeólita x C0 -2,077 0,424 0,001731* -3,020 0,561 0,0004430* -0,702 0,735 0,36470 

Massa^2 2,897 0,440 0,0001731* 3,008 0,580 0,0005786* 1,137 0,761 0,16967 

C0^2 0,337 0,440 0,465482*       
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Os efeitos dos fatores massa de zeólita e concentração inicial apresentam-se 

significativos no processo de adsorção de N-NH4
+, bem como a interação entre eles, para as 

zeólitas Natural e Na-clinoptilolita, o que indica que a variação desses fatores pode acarretar 

em uma  maior ou menor adsorção de N-NH4
+. Já para a ZSM, somente o fator concentração 

inicial mostra-se significativo na remoção. Por outro lado, o efeito do fator pH não se apresenta 

estatisticamente significativo para nenhuma das três zeólitas estudadas na remoção de N-NH4
+. 

Baseado nestes resultados, foram construídos os modelos matemáticos que relacionam 

a adsorção de N-NH4
+ com os fatores estudadas, tendo como resposta o residual de N-NH4

+. Os 

modelos são apresentados pelas equações ajustadas 6, 7 e 8, para a zeólita natural, Na-

clinoptilolita e ZSM, respectivamente: 

 

 Residual N-NH4
+ = 4,020 + 0,002x1 – 4,113x2 + 4,598x3 – 2,077x2x3 + 2,897x2

2 
+ 0,337x3

2 
(6) 

 

 Residual N-NH4
+ = 2,298 - 0,318x1 – 4,140x2 + 3,398x3 –3,020x2x3 + 3,008x2

2 

 

(7) 

 

 Residual N-NH4
+ = 11,542 - 0,036x1 – 1,132x2 + 8,871x3 –0,702x2x3 + 1,137x2

2 

 
(8) 

   

onde x1 (pH), x2 (massa de zeólita) e x3 (concentração inicial de N-NH4
+) são os fatores 

codificados que assumiram os valores de -1, 0 e 1.  

 

Tabela 7 - Valores de R² e R² ajustado para os modelos apresentados para as três amostras de 

zeólitas, representados pelas equações 6, 7 e 8. 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

R² 0,97 0,94 0,95 

R² ajustado 0,98 0,96 0,97 

 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2) apresentados para a zeólita Natural, 

Na-clinoptilolita e ZSM (Tabela 7) representaram um ótimo ajuste dos modelos aos dados 

experimentais, ou seja, um acordo satisfatório entre as respostas previstas e os resultados 

observados.  
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Após análise dos resultados obtidos pela metologia de superfície de resposta, verificou-

se condições ótimas na remoção de N-NH4
+ para a zeólita Na-clinoptilolita, que apresentou as 

maiores eficiências de remoção.   

Neste sentido, para analisar a influência do tempo de contato na adsorção, determinou-

se as condições ótimas de remoção de N-NH4
+ a concentração inicial de 15 mg L-1, massa de 

zeólita de 2,5 g e pH 7, para a zeólita Na-clinoptilolita. 

A Figura 6 apresenta a remoção de N-NH4
+ (%) durante as 24 horas de ensaio. 

 

Figura 6 – Influência do tempo de contato na adsorção de N-NH4
+ pela zeólita Na-clinoptilolita, 

para as condições ótimas: concentração inicial = 15 mg L-1, massa de zeólita = 2,5 g, pH = 7. 

 

 

 Verifica-se que foram necessárias duas horas para a zeólita Na-clinoptilolita atingir o 

equilíbrio na adsorção de N-NH4
+. Observa-se ainda, que a adsorção se deu de maneira muito 

rápida, sendo que nos primeiros 15 minutos de ensaio a remoção de N-NH4
+ já havia sido de 

mais de 80%. Após duas horas de ensaio, a remoção já alcançou 99%, mantendo-se assim até 

o tempo de 24 horas. 

 Alshameri et al. (2014) relataram que para atingir o equilíbrio foram necessários vinte 

minutos para a zeólita Na-clinoptilolita estudada, com as condições de concentração inicial de 

80 mg L-1, 1 g de massa de zeólita e pH 7. A remoção de NH4
+ foi de 86% nos primeiros 10 

minutos de ensaio, alcançando um máximo de 92% após vinte minutos. Estes autores destacam 

ainda, que a rapidez com que o equilíbrio foi alcançado pela zeólita Na-clinoptilolita pode estar 

relacionada a sítios de adsorção mais facilmente disponíveis sobre sua superfície, levando a 

uma rápida difusão e o alcance do equilíbrio. 
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5.1.2. Remoção de Nitrato 

 

As superfícies de respostas geradas a partir do planejamento experimental para remoçã o 

de nitrato, para as zeólitas Natural, Na-clinoptilolita e ZSM são apresentadas na Figura 7, sendo 

que todas as superfícies foram geradas a partir das respostas em pH 7. 

 

Figura 7 – Superfícies de resposta para residual de N-NO3
-. 

 

 

As três zeólitas empregadas nessa etapa resultaram em remoções de N-NO3
- 

semelhantes entre si, aumentando o residual de N-NO3
- proporcionalmente à medida em que se 

elevou a concentração inicial. Todavia, a zeólita Natural (Figura 7-a) foi a que menos se 

destacou na remoção, propiciando valor máximo de remoção de 24%, com residual de 11,35 

mg L-1 no ponto inferior de massa de zeólita (0,5 g) e ponto central de concentração inicial (15 

mg L-1). Mesmo elevando-se a massa de zeólita e mantendo baixa a concentração inicial de N-
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NO3
- , a eficiência de remoção pela zeólita Natural não aumentou, resultando em cerca de 3% 

de remoção com um residual de 4,85 mg L-1, do inicial de 5 mg L-1.  

Tendo em vista a elevada capacidade de troca catiônica das zeólitas naturais, a eficiênc ia 

na remoção de compostos aniônicos como o nitrato, de fato, fica comprometida. 

Por outro lado, para a zeólita Na-clinoptilolita, foram alcançados maiores valores de 

remoção. Como é possível observar na Figura 7(b), com massa de zeólita de 4,5 g e 

concentração inicial de 5 mg L-1, esta região alcançou o menor valor de residual, chegando a 

uma eficiência de remoção de 55%. Como com a zeólita natural, os valores de residuais 

aumentaram à medida que foi elevada a concentração inicial de N-NO3
-, no entanto, manteve-

se eficiências de remoção maiores mesmo com concentrações iniciais mais elevadas e menor 

massa de zeólita, com a menor eficiência de remoção registrada de 27%, com 25 mg L-1 e 4,5 g 

de zeólita. 

Já para a ZSM (Figura 7-c), nota-se que tanto para o ponto inferior, como para o ponto 

superior de massa, na concentração mínima, baixos valores de residual de N-NO3
- foram 

alcançados, equivalente a eficiências de remoção de 47% e 48% respectivamente. Porém, as 

remoções mais elevadas, de 50% e 54%, foram alcançadas com massa de 2,5 g de zeólita e 

concentração inicial de 5 mg L-1, em pH 6 e 8 respectivamente. Tal combinação, de acordo com 

o delineamento experimental realizado, não foi testada em pH 7, todavia, não houve diferença 

significativa para alteração do pH nestes ensaios. 

Guan et al. (2010) obtiveram desempenho de 8 a 18 vezes maior na remoção de N-NO3
- 

em zeólitas modificadas com a solução surfactante Br-HDTMA comparado as zeólitas naturais. 

Tal resultado, conforme destacado pelos autores, pode estar atribuído ao melhor desempenho 

de remoção de nitrato com a quantidade e estrutura da modificação da zeólita com Br-HDTMA. 

Schick et al. (2010) alcançaram maiores eficiências de remoção ao testar massa de 5 g 

de zeólita surfactante modificada em diferentes concentrações de N-NO3
-. Nas concentrações 

iniciais de 5 a 150 mg L-1 alcançou-se eficiência de cerca de 80% de remoção, decaindo para 

58% e 40% com o aumento da concentração para 300 e 500 mg L-1, respectivamente. 

A menor eficiência de remoção de N-NO3
- para a ZSM no presente estudo, pode estar 

relacionada com a granulometria das mesmas. 

 Segundo Schick et al. (2010), uma maior granulometria, e ainda a possível presença de 

pequenas quantidades de outros minerais, pode restringir a acessibilidade da solução surfactante 

à superfície dos cristais da clinoptilolita, tornando mais difícil a formação da bicamada 

surfactante, o que acarretaria na menor capacidade de remoção de NO3
-. Os autores utilizaram 
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zeólitas de granulometria entre 0,8 a 2mm, enquanto que no presente estudo, a granulometr ia 

das zeólitas utilizadas variaram de 1 a 3 mm. 

Ainda, mesmo sem haver ocorrido uma eficiente formação da bicamada, a zeólita 

modificada apresentou melhores resultados em comparação com a zeólita natural, o que pode 

sugerir, segundo Guan et al. (2010), algumas formações de estruturas superficiais surfactantes 

(micelas) na superfície da zeólita. 

Os resultados dos efeitos dos fatores estudados na adsorção de N-NO3
-, são apresentados 

na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Estimativa dos efeitos no processo de adsorção de N-NO3
- para a zeólita Natural, Na-clinoptilolita e ZSM. 

* Efeito significativo a p<0,01 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

Fator Efeito 
Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value 

Média 12,842 0,518 1,364E-09* 10,501 0,219 3,757E-12* 11,422 0,621 1,922E-08* 

pH -0,705 0,484 0,1799 0,121 0,204 0,5687 0,247 0,581 0,680 

Massa de 

zeólita (g) 0,105 0,484 0,8334 -0,252 0,204 0,2492 -0,227 0,581 0,704 

C0 (mg L-1) 8,897 0,484 1,939E-08* 8,068 0,204 2,190E-11* 8,355 0,581 1,645E-07* 

Massa de 

zeólita x C0 -0,210 0,685 0,7664 0,200 0,289 0,5076 -0,322 0,822 0,7042 

Massa^2 0,929 0,709 0,2227 -0,146 0,300 0,6372 -1,357 0,851 0,1453 
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A variação do fator concentração inicial foi significativa para a zeólita Natural, Na-

clinoptilolita e ZSM, já a variação da massa de zeólita não apresentou significância para 

nenhuma destas zeólitas, tal como notado nos gráficos das superfícies de resposta. 

Assim como na remoção de N-NH4
+, a variação do fator pH não foi estatisticamente 

significativo entre as zeólitas testadas na remoção de N-NO3
-. 

Os modelos matemáticos construídos relacionam a adsorção de N-NO3
- com os fatores 

estudados, tendo como resposta o residual de N-NO3
-. Os modelos são apresentados nas 

equações ajustadas 9, 10 e 11, respectivamente para zeólita natural, Na-clinoptilolita e ZSM: 

 

 Residual N-NO3
- = 12,842 - 0,705x1 + 0,105x2 + 8,897x3 – 0,210x2x3 + 0,929x2

2  

 

(9) 

  Residual N-NO3
- = 10,501 + 0,121x1 - 0,252x2 + 8,068x3 – 0,200x2x3 – 0,146x2

2  (10) 

 

 Residual N-NO3
- = 11,422+ 0,247x1 - 0,227x2 + 8,355x3 – 0,322x2x3 – 1,357x2

2  

 

(11) 

onde x1 (pH), x2 (massa de zeólita) e x3 (concentração inicial de N-NO3
-) são os fatores 

codificados que assumiram os valores de -1, 0 e 1.  

 

Tabela 9 - Valores de R² e R² ajustado para os modelos apresentados para as três amostras de 

zeólitas, representados pelas equações 9, 10 e 11. 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

R² 0,96 0,99 0,93 

R² ajustado 0,97 0,99 0,95 

 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2) apresentados na remoção de N-NO3
- 

para a zeólita Natural, Na-clinoptilolita e ZSM (Tabela 9) representaram um ótimo ajuste dos 

modelos aos dados experimentais, indicando acordo entre as respostas previstas e os resultados 

observados. 

A partir dos resultados obtidos com a realização das superfícies de resposta, observou-

se que a ZSM apresentou as melhores eficiências de remoção de N-NO3
-. Ainda, os valores 

ótimos encontrados para remoção de N-NO3
- foram utilizados para analisar a influência do 

tempo de contato na adsorção de N-NO3
-, conforme demostrado na Figura 8.
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Figura 8 - Influência do tempo de contato na adsorção de N-NO3
-  pela ZSM, para as condições 

ótimas: concentração inicial = 5 mg L-1, massa de zeólita = 4,5 g, pH = 7. 

 

 

 A adsorção de N-NO3
- pela ZSM demorou a ocorrer, apresentando-se somente no tempo 

de uma hora, com remoção de 5%. Verifica-se ainda, que seis horas foi o tempo necessário para 

o equilíbrio ser atingido, alcançando 21% de remoção. 

 De acordo com Cardoso et al. (2010), um curto tempo para alçancar o equilíbrio está 

relacionado com uma estrutura porosa adequada do adsorvente para reter o adsorvato. Neste 

sentido, o maior tempo de contato encontrado para o alcance do equilíbrio, pode estar associado 

a uma menor eficiência na modificação da superfície externa da zeólita pela solução surfactante.  

 

5.1.3. Remoção simultânea de Nitrogênio amoniacal e Nitrato 

 

5.1.3.1. Remoção de Nitrogênio amoniacal 

 

As superfícies de respostas geradas para analisar a remoção de N-NH4
+, a partir do 

planejamento experimental realizado para remoção simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

-, são 

apresentadas na Figura 9. Todas foram geradas a partir do pH 7. 
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Figura 9 - Superfícies de resposta para residual de N-NH4
+ na adsorção simultânea de N-NH4

+ 

e N-NO3
- 

 
 

 Observa-se que as zeólitas Natural e Na-clinoptilolita (Figura 9-a e b) apresentaram 

redução na capacidade de adsorção de N-NH4
+. Nota-se que para a zeólita natural, o ponto 

ótimo de adsorção foi exatamente no ponto superior de massa e inferior de concentração inicia l, 

chegando a 83% de eficiência de remoção, inferior aos 94% quando testada somente para 

remoção de  N-NH4
+ (Figura 9-a). Ainda em comparação, quando aumentou-se a concentração 

inicial e reduziu-se a massa, os residuais de N-NH4
+ tenderam a aumentar, assim como no 

ensaio de adsorção de N-NH4
+ isoladamente, porém, os valores de residuais foram maiores. 

Para a zeólita Na-clinoptilolita (Figura 9-b), o aumento nos residuais, logo, a diminuição 

da capacidade de adsorção de N-NH4
+ também foi observada. A maior eficiência de remoção 

foi encontrada também no ponto de maior massa e menor concentração inicial, com 78%, valor  
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abaixo dos 98% de remoção quando analisada a remoção N-NH4
+ de maneira isolada (Figura 

5-b).  

Da mesma forma que ocorreu para zeólita Natural, o comportamento de remoção 

simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

- para zeólita Na-clinoptilolita, foi semelhante a remoção 

quando testada somente para a remoção de N-NH4
+. Para todas as variações testadas no ensaio, 

os residuais de N-NH4
+ se elevaram, todavia, não acarretaram em maiores diferenças na 

eficiência de remoção. Conclui-se, dessa maneira, que a capacidade de adsorção de N-NH4
+ 

manteve-se elevada com a presença de N-NO3
- em mesma solução. 

 A ZSM (Figura 9-c) demonstrou um aumento significativo na capacidade de remoção 

de N-NH4
+. Para todas as variações entre os fatores testados neste ensaio, os residuais de N-

NH4
+ apresentaram resultados superiores aos encontrados anteriormente. Foram observados 

valores de eficiência de remoção de 64%, comparado a um máximo de 42% no ensaio de 

remoção N-NH4
+ isoladamente. 

 Tao et al. (2015) também alcançaram bons resultados de remoção de NH4
+ quando 

testaram a ZSM (com Br-HDTMA) para remoção simultânea de NH4
+ e NO3

-, com remoção de 

93,6% de NH4
+. O estudo também incluiu a remoção simultâneia em zeólita natural, que 

apresentou maiores valores de remoção de NH4
+ comparado à zeólita surfactante, assim como 

no presente estudo. 

Os resultados dos efeitos dos fatores estudados na adsorção de N-NH4
+ na remoção 

simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

-, são apresentados na Tabela 10.
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Tabela 10 - Estimativa dos efeitos no processo de adsorção de N-NH4
+ na remoção simultânea de N-NH4

+ e N-NO3
-. 

* Efeito significativo a p<0,0 

 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

Fator Efeito 
Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value 

Média 8,468 0,432 1,084E-08* 6,472 0,715 8,142E-06* 9,404 1,257 3,785E-05* 

pH 0,088 0,404 0,831069 0,522 0,668 0,45475 0,088 1,176 0,9415240 

Massa de 

zeólita (g) -4,772 0,404 8,821E-07* -4,837 0,668 4,908E-05* -1,261 1,176 0,3116517 

C0 (mg L-1) 6,851 0,404 3,878E-08* 5,095 0,668 3,267E-05* 6,832 1,176 0,0002572* 

Massa de 

zeólita x C0 -2,462 0,571 0,001965* -2,987 0,945 0,01159* -2,502 1,663 0,1668561 

Massa^2 0,806 0,591 0,205936 2,792 0,979 0,01904* 0,469 1,722 0,7913372 
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Para as zeólitas Natural e Na-clinoptilolita, a variação da massa de zeólita e da 

concentração inicial apresentaram efeito significativo na adsorção de N-NH4
+ durante a 

remoção simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

-. Por outro lado, para a ZSM, somente a concentração 

inicial apresentou efeito significativo, enquanto o efeito da variação do pH não foi 

estatisticamente significativo para nenhuma das zeólitas. 

 Os modelos obtidos para o residual de N-NH4
+ na remoção simultânea de N-NH4

+ e N-

NO3
- são apresentados pelas equações ajustadas 12, 13 e 14, para as zeólitas Natural, Na-

clinoptilolita e ZSM, respectivamente. 

 

 Residual N-NH4
+ = 8,468 + 0,088x1 – 4,772x2 + 6,851x3 – 2,462x2x3 + 0,806x2

2  (12) 

 

 Residual N-NH4
+ = 6,472 + 0,522x1 – 4,837x2 + 5,095x3 – 2,987x2x3 + 2,792x2

2 

 

(13) 

 

 Residual N-NH4
+ = 9,404 + 0,088x1 – 1,261x2 + 6,832x3 – 2,502x2x3 + 0,469 x2

2  

 

(14) 

 onde x1 (pH), x2 (massa de zeólita) e x3 (concentração inicial de N-NH4
+) são os fatores 

codificados que assumiram os valores de -1, 0 e 1.  

 

Tabela 11 - Valores de R² e R² ajustado para os modelos apresentados para as três amostras de 

zeólitas, representados pelas equações 12, 13 e 14. 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

R² 0,96 0,89 0,69 

R² ajustado 0,98 0,93 0,80 

 

 Os valores de R² apresentados na Tabela 11 para cada uma das três amostras de 

zeólitas são considerados relativamente altos. O valor de R² de 0,69 para a ZSM, apesar de 

inferior, indica que o modelo explica cerca de 70% dos dados, sendo de satisfatório acordo entre 

os dados previstos e os resultados encontrados. 

 

5.1.3.2. Remoção de Nitrato 
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As superfícies de respostas geradas para analisar a remoção de N-NO3
- a partir do 

planejamento experimental realizado para remoção simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

-, são 

apresentadas na Figura 10, todas foram geradas a partir do pH 7. 

 

Figura 10 - Superfícies de resposta para residual de N-NO3
-  na adsorção simultânea de N-

NH4
+ e N-NO3

-. 

 

 

 A zeólita Natural (Figura 10-a) na remoção simultânea apresentou maior capacidade de 

adsorção de N-NO3
- do que quando analisada para remoção de N-NO3

- isoladamente. O 

comportamento geral da remoção também apresentou diferenças quando comparado ao ensaio 

de remoção de N-NO3
- isoladamente. No ponto superior da concentração inicial e da massa de 

zeólita, 25 mg L-1 e 4,5 g respectivamente, o residual de N-NO3
- ficou muito abaixo do 

encontrado anteriormente, tendendo a aumentar o residual de N-NO3
- somente quanto reduzida 

a massa de zeólita.  
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 Para a zeólita Na-clinoptilolita (Figura 10-b), o ponto central da massa de zeólita mostra-

se eficiente para todas as concentrações iniciais testadas, alcançando uma eficiência de remoção 

de 60% para a concentração inicial de 15 mg L-1. Por outro lado, quando testada a mais baixa 

concentração inicial, de 5 mg L-1, tanto em combinação com ponto mínimo, como para o ponto 

máximo da massa de zeólita, os residuais de N-NO3
- foram mais elevados frente ao ensaio de 

adsorção de N-NO3
- de forma isolada. No entanto, conforme observa-se também na Figura 7 

(b), o comportamento geral da adsorção de N-NO3
- para a zeólita Na-clinoptilolita mostra-se 

semelhante na remoção simultânea de N-NO3
- com N-NH4

+ e na remoção de N-NO3
- 

isoladamente. 

 Para a ZSM (Figura 10-c), os valores de residuais, bem como o comportamento da ZSM 

na adsorção de N-NO3
- neste ensaio, em comparação com o experimento de remoção única de 

N-NO3
-, não apresentou maiores diferenças. O ponto de residual mais baixo foi encontrado no 

ponto superior de massa de zeólita e inferior de concentração inicial chegando a 52% de 

remoção, não muito além dos 48% no ensaio de remoção de N-NO3
-. Os residuais de N-NO3

- 

tenderam a diminuir para maior massa de zeólita, porém, aumentando conforme elevada a 

concentração inicial.  

Diante destes resultados, pode-se observar que tanto a ZSM como a zeólita Na-

clinoptilolita não demonstraram variação na sua capacidade adsortiva de N-NO3
- com a 

presença de N-NH4
+ em mesma solução. 

 Em estudo de remoção simultânea de NH4
+ e NO3

-, Tao et al. (2015) destacaram que a 

eficiência de remoção de NO3
-  aumentou conforme elevada a concentração (g L-1) da solução 

surfactante utilizada (Br-HDTMA). Com a realização de um delineamento experimenta l 

ortogonal, concluiram que o melhor experimento para remoção de NO3
- na remoção simultânea 

com NH4
+, foi com a mais elevada concentração da solução surfactante Br-HDTMA, de 30 g 

L-1, e a menor concentração inicial de nitrato, de 5 mg L-1, alcançando uma remoção de 81,8% 

de NO3
- e mantendo elevada a remoção de NH4

+ com 93,6% de remoção, para uma concentração 

inicial de 30 mg L-1.  

Os resultados dos efeitos dos fatores estudados na adsorção de N-NO3
- na remoção 

simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

-, são apresentados na Tabela 12 para a zeólita Natural, Na-

clinoptilolita e ZSM, respectivamente. 
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Tabela 12 - Estimativa dos efeitos no processo de adsorção de N-NO3
- na remoção simultânea de N-NH4

+ e N-NO3
-. 

* Efeito significativo a p<0,01

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

Fator Efeito 
Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value Efeito 

Erro padrão 

do Efeito 
p-value 

Média 8,365 1,346 0,0001566* 8,011 0,613 3,754E-07* 10,408 0,753 2,314E-07* 

pH -0,048 1,259 0,9699758 -0,091 0,574 0,8772 -0,292 0,705 0,688 

Massa de 

zeólita (g) -2,640 1,259 0,0655788 -0,447 0,574 0,4558 -0,987 0,705 0,1950 

C0 (mg L-1) 4,211 1,259 0,0086199* 7,193 0,574 5,330E-07* 0,744 0,705 2,282E-06* 

Massa de 

zeólita x C0 3,382 1,781 0,0900859 -0,297 0,812 0,7226 -0,122 0,997 0,0949 

Massa^2 2,501 1,844 0,2079403 2,406 0,840 0,0187 0,243 1,032 0,8185 
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Para a adsorção de N-NO3
- na remoção simultânea de N-NH4

- e N-NO3
- somente a 

variação do fator C0 mostra-se significativa, enquanto a variação da massa de zeólita e pH não 

foram estatísticamente significativas. Estes resultados sugerem que a concentração inicial foi o 

principal fator para a asdorção de N-NO3
- na remoção simultânea de N-NH4

- e N-NO3
-,   

Os modelos obtidos para o residual de N-NO3
- na remoção simultânea de N-NH4

+ e N-

NO3 são apresentados pelas equações ajustadas 15, 16 e 17, para as zeólitas Natural, Na-

clinoptilolita e ZSM, respectivamente 

 

 Residual N-NO3
- = 8,365 - 0,048x1 – 2,640x2 + 4,211x3 – 3,382x2x3 + 2,501x2

2  

 

(15) 

  Residual N-NO3
- = 8,011 - 0,091x1 - 0,447x2 + 7,193x3 – 0,297x2x3 + 2,406x2

2  (16) 

 

 Residual N-NO3
- = 10,408 - 0,292x1 - 0,987x2 + 0,744x3 – 0,122x2x3 + 0,243x2

2  (17) 

   

  onde x1 (pH), x2 (massa de zeólita) e x3 (concentração inicial de N-NH4
+) são os fatores 

codificados que assumiram os valores de -1, 0 e 1.  

 

Tabela 13 - Valores de R² e R² ajustado para os modelos apresentados para as três amostras de 

zeólitas, representados pelas equações 15, 16 e 17. 

 Zeólita Natural Na-clinoptilolita ZSM 

R² 0,70 0,94 0,92 

R² ajustado 0,53 0,92 0,88 

 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2) apresentados na Tabela 13, 

representaram um ótimo ajuste dos modelos aos dados experimentais, o que representa um boa 

correlação entre os valores preditos pelo modelo e os valores encontrados. 

A partir dos resultados obtidos com a realização das superfícies de resposta, os valores 

ótimos encontrados para remoção de N-NH4
+ e N-NO3

-  na adsorção simultânea, foram 

utilizados para analisar a influência do tempo de contato na adsorção de N-NO3
-, conforme 

demonstra a Figura 11. 

Para este ensaio, foi empregada a ZSM e utilizou-se as condições de concentração inicia l 

de 5 mg L-1, massa de zeólita de 4,5 g e pH 7 tanto para N-NH4
+ como para N-NO3

-
. 
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Figura 11 – Influência do tempo de contato na adsorção simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

- pela 

ZSM, para as condições ótimas: concentração inicial = 5 mg L-1, massa de zeólita = 4,5 g, pH 

= 7. 

 

 

 Observa-se a que a adsorção de N-NH4
+

, assim como no ensaio de 24 horas para a zeólita 

Na-clinoptilolita, se deu de maneira muito rápida, alcançando 89% de remoção nos primeiros 

15 minutos. O equilíbrio por outro lado, foi atingido após 4 horas de ensaio, alcançando 99% 

de remoção. O fato da ZSM ter demandado maior tempo de contato para atingir o equilíb r io,  

quando comparada à zeólita Na-clinoptilolita, pode estar associado à modificação pela solução 

surfactante, que ao possibilitar a adsorção de ânions em sua camada externa, pode ter deixado 

o processo de adsorção de N-NH4
+ relativamente mais lento. 

 Por outro lado, a partir dos resultados encontrados, verifica-se que a remoção de N-NH4
+ 

permaneceu elevada, não tendo sua capacidade adsortiva comprometida tanto pelo uso da ZSM, 

como pela presença de N-NO3
- em mesma solução.  

 Na adsorção de N-NO3
-, manteve-se em 6 horas o tempo de contato necessário para 

alcançar o equilíbrio, e assim como no ensaio somente com N-NO3
-, a remoção chegou a 21% 

neste ponto. Ainda em comparação, foi necessário também, pelo menos uma hora de contato 

para começar a ocorrer maiores remoções de N-NO3
-. Estes resultados indicam que não houve 

alterações na capacidade de adsorção da ZSM na presença de N-NH4
+ durante o tempo de 

contato de 24 horas. 
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5.2. Ensaios nos filtros de laboratório 

 

Uma vez que a zeólita natural apresentou eficiente remoção de nitrogênio amoniacal, 

assim como a ZSM alcançou elevada remoção de nitrato, estas duas amostras de zeólita foram 

selecionadas para realizar os ensaios nos filtros. 

 

5.2.1. Remoção de Nitrogênio amoniacal 

 

A Figura 12 apresenta as remoções de N-NH4
+ para as concentrações de 10, 20 e 30 

mg L-1 durante os 20 minutos de filtração. 

 

Figura 12 - Relação da remoção de N-NH4
+ nas diferentes concentrações iniciais e tempos de 

filtração para a zeólita natural. 

 

 

 Observa-se que os filtros proporcionaram elevada capacidade de adsorção de N-NH4
+ 

para as três concentrações iniciais testadas. Para cada uma delas, o equilíbrio foi observado logo 

nos primeiros cinco minutos de filtração. 

A zeólita Natural apresentou alta capacidade de adsorção de N-NH4
+ nos filtros, para as 

três concentrações iniciais estudadas, alcançando eficiências de remoção de 91, 92 e 97% para 

as concentrações iniciais de 10, 20 e 30 mg L-1. 

O desempenho na adsorção de N-NH4
+ para a zeólita Natural foi maior conforme 

elevou-se a concentração inicial, como demostrado na Tabela 14. O mesmo foi observado por 

Li et al. (2011) em seu estudo testando zeólita natural e modificada com NaCl na remoção de 

NH4
+ de água de abastecimento, que para a maior concentração inicial testada, de 10 mg L-1, 
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alcançaram a maior capacidade de adsorção de NH4
+, frente a menor concentração inicia l 

testada, de 2,5 mg L-1, tanto para a zeólita Natural como para a modificada. 

 

Tabela 14 - Resumo estatístico e eficiências de remoção de N-NH4
+ para o ensaio nos filtros 

de laboratório. 

Concentração inicial 10 mg L-1 20 mg L-1 30 mg L-1 

Tempo de filtração (min) 5 10 20 5 10 20 5 10 20 

Média (mg L-1) 1,1 0,9 0,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,7 1,0 

Desvio padrão (mg L-1) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

Eficiência de remoção (%) 89 91 92 92 91 92 94 94 97 

 

 Resultados eficientes aplicando zeólita Natural em filtros de laboratório para adsorção 

de NH4
+ também foram relatados por Casagrande et al. (2016). Em seu estudo para tratamento 

de efluente de reator UASB, após tratamento com flotação por ar dissolvido, empregou-se a 

filtração em zeólita Natural, atingindo eficiência de remoção de 100% de NH4
+ e alcançando 

os padrões estabelecidos para o lançamento do efluente em corpos d’água. 

A taxa de filtração adotada para este ensaio mostra-se satisfatória para a adsorção de N-

NH4
+. O aumento da taxa de filtração poderia vir a diminuir a capacidade de adsorção, uma vez 

que seria reduzido o tempo de contato entre a água de estudo e a zeólita Natural. 

 

5.2.2. Remoção de Nitrato 

 

  A Figura 13 apresenta as remoções de N-NO3
- para as concentrações de 3, 6 e 10 mg L-

1 durante os 20 minutos de filtração. 
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Figura 13- Relação da remoção de N-NO3
- em diferentes concentrações iniciais e tempos de 

filtração para a ZSM. 

.  

 

A concentração inicial de 3 mg L-1 apresentou as maiores eficiências de remoção de N-

NO3
-, chegando a 52 e 55% nos tempos de 5 e 10 minutos de filtração, respectivamente. As 

concentrações iniciais de 6 e 10 mg L-1 apresentaram a maior eficiência de remoção de N-NO3
- 

no tempo de filtração de 5 minutos, porém, inferior às encontradas com a concentração inicia l 

mais baixa, alcançando 28 e 13% de remoção respectivamente.  

Após 5 minutos de filtração, a capacidade de adsorção de N-NO3
- foi reduzida para as 

concentrações de 6 e 10 mg L-1. Para a concentração de 3 mg L-1, do tempo de 5 a 10 minutos 

a remoção de N-NO3
- foi mantida na faixa de 50%, no entanto, adiante do tempo de filtração 

de 10 minutos, a remoção decaiu até alcançar 10% no tempo de 20 minutos (Tabela 15).  

Schick et al. (2011), também evidenciaram que no início da filtração os valores de 

remoção foram mais elevados para qualquer uma das concentrações inicias de nitrato, mas que 

a eficiência de remoção diminuiu progressivamente com o aumento do tempo, mais 

rapidamente quando a concentração inicial foi maior 

 

Tabela 15 - Resumo estatístico e eficiências de remoção de N-NO3
- para o ensaio nos filtros 

de laboratório. 

Concentração inicial  3 mg L-1 6 mg L-1 10 mg L-1 

Tempo de filtração (min) 5 10 20 5 10 20 5 10 20 

Média (mg L-1) 1,4 1,3 2,6 4,3 4,7 5,8 9,6 9,0 9,4 

Desvio padrão (mg L-1) 1,2 1,1 0,3 1,7 0,5 0,2 0,5 0,8 0,5 

Eficiência de remoção (%) 52 55 10 28 22 3 13 3 5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 5 10 15 20

R
em

o
çã

o
 N

-N
O

3
-

(%
) 

Tempo (min)

3 mg/L 6 mg/L 10 mg/L



64 

 

 

  Entre os fatores que podem ter influenciado para a menor capacidade de adsorção de N-

NO3
-  nos filtros de laboratório, destaca-se a taxa de filtração. A taxa de filtração é responsável 

pelo tempo de contato entre a água de estudo e a zeólita contida no filtro. Uma taxa de filtração 

alta pode não oferecer tempo de contato suficiente com a ZSM para que ocorra a adsorção de 

N-NO3
- de maneira efetiva. Fato observado também por Schick et al. (2011), que obtiveram 

melhores desempenhos de remoção de NO3
- nas menores taxas de filtração testadas. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Nos ensaios de adsorção em batelada, a zeólita Natural apresentou desempenho 

satisfatório para adsorção de N-NH4
+, no entanto, a zeólita Na-clinoptilolita apresentou maior 

seletividade para N-NH4
+, demonstrando que a modificação da zeólita para a forma de Na-

clinoptilolita contribuiu para maiores remoções de N-NH4
+.   

 Para remoção de N-NO3
-, a modificação da zeólita natural pela solução surfactante 

garantiu aumento da capacidade de adsorção N-NO3
-. Por outro lado, a zeólita Na-clinoptilolita, 

apesar de modificada para aumentar a sua capacidade de reter N-NH4
+, alcançou eficiências de 

remoção de N-NO3
- semelhantes às alcançadas pela ZSM.   

 Na remoção simultânea de N-NH4
+ e N-NO3

- a adsorção de N-NH4
+ não foi 

comprometida pela presença de N-NO3
- em mesma solução, continuando a apresentar elevadas 

eficiências de remoção para as três zeólitas analisadas. O mesmo foi observado para a adsorção 

de N-NO3
-, que não só para a ZSM apresentou bom desempenho de remoção, como para a 

zeólita Na-clinoptilolita e Natural. 

O planejamento experimental Box-Behnken pode ser utilizado para desenvolve r 

modelos matemáticos para prever a adsorção de N-NH4
+ e N-NO3

- por zeólitas. 

Condições ótimas de adsorção foram encontradas em sua maioria na combinação entre 

as menores concentrações iniciais, tanto para N-NH4
+ como para N-NO3

-, e maiores massas de 

zeólita, constatando o efeito significativo desses fatores na remoção de N-NH4
+ e N-NO3

-. Por 

outro lado, a variação do pH não se mostrou estatisticamente significativa nos ensaios 

realizados. 

Com as condições ótimas de adsorção, o tempo de contato necessário para alcançar o 

equilíbrio foi de 2 horas na adsorção de N-NH4
+ com a zeólita Na-clinoptilolita e 6 horas na 

adsorção de N-NO3
- com a ZSM. Nas condições ótimas da adsorção simultânea de N-NH4

+ e 

N-NO3
- com a ZSM, o equilíbrio foi atingido em 4 horas na adsorção de N-NH4

+
 e manteve-se 

em 6 horas na adsorção de N-NO3
-. 

Nos ensaios em filtros de laboratório, a zeólita Natural propiciou elevadas remoções de 

N-NH4
+ para as três concentrações iniciais, alcançando uma eficiência máxima de remoção de 

97%. Além disso, manteve sua capacidade de adsorção ao longo do ensaio. 

A ZSM apresentou até 55% de remoção de N-NO3
- para a concentração inicial de 3 mg 

L-1, no entanto, teve seu rendimento reduzido ao longo do ensaio para todas as concentrações 

iniciais testadas. 
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Ambas zeólitas, Natural e Na-clinoptilolita, apresentaram alta capacidade de remoção 

de N-NH4
+, tendo potencial para serem utilizadas no tratamento de água para melhoria da 

qualidade final de águas destinadas ao abastecimento público. 
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