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RESUMO 

A temperatura de pirolise, granulometria e concentração do agente adsorvido são propriedades que 

influenciam teoricamente na eficiência de adsorção do carvão ativado. Este trabalho teve como objetivo 

determinar as principais variáveis que afetam a produção e os ensaios de adsorção do carvão ativado, 

utilizando o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). Para a produção do carvão utilizado a 

biomassa selecionada foi a semente de goiaba e com o término dos ensaios pré-determinados pelo DCCR, 

obteve-se que a temperatura foi a única variável que interferiu na eficiência de adsorção seguindo a 

metodologia de produção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: delineamento experimental, DCCR, eficiência de adsorção, carvão ativado, ensaios 

de adsorção. 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento de adsorventes de baixo custo se apresenta como uma alternativa para o 

reaproveitamento de resíduos agroindustriais, contribuindo para a redução dos custos na eliminação dos 

resíduos (BHATNAGAR; SILLANPPA,2010). Um grande exemplo disso é a produção de carvão ativado 

que contém um grande mercado consumidor, podendo ser utilizado no tratamento de água e efluentes, no 

controle de emissão de poluentes, purificação e armazenamento de gases, catalisadores e suportes 

catalíticos e tratamento de intoxicações. 

 

A produção e ensaios de adsorção do carvão ativado dependem de vários fatores e a para analisar 

algumas dessas variáveis o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de adsorção do 

carvão ativado produzido a partir de semente de goiaba através do delineamento composto central 

rotacional (DCCR), avaliando, na produção do carvão a temperatura de pirólise e a granulometria e nos 

ensaios de adsorção, a concentração do adsorvido. 

 
 

 

2 – JUSTIFICATIVA OU REFERENCIAL TEÓRICO OU OUTRO 

A utilidade de métodos matemáticos e softwares na engenharia vem crescendo constantemente, ter 

domínio e trabalhar com esses softwares está sendo um critério básico na composição de um bom 

engenheiro. Portanto o presente trabalho trás o uso programa Action 2.9 ligado a planejamentos 

experimentais estatísticos. 
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3 – METODOLOGIA DO TRABALHO 

O processo de produção e ensaios de adsorção foram realizados através do delineamento composto central 

rotacional, sendo a granulometria, temperatura de pirólise e a concentração as variáveis utilizadas. Através do 

planejamento experimental, será proposto um modelo matemático que melhor representa a eficiência de 

adsorção em função das variáveis apontadas. 

 

Para a realização dos ensaios os parâmetros do experimento com seus limites de variação mínimo e máximo 

seguem na Tabela 1. 

 

 Tabela 1: Variáveis a serem utilizadas no planejamento experimental. 

Variáveis  Códigos      

Granulometria g (mm) 0,128 0,51 1,08 1,65 2,03 

Temperatura de Pirólise T (°C) 400 440 500 560 600 

Concentração c (mg/L) 10 109 255 401 500 

 

A granulometria e temperatura de pirólise estão envolvidas na produção do carvão. Para realizar os 

ensaios de adsorção, a granulometria utilizadas foi uniforme, ou seja, a avalição da granulometria está na 

produção do carvão e não nos ensaios de adsorção.Nos ensaios de adsorção, a variável avaliada foi a 

concentração da substância adsorvida, no caso, o azul de metileno. Foram realizados 8 ensaios fatoriais, 

mais 6 ensaios axiais e 3 repetições no ponto central, totalizando 17 experimentos (Tabela 2). A 

influência dos fatores foi avaliada utilizando o programa de uso livre Action, versão 2.9. 

 

 

 

4 – ANÁLISE DOS DADOS 

A Tabela 2 mostra todos os ensaios utilizados no DCCR assim como os resultados obtidos de eficiência 

de adsorção a serem utilizados para a modelagem da equação. 

 

Tabela 2: Resposta dos ensaios trabalhados através do delineamento experimental. 

Ensaio Granulometria (mm) Temperatura (°C) Concentração (g/L) Eficiência de Adsorção 

1 0,51 440,5 109,17 86,95% 

2 1,65 440,5 109,17 94,95% 

3 0,51 559,5 109,17 4,68% 

4 1,65 559,5 109,17 7,48% 

5 0,51 440,5 400,8 79,19% 

6 1,65 440,5 400,8 71,82% 

7 0,51 559,5 400,8 5,92% 

8 1,65 559,5 400,8 8,37% 

9 0,128 500 255 20,24% 

10 2,03 500 255 32,79% 

11 1,08 400 255 93,23% 

12 1,08 600 255 1,22% 

13 1,08 500 10 24,56% 

14 1,08 500 500 26,85% 

15 1,08 500 255 27,69% 

16 1,08 500 255 30,69% 

17 1,08 500 255 33,39% 
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A próxima tabela foi gerada pelo software Action 2.9 e estão representando os coeficientes da variáveis 

avaliadas e os respectivos efeitos de cada variável considerando um intervalo de confiança estatística de 

95% 

 

Tabela 3: Valores estatísticos gerados pelo Action. 

Tabela da Anova 

Fatores G.L. Soma de Quadrados Quadrado Médio Estat. F p-valor 

g 1 35,17414056 35,17414056 0,227897337 0,649979687 

T 1 15916,78384 15916,78384 103,1266887 5,30487E-05 

c 1 57,10840583 57,10840583 0,370011986 0,565297894 

I(g^2) 1 0,056302565 0,056302565 0,000364791 0,985381029 

I(T^2) 1 1074,182231 1074,182231 6,95975127 0,038636755 

I(c^2) 1 66,26725069 66,26725069 0,429353204 0,536604564 

g:T 1 0,01881533 0,01881533 0,000121907 0,99154859 

g:c 1 43,85952544 43,85952544 0,284170953 0,613137849 

T:c 1 112,621888 112,621888 0,729690276 0,425769006 

g:T:c 1 18,03925317 18,03925317 0,116878414 0,744101412 

Resíduos 6 926,0522587 154,3420431   

 

Conforme resultado da ANOVA, considerando um nível de confiança de 95%, pode-se afirmar que 

apenas a temperatura (T) afeta de forma estatisticamente significante a eficiência. Isso pode ser afirmado, 

uma vez que o p-valor é menor que 0,05 (critério estatístico) para os efeitos linear e quadrático da 

concentração. Os efeitos lineares e quadráticos da granulometria e da concentração de azul de metileno, e 

as interações entre as variáveis podem ser desprezados, já que o p-valor foi maior que 0,05. Analisando 

estatisticamente foi obtido um modelo matemático para a eficiência de adsorção apenas em função da 

temperatura, já que esta variável foi a única que influenciou a resposta. 

 

A análise de variância para o efeito exclusivo da temperatura e o resultados estimados pelos parâmetros 

por regressão para o modelo matemático codificado são mostrados abaixo. 

 

Tabela 4: Coeficientes do modelo matemático. 

Coeficientes 

Preditor Efeitos Estimativa Desvio Padrão Estat.t P-valor 

Intercepto   1043,626939 308,0371118 3,387990922 0,014712035 

T -6,871015522 -3,435507761 1,091465415 -3,147610281 0,019874907 

I(T^2) 0,005672946 0,002836473 0,001045011 2,714298775 0,034906107 

 

Utilizando os coeficientes estimados estatisticamente significantes demonstrados na tabela 4, foi possível 

escrever o modelo matemático mais simplificado, que descreve a eficiência de adsorção em função da 

temperatura. 

 

Eficiência = 1043,626938 - 3,4355077T+ 0,00283647T2              (1) 

 

O modelo dado possui R2 de 86,46%, e pode ser considerado estatisticamente significante uma vez que F 

calculado (110,085 – soma do estat. F dos coeficientes significativos) é maior que F tabelado (3,143) 

(critério para que o modelo seja considerado estatisticamente significante de acordo com o Teste de 

Fisher). Nesse caso, a significância estatística do modelo é confirmada por F calculado cerca de 35 vezes 

maior que F tabelado. 
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Como foi trabalhada com uma faixa de temperatura de 400 °C até 600 °C, a equação dada será melhor 

trabalhada utilizando temperaturas nessas faixas. Seguindo o modelo proposto, a tabela abaixo mostra os 

valores de eficiência de adsorção utilizando o modelo proposto.  

 

Tabela 5: Resultados expressos pela equação 1. 

Temperatura (°C) Eficiência (%) 

421,05 99,97 

440,5 80,68 

500 34,99 

559,5 9,39 

600 3,45 

 

Utilizando os dados estatísticos pode-se afirmar uma melhor temperatura de trabalho de cerca de 420 °C 

de acordo com a modelagem proposta. 

 

Uma das vantagens ao utilizar o DCCR em análises como o trabalho apresentado seria a possibilidade de 

plotar gráficos com superfícies de resposta, porém para gerar esses tipos de gráficos é necessário ter duas 

variáveis significativas. 

 

O Action ainda faz um apanhado estatístico da influência de cada variável de entrada em relação à 

variável de saída como pode ser visualizado no figura 1. 
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Figura 1: Análise gráfica da eficiência em relação a cada uma das variáveis. 
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5 – CONCLUSÃO 

A semente da goiaba apresentou-se como um bom percursor na produção de carvão ativado a partir da 

metodologia apresentada. Utilizando-se o planejamento experimental foi possível observar que somente a 

temperatura de pirólise interfere na eficiência de adsorção. 

 

A equação apresentada demonstrou uma ótima modelagem com os valores encontrados 

experimentalmente porém deve se ter cuidado com o limite de temperatura utilizado pois a equação se 

demonstrou eficiente quando usamos a intercessão apresentada no delineamento. 
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