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RESUMO: Atualmente a preocupação com o meio ambiente tem impulsionado o 

desenvolvimento de novas tecnologias capazes de minimizar o impacto causado pelo homem. 

A utilização do mesocarpo do coco-da-baía para produção de carvão ativado reduz o impacto 

ambiental por ele causada. O presente trabalho pretende produzir e ativar o carvão gerado a 

partir mesocarpo do coco-da-baía com ácido fosfórico (H3PO4), hidróxido de potássio (KOH) 

e acetado de sódio (CH3COONa) em concentrações variadas avaliando-os em duas faixas de 

granulometria: retido em 48 Mesh e passante de 325 Mesh, assim como caracterizá-los 

através do índice de azul de metileno, número de iodo, microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e difratometria de raios x (DR-X), finalmente, avaliar o seu potencial no tratamento de 

água de produção de petróleo, através de ensaios utilizando efluente sintético. Foi realizada a 

adequação das curvas de adsorção ao modelo de Langmuir, Freundlich e BET. Os índices de 

azul de metileno obtidos foram de 8,85 e 9,77 mg.g-1  para  as granulometrias de 48 e 325 

mesh, o equivalente a um intervalo de remoção de azul de metileno entre 88,54% e 97,73%. O 

DRX do carvão da amostra de 325 mesh apresentou uma estrutura cristalina em 2Θ = 29 

enquanto o carvão da amostra de 48 apresentou estrutura amorfa. Obtiveram-se resultados 

expressivos na diminuição do teor de óleos e graxas (TOG), na remoção de turbidez, nitrato e 

amônia na amostra de água produzida. 

 

Palavras-chave: Carvão ativado, água de produção, coco-da-baía, ativantes químicos, 

adsorção. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Nowadays the concern about the environment has pushed the development of new 

technologies capable of reducing the human impact on earth. The utilization of mesocarp of 

coconut to produce activated carbon reduces the impact of this reject on the environment. The 

present work produced and activated the carbon of mesocarp coconut using phosphoric acid 

(H3PO4), potassium hydroxide (KOH) and sodium acetate (CH3COONa) as activating agent 

in a range of concentration. The activated carbon was produced in two particle sizes limit: 

retained in 48 Mesh and passing 325 Mesh and characterized using the methylene blue index, 

iodine number, scanning electron microscope (SEM) and x-ray diffractometer (XRD), finally, 

its potential in the treatment of wastewater of oil extraction was evaluated through tests with 

synthetic effluent.  The methylene blue index obtained was 888 and 777 for the particle size 

of 48 and 325 mesh, the equivalent to a methylene blue extraction of 88,54% and 97,73%. 

The XRD of the 325 mesh sample showed a crystalline structure at 2Θ = 29 while the sample 

of the 48 mesh carbon showed amorphous structure. Expressive result of reducing oil and 

grease was obtained.  

 

Keywords: Activated carbon, wastewater, coconut, chemical activation, adsorption process. 
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1. Introdução 

A comercialização da água de coco verde, amplamente difundida nas praias e mais 

recentemente na indústria, gera grande quantidade de resíduo sólido que apresenta alta carga 

de carbono (celulose, hemicelulose e lignina), que é de difícil degradação e pode apresentar 

contaminação ambiental. No ano de 2012 foram produzidos 62.293.000frutos de coco-da-baía 

no Estado do Rio Grande do Norte (IBGE, 2012) enquanto no Brasil foram produzidos 

1.954.354.000 (IBGE, 2012). Atualmente a preocupação com o meio ambiente tem 

impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias capazes de minimizar o impacto 

causado pelo homem. Existem iniciativas em aproveitar esse resíduo como adubo, na 

produção de insumos para jardinagem, na estofaria de bancos de automóvel e na obtenção de 

carvão vegetal entre outras possibilidades de utilização do mesmo. 

A obtenção de carvão ativado a partir dessa matéria prima tem sido estudada, bem 

como sua aplicação na remoção de contaminantes presentes em efluentes industriais e 

domésticos. Nesse sentido, é necessário levantar dados técnicos como o conhecimento da 

melhor rota de carbonização da casca do coco, as formas de ativação do carvão obtido, assim 

como os principais ativantes e o conhecimento dos limites de contaminantes que esse carvão 

ativado pode adsorver, são fatores que apontarão a viabilidade desse resíduo como tecnologia 

de tratamento de efluente. 

Os processos industriais geram grandes quantidades de efluentes, que dependendo do 

tipo da indústria podem apresentar altas cargas de matéria orgânica, nitrato, amônia, elevado 

teor de sólidos, óleos e graxas além de contaminantes tóxicos como metais tóxicos e 

hidrocarbonetos. No tratamento desses efluentes são utilizadas rotas físico-químicas e 

biológicas na redução dos contaminantes que, por vezes, tem custos elevados. No entanto, a 

utilização de novas ferramentas, que reduzam custos e aumentem a eficiência na redução das 

cargas poluidoras, são bem-vindas. 

Os efluentes gerados pela indústria de petróleo são altamente nocivos ao ecossistema 

por apresentar concentrações de óleo, salinidade elevada, teor de sólidos entre outros 

contaminantes. Nesse contexto, o presente trabalho procura avaliar o potencial do carvão 

ativado obtido a partir do pó do mesocarpo e epicarpo do coco na adsorção dos contaminantes 

presentes na água de produção de petróleo. 
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1.1 – Objetivo 

 O objetivo do presente trabalho éobter carvão ativado a partir do pó originado do 

mesocarpo e epicarpo do coco verde e avaliar suas características físicas e químicas nos 

processos de adsorção. Para tanto contemplou-se os seguintes objetivos específicos. 

 Realizar a ativação química com soluções de ácido fosfórico (H3PO4), acetato de sódio 

(CH3COONa) e hidróxido de potássio (KOH) e empreender testes de adsorção em cada 

ativante proposto; 

 Realizar a caracterização do carvão ativado quanto à classificação de porosidade 

utilizando as técnicas de Índice de Azul de Metileno (IAM) e Número de Iodo (NI); 

 Caracterizar a morfologia do carvão ativado para cada ativante proposto utilizando a 

difratometria de raios X (DRX) e realizando uma observação detalhada da superfície dos 

carvões ativados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 Realizar testes com um efluente sintético para avaliar a eficiência de remoção de óleo 

pelos carvões ativados. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 – Coco da Baia 

 O coco (Cocos nuciferaLinn) é uma monocotiledônea pertencente à família Palmae e 

tem sua origem no sudeste asiático, nas ilhas entre os oceanos Índico e Pacífico. Acredita-se 

que, dessa região, o fruto do coqueiro tenha sido levado para a Índia e, em seguida, para o 

leste africano. Depois do descobrimento do Cabo de Boa Esperança, essa planta foi 

introduzida no oeste africano e, de lá, seguiu para as Américas e para as demais regiões 

tropicais do globo terrestre (Andrade et al., 2004). 

  No ano de 2012 foram produzidas62.293 toneladas de coco no estado do Rio Grande 

do Norte (RN). Somando a produção da Bahia, Ceará e Sergipe, maiores produtores do 

nordeste, tem-se 1.068.671 toneladas por ano (IBGE, 2012).Em 2000 a cocoicultura chegou a 

representar 5% do valor gerado por toda agricultura nordestina. Se considerarmos apenas o 

Valor Bruto da Produção Agrícola (VBPA) gerado pelas fruteiras perenes, a cocoicultura 

respondeu, em 2000, por 20% do total. Nessa região a cocoicultura gera emprego e renda para 

mais de 220.000 produtores, sendo que mais de 85% deles são pequenos produtores 

familiares, localizados principalmente nas regiões litorâneas, com propriedades inferiores a 10 

ha (Cuenca, 2007). 

 A demanda de matéria-prima por parte das indústrias processadoras, para atender o 

mercado interno, é de aproximadamente 26.000 toneladas/ano de coco seco ralado (Cuenca, 

2007). O destino do fruto descartado é, com freqüência, aterros e lixões. Devem-se 

considerar, também, a necessidade de grandes espaços nos vazadouros, o longo tempo de 

decomposição desse material (8 a 12 anos), os efeitos deletérios à paisagem urbana e os 

possíveis impactos negativos ao ambiente (Andrade et al., 2004). 

 

2.2 – Carvão ativado 

 O carvão ativado forma uma importante classe de sólidos porosos, que possuem uma 

vasta gama de aplicações tecnológicas. Devido a sua estrutura porosa e capacidade de 

adsorver gases, líquidos e vapores o carvão ativado tem sido amplamente estudado. Eles 

diferem do carbonoelemental pela remoção de impurezas não carbônicas e pela oxidação da 

sua superfície (Jabit, 2007). 
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 Bennadi (2000), apud Jabit (2007), definiu carvão ativado como um sólido 

predominantemente amorfo com uma elevada área superficial interna e grande volume de 

poros. 

 Segundo Hu, Srinivasan e Ni (2000), produzir o carvão ativado envolve dois passos: 

Carbonização de materiais carbonáceos puros e a ativação do produto da carbonização. A 

carbonização consiste na decomposição térmica da matéria carbônica eliminando as espécies 

não carbonáceas para obter um produto com massa de carbono fixa. Nesse processo é formada 

uma estrutura porosa rudimentar, com poros estreitos e fechados.Mopoung (2008) detalha que 

o mecanismo que transforma a matéria orgânica em carvão consiste na dessorção de água a 

150 °C, divisão da estrutura da matéria entre 150 e 260 ºC, cisões em cadeia ou 

despolimerização e quebra da ligação C-O e C-C envoltos por anéis unitários de água entre 

260 e 400 °C e formação de camadas de grafite em temperaturas acima de 400 °C. A etapa 

seguinte, ativação, tem o propósito de melhorar a qualidade desses poros, aumentando o 

diâmetro e, consequentemente, a área superficial. Segundo Soares (2001) é possível 

classificar a ativação em dois grandes grupos: a ativação química e a ativação física. 

Ativação química consiste na ação desidratante de certas substâncias,tais como ácido 

fosfórico ou cloreto de zinco, geralmente sobre o precursor ainda nãocarbonizado e posterior 

carbonização na faixa de temperatura de 400 a 800 °C. A seguir procede-sea remoção dos 

reagentes químicos, por exemplo, por extração (reação com ácidos no caso doZnCl2 e 

neutralização no caso do H3PO4) que expõe a estrutura porosa do carvão ativado (Soares, 

2001). 

A ativação física consiste na reação de gaseificação do carvão com gasescontendo 

oxigênio combinado (geralmente H2O e CO2 ou misturas de ambos).Experimentos com 

grafite mostram que a velocidade de reação do vapor de água é 8 vezes maiorque a do CO2. 

Ambos os gases comportam-se como agentes oxidantes moderados na faixa detemperatura de 

800 a 1000 °C (Soares, 2001).  

 Resultados significativos foram obtidos por vários pesquisadores quando estudaram o 

carvão ativado obtido a partir da matéria orgânica residual.Brumet al. (2008) caracterizou o 

carvão obtido a partir dos resíduos do beneficiamento do café Jaguaribe et al.(2005) utilizou o 

carvão ativado obtido a partir da cana de açúcar, babassu e coco na remoção de cloro residual, 

Mocelin (2007) produziu carvão ativado a partir de esgoto sanitário, entre vários outros. 
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2.2.1 – Ativantes 

 São vários os tipos de ativantes existentes, chamados de agentes ativantes, em geral 

eles são compostos que elevam a área superficial do carvão através de reações localizadas em 

volta de toda a superfície do material. 

 Os ativantes mais utilizados atualmente são: KOH (hidróxido de potássio), K2CO3 

(carbonato de potássio), NaOH (hidróxido de sódio), Na2CO3 (carbonato de sódio), MgCl2 

(cloreto de magnésio), H3PO4 (ácido fosfórico), AlCl3(cloreto de alumínio) e ZnCl2 (cloreto 

de zinco) (Macedo, 2005).  Segundo Mopoung (2008) o KOH émuito seletivo no processo de 

ativação, causando mais reações localizadas com o precursor e é mais efetivo para materiais 

com estrutura ordenada. Jaguaribe e colaboradores(2005) obtiveram carvões com elevadas 

áreas superficiais utilizando H3PO4 como ativante. O H3PO4 inflige modificação física e 

química por penetração na estrutura, dissolução parcial da biomassa (Alhamed eNakagawaet 

al.apud Wang et. al.2010). O carvão ativado com Acetato de Sódio apresenta uma acentuada 

formação de microporos (Macedo, 2005). 

 

2.2.2 – Caracterização e Porosidade 

 

 Índice de Azul de Metileno (IAM) 

 O azul de metileno é um corante orgânico,sua molécula, representada na Figura 2.1,é 

utilizada como modelo para diversos estudos de adsorção entre eles a avaliação do material 

quanto sua mesoporosidade, que segundo a IUPAC,corresponde ao diâmetro médio entre 2 e 

50nm.  

 

 

Figura 2.1 – Molécula de azul de metileno(Perussi, 2007) 

 
  

A quantidade de azul de metileno adsorvida pelo material poroso a partir de uma 

solução aquosa pode ser medida pela diferença entre a massa de azul de metileno inicial e a 

residual na solução. Usualmente essa quantidade é determinada por uma análise colorimétrica 

ou espectrofotométrica. Segundo Hang e Brindley (1970), são duas as principais fontes de 
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erro dessas análises. Primeiro, a dimerização das moléculas do azul de metileno caso a 

concentração exceda 7x10
-6

mol.L
-1

 e segundo a adsorção do azul de metileno pelo vidro. 

 O índice de azul de metileno representa a massa de azul de metileno removida por 

massa de adsorvente utilizada, normalmente dado em mg.g
-1

. Este parâmetro, por sua vez, 

reflete a quantidade e qualidade de mesoporos presentes no adsorvente. 

  

 Número de Iodo (NI) 

Enquanto a molécula de azul de metileno é acessível aos mesoporos a de iodo é aos 

microporos, diâmetro médio menor que 2nm. 

 O número de iodo é calculado pela razão entre a massa de iodo adsorvida pela massa 

de adsorvente utilizado, geralmente em mg.g
-1

. Esse parâmetro remete a quantidade de 

microporos existentes no adsorvente. Segundo Loureiro (2012), o Número de Iodo é um 

indicador relativo a porosidade em um carvão ativado e não deve ser menor que 500 mg.g
-1

 

para que a capacidade absortiva do carvão ativado seja considerada aceitável. 

 

 Microscopia eletrônica de varredura  

 Na microscopia eletrônica de varredura a superfície da espécie a ser examinada é 

escaneadapor um feixe de elétrons, enquanto o feixe refletido é coletado, e então é exibido na 

mesma taxa de varredura sobre um tubo de raio catódico. A imagem na tela, que pode ser 

fotografada, representa a superfície da espécie. A superfície pode ou não ser polida, mas deve 

ser eletricamente condutiva; um fino revestimento metálico pode ser aplicado sobre 

superfícies não condutivas (Callister, 2007). A Figura 2.2 estão apresentadas as estruturas que 

podem ser observadas e o alcance de alguns instrumentos utilizados para medição e 

observação dessas estruturas, o olho humano é considerado, nesse caso um instrumento tendo 

sua limitação em termos de alcance indicado. 
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Figura 2.2 – Dimensão características de estruturas e alcance de diversos microscópios e olho 

nu. (Callister, 2007). 

 

 

 Difratometria de Raios X (DRX) 

 Uma maneira de caracterizar um determinado material quanto sua cristalinidade é a 

difratometria de raios X. Nela a amostra do material é exposta a raios X monocromáticos e os 

ângulos nos quais a difração ocorre são determinados por um difratômetro.  

Os raios X são a forma de radiação eletromagnética que possui maior energia e 

menores comprimentos de onda, ordem dos espaçamentos atômicos de sólidos.Quando um 

feixe de raios X incide sobre uma superfície sólida, uma porção dele será dispersa em todas as 

direções pelos elétrons associados a cada íon ou átomo que se encontra no caminho do feixe. 

Este fenômeno está representado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 – Difração dos raios X por um plano de átomos (Callister, 2007). 

 
 

A difratometria de raios X é usada para determinação de estruturas cristalinas e 

espaçamento interplanar. O feixe de raios X direcionado a um material cristalino pode sofrer 

difração (interferências construtivas) como resultado da interação com uma série de planos 

atômicos paralelos( Callister, 2007).  

Um difratograma é gerado a partir dos dados de intensidade do feixe e do ângulo de 

fase (2θ), Figura 2.4, onde os picos representam estruturas cristalinas.Atualmente existem 

softwares que auxiliam na interpretação do difratogramas. Um exemplo é o utilizado por 

Pereira (2011), X-PertHigh Score PW3209, ele contém uma grande biblioteca e lista os 

possíveis cristais correspondentes á difração de acordo com a probabilidade de sua existência. 

 

 

Figura 2.4 –Difratograma (Callister, 2007). 

 
 

 Porosidade 

 Porosidade dos adsorventes carbonosos é um dos aspectos mais importantes para a 

avaliação de seu desempenho. A Figura 2.5 e a Tabela 2.1 mostram alguns dos vários tipos de 

poros existentes (Mocelin, 2007). 
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Tabela 2.1 – Classificação dos poros. 

Aberto Orifícios que se comunicam com a superfície externa. 

Fechado Orifício isolado. 

Poro de transporte Poro aberto que permite o fluxo de fluido. 

Gaiola Braço presente no poro de transporte, mas que não contribuem 

para o fenômeno de transporte. 

 

 

 

Figura 2.5 – Esquema demonstrativo de diferentes tipos de poros: (A) aberto, (F) fechado, (G) 

gaiola e (T) poro de transporte. 

  

 

Poros que possuem diâmetro médio entre 2 e 50 mm são chamados de mesoporos. Um 

meio de avaliar esses poros é o índice de azul de metileno (Mocelin, 2007 e Ortiz, 2000). 

 

2.3 – Processo de adsorção 

 A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido – fluido na qual 

se explora a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas 

substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que permite a separação dos demais 

componentes dessas soluções. É um fenômeno físico-químico espontâneo de captação e 

retenção de moléculas. A quantidade total adsorvida normalmente varia entre 5 e 30% do peso 

do sólido adsorvente, podendo chegar em certos casos até 50%. Uma vez que os componentes 

se encontram adsorvidos na superfície do sólido, quanto maior for esta superfície por unidade 

de peso, mais favorável será a adsorção (Gomide, 1980 apud Schneider, 2008). 

A operação de adsorção é utilizada industrialmente devido ao elevado grau de 

remoção de certos componentes. A seguir são apresentados alguns exemplos de adsorção em 

aplicações industriais (Gomide, 1980 apud Schneider, 2008): 

 Desumidificação de gases; 
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 Recuperação de vapores de solventes valiosos; 

 Branqueamento das soluções de açúcar, óleos vegetais e minerais; 

 Recuperação de vitaminas e de outros produtos contidos em mostos de 

fermentação; 

 Separação de gases raros; 

 Desodorização de esgotos, cozinhas e sanitários; 

 Secagem de gases; 

 Remoção de contaminantes em efluentes industriais; 

 Dentre muitas outras aplicações. 

O mecanismo de adsorção de um adsorbato em sólidos porosos pode ser descrito 

como: 

1.Contato entre as moléculas do adsorbato e a superfície externa do adsorvente; 

2. Adsorção nos sítios da superfície externa;  

3. Difusão das moléculas do adsorbato nos poros; 

4. Adsorção das moléculas do adsorbato nos sítios disponíveis na superfície interna. 

A etapa, frequentemente determinante, é a etapa 3, principalmente em adsorventes 

microporosos, como por exemplo, os carvões ativados (Soares, 1998 apud Schneider, 2008).  

Esta seria a etapa mais lenta do processo de adsorção. 

Entretanto, segundo Srivastavaet.al. apud Schneider (2008)e Schneider (2008) em 

adsorbatos de grande massa molecular e/ou com grupos funcionais com alta carga, a etapa 

controladora pode ser também a difusão das moléculas da superfície externa até os poros, 

devido a dificuldade de mobilidade de tais moléculas. 

 A adsorção de um adsorbato sobre um adsorvente pode ser afetada pelo tipo de 

adsorvente, pelo seu modo de preparação e ativação (química ou física), que condiciona os 

tipos de grupos funcionais presentes em sua superfície (Lászlo; Podloscielny; Dabrowski, 

2005 apud Schneider, 2008). 

Além da superfície física de um carvão ativado, outro fator muito importante é a 

química da superfície de um carvão. Em sua estrutura está quimicamente ligada uma 

quantidade apreciável de heteroátomos, como oxigênio e hidrogênio além de componentes 

inorgânicos, Figura 2.6. Na base da estrutura se encontram os átomos de carbonos insaturados 

com altas concentrações de pares de elétrons que exercem forte papel na quimissorção dos 

átomos de oxigênio, estes que representam forte influência na superfície química do carvão, 

sendo adsorvidos fisicamente ou quimicamente (Fernandes apud Schneider, 2008). 
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Segundo Fernandes apud Schneider (2008), na superfície do carvão existem radicais 

ácidos e básicos. Os ácidos estão associados a superfícies com grandes quantidades de 

oxigênio e possuem a propriedade de troca de ânions, ao passo que, superfícies com baixas 

quantidades de oxigênio são responsáveis por características básicas e efetuam trocas de 

cátions. 

 

 

Figura 2.6 – Grupos funcionais encontrados na superfície dos carvões (Fonte: Schneider, 

2008). 

 

2.3.1 – Adsorção física 

A adsorção física é um processo rápido e facilmente reversível que decorre da ação de 

forças de atração intermolecular fracas, dipolos permanentes e dipolos induzidos, entre o 

adsorvente e as moléculas adsorvidas. As espécies envolvidas não sofrem alterações em sua 

natureza, a adsorção física é obtida pela atração superficial que envolve fenômeno de atração 

por forças de Van der Walls(Choiet al., 1994 e Ortiz, 2000),(Stumm e Morgan, 1977 e Ortiz, 

2000). 

É aplicada na adsorção de gases e também podem ser realizada em fase líquida. Em 

virtude da pequena energia envolvida na adsorção física, o equilíbrio entre as moléculas do 

adsorbato e da fase fluida é atingido rapidamente. Pela mesma razão pode-se concluir que a 

adsorção física não é responsável pela aceleração de reações químicas catalisadas por sólidos 

(Gomide, 1980). 
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2.3.2 – Adsorção química 

A adsorção química ocorre através da formação de ligações químicas entre a 

superfície do adsorvente e do adsorbato e o rearranjo dos elétrons do fluido que interagem 

com o sólido. O adsorbato sofre uma mudança química e é geralmente dissociado em 

fragmentos independentes, formando radicais e átomos ligados ao adsorvente (Ciola, 1981; 

Ruthven, 1997 e Furlan, 2008). 

A adsorção ativada, ou quimiossorção, resulta de uma interação muito mais intensa 

entre a substância adsorvida e os sólidos adsorventes. Embora a intensidade da ligação varie 

consideravelmente de um caso para outro, é certo que forças de valência têm participação 

nestes processos, sendo a energia posta em jogo da ordem de grandeza das entalpias de reação 

(10 a 100 kcal.mol
-1

).A maior evidência de que as forças de valência participam dos processos 

de quimiossorção é o alto valor da energia envolvida, fato que também permite concluir que a 

adsorção ativada é um processo lento a baixas temperaturas. Esta energia de ativação é 

frequentemente da ordem de grandeza da de reações entre um radical livre e uma molécula, o 

que permite supor que a quimiossorção é o resultado da reação entre um átomo e uma 

molécula da fase gasosa, sendo bem possível que a adsorção ativada provoque o estiramento 

das moléculas sobre a superfície do adsorvente, provocando sua dissociação em átomos 

(Gomide, 1980). 

Apesar de a adsorção ter sido utilizada como um processo físico-químico por muitos 

anos foi somente nas últimas décadas que o processo atingiu um estágio de principal técnica 

de separação industrial (Richardson et al., 2002). 

 

2.4 – Isotermas de adsorção 

 O estudo de um processo de adsorção de um dado adsorvente requer o conhecimento 

de informações de equilíbrio de adsorção. Os dados de equilíbrio são obtidos das isotermas de 

adsorção, as quais são utilizadas, para avaliar a capacidade de diferentes adsorventes para 

adsorver uma determinada molécula (Furlan, 2008). 

As isotermas de adsorção fornecem informações sobre como o adsorvente, 

efetivamente, adsorverá as impurezas presentes e se a purificação desejada poderá ser obtida. 

Além disso, pode se ter uma estimativa da quantidade máxima de impurezas que será 

adsorvida e, ainda, é útil na avaliação econômica do uso de um determinado adsorvente e na 

remoção de um contaminante específico durante o tratamento de efluentes (Roostaei e Teze, 

2004 apud Furlan, 2008). 
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A relação de equilíbrio que governa a relação entre a quantidade de adsorbato no 

sólido e no fluido, constitui objeto de estudo de vários pesquisadores, como Lagmuir em 1915 

e Brunaueret al em 1938, os quais propuseram modelos para correlacionar matematicamente 

estas quantidades, que são conhecidos como isotermas de adsorção. 

Gileset al. (1960) apud Furlan (2008) dividiram as isotermas de adsorção em quatro 

classes principais, de acordo com sua inclinação inicial.Cada classe, por sua vez, em vários 

subgrupos, baseados na forma das partes superiores da curva. As quatro classes foram 

nomeadas de isotermas do tipo S (“Spherical”), L (“Langmuir”), H (“High affinity”) e C 

(“Constant partition”), e estão apresentadas na Figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7 – Classificação das isotermas de adsorção (Fonte: Furlan, 2008). 

 
 

 A isoterma do tipo S indica que a adsorção inicial é baixa e aumenta à medida que 

o número de moléculas adsorvidas aumenta. Isto significa que houve uma 

associação entre moléculas adsorvidas chamada de adsorção cooperativa. 

 A isoterma do tipo L possui inclinação não linear e côncava em relação à abscissa. 

Nesse caso, há uma diminuição da disponibilidade dos sítios de adsorção quando a 

concentração da solução aumenta. 

 A isoterma do tipo H trata-se de um caso especial de curva do tipo L e é observada 

quando a superfície do adsorvente possui alta afinidade pelo soluto adsorvido. 

 A isoterma do tipo C corresponde a uma partição constante do soluto entre a 

solução e o adsorvente, dando à curva um aspecto linear. As condições que 
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favorecem as curvas do tipo C são substratos porosos flexíveis e regiões de 

diferentes graus de solubilidade para o soluto. As isotermas do tipo C e L são 

freqüentemente muito próximas, podendo ser, em muitos casos, consideradas do 

mesmo tipo. 

Os modelos matemáticos mais usuais para determinação das isotermas são os 

propostos por Langmuir, Freundlich e BET. 

 Segundo McCabeet al., 1993, as isotermas mais comuns apresentam formatos 

característicos, assim como mostrado na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 – Isotermas de adsorção. (McCabeet al., 1993). 

 

Na figura acima consta a classificação da isoterma de acordo com seu formato, 

podendo ser: 

1. Desfavorável – pois cargas relativamente baixas de sólidos são obtidas e por que 

necessita de zonas de leito consideravelmente grandes.  

2. Linear – Passa pela origem, e a quantidade de adsorbato adsorvido é proporcional 

a concentração dele no fluido. 

3. Favoráveis – Uma quantidade relativamente elevada da carga de sólidos pode ser 

obtida em baixas concentrações no fluido. 

4. Muito favorável – Apresenta resultados ainda melhores que as isotermas 

favoráveis.  

5. Irreversível – É o caso limite da isoterma muito favorável, nela a quantidade de 

adsorbato adsorvido é independente da concentração. Mesmo nesses casos o 

adsorbato pode ser removido pelo aumento na temperatura.  
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(McCabeet al., 1993). 

 

2.4.1 – Isoterma de Langmuir 

A isoterma de Lagmuir é característica de sólidos microporosos que possuem uma 

superfície externa relativamente pequena. A interpretação clássica deste tipo de isoterma 

provém da teoria onde o autor assume que a formação de uma camada monomolecular 

homogênea sobre a superfície sólida, sem que haja interação entre moléculas absorvidas 

vizinhas. 

A teoria de Langmuir assume que as forças que atuam na adsorção são similares em 

natureza àquelas que envolvem combinação química. Considera-se implicitamente que:  

1 – O sistema é ideal. 

2 - As moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do adsorvente em sítios 

definidos e localizados, com adsorção em monocamada em superfície homogênea. 

3 – Cada sítio pode acomodar uma, e somente uma, entidade adsorvida.  

4 - A energia da entidade adsorvida é a mesma em todos os sítios da superfície e não 

depende da presença ou ausência de outras entidades adsorvidas nos sítios vizinhos, ou seja, 

apresenta interação desprezível entre as moléculas adsorvidas (Arroyoet al., 2001). 

O modelo de Langmuir de acordo com (Calvo, 2001; Rozada, 2005; Mocelin, 2007) é 

representado pela Equação (2.1): 

 

Ce

qe
=

1

Q0b
+

1

Q0
Ce (2.1) 

Em que: 

Ce = Concentração no equilíbrio (mg.L
-1

); 

 qe = Quantidade de adsorbato removido por massa de adsorvente (mg.g
-1

); 

 Q0 = Constante de Langmuir relacionada com a capacidade de adsorção. Tem relação 

direta com a monocamada adsorvida sobre a superfície; 

 b = Constante de Langmuir relacionada com a energia livre de adsorção. 

Construindo-se o gráfico
𝐶𝑒

𝑞𝑒
x𝐶𝑒 tem-se uma reta y = Ax + B de coeficiente angular (A) 

igual a 
1

𝑄0
 e coeficiente linear (B) igual a 

1

𝑄0𝑏
. 
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O grau de desenvolvimento do processo de adsorção segundo Langmuir é determinado 

pelo valor do parâmetro de equilíbrio RL, representado na Equação (2.2). A tabela 2.2 mostra 

os valores e suas respectivas classificações (Ortiz, 2000). 

RL = 
1

1+𝑏𝐶0
    (2.2) 

Em que: 

C0 = Concentração inicial (mg.L
-1

). 

 

Tabela 2.2 – Limites de valores de RL para o comportamento de processos de adsorção. 

(Petroni, 1999 e Rehman, 2014) 

RL Processo de adsorção 

>1 Não favorável 

=1 Linear 

0<RL<1 Favorável 

≤0 Irreversível 

 

2.4.2 – Isoterma de Freundlich 

 A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de calores de 

adsorção (Arroyoet al., 2001 e Mocelin, 2007). Este modelo pode ser expresso pela Equação 

(2.3): 

qe = KFCe

1

n
                             (2.3) 

Em que: 

 qe = Quantidade de adsorbato removido por massa de adsorvente (mg.g
-1

); 

 KF = Constante de Freundlich que indica a capacidade de adsorção. 

 n = Constante de Freundlich que indica a eficiência do processo de adsorção (Ortiz, 

2000) 

 Aplicando o logaritmonos dois lados da Equação (2.4) tem-se: 

 𝐿𝑜𝑔𝑞𝑒  =  
1

𝑛
𝐿𝑜𝑔𝐶𝑒 +  𝐿𝑜𝑔𝐾𝐹    (2.4) 

  

Comparando-se com y = Ax + B observa-se que o coeficiente angular (A) é igual a
1

𝑛
 e 

o coeficiente linear (B) é igual ao Log KF. O valor de n deve ser sempre maior que a unidade 
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e quando se encontrar no intervalo entre 2 e 10 indica que o processo de adsorção é favorável 

(Ortiz, 2000). 

 

2.4.3 – Isoterma de BET 

 A teoria de BET consiste em permitir que diferentes camadas adsorvidas formem 

outras superfícies de adsorção (Richardson et al., 2002) e que cada camada, individualmente, 

adsorva de acordo com o modelo de Langmuir. É expressa pela Equação (2.5) modificada, 

segundo (Arroyoet al., 2001): 

𝐶𝑒

(𝐶𝑠−𝐶𝑒)𝑞𝑒
=  

1

𝐾𝑏
 +  

(𝐾−1)

𝐾𝑏
(

𝐶𝑒

𝐶𝑠
)(2.5) 

Em que: 

 b = Constante que representa a cobertura de adsorvato em uma monocamada. 

 K = Constante de equilíbrio e está relacionada com a energia livre de adsorção. 

 Cs = Concentração do soluto na saturação de todas as camadas. 

 

2.5 – Água de produção de petróleo 

 A água oriunda da explotação do óleo bruto é chamada água de produção. Segundo 

Fernandes Jr, 2002, toda água produzida junto com o óleo é denominada água de produção. 

Ela é um dos principais efluentes da indústria petrolífera, considerada o rejeito de maior 

volume em todo processo de exploração e produção do petróleo (Azevedo, 1998). Possui um 

alto teor de óleos e graxas e outros contaminantes que são nocivos ao meio ambiente. 

 Águas oriundas de formações produtoras de hidrocarbonetos apresentam sais, micro-

organismos, gases dissolvidos e materiais em suspensão. Entretanto, sua composição varia de 

acordo com a formação de onde o óleo foi captado. Logo, águas com essas características são 

nocivas ao meio ambiente, quando nele lançadas, sem tratamento prévio (Bezerra, 2004) 

 Várias linhas de pesquisa envolvem esse efluente, um deles é o tratamento com 

adsorvente. 

 Segundo Thomas (2004)um comportamento padrão esperado para um reservatório de 

óleo é que ele produza óleo, gás natural e água. Assim, um reservatório típico apresenta uma 

vazão de produção de óleo, uma vazão de produção de gás e uma vazão de produção de água. 

Apesar da água estar sempre presente nos reservatórios, nem sempre a sua quantidade, 

expressa pela saturação, é suficiente para que ela se desloque. Existe uma saturação mínima 

de água a partir da qual ela se torna móvel. Essa saturação depende da rocha e dos fluidos nela 
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contidos. Se a saturação de água for igual a esse valor mínimo, não haverá fluxo, e 

conseqüentemente não haverá produção de água dessa rocha. 

A água produzida também pode ter origem em acumulações de água, chamadas 

aqüíferos, que podem estar adjacentes às formações portadores de hidrocarbonetos, ou pode 

ser devida a água injetada em projetos que visam aumentar a recuperação de óleo. 

Em média para cada m
3
.dia

-1
 de petróleo produzido são gerados três a quatro m

3
.dia

-1
 

de água. Há campos em que este número se eleva a sete ou mais. Nas atividades de 

exploração, perfuração e produção, a água produzida responde por 98% de todos os efluentes 

gerados. 

 

2.5.1 – Injeção de água 

A pressão no reservatório vai diminuindo à medida que ele produz. Nos projetos 

convencionais de recuperação utilizam-se a água e o gás natural como fluidos de injeção. A 

origem da água utilizada é diversa, pode ser água subterrânea, coletada em mananciais de 

superfície por meio de poços perfurados para esse fim; água de superfície, coletada em rios, 

lagos, etc.; água do mar; e água produzida, isto é, a água que vem associada à produção de 

petróleo. 

Segundo Thomas (2004), os projetos de injeção de água, de uma maneira geral, são 

compostos das seguintes partes: sistema de captação de água, que podem ser poços no caso de 

se injetar água subterrânea, ou um conjunto de bombas para o caso de injeção; sistema de 

injeção de água propriamente dito, que é composto por bombas, linhas e poços de injeção; e 

sistema de tratamento e descarte de água produzida. 

 

2.5.2 - Descarte da água 

A quantidade de água produzida varia muito, podendo chegar perto dos 100% no final 

da vida econômica do poço. 

a) Lançamento no mar: Desde que o sistema de descarte seja projetado e construído 

para proporcionar uma grande diluição do efluente, a descarga continua da água 

produzida não causa danos sensíveis ao meio marinho. As forças naturais 

existentes no mar, como diluição, evaporação, foto e auto-oxidação, degradam o 

petróleo e o gás carbônico. 

b) Reinjeção: A injeção de água produzida em campos terrestres, desde que não cause 

problemas ao reservatório, é a melhor opção em termos ambientais, pois resolve a 
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questão do destino final da água produzida junto com o óleo. Proporciona, ainda, 

uma economia da água doce, comumente utilizada para essa finalidade. 

A redução dos contaminantes através dos processos adsortivos minimiza os danos 

causados pelo lançamento ao mar, e melhora a qualidade da água para reinjeção.   
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Capítulo 3 

  



 

23 

 

3. Metodologia 

A dissertação foi desenvolvida no Laboratório de Engenharia Ambiental e Controle de 

Qualidade – LEACQ do departamento de Engenharia Química da UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

3.1 – Produção do carvão ativado 

O fluxograma esquematizado na Figura 3.1 ilustra as etapas de produção do Carvão 

ativado. 

 

Figura 3.1 – Etapas da produção do carvão ativado. 

 

3.1.1 – Etapas de produção do carvão ativado. 

 Seleção dos frutos: Os frutos foram coletados diretamente dos coqueiros 

localizados numa granja do município de Monte Alegre, RN. Foram abertos para 

retirada da água de coco e separação do mesocarpo do endocarpo. 

 Secagem: O mesocarpo juntamente com o epicarpo permaneceram na estufa com 

circulação e renovação de ar (MA 035, MARCONI) por 1 semana na temperatura 

de 30 ºC para completa secagem. As secagens seguintes foram realizadas a 100 ºC 

numa estufa.  

Seleção dos 
frutos 

Secagem Moagem 

Peneiramento Carbonização Resfriamento  

Primeira 
lavagem 

Secagem Ativação 

Secagem 
Segunda 
lavagem 

Secagem 
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 Moagem: Após a primeira secagem o mesocarpo foi moído no moinho de rotor 

vertical com facas móveis e fixas modelo MA 340, MARCONI, Figura 3.2, sendo 

o equipamento cedido pelo Laboratório de Tecnologia Animal da UFRN. 

 

 

Figura 3.2 – Moinho de facas. 

 
 

 Peneiramento: Utilizou-se um conjunto de peneirasBertel Indústria e Metalúrgica 

para separar o pó oriundo da moagem em duas granulometrias, 48 e 

325Mesh,correspondentes a 300 e 45 µm, respectivamente, o pó obtido pode ser 

visto na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Pó do coco peneirado. 

 
 

 Carbonização:Amostras do pó decoco, 20g, foram submetidas acarbonização a 

temperatura de 500 ºC por um período de 30 minutos na mufla, modelo EDGCON 

3000, EDG Equipamentos, previamente aquecida até essa temperatura (Morais, 

2010), reduzindo a atmosfera oxidante. O resultado pode ser observado na Figura 

3.4. 

48 Mesh 325Mesh 
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Figura 3.4 – Carvão obtido pela carbonização do pó do coco. 

 
 

 Resfriamento: O carvão após sair da mufla foi levado ao dessecador até 

quechegasse à temperatura ambiente.  

 Lavagem: Tanto a primeira lavagem quanto a segunda, foram feitas da mesma 

maneira. Após o resfriamento os carvões obtidos foram submetidos à lavagem com 

água destilada numa temperatura próxima dos 90 °C, numa razão de 100 mL de 

água destilada por grama de carvão sob agitação no Jar-teste por 30 minutos. Essas 

lavagens têm a finalidade de retirar resíduos da carbonização do pó de coco e 

desobstruir os poros do carvão, primeira lavagem, e remover o ativante da 

superfície do carvão ativado, segunda lavagem. Pó obtido, nafigura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Carvão limpo, a) 48mesh e b) 325 mesh. 

 

3.2 – Ativação 

Os ativantes utilizados foram o ácido fosfórico (H3PO4), hidróxido de potássio (KOH) 

e acetato de sódio (CH3COONa). Dessa forma foi possível testar um ácido, uma base e um sal 

e avaliar qual possui a melhor função de ativante. 

(a) ( b) 
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A massa de 1g de carvão foi tratada com os ativantes, mantendo sempre uma relação 

de 100 mL de solução ativante por grama de carvão a ser ativado.  

A solução ativante e o carvão permaneceram em contato sob agitação por 30 min. Em 

seguida a mistura foi filtrada e o carvão ativado (filtrado) submetido à secagem a uma 

temperatura de 35º C.  

 

3.2.1 – Ácido Fosfórico 

 A ativação do carvão limpo com o Ácido Fosfórico (H3PO4) foi baseada emJaguaribe 

et al (2005) e em Cambuim(2009). Cada um dos autores propõe uma concentração diferente 

para o processo de ativação, sendo 1,20% e 0,9% (m/m) de ativante por carvão, 

respectivamente. Seguindo essa proporção, para realizar a ativação de 10g de carvão, foi 

preparada uma solução estoque de H3PO4 de 50 g.L
-1

, o que possibilitou a produção de 

soluções com concentrações de 12 e 9 g.L
-1

 do ácido. 

 

3.2.2 – Acetato de Sódio 

 A partir da metodologia adotada por Macedo (2005), foram utilizadas proporções de 

300%, 150% e 25% (m/m) de ativante por carvão, sendo a concentração intermediaria de 

150% introduzida no presente trabalho. Foram utilizadas soluções de 3, 1,5 e 0,25 % a partir 

de uma solução estoque de 6 % de acetato de sódio, sendo a ativação realizada em batelada 

utilizando 10 g do carvão para cada litro de solução. 

  

3.2.3 – Hidróxido de Potássio 

 Segundo Silva(2009), foram utilizados soluções de KOH a 3 e 15% para ativar o 

carvão limpo. Para uma melhor observação de comportamento foi analisada no presente 

trabalho a concentração de 30%. 

 A proporção de 1g de carvão por 100 mL de solução foi mantida, utilizando-se 10g de 

carvão por batelada com 1L de solução de KOH. 

 

3.3 – Caracterização do carvão ativado 

 Utilizou-se os métodos de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Índice de 

Azul de Metileno (IAM), Número de Iodo (NI),Difratometria de Raios X (DRX) e método de 

área superficial de Brunauer-Emmet-Teller (BET) para caracterização do carvão ativado. 
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3.3.1 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 O procedimento para análise da microscopia eletrônica de varredura foi feito no 

Laboratório Institucional de Microscopia Eletrônica de Varredura do Núcleo de Estudos de 

Petróleo e Gás Natural (NEPGN) da UFRN. Utilizou-se o microscópio eletrônico de 

varredura (MEV) PHILLIPS XL-30 – ESEM, onde as imagens de cada amostra são geradas 

numa tela de visualização, sendo realizados ajustes para captura da imagem que forneça as 

melhores informações. 

 

3.3.2 – Índice de azul de metileno (IAM) 

 A determinação do IAM, que significa a massa de azul de metileno removida por 

massa de carvão ativado utilizado, foi baseada nas metodologias de Mocelin (2007) e Moreno 

et al. (2005). O método consistiu em utilizar uma massa de 1 g de carvão ativado em 100 mL 

de solução de 50 mg.L
-1

 de azul de metileno e submeter esse conjunto à agitação na mesa 

agitadora modelo TE-420 da TECNAL com rotação de 160 rpm até que a concentração de 

equilíbrio fosse estabelecida. Após 24h, o sobrenadante foi centrifugado na centrífuga modelo 

HARRIER 18/80 a 3000 rpm por 20 minutos. O experimento foi realizado em duplicata. A 

concentração remanescente do azul de metileno é obtida a partir da leitura da absorbância lida 

no espectrofotômetro HACH DR 2000 associada à curva de calibração, no comprimento de 

onde de 624 nm, (Macedo 2005, Mocelin2007 e Stachiwet al. 2006). A partir da Equação 

(3.1) foram realizados os cálculosda massa de azul de metileno adsorvida por grama de carvão 

ativado. 

 

𝐼𝐴𝑀(𝑚𝑔/𝑔)  =  50(𝑚𝑔. 𝐿−1) ∗ 0,1(𝐿) –  𝐴𝑀𝑟(𝑚𝑔) (3.1) 

 

Em que:  

IAM= Miligramas de azul de metilendo adsorvida porum grama de carvão ativado; 

AMr = Miligramas de azul de metilendo remanescente em solução. 

 

3.3.3 – Número de Iodo (NI) 

 Para a determinação do Número de Iodo (NI) utilizou-se 1 g de carvão em 100 mL de 

solução de Iodo (I2) 0,05 mol.L
-1

. Esse conjunto ficou sob agitação na mesa agitadora TE-420 

TECNAL na rotação fixa de 160 rpm durante 15 minutos. Para separar a fase líquida da sólida 

optou-se pela centrifugação na centrífuga HARRIER 18/80 a 3000 rpm durante 20 minutos. 
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Por meio de titulação com solução 0,5 mol.L
-1

de tiossulfato de sódio (Na2S2O3) foi 

possível determinar a concentração remanescente de Iodo. Essa solução foi preparada a partir 

do procedimento descrito por Souza Filho, 2012. Os microcristais de tiossulfato de sódio 

penta-hidratados (Na2S2O3.5H2O) foram dissolvidos em água destilada e aferido para 1 L. Em 

seguida adicionou-se 0,2 g de carbonato de cálcio anidro (Na2CO3) com a finalidade de 

estabilizar a solução, evitando assim a precipitação do enxofre. Recomenda-se guardar a 

solução ao abrigo da luz. 

 Utilizando-se a equação (3.2) é possível determinar o número de iodo (NI). 

 

 𝑁𝐼(𝑚𝑔/𝑔)  =  𝐶𝑖(𝑚𝑔. 𝐿−1) ∗ 0,1(𝐿) – 𝐼𝑟(𝑚𝑔)     (3.2) 

 

Em que:  

NI = Miligramas de iodo adsorvido por um grama de carvão ativado; 

Ci = Concentração inicial da solução de iodo; 

Ir = Miligramas de Iodo remanescente em solução. 

 

3.3.4 - Difratometria de Raios X (DRX) 

 O procedimento para análise da difratometria de raios X foi feito noLaboratório 

Institucional de Difração de Raios Xdo Núcleo de Estudos de Petróleo e Gás Natural 

(NEPGN) da UFRN. Utilizou-se o difratômetro de raios X (DRX) SHIMADZU XRD- 6000. 

 Analisando os trabalhos de Schettino (2004); Capudi(2010) e Castro(2009) foi 

possível determinar as melhores condições de operação para a análise da estrutura cristalina 

através do DRX sendo tubo de raios X com alvo em Cu, voltagem de 30,0 kV e corrente de 

30,0 mA, range do ângulo de difração 2θTheta-2Theta entre 5 e 90°, modo de scanner 

contínuo na velocidade de 2º/min.  

 Os resultados são gerados em forma de pontos e enviados para o solicitante. Os 

difratogramas são gerados a partir destes dados. 

 

3.4 – Determinação das isotermas de adsorção 

 Soluções de azul de metileno de concentrações variadas foram utilizadas para 

determinar a adequação do processo de adsorção aos modelos de isotermas de Freundlich, 

Langmuir e BET. Algumas dessas concentrações estão representadas na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Soluções de azul de metileno. 

 
 
 As concentrações utilizadas foram: 5, 10, 25, 50, 100, 133, 166 e 200 mg.L

-1
 de azul 

de metileno. 100 mL dessas soluções foram tratadas com 1 g de carvão ativado e submetidas a 

agitação na mesa agitadora TE-420 TECNAL na rotação fixa de 160 rpm durante 24h na 

temperatura ambiente. Um ensaio adicional foi realizado para determinação do tempo 

necessário para que o processo de adsorção atingisse o equilíbrio, chegando a 24h. Após o 

equilíbrio, o sobrenadante foi centrifugado na centrífuga HARRIER 18/80 a 3000 rpm por 20 

minutos. As concentrações de equilíbrio foram obtidas através da absorbância lida no 

espectrofotômetro HACH DR 2000 e as concentrações correspondentes retirada da curva de 

calibração. 

 

3.5 – Teor de óleos e graxas 

 A análise do teor de óleos e graxas foi feita no laboratório de engenharia química da 

Universidade Federal de Sergipe. O método utilizado foi a extração com o solvente 

tetracloroetileno (C2Cl4) sendo a absorção foi medida entre os comprimentos de onda de 3,4 e 

3,5 μm, utilizando o equipamento Horiba Ocma-350(Figura 3.7). 

 A amostra bruta sintética foi feita com 1g óleo bruto em 60 mL de querosene, diluído 

em 1 litro de água destilada, submetida a 1500 rpm, em agitador Fisaton, por 20 min, 

resultando em uma amostra com teor de óleos e graxas - TOG de 53.023,48 mg.L
-1

. Uma 

massa de carvão de 0,5g foi mantida em contato com a amostra bruta durante 60 minutos sob 

uma agitaçãode 160rpm,também em mesa agitadora (shaker). Após o processo de adsorção 

estar concluído, leu-se a fase líquida no analisador de TOG Horiba Ocma-350. 
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Figura 3.7 – Analisador de TOG, HoribaOcma – 350.  
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4. Resultados e Discussões 

4.1 –Massa de carvão obtida após carbonização 

 Com o mecanismo de carbonização adotado foi possível obter 1 g de carvão 

utilizando-se 5,6 g de pó de coco in-natura, assim o grau de carbonização foi de 82%. A 

perda nos processos de lavagem e ativação foi desprezível. 

 É possível notar na Figura 4.1 uma coloração escura na água de lavagem após a 

filtração, indicando que houve o arraste de impurezas contidas no carvão. Isso não se repetiu 

na segunda lavagem. 

 

 

Figura 4.1 – Água da 1ª lavagem após a filtração. 

 
 

4.2 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Com as análises de microscopia eletrônica de varredura foi possível observar a 

estrutura dos grãos do carvão, do pó de coco in-natura e do carvão ativado. Inicialmente 

obtiveram imagens que seguiam o padrão da Figura 4.2. 

 

4.2.1 – Estrutura do coco in natura e carvão sem tratamento 

As amostras do pó de coco in-natura apresentaram uma superfície demasiadamente 

escamosa, como se pode notar naFigura 4.2. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.2 – Grão do pó de coco in-natura a) varredura a 200 µm e b) detalhamento a 50 µm. 

 

Mesmo após o tratamento térmico, os grãos ainda possuíam essas características 

morfológicas, porém com abertura de alguns poros(Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 – Carvão sem tratamento. 

 

4.2.3 – Carvão após o tratamento com os ativantes 

A partir dessas primeiras imagens selecionaram-se os detalhes de interesse. Tais como 

o da Figura 4.4, que mostra o sítio ativo de um dos grãos contidos na amostra. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.4 – a) Visão geral da amostra de carvão ativado com H3PO4 no microscópio 

eletrônico, b) Detalhe do grão do carvão ativado com H3PO4. 

 

 
 Nas Figuras seguintes, 4.5, 4.6 e 4.7, observa-se que após a ativação tem-se um 

polimento na superfície dos grãos, evidenciada pela desobstrução e criação de poros para os 

ativantes H3PO4, KOH e CH3COONa, respectivamente. Para os ativantes, H3PO4 e 

CH3COONa há a evidência maior na alteração da morfologia dos grãos tubulares do carvão, 

resultando na formação de poros mais definidos 

 

 

Figura 4.5 – Carvão ativado com H3PO4. 
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Figura 4.6 – Carvão ativado com KOH. 

 
 

 

Figura 4.7 – Carvão ativado com CH3COONa. 

 
 Para os grãos que não apresentaram formato tubular constataram-se características 

semelhantes dos poros, com morfologia semelhante para todos os ativantes testados(Figuras 

4.8, 4.9 e 4.10). 
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Figura 4.8 – Carvão ativado com H3PO4. 

 

 

Figura 4.9 – Carvão ativado com KOH. 
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Figura 4.10 – Carvão ativado com CH3COONa. 

 
  

Aprofundando a varredura para 10 µm, obtiveram-se dados sobre as distâncias entre 

uma borda e outra de alguns orifícios, que no caso específico apresentado da Figura 4.11, foi 

possível medir poros com características retangulares e tubulares. 

 

Figura 4.11 – Cotas dos orifícios do carvão ativado com H3PO4. 

 

4.3 – Índice de azul de metileno 

 Na Figura 4.12 constam os índices de azul de metileno para os carvões estudados 

assim como o do coco in-natura. As letras A, B e C representam os carvões ativados com 

KOH, CH3COONa e H3PO4, respectivamente, e os números representam a concentração do 

ativante durante a regeneração, em percentual. 

 

Figura 4.12 – Índice de azul de metileno. 
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Os valores de IAM obtidos para a granulometria 48 mesh, foram inferiores aos de 325 

mesh. No entanto, essa diferença não foi pronunciada para os ensaios realizados com os 

carvões ativados com KOH (3), CH3COONa (1,5 e 3) e H3PO4 (120). Essa avaliação prévia 

leva a inferir que, nesses ensaios, a granulometria não teve influência na obtenção do IAM. 

Para os demais ensaios foram observadas diferenças nos valores do IAM, levando em 

consideração a granulometria. 

Avaliando os valores de IAM para os carvões de 325 mesh se observa que, com 

exceção dos ensaios A-3 e in natura, todos atingiram valores acima de 4,8 mg.g
-1

, sendo o 

melhor índice obtido para o ativante B-3 (acetato de sódio 3).  

Segundo Moreno et al., 2005 a seção transversal da molécula de azul de metileno é de 

aproximadamente 0,8 nm. Por isso ela é mais acessível à região de mesoporos. Sendo assim o 

IAM pode ser utilizado para estimar a mesoporosidade de um carvão ativado. 

Foi comentado que os carvões de granulometria inferior, 325 mesh, possuem um valor 

índice de azul de metileno mais elevado do que os de 48 mesh. Ou seja, eles retêm uma maior 

quantidade de azul de metileno do que os demais. Essa mesma conclusão pode ser tirada 

comparando-se o carvão e o pó de coco in-natura. Este último tendo índices mais baixos. 

 O carvão ativado com solução 0,9% (m/m) de ácido fosfórico apresentou o pior 

resultado, apenas 4,39 mg.g
-1

,enquanto o carvão ativado com acetato de sódio apresentou o 

melhor resultado, adsorvendo 4,9mg.g
-1

 do azul de metileno.  

A Figura 4.13 representa a remoção de azul de metileno em termos percentuais. Isso 

mostra que, apesar da relação massa adsorvida por massa de carvão utilizado ser baixa tem-se 

uma eficiência de remoção elevada. Uma possível maneira de observar a capacidade de 

adsorção máxima dos carvões estudados seria submetê-los a soluções de azul de metileno 

altamente concentradas. No presente trabalho testou-se até concentrações de 200 mg.L
-1

, cujo 

resultado será apresentado posteriormente. 
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Figura 4.13 – Percentual de remoção de azul de metileno em solução de 50 mg/L. 

  

Mesmo com elevados percentuais de remoção, os valores do índice de azul de 

metileno encontrado estão abaixo dos encontrados na literatura, comparando-se ao IAM de 

5,87 mg.g
-1

 encontrado por KavithaandNamasivayam (2007) appudEtim et al. (2012) e a 1,21 

mg.g
-1

 encontrado por McKay et al. (1986) appudEtim et al. (2012) para rejeitos de cacau. 

Moreno (2005) obteve IAM na ordem de 150 mg.g
-1

, enquanto Kuroda (2005) obteve o IAM 

na ordem de 80 mg.g
-1

. 

 

4.4 – Número de iodo 

 Os resultados obtidos para o número de iodo estão representados no gráfico da Figura 

4.14. 

 

Figura 4.14 – Número de iodo para os carvões ativados. 

 
 Assim como no índice de azul de metileno, os carvões de 325 mesh apresentaram 

melhores resultados para o número de iodo do que os de 48, com destaque para os carvões 

ativados com KOH e H3PO4, cujos valores foram de 322,58 mg.g
-1

 e 384,81 mg.g
-1

, 

respectivamente. Entretanto, outras literaturas estudadas apresentaram resultados superiores 

aos apresentados acima. Fernandes (2008) obteve resultados na ordem de 1200 mg.g
-1

 

utilizando carvão oriundo do mesocarpo do coco ativado com cloreto de zinco. Moreno 

(2005) atingiu o patamar médio de 1000 mg.g
-1

 utilizando carvões provenientes de resíduos 

agrícolas, enquanto Loureiro (2012) obteve valores que variaram entre 465,53 a 654,51 mg.g
-1

 

para carvões obtidos comercialmente a partir da casca de coco e pinus. No entanto Furlan 

(2008) utilizou carvão ativado obtido de casca de coco cuja capacidade máxima de adsorção 

no equilíbrio, segundo Tavares (2007) apud Furlan (2008), tinha um potencial de 192 mg.g
-1

, 

para compostos presentes em efluentes petroquímicos. Isso indica que a produção de carvão 
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por meio de carbonizaçãoem atmosfera não controlada prejudica a qualidade dos poros, assim 

como a ativação posterior ao tratamento térmico. 

 Analisando a eficiência de remoção do Iodo obteve-se o gráfico da Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Percentual de remoção do iodo. 

 

4.5 - Difratometria de Raios X (DRX) 

 Através dos difratogramas gerados pelo cruzamento dos dados de intensidade e ângulo 

de fase pôde-se determinar se o material em estudo apresenta estrutura cristalina ou amorfa. 

 As Figuras 4.16 a 4.20 mostram que tanto o cocoin-natura quanto os carvões dele 

obtidos apresentam estrutura amorfa.  

 

 

Figura 4.16 – Difratograma do coco in-natura. 
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Figura 4.17 – Difratograma do carvão sem tratamento com ativantes. 

 

Figura 4.18 – Difratograma do carvão ativado com KOH. 

 

Figura 4.19 – Difratograma do carvão ativado com CH3COOHNa. 
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Figura 4.20 – Difratograma do carvão ativado com H3PO4. 

 
 Analisando os difratogramas pôde-se concluir que não existem contaminantes 

cristalinos no carvão produzido. Os picos observados para os carvões ativados com KOH e 

CH3COOHNa, 2θ igual a 125.000 e 200.00 para as Figuras 4.18 e 4.19, respectivamente,  

podem ser devido a resquícios de ativantes que não desobstruíram uma pequena parte dos 

poros após a lavagem.  
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4.6 - Determinação das isotermas de adsorção 

 

Os ensaios para obtenção das isotermas de Lagmuir resultaram nos valores para os 

seus parâmetros, apresentados na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Parâmetros das isotermas de Langmuir. 

Diâmetro 

(mesh) 
Parâmetro Ativante 

Concentração inicial (mg.L
-1

) 

5 10 25 50 100 133 166 200 

325 

Concentração 

no equilíbrio 

– Ce (mg.L
-1

) 

A - 3 0,00 0,08 0,23 2,59 38,54 113,23 153,66 172,63 

A - 15 0,09 0,17 0,11 1,19 45,82 114,42 154,38 155,33 

A - 30 0,07 0,02 0,13 0,95 39,05 115,14 154,62 160,82 

B - 0,25 0,07 0,31 0,18 0,81 27,46 94,02 138,63 124,96 

B - 1,5 0,02 0,27 0,06 1,27 27,41 102,13 144,84 121,68 

B - 3 0,02 0,30 0,16 0,56 29,18 107,86 136,25 128,66 

C- 0,9 0,04 0,46 0,68 0,92 41,58 108,46 145,55 147,10 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 1,55 54,41 99,51 140,07 171,56 

q (mg.g
-1

) 

A - 3 0,50 0,99 2,48 4,74 6,15 1,98 1,23 2,74 

A - 15 0,49 0,98 2,49 4,88 5,42 1,86 1,16 4,47 

A - 30 0,49 1,00 2,49 4,90 6,10 1,79 1,14 3,92 

B - 0,25 0,49 0,97 2,48 4,92 7,25 3,90 2,74 7,50 

B - 1,5 0,50 0,97 2,49 4,87 7,26 3,09 2,12 7,83 

B - 3 0,50 0,97 2,48 4,94 7,08 2,51 2,98 7,13 

C - 0,9 0,50 0,95 2,43 4,91 5,84 2,45 2,04 5,29 

C - 1,2 0,50 1,00 2,50 4,84 4,56 3,35 2,59 2,84 

48 

Concentração 

no equilíbrio 

– Ce (mg.L
-1

) 

A - 3 0,01 0,10 0,27 2,78 59,89 101,18 136,01 149,61 

A - 15 0,02 0,14 0,15 3,57 55,00 97,60 134,46 146,27 

A - 30 0,10 0,12 0,25 2,35 46,18 91,64 136,61 139,71 

B - 0,25 0,05 0,23 0,49 3,98 42,52 68,26 103,09 169,29 

B - 1,5 0,03 0,15 0,62 2,06 39,16 93,54 129,09 168,69 

B - 3 0,16 0,32 0,32 1,23 31,71 65,87 110,48 153,66 

C - 0,9 0,00 0,02 0,15 6,01 36,51 108,81 147,10 155,81 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 2,18 42,48 101,06 130,64 153,66 

q (mg.g
-1

) 

A - 3 0,50 0,99 2,47 4,72 4,01 3,18 3,00 5,04 

A - 15 0,50 0,99 2,48 4,64 4,50 3,54 3,15 5,37 

A - 30 0,49 0,99 2,47 4,76 5,38 4,14 2,94 6,03 

B - 0,25 0,50 0,98 2,45 4,60 5,75 6,47 6,29 3,07 

B - 1,5 0,50 0,99 2,44 4,79 6,08 3,95 3,69 3,13 

B - 3 0,48 0,97 2,47 4,88 6,83 6,71 5,55 4,63 

C - 0,9 0,50 1,00 2,49 4,40 6,35 2,42 1,89 4,42 

C - 1,2 0,50 1,00 2,50 4,78 5,75 3,19 3,54 4,63 

Em que: A - Hidróxido de potássio; B - Acetato de sódio; C - Ácido fosfórico 

 

Com esses dados foi possível avaliar as isotermas de adsorção que estão representadas 

nas Figuras 4.21 a 4.23. 
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As isotermas obtidas para o carvão ativado com KOH, apresentadas na Figura 4.21, 

indicam que o carvão de diâmetro 325 mesh apresentou maior razão Ce/q em todas as 

concentrações de ativantes testadas, quando comparado com o carvão de 48 mesh, indicando 

que a maior superfície de contato proporcionada pela granulometria influenciou nesse 

comportamento. Ao avaliar a influência do aumento da concentração do ativante KOH, 

observa-se que, nas duas granulometrias, o efeito não é pronunciado. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.21 – Isotermas de Langmuir para carvões ativados com KOH com diâmetros de a) 

325 mesh e b) 48 mesh. 

 

 A avaliação das isotermas obtidas para os carvões ativados com CH3COOHNa nas 

concentrações propostas (Figura 4.22), mostra que para as duas granulometrias a concentração 

de acetato de sódio de 1,5 % foi a que apresentou melhores resultados, porém o mesmo efeito 

atribuído a granumetria nos ensaios com carvão ativado com KOH é observado nesse 

experimento, ou seja, os carvões de 325 mesh apresentam maiores razões de Ce/q. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.22 - Isotermas de Langmuir para carvões ativados com CH3COOHNa com 

diâmetros de a) 325 mesh e b) 48 mesh. 
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 Para os carvões ativados com H3PO4, a granulometria não foi determinante nos dados 

obtidos, no entanto nos dois diâmetros avaliados a concentração de 0,9 %, apresentou os 

melhores resultados. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 4.23 - Isotermas de Langmuir para carvões ativados com H3PO4 com diâmetros de a) 

325 mesh e b) 48 mesh. 

 
 Na Tabela 4.2 estão representados os valores do RL para cada carvão produzido. 

Tabela 4.2 –Valores de RL 

Diâmetro 

(mesh) 
Ativante RL 

325 

A - 3 1,26 

A - 15 1,24 

A - 30 1,25 

B - 0,25 4,37 

B - 1,5 2,05 

B - 3 -4,40 

C - 0,9 1,95 

C - 1,2 4,19 

48 

A - 3 -1,57 

A - 15 -2,26 

A - 30 6,18 

B - 0,25 0,17 

B - 1,5 -1,40 

B – 3 -1,10 

C - 0,9 1,59 

C - 1,2 -1,75 

Em que: A - Hidróxido de potássio; B - 

Acetato de sódio; C - Ácido fosfórico 

 

As isotermas dos carvões ativados se ajustaram bem ao modelo de Langmuir, com R² 

entre 0,91 e 0,99 para as concentrações estudadas. Apesar da distribuição de pontos 

semelhantes em cada grupo de ativante e granulometria, os valores do parâmetro de equilíbrio 

RL ficaram fora do intervalo entre 0 e 1, ou seja, adsorção não favorável, com exceção da 
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amostra de 48 mesh ativada com acetato de sódio 0,25. Isso se comprova pelo valor do 

coeficiente linear da reta ser menor que zero. Uma maneira de melhorar esse resultado seria 

eliminar os pontos de concentração inicial abaixo de 50 mg.L
-1

, pois eles desviam a tendência 

para valores baixos uma vez que removem praticamente 100% do contaminante. Isso aumenta 

o coeficiente angular e diminui o linear, mascarando o resultado. 

Foi necessário retirar os pontos para concentração inicial de 200 mg.L
-1

. Os resultados 

obtidos para essa concentração faziam com que o R
2
 atingisse valores na ordem de 0,4 – 0,7, 

distanciando ainda mais do modelo de Langmuir. Assim, conclui-se que o comportamento da 

adsorção varia conforme a concentração inicial do contaminante, distanciando da linearidade 

caso seja utilizado intervalos de concentrações muito grandes, como o utilizado no presente 

trabalho.  

Outro ponto de melhoria seria o método de análise. A metodologia adotada não 

permite trabalhar com um range de concentração e absorbância tão variados. A razão disso 

está na curva de calibração não ser representativa para grandes intervalos.  

No estudo das isotermas determinou-se o valor máximo para o parâmetro q, massa de 

contaminante adsorvido por massa de carvão utilizado. 

 

 

Figura 4.24 – Remoção de azul de metileno por grama de carvão utilizado. 

 
 

O carvão ativado com CH3COOHNa obteve a melhor razão entre remoção e massa de 

carvão utilizada, valor máximo de 7,8 mg.g
-1

. Constata-se que a granulometria de 325 mesh 

proporciona valores do parâmetro“q” maiores, como era esperado devido à área de contato 

maior.  
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As isotermas não se ajustaram aos modelos de Freundlich e BET, obtendo índice de 

correlação R
2
 entre 0,1 e 0,7 por mais que possuíssemperfis de distribuição de pontos 

semelhantes. As Tabelas 4.3 e 4.4 mostram os parâmetros referentes a esses modelos. 

Tabela 4.3 – Parâmetros das isotermas de Freundlich 

 

 

Diâmetro 

(mesh) 
Parâmetro Ativante 

Concentração inicial (mg.L
-1

) 

5 10 25 50 100 133 166 200 

Log Ce 

A - 3 - -1,09 -0,63 0,41 1,59 2,05 2,19 2,24 

325 

A - 15 -1,06 -0,78 -0,95 0,08 1,66 2,06 2,19 2,19 

A - 30 -1,16 -1,61 -0,89 -0,02 1,59 2,06 2,19 2,21 

B - 0,25 -1,17 -0,51 -0,75 -0,09 1,44 1,97 2,14 2,10 

B - 1,5 -1,66 -0,57 -1,26 0,10 1,44 2,01 2,16 2,09 

B - 3 -1,71 -0,53 -0,81 -0,25 1,47 2,03 2,13 2,11 

C- 0,9 -1,39 -0,34 -0,17 -0,03 1,62 2,04 2,16 2,17 

C - 1,2 - - - 0,19 1,74 2,00 2,15 2,23 

 Log q 

A - 3 -0,30 0,00 0,39 0,68 0,79 0,30 0,09 0,44 

A - 15 -0,31 -0,01 0,40 0,69 0,73 0,27 0,07 0,65 

A - 30 -0,31 0,00 0,40 0,69 0,79 0,25 0,06 0,59 

B - 0,25 -0,31 -0,01 0,39 0,69 0,86 0,59 0,44 0,88 

B - 1,5 -0,30 -0,01 0,40 0,69 0,86 0,49 0,33 0,89 

B - 3 -0,30 -0,01 0,40 0,69 0,85 0,40 0,47 0,85 

C - 0,9 -0,30 -0,02 0,39 0,69 0,77 0,39 0,31 0,72 

C - 1,2 -0,30 0,00 0,40 0,69 0,66 0,52 0,41 0,45 

Log Ce 

A - 3 -1,89 -1,02 -0,57 0,44 1,78 2,01 2,13 2,17 

48 

 

A - 15 -1,66 -0,84 -0,81 0,55 1,74 1,99 2,13 2,17 

A - 30 -1,01 -0,92 -0,60 0,37 1,66 1,96 2,14 2,15 

B - 0,25 -1,34 -0,63 -0,31 0,60 1,63 1,83 2,01 2,23 

B - 1,5 -1,47 -0,83 -0,21 0,31 1,59 1,97 2,11 2,23 

B - 3 -0,81 -0,49 -0,50 0,09 1,50 1,82 2,04 2,19 

C - 0,9 -2,54 -1,66 -0,83 0,78 1,56 2,04 2,17 2,19 

C - 1,2 - - - 0,34 1,63 2,00 2,12 2,19 

 Log q 

A - 3 -0,30 0,00 0,39 0,67 0,60 0,50 0,48 0,70 

A - 15 -0,30 -0,01 0,40 0,67 0,65 0,55 0,50 0,73 

A - 30 -0,31 -0,01 0,39 0,68 0,73 0,62 0,47 0,78 

B - 0,25 -0,31 -0,01 0,39 0,66 0,76 0,81 0,80 0,49 

B - 1,5 -0,30 -0,01 0,39 0,68 0,78 0,60 0,57 0,50 

B - 3 -0,31 -0,01 0,39 0,69 0,83 0,83 0,74 0,67 

C - 0,9 -0,30 0,00 0,40 0,64 0,80 0,38 0,28 0,65 

C - 1,2 -0,30 0,00 0,40 0,68 0,76 0,50 0,55 0,67 

Em que: A - Hidróxido de potássio; B - Acetato de sódio; C - Ácido fosfórico 
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Tabela 4.4 – Parâmetros das isotermas de BET 

Diâmetro 

(mesh) 
Parâmetro Ativante 

Concentração inicial (mg.L
-1

) 

5 10 25 50 100 133 166 200 

325 

𝐶𝑒

(𝐶𝑠 − 𝐶𝑒)𝑞𝑒
 

A - 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,96 6,57 #DIV/0! 

A - 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,51 139,22 #DIV/0! 

A - 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,41 21,90 #DIV/0! 

B - 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,78 -3,71 #DIV/0! 

B - 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,69 -2,96 #DIV/0! 

B - 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,06 -6,04 #DIV/0! 

C- 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 1,14 45,90 #DIV/0! 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,41 1,72 #DIV/0! 

𝐶𝑒

𝐶𝑠
 

A - 3 0,00 0,00 0,00 0,02 0,22 0,66 0,89 1,00 

A - 15 0,00 0,00 0,00 0,01 0,29 0,74 0,99 1,00 

A - 30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,24 0,72 0,96 1,00 

B - 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22 0,75 1,11 1,00 

B - 1,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 0,84 1,19 1,00 

B - 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,84 1,06 1,00 

C - 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,28 0,74 0,99 1,00 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,32 0,58 0,82 1,00 

48 

𝐶𝑒

(𝐶𝑠 − 𝐶𝑒)𝑞𝑒
 

A - 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,66 3,34 #DIV/0! 

A - 15 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,57 3,61 #DIV/0! 

A - 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,46 14,99 #DIV/0! 

B - 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,10 0,25 #DIV/0! 

B - 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,32 0,88 #DIV/0! 

B - 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,11 0,46 #DIV/0! 

C - 0,9 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,96 8,94 #DIV/0! 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,60 1,60 #DIV/0! 

𝐶𝑒

𝐶𝑠
 

A - 3 0,00 0,00 0,00 0,02 0,40 0,68 0,91 1,00 

A - 15 0,00 0,00 0,00 0,02 0,38 0,67 0,92 1,00 

A - 30 0,00 0,00 0,00 0,02 0,33 0,66 0,98 1,00 

B - 0,25 0,00 0,00 0,00 0,02 0,25 0,40 0,61 1,00 

B - 1,5 0,00 0,00 0,00 0,01 0,23 0,55 0,77 1,00 

B - 3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,21 0,43 0,72 1,00 

C - 0,9 0,00 0,00 0,00 0,04 0,23 0,70 0,94 1,00 

C - 1,2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,28 0,66 0,85 1,00 

Em que: A - Hidróxido de potássio; B - Acetato de sódio; C - Ácido fosfórico 

 

Esses resultados mostram o quão complexo é a estrutura porosa do carvão obtido a 

partir da fibra de coco. Mesmo não se ajustando aos modelos, foi capaz de remover um 

grande percentual de contaminantes. 
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4.7–Teste de adsorção com efluente sintético 

 A análise do teor de óleos e graxas foi realizada para os carvões ativados com 

hidróxido de potássio (KOH) e acetato de sódio(CH3COONa). A análise da amostra bruta 

resultou em 53023,48mg.L
-1

 de TOG. 

 Ambos os carvões apresentaram excelentes índices de remoção de TOG, estando os 

resultados representados na figura 4.25. 

 

Figura 4.25 – Remoção de TOG para o carvão ativado com KOHe CH3COOHNa. 

 
 A adsorção das moléculas de óleo nos poros do carvão ativado mostrou-se bastante 

eficaz, uma vez que mais de 99% do óleo contido na amostra bruta ficou retido no grãos do 

carvão. A viabilidade desse produto para esse fim depende da possibilidade de reutilização do 

carvão, seja como agente adsorvente ou como combustível.   

 

4.8 – Grau de carbonização 

 O grau de carbonização obtido utilizando a mufla para produção do carvão resultou 

em 18% da matéria convertido em carvão. Caludino, 2003, obteve valores para o grau de 

carbonização de 47,30%, 49,20%, 50,93%, 52,35% e 53,00%, para o carvão preparado a 

partir de turfa. Isto mostra o efeito da atmosfera oxidante na perda de massa no tratamento 

térmico. 
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5. Conclusões 

A proposta do presente trabalho foi produzir e testar carvões ativados a partir do 

resíduo do coco. Foi possível distingui o comportamento dos carvões produzidos e ativados 

com diferentes compostos químicos e visualizar cada estrutura individualmente antes de 

depois das operações unitárias envolvidas na sequência produtiva. 

Os resultados obtidos nos estudos com método de produção de carvão através de 

carbonização sem controle da atmosfera mostrou que essa carbonização é uma alternativa 

satisfatória a depender de como o carvão será aplicado, tendo como principal vantagem a 

quantidade de carvão produzido em função da quantidade de insumo utilizado e menor custo 

de produção. Por outro ladoo carvão produzido dessa forma apresenta valores de IAM e 

números de iodo menores do que os alcançados por carvões produzidos com atmosfera 

controlada, como se pode notar quando comparado aos resultados obtidos por outros autores. 

Outro ponto que pode ter contribuído para esses resultados foi a ativação posterior à produção 

do carvão. 

Os carvões ativados estudados não apresentaram bom desenvolvimento de micro ou 

mesoporos se comparados aos resultados publicados na literatura, seja pela acessibilidade ou 

até mesmo pelo número de cavidades. Isso não foi impeditivo para uma boa eficiência de 

remoção desses contaminantes. O que pode ser indicativo de macroporos bem constituídos. 

Pelas imagens geradas na microscopia eletrônica de varredura verificou-se que a 

ativação com o acetato resultou em poros bem definidos, ou seja, uma melhor desobstrução 

dos poros durante o processo de ativação. Pôde-se notar poros bem determinados com 

diâmetros acima da faixa dos mesoporos, 2,47 a 14,2 micrometros, convergindo para a 

hipótese da formação de uma estrutura macroporosa.  

Baseando-se em todos os resultados obtidos, pode-se concluir que dentre os ativantes 

estudados o acetato de sódio apresentou os melhores resultados. Foi capaz de remover mais de 

98% de azul de metileno, 96% de iodo e 100% de óleos e graxas, além de ter originado grãos 

com poros mais bem definidos. 

Para trabalhos futuros é interessante que sejam realizados ensaios em paralelo com 

carvões produzidos por processos de carbonização com e sem atmosfera controlada. Outra 

possibilidade é a avaliação da ativação antes ou depois do tratamento térmico.  
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