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RESUMO GERAL 

___________________________________________________________________________ 
 

CARACTERIZAÇÃO DO BIOADSORVENTE PRODUZIDO A PARTIR DA TORTA DE 

MAMONA (Ricinus communis L.) 

 

A adsorção é uma das tecnologias mais empregadas na remoção de contaminantes de 

águas e, vem ganhando destaque. No tratamento de efluentes, a adsorção com carvão 

ativado (CA) apresenta-se como um método eficiente. A principal vantagem da produção de 

CA é o aproveitamento de resíduos que seriam descartados, muitas vezes, de forma 

inadequada. Neste contexto, o presente estudo visa o aproveitamento de resíduos 

agroindustriais (torta de mamona), na produção de carvão ativado com características 

adsortivas que, posteriormente, possa ser utilizado na aplicação de tratamento de efluentes 

industriais. Os carvões foram produzidos em diferentes concentrações de ativante, tempo e 

temperatura, a partir de torta de mamona, em seguida caracterizados quanto a análise 

química, termogravimétrica (TGA), rendimento, pH de carga zero (pHcz), mesoporosidade, 

superfície de Brunauer, Emmett e Teller (BET) e, microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Após a caracterização, foram realizados testes de adsorção de azul de metileno, visando 

avaliar a capacidade adsortiva dos mesmos e, os resultados aplicados nas equações de 

Langmuir e Freundlich para verificar o ajuste dos dados. A caracterização química da torta 

de mamona (TM) demonstrou que o material apresenta composição estrutural heterogênea, 

quanto aos seus componentes de celulose, hemicelulose e lignina. Na análise de TGA 

observou-se estabilidade térmica na decomposição e rendimento médio maior a 400 ºC, e 

pHcz dos carvões com amplas faixas de atuação do ácido ao básico, e desenvolvimento de 

mesoporos com boa capacidade adsortiva para CA a 800 ºC. A adsorção de N2 demonstrou 

CA com isotermas do tipo IV, apresentado imagens com aparências de colmeias na análise 

MEV.  O melhor resultado apresentado no teste de adsorção foi observado no CA a 800°C, 

com 60 minutos e 40% do ácido fosfórico (H3PO4) e o modelo matemático que melhor se 

adequou foi a isoterma de Langmuir com correlação 0,99948, demonstrando que o tipo de 

absorção realizada foi de monocamadas. 

 

Palavras-chave: resíduos agroindustriais, adsorção, azul de metileno, efluentes industriais. 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________ 

 

CHARACTERIZATION OF THE BIOADSORVENT PRODUCED FROM CASTOR BEAN 

(Ricinus communis L.) 

 

Contamination of a course is not always detectable. The adsorption is one of the most used 

technologies in the removal of contaminants of waters, has been gaining prominence. 

Without effluent treatment, adsorption with activated carbon (CA) is presented as an efficient 

and low cost method. The main advantage of the production of disposable waste is often 

inadequate. In this context, the study aims to obtain the consumption of agroindustrial 

residues (castor-bean) in the production of activated charcoal with adsorbent characteristics 

that can later be used in the application of an industrial effluent treatment. Coals have 

different types of activators, time and temperature, from castor bean cake. The yields were 

characterized by a chemical analysis, thermogravimetric (TGA), yield, zero load pH (pHcz), 

mesoporosity, Brunauer surface, Emmett and Teller (BET), scanning electron microscopy 

(SEM). After a characterization, adsorption tests of methylene blue were performed, aiming 

at adsorption capacity of the same, and the results applied in the Langmuir and Freundlich 

equations to verify the fit of the data as. The chemical characterization of the castor bean 

(TM) showed that the material presented a heterogeneous structural structure, with its 

components of cellulose, hemicellulose and lignin. The TGA analysis was stable during 

decomposition and increased at 400 °C, and pHcz of the coals with broad basal power 

ranges, and with the development of mesopores of good adsorptive capacity for CA at 800 

°C. The adsorption of N2 showed CA with isotherms of type IV, images exhibited with 

appearances of analysis in the MEV. The best result was the adsorption test in CA 800°C 

with 60 minutes and 40% of phosphoric acid (H3PO4) and the mathematical model that best 

suited a Langmuir isotherm with a comedy of 0.99948, showing that the type of absorption 

was monolayers.  

 

Keywords: agroindustrial waste, adsorption, methylene blue, industrial effluents. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

__________________________________________________________________________ 

A torta da mamona é um subproduto no processo de extração do óleo das sementes 

da mamona, que apresenta potencial para a produção de carvão ativado com finalidade 

adsortiva. Atrelado a isso, o aumento do cultivo e produção agrícola no Brasil, a reutilização 

dos subprodutos predominantes desta atividade é indispensável. Assim, a aplicação e 

agregação de valor de resíduos em processos tecnológicos, como por exemplo, produção 

de adsorventes de baixo custo, fácil aplicação e reutilizável, é uma alternativa promissora 

para o tratamento de águas residuais, e que, podem ser preparados a partir de uma ampla 

variedade de matérias-primas (WERLANG et al., 2013). 

Dentre as biomassas, os resíduos agroindustriais merecem destaque como fonte 

para produção de energia e biomateriais, pois são gerados na ordem de milhões de 

toneladas por ano (ALVES, 2016). O descarte indevido de resíduos agroindustriais, 

diretamente em solos podem causar problemas ambientais, como o comprometimento da 

qualidade do solo e intoxicação de animais com a ricina. Além disso, os produtos líquidos 

resultantes da decomposição deste resíduo, podem percolar no solo e contaminar as águas 

dos mananciais (ALVES, 2016).  

Devido à presença de substâncias alergênicas em sua composição, o subproduto da 

mamona é pouco utilizado para fins alimentícios, como ração animal, pois o processo de 

detoxificação é complexo e de custo elevado. Desta forma, surge então a necessidade de 

agregar valor a torta de mamona e, para isso, uma alternativa é o seu uso como novo 

produto tecnológico, na forma de bioadsorvente no tratamento de águas contaminadas 

(NASCIMENTO, 2014). Sobretudo pelo descaso do próprio homem que polui e contamina 

irresponsavelmente os mananciais e altera o meio ambiente (MANGUEIRA, 2014).  

Neste contexto, o uso de subprodutos, obtidos a partir de matérias-primas renováveis 

e de baixo custo, pode ser relevante para o desenvolvimento de novos produtos. Com a 

finalidade de aproveitar o potencial de produção de mamona na região Nordeste e reunir as 

vantagens dessa oleaginosa, torna-se como uma alternativa a produção de carvão ativado, 

a partir do resíduo de beneficiamento dessa cultura. 

A adsorção é uma das tecnologias mais empregadas na remoção de contaminantes 

de águas e, que, ultimamente vem ganhando bastante destaque. A adsorção é um 

fenômeno físico-químico em que há transferência de uma fase gasosa ou líquida para a 

superfície de uma fase sólida. Os componentes que se ligam à superfície são chamados 

adsorbatos, enquanto que a fase sólida que os retêm é chamada de adsorvente (LEITE et 

al., 2017). 
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A adsorção proporciona algumas vantagens sobre os métodos clássicos de 

tratamento de efluentes, tais como: baixa geração de resíduos, eficiente remoção de 

substâncias, simplicidade de operação, fácil recuperação de metais e a possibilidade de 

reutilização do adsorvente (ARAMI et al., 2005; SPINELLI et al., 2005). A habilidade de 

remoção de uma grande variedade de compostos em águas contaminadas elevou a procura 

e o interesse por carvão ativado (ODUBIYI, AWOYALE e ELOKA-EBOKA, 2012). 

Assim, o presente estudo visa avaliar o aproveitamento de torta de mamona na 

produção de carvão ativado com características absortivas que, posteriormente, possa ser 

utilizado na aplicação de tratamento de águas residuais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
__________________________________________________________________________ 

2.1 A mamoneira (Ricinus communis L.) 

A mamona é uma planta da família Euphorbiaceae, oriundo da Etiópia e 

gradativamente disseminado para a África do Sul, região do Mediterrâneo e regiões mais 

quentes da Ásia. Vem se destacando no cenário mundial pelas diversas aplicações na 

indústria, principalmente como opção promissora na produção de biodiesel. O Brasil possui 

grande diversidade de climas e aptidão agrícola que favorece a produção dessa oleaginosa 

(AMÉLIO, 2016; DANTAS et al., 2017). 

Conhecida popularmente como mamona ou carrapateira, é cultivada em mais de 15 

países em toda zona tropical e subtropical (Food and Agriculture Organization, 2014). 

Possui fácil cultivo, resistência à seca e boa adaptação a diferentes condições 

edafoclimáticas (ALVES et al., 2015).  

A mamoneira é um arbusto com altura média de 2,5 metros, com alguns indivíduos 

podendo alcançar 12 metros. Suas folhas são grandes, com coloração verde avermelhada, 

podendo variar a tonalidade, possui entre 15 e 30 cm de largura, formato de palma com 5 a 

11 lóbulos serrados (FONSECA e BLANCO, 2014). Dispõe na mesma inflorescência, flores 

masculinas (amarelas), localizadas na porção inferior da inflorescência e, flores femininas 

(vermelhas), situadas na porção superior da inflorescência (OLIVEIRA, GIMMENEZ e 

GODOY, 2007; FRIEDMAN et al., 2010). Os frutos são cápsulas espinhosas (Figura 1), cujo 

diâmetro varia de 1,27 cm a 2,54 cm e a coloração se transforma de amarelo para azul-

esverdeado e, posteriormente, para marrom à medida que amadurece. Cada cápsula possui 

três casas contendo sementes tóxicas que se assemelham a carrapatos (FRIEDMAN et al., 

2010). Estas sementes são lisas, pretas com manchas brancas (OLIVEIRA, GIMMENEZ e 

GODOY, 2007). 

Figura 1. Frutos da mamoneira 

   

  

Fonte: (a) STUART, 2018; (b) SANTOS, 2018;  

(c) RJ TRADING COMPANY, 2018; (d) PELED, 2014. 

a b 

c 
d 
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2.1.1 Importância econômica da mamona 

O cultivo da mamona no Brasil visa atender as necessidades do programa de 

biodiesel, que tem como objetivo ser adicionado ao diesel para colaborar com diminuição de 

gases poluentes no ambiente. Aliado a isso, o país apresenta extensas áreas com potencial 

explorável para o cultivo dessa cultura (PUTTINI, 2014).  

A Lei 13.263 (BRASIL, 2016) estabeleceu que a partir de 23 de março de 2017 a 

mistura de biodiesel ao diesel vendido ao consumidor fosse aumentada para 8%. O novo 

percentual incentiva a produção de biodiesel, reduz as importações de óleo diesel e 

favorece a agricultura familiar e o agronegócio brasileiro. Ainda de acordo com a medida, as 

composições foram elevadas para 10%, a partir de 1º de março de 2018. 

A Lei autoriza o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a elevar a mistura 

obrigatória para até 15% em 2019, caso os testes validem a utilização dessa mistura em 

veículos e motores. Os novos percentuais de adição do biodiesel colocam o Brasil em 

destaque no mercado internacional do produto. Todavia, não se pode esquecer da geração 

dos resíduos desta cadeia produtiva (LAGO, 2017). 

Embora o Nordeste apresente períodos de seca rigorosos, em janeiro de 2019 

produziu 16.168 toneladas mamona, o que corresponde a mais de 90% da produção 

brasileira (17.664 toneladas), devido à tolerância da mamoneira à escassez de água 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019). Isso torna a mamona uma cultura 

alternativa de destaque, pelo potencial de exploração em regiões marginalizadas no 

processo de desenvolvimento econômico, geração de emprego e obtenção de matéria-prima 

para a agroindústria (BERMAN, NIZRI e WIESMAN, 2011). 

A mamona cultivada comercialmente se destaca pelo seu principal produto, o óleo de 

rícino, utilizado na produção de materiais como nylon, cosméticos, lubrificantes, plásticos, na 

indústria farmacêutica e biodiesel (CHANDRASEKARAN e LIU, 2013). 

Além dos benefícios ambientais, a produção do biodiesel da mamona ao contrário de 

outras oleaginosas (soja, canola, girassol, milho, trigo, etc.) não é fonte de alimentação 

humana ou animal (ESTRADA, 2015). 

 

2.1.2 Torta da mamona 

A biomassa energética agrícola é definida como os produtos e subprodutos 

provenientes das plantações não florestais, oriundas de colheitas anuais, cuja matéria-prima 

é selecionada segundo suas propriedades como: teores de amido, celulose, carboidratos e 

lipídios, contidos na matéria, em função da rota tecnológica a que se destina (CARDOSO, 

2012).  
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O Brasil é um grande produtor agrícola, e nos últimos anos a área plantada e a 

produção agrícola tiveram um crescimento importante. Essa produção agrícola gera uma 

grande quantidade de resíduos. O Brasil não aproveita mais de 200 milhões de toneladas de 

resíduos agroindustriais (CORTEZ, LORA e AYARZ, 2008). 

A torta de mamona é o principal subproduto da cadeia produtiva da mamona, 

produzida a partir da extração do óleo das sementes desta oleaginosa (SEVERINO e AULD, 

2014). Ainda que o óleo vegetal seja o seu principal produto, apresenta grande importância, 

pois contribuem para o aumento da cadeia produtiva dessa oleaginosa (FURLANI e 

VIEGAS, 1993). 

A torta bruta apresenta toxicidade devido a três componentes: a ricina, a ricinina e o 

complexo alergênico CB-1A (CB-1A, castor bean allergen-1). A ricina é uma proteína, 

constituindo a toxina mais letal da mamona, que representa aproximadamente 1,5% da torta 

de mamona. Outro componente, da ricinina é o alcalóide que representa 0,23% da torta não 

proporcionando tanto perigo quanto a ricina. O fator alergênico (CB-1A) é uma proteína 

estável com grande capacidade alergênica aos indivíduos, principalmente por inalação, cujo 

teor na torta e óleos varia de 6,1 a 9,0% (SILVA, MACEDO e RAMALHO, 2010).   

Além disso, não há tecnologias economicamente viáveis até o momento, em escala 

industrial, para o processamento desse resíduo na tentativa de agregar valor a essa 

biomassa a partir do seu reaproveitamento e isso, pode ser um fator motivador durante a 

análise da viabilidade econômica da produção de biodiesel (SILVA et al., 2014). Para cada 

tonelada de óleo extraída, há a produção de 1,2 toneladas de torta, cujas quantidades e 

qualidades variam de acordo com os processos de extração utilizados e, segundo Abdalla et 

al., (2008) o Brasil apresenta um potencial de produção de tortas e ou farelos na ordem de 

14.746 kg.ha-¹.ano-¹ (SANTOS et al., 2015).  

Embora a mamona apresente um problema em virtude da quantidade de resíduos 

gerados, contudo, estes podem ser destinados a várias formas de aplicações. Os efeitos da 

adição de resíduos sobre o comportamento dos micro-organismos do solo têm sido 

estudados, utilizando-se como parâmetros ou indicadores biológicos, a biomassa 

microbiana, a respiração basal do solo e o quociente metabólico, bem como a atividade de 

certas enzimas microbianas, sendo essas sensíveis à adição de resíduos ou a qualquer 

modificação que ocorra no solo (CHAER e TÓTOLA, 2007; ARAÚJO et al., 2017). Este 

resíduo tradicionalmente é dispensado no solo como adubo orgânico sem nenhum tipo de 

tratamento e, além disso, atua como controlador de nematoides no solo (CANGEMI, 

SANTOS e NETO, 2010). 

Em estudo realizado por Severino et al. (2005) avaliando o efeito da adição de torta 

de mamona, esterco bovino e bagaço de cana sobre a atividade microbiana no solo, 

observou que a mineralização da torta de mamona ocorreu de forma mais rápida quando 



18 
 

comparado ao esterco bovino curtido e ao bagaço de cana, devido a associação entre os 

altos teores de nitrogênio, fósforo e potássio presentes na torta e as condições ótimas para 

a atividade microbiana, apresentando quantidades expressivas desses nutrientes, e 

melhoria das propriedades físicas e químicas do solo (aumento na capacidade de 

armazenamento de água, aeração, redução na densidade, elevação do pH pela redução da 

acidez do solo, aumento da capacidade de troca catiônica e fornecimento de 

micronutrientes, que são liberados gradativamente com a mineralização deste resíduo). 

Outra forma disponível de aproveitamento do resíduo é o fornecimento na 

alimentação animal (ANDRADE JR e MARTINS, 2013). O farelo de mamona destoxificado 

vem sendo avaliado como fonte proteica promissora em substituição ao farelo de soja, pois 

apresenta excelente composição química, destacando seu alto teor de proteína (cerca de 

38% de proteína bruta), o que torna-o uma atraente alternativa proteica para alimentação 

animal (OLIVEIRA, 2017). 

No mesmo sentido, Oliveira, Campos e Oliveira (2010) avaliaram o efeito da 

utilização da torta de mamona tratada com hidróxido de cálcio no consumo e digestibilidade 

dos nutrientes em ovinos. Observaram que ambos podem ser utilizados na alimentação de 

ruminantes em substituição ao farelo de soja, sem comprometer o consumo e a 

digestibilidade dos nutrientes. Estes mesmos autores verificaram que apesar da maior 

presença de lignina no farelo e torta de mamona em relação ao farelo de soja (controle), 

aumentou o tempo de retenção reduzindo o consumo, porém não houve diferença no 

consumo de matéria seca e dos nutrientes entre as dietas com os coprodutos da mamona e 

soja. 

Além disso, os derivados da mamoneira podem ser uma alternativa ao controle de 

artrópodes-praga resistentes à inseticida e acaricidas químicos sintéticos (TOUNOU et al., 

2011; GHOSH et al., 2013).  Já que apresenta composto inseticida, ricas em diferentes 

inibidores proteicos que agem sobre α-amilases e impedem a absorção de amido pelo 

inseto, que pode levá-lo a morte por inanição (FRANCO et al., 2002). O uso dos derivados 

de R. communis L. no controle de artrópodes-praga mostra-se como uma alternativa 

promissora (RAMOS-LÓPEZ et al., 2010; TOUNOU et al., 2011; SAMPIERI et al., 2013).  

A literatura aponta como opção a exploração deste resíduo para aproveitamento em 

processos de conversão termoquímica. Santos et al. (2015) examinaram os efeitos da 

temperatura e da taxa de aquecimento nos parâmetros cinéticos da pirólise da torta de 

mamona através de análise termogravimétrica, com a finalidade de avaliar energia de 

ativação e o fator pré-exponencial, observaram que a partir do processo de decomposição 

térmica, resultou na eliminação da umidade e a decomposição de componentes orgânicos 

da biomassa.  
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O aproveitamento da torta de mamona para fins energéticos foi avaliado por 

Drummond et al (2006), o qual verificou que este produto possui poder calorífico de 4.500 

cal, e quando comparado a outras tortas de oleaginosas do Programa Brasileiro de 

Biodiesel, o poder calorífico da torta de mamona é similar ao do dendê e superior ao do 

girassol e da soja. O poder calorífico de outros resíduos e materiais vegetais, vastamente 

utilizados no estado de Pernambuco como fontes alternativas de energia, são: bagaço de 

cana de açúcar (2.300 Kcal.Kg-1), casca de coco (3.500 Kcal.Kg-1), lenha (2.700 Kcal.Kg-1), 

serragem ou cavaco de madeira (2.400 Kcal.Kg-1) e eucalipto (4.600 Kcal.Kg-1) (Drummond 

et al., 2006). Claramente, pode-se observar que o potencial energético da torta de mamona 

destaca-se como resíduo de alto poder calorífico, superior ao de outros materiais que são 

utilizados em fornos e caldeiras industriais no estado de Pernambuco, ficando equiparado 

com o valor energético do eucalipto. O elevado poder calorífico deste resíduo torna-o 

promissor como fonte alternativa de energia para fornos e caldeiras industriais. 

O emprego desse resíduo agroindustrial por meio de processos termoquímicos pode 

ser uma alternativa promissora, pois permitiria a sua correta eliminação, minimizando os 

impactos ambientais e sociais que poderiam ser causados pela disposição inadequada do 

mesmo, agregando valor a essa biomassa e, também, diminuindo o custo do processo na 

produção de carvão ativado para fins adsorvente (MAGRIOTIS et al., 2014). 

 

2.2 Bioadsorvente 

A primeira aplicação do carvão ativado no setor industrial ocorreu na Inglaterra em 

1794, como agente de descoloração na indústria de produção de açúcar. Este evento 

marcou o início dos estudos do carvão ativado utilizado em fases líquidas. A primeira 

aplicação em grande escala em fases gasosas ocorreu em meados do século XIX quando, 

em 1854, o prefeito de Londres ordenou a instalação de filtros de carvão vegetal em todos 

os sistemas de ventilação dos esgotos para eliminar os odores desagradáveis e, em 1872, 

máscaras gasosas com filtros de carvão foram usadas em indústrias químicas para impedir 

a inalação de vapores de mercúrio (BANDOSZ, 2006). 

O carvão ativado pode ser produzido, teoricamente, de qualquer material carbonáceo 

(JUAN e KE-QIANG, 2009). Entretanto, algumas características devem ser levadas em 

consideração na escolha do material precursor como: um elevado teor de carbono fixo e 

baixo teor de minerais. Dentre as matérias-primas de maior interesse para a obtenção de 

carvão ativado estão os produtos de origem vegetal, em geral, materiais lignocelulósicos, 

que têm como componentes químicos fundamentais a celulose, hemicelulose, lignina e 

componentes inorgânicos. Entre os produtos de origem vegetal, uma variedade de rejeitos 

agrícolas, incluindo madeiras, vegetais, cascas de coco, bagaço de cana-de-açúcar, 
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sementes de frutas entre outros, apresentam boas propriedades para produção de carvão 

(BOUCHELTA  et al., 2008). 

O carvão ativado é o nome comercial de um grupo de carvões que se caracterizam 

por ter um material carbonáceo de estrutura porosa com superfície interna elevada que lhe 

confere a capacidade de adsorver moléculas presentes tanto em fase líquida como gasosa 

(GORGULHO et al., 2008). 

O carvão comercializado apresenta elevada área superficial, alta porosidade, 

características químicas de superfície variáveis (presença de diferentes grupos funcionais, 

principalmente oxigenados) com elevado grau de reatividade (DIAS et al., 2007). 

As variações na temperatura e no tempo de ativação têm influência na formação dos 

grupos químicos presentes na superfície. Com o aumento da temperatura e do tempo de 

ativação, observa-se o aumento da área superficial, do volume de poros, da basicidade e da 

capacidade de adsorção. Por outro lado, tem-se a diminuição do rendimento do carvão e do 

índice de resistência mecânica (BORGES et al., 2016). 

Para ativação do carvão, poderá ser usado o processo químico ou físico, usando 

vários tipos de compostos existentes, em geral eles elevam a área superficial do carvão a 

partir de reações localizadas em volta de toda a superfície do material (MOHAN e PITTMAN 

JR, 2006). 

 

   Ativação química: consiste na impregnação de agentes ativantes como ácido 

fosfórico (H3PO4) no material ainda não carbonizado, onde estes agentes 

proporcionaram a formação de ligações cruzadas, tornando o material menos 

propenso a volatilização quando aquecido à temperatura elevada (Figura 2).  

 

Figura 2 - Esquema demonstrativo de como ocorre à ativação química 

 

Fonte: PEREIRA, 2010. 

 

   Ativação física: a ativação física consiste na reação do carvão com vapores de água, 

CO2, ou uma mistura destes dois gases, após a carbonização. 

  

Os ativantes químicos utilizados são: KOH (hidróxido de potássio), K2CO3 (carbonato 

de potássio), NaOH (hidróxido de sódio), NaCO3 (carbonato de sódio), MgCl2 (cloreto de 
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magnésio), H3PO4 (ácido fosfórico), AlCl3 (cloreto de alumínio) e ZnCl2 (cloreto de zinco) 

(MACEDO, 2005).  

Segundo Mopoung (2008) o KOH é muito seletivo no processo de ativação, 

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

estrutura ordenada. Jaguaribe et al. (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 (WANG et al., 2010). O carvão 

ativado com Acetato de Sódio apresenta uma acentuada formação de microporos 

(MACEDO, 2005). Suas características variam conforme o tamanho, volume e distribuição 

dos poros e a presença de diferentes grupos funcionais em sua superfície dos carvões 

(UTRILLA et al., 2011).  

O carvão ativado apresenta-se mais poroso que o carvão comum, como pode ser 

visto na (Figura 3).  

 

Figura 3 - Porosidade do carvão comum e ativado 

Fonte: SOUZA, 2018. 

 

2.2.1 Características dos poros  

A distribuição do tamanho dos poros depende do tipo do material e da maneira de 

ativação do carvão (LEGROURI et al., 2005). Baseado nas propriedades de adsorção, a 

“International Union of Pure and Applied Chemist” (IUPAC, 1982) estabelece uma 

classificação de acordo com sua forma e dimensão. Quanto à forma, os poros podem ser 

classificados como abertos ou fechados. O poro aberto corresponde a buracos que se 

comunicam com a superfície externa. Se o mesmo permite o fluxo de um fluido, o poro é 

classificado como poro de transporte, podendo apresentar braços (tipo gaiola) que não 

contribuem para o fenômeno de transporte. O poro fechado corresponde a um buraco 

isolado. Os poros que se comunicam com a superfície externa são denominados poros 

abertos, como B, C, D e F (Figura 4). A porosidade do carvão é resultado dos diferentes 

Meso poro 

Poro fechado 
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tamanhos e formas dos poros, assim como a profundidade dos mesmos, podendo ser um 

dos aspectos mais importantes para a avaliação do desempenho dos carvões ativados 

(ZDRAVKOV et al., 2007). 

 
Figura 4 - Representação dos diferentes tipos de poro 

 

(a) fechados, (b) gargalo de garrafa, (c) cilíndricos, (d) afunilados, 

(e) interconectados, (f) irregulares. A letra (g) representa a 

rugosidade da superfície. 

Fonte: GIMENEZ, FERREIRA e ALVES, 2014. 

 

Todos os carvões ativados contêm micro, meso e macroporos em sua estrutura, mas 

a proporção relativa entre eles varia consideravelmente, dependendo do precursor e do 

processo de fabricação utilizado. Segundo a International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC, 1994), os poros dos carvões são classificados quanto à forma e 

dimensão (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Classificação dos poros de acordo com o diâmetro e função 

Microporosos 

primários 

menor que 0,8 

nm 

Contribuem para a maioria da área superficial 

que proporciona alta capacidade de adsorção 

para moléculas de dimensões pequenas, tais 

como gases e solventes comuns. 
Microporosos 

secundário 

entre 0,8 e 0,2 

nm 

Mesoporosos entre 0,2 e 50 nm 

São importantes para a adsorção de moléculas 

grandes, tais como corantes e proporcionam a 

maioria da área superficial para carvões 

impregnados com produtos químicos. 
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Macroporosos maior que 50 nm 

São normalmente considerados sem 

importância para a adsorção e sua função é 

servir como meio de transporte para as 

moléculas gasosas. 

Fonte: IUPAC, 1982. 

Os diversos parâmetros podem ser usados para descrever a capacidade adsortiva 

do CA. A capacidade de adsorção do CA pode ser avaliada através de diferentes compostos 

como: iodo, azul de metileno e melaço (Figura 5) usados para mensurar sua porosidade (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2005). 

 

Figura 5 - Adsorção do carvão ativado 

 
Fonte: AGNICARBON, 2016.  

 

 

  Número de Iodo (indica microporosidade) - expressa a quantidade de iodo, 

em massa, que é adsorvida em determinada massa de CA sob condições 

específicas e geralmente está relacionado com a adsorção de (DABROWSKI 

et al., 2005). 

  Índice de Azul de Metileno (indica mesoporosidade) – expressa a quantidade 

de azul de metileno, em massa, que é adsorvida em determinada massa de 

CA sob condições específicas. O IAM fornece uma indicação da capacidade 

do CA em adsorver moléculas com dimensões similares à do azul de metileno 

e está relacionado à área superficial dos poros maiores que 1,5 nm (DI 

BERNARDO e DANTAS, 2005).  

  Número de Melaço (indica macroporos) - o índice de Descoloração está 

relacionado à capacidade do CA em adsorver moléculas de grande massa 

molar. É um índice de descoloração medido em relação a uma solução de 

A B C 
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melaço e se expressa em percentual de descoramento relativo a um Carbono 

padrão (DI BERNARDO e DANTAS, 2005). 

 

2.2.2 Isotermas  

A capacidade de adsorção de um material pode ser avaliada quantitativamente por 

meio das isotermas, as quais mostram a relação de equilíbrio entre a concentração da fase 

fluida e a concentração de adsorbato acumulada nas partículas adsorventes, em uma 

determinada condição de calor. Assim, as isotermas podem ser representadas por 

expressões matemáticas que relacionam a quantidade adsorvida em função da pressão ou 

da concentração, em uma determinada temperatura. O formato dessas isotermas está 

relacionado com a porosidade do sólido adsorvente (LOPES et al., 2002).  

As isotermas de adsorção em fase líquida são representadas por curvas de 

concentração do soluto na fase sólida, em função da concentração do soluto na fase fluida, 

em uma determinada temperatura. As isotermas são a maneira mais conveniente para se 

especificar o equilíbrio de adsorção e o seu tratamento teórico. Portanto, as isotermas 

constituem a primeira informação experimental, que se utiliza para escolher entre diferentes 

carvões, o mais apropriado para uma aplicação específica (COUTO, 2009). 

O aspecto das isotermas inclusive é a primeira ferramenta experimental para 

compreender o tipo de interação entre o adsorvato e o adsorvente. Elas podem ser 

adequadamente reunidas em cinco classes, que descreve a classificação originalmente 

proposta por Brunauer, Emmet and Teller (classificação BET) (SOARES, 2001). 

As isotermas de adsorção são curvas características construídas através dos dados 

de equilíbrio (capacidade de adsorção no equilíbrio, qe, e concentração de equilíbrio do 

soluto na fase líquida, Ce) em temperatura constante. As isotermas fornecem uma estimativa 

de parâmetros termodinâmicos do processo e têm grande utilidade e importância (HARO, 

2013).  

Na Figura 6, observa-se um esboço destes tipos de isotermas. Cada tipo de isoterma 

está relacionado ao tipo de poro envolvido. A isoterma do tipo I está associada à adsorção 

em microporos. A isoterma do tipo II está relacionada à adsorção em sistemas não porosos. 

Nas isotermas do tipo IV a dessorção não coincide com a adsorção, resultante da presença 

de finos capilares. As isotermas do tipo VI representam a adsorção gradual das 

multicamadas e estão relacionadas à adsorção sobre superfície não porosas e uniformes. 

Por fim, as isotermas do tipo III e V estão ligadas a interações fracas em sistemas 

apresentando macro e mesoporos. 
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Figura 6 - Principais tipos de isotermas 

                                              Fonte: IUPAC, 1982. 
 

As isotermas de adsorção permitem a determinação dos parâmetros relacionados ao 

equilíbrio do processo, tais como a constante de adsorção e a quantidade máxima de 

adsorbato que o material pode reter na superfície do adsorvente. As isotermas podem se 

apresentar de várias formas, cada uma fornecendo informações importantes sobre o 

mecanismo de adsorção e natureza das forças entre o adsorvente e o soluto (ALMEIDA, 

2010). 

As pesquisas sobre a capacidade do carvão ativado para a retenção de compostos 

orgânicos são mais comumente avaliadas por meio de isotermas de adsorção nas fases 

líquidas, pressão relativa P/P0 e quantidade de gás adsorvida (ANIA, PARRA e PIS, 2002).  

Existem vários modelos matemáticos que podem descrever a relação entre a 

quantidade adsorvida por unidade de peso do adsorvente e a concentração de adsorvato na 

água, os mais usados são o de Langmuir e o de Freundlich e Brunauer Emmet-Teller - BET 

(MÜLLER, RAYA-RODRIGUEZ e CYBIS, 2009). Devido à capacidade de preverem a 

capacidade máxima de adsorção do sólido e de descrever o comportamento dos dados 

experimentais (NASCIMENTO, LIMA e VIDAL, 2014). 

 

2.2.2.1 Isoterma de Langmuir  

A primeira equação teórica relacionando a quantidade de gás adsorvido à pressão de 

equilíbrio foi proposta por Langmuir. A isoterma de Langmuir é característica de sólidos 

microporosos que possuem uma superfície externa relativamente pequena. A interpretação 

dos diferentes modelos de adsorção é expressa pela energia de ligação. Para altas 

concentrações de soluto, a equação antever uma capacidade de adsorção em monocamada 

saturada (KUMAR e SIVANESAN, 2006). 

Mediante a aplicação do modelo de Langmuir pode-se estimar a capacidade de 

adsorção em carvões e o tipo de interações adsorvato – adsorvente (Equação - 1). Neste 

modelo, a atração entre o adsorvato e a superfície do adsorvente baseia-se principalmente 
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em forças eletrostáticas ou de Van Der Waals, e ocorre em monocamada (LANGMUIR, 

1918).  

 

                                                

                   

Onde:  

- Qe quantidade sorvida no equilíbrio, expressa em (mg.g-1);  

- qmáx constante de capacidade máxima de sorção, expressa em (mg.g-1);  

- KL constante de energia de sorção, expressa em (L.mg-1);  

- Ce concentração do íon em equilíbrio, expressa em (mg.L-1). 

 

2.2.2.2 Isoterma de Freundlich 

A isoterma de Freundlich não sugere claramente nenhuma interpretação física dos 

fenômenos reais. Esta relação empírica apresenta característica geral, e costuma 

apresentar bons resultados para a modelagem de processos de adsorção em fases aquosas 

ou gasosas (WAWRZKIEWICZ et al., 2015). Além de considerar que a adsorção ocorre em 

uma superfície heterogênea e basea-se na existência de uma estrutura em várias camadas, 

prevendo uma distribuição exponencial de vários sítios de adsorção com energias diferentes 

(SILVA et al., 2018a). À medida que a adsorção ocorre, a energia de adsorção diminui, 

portanto a equação de Freundlich pode ser aplicada às superfícies não uniformes 

(NASCIMENTO, LIMA e VIDAL, 2014). 

Têm sido realizados vários estudos (DESTA, 2013; PEI et al., 2013; WANG et al., 

2014; CHACRA, 2016; BRANDÃO e BERTOLINO, 2017) onde, o modelo de Freundlich 

(Equação - 2) fornece uma representação de equilíbrio de adsorção de um único soluto. A 

equação deste modelo sugere que a energia de adsorção decresce logaritmicamente, à 

medida que a superfície vai se tornando coberta pelo soluto, o que a diferencia da equação 

de Langmuir (GILES et al., 1960; SILVA et al., 2016). 

 

                                       

Onde:  

- Qe é a quantidade adsorvida no equilíbrio, expressa em (mg.g-1);  

- KF a capacidade de sorção, expressa em (mg.g-1)(L.mg-1) 1/n;  

- Ce concentração do adsorvato em equilíbrio, expressa em (mg.L-1). KF e 1/n são parâmetros 

empíricos de Freundlich, que dependem de diversos fatores experimentais e se relacionam 
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com a capacidade de adsorção do adsorvente e com a intensidade de adsorção, 

respectivamente; 

- O expoente 1/
n fornece uma indicação se a isoterma é favorável ou não.  

- Valores de 1/n no intervalo 0,1 < 1/n < 1 representam condições de sorção favorável. Quanto 

mais próximo de 1 for o valor de 1/n, mais favorável o processo será. 

 

2.2.2.3 Equação de Brunauer - Emmett -Teller (BET) 

Brunauer, Emmett e Teller, em 1938, propuseram uma teoria para o fenômeno de 

adsorção assumindo o mesmo mecanismo de adsorção da teoria de Langmuir e 

introduzindo algumas hipóteses admitindo, nomeadamente, a possibilidade de que uma 

camada tenha a capacidade de produzir sítios de adsorção, gerando a deposição de uma 

camada sobre a outra (SILVA, 2013). 

A equação BET de Brunauer-Emmet-Teller foi desenvolvida com o objetivo de 

relacionar valores obtidos a partir das isotermas de adsorção com a área específica 

(Equação - 3). 

 

                                 

Em que: 

- Qe e qm têm o mesmo significado que aquele apresentado no modelo de Langmuir, isto é, 

quantidade adsorvida por unidade de peso do solvente (mg.g-1) e capacidade máxima de 

adsorção (mg.g-1), respectivamente; 

- b está relacionado com a saturação em todas as camadas;  

- Ce é a concentração de equilíbrio no fluido; 

- Cs é a concentração do soluto na saturação de todas as camadas.  

As constantes de Langmuir e BET com valores negativos não apresentam sentido 

fisicamente, pois não se ajustam as hipóteses consideradas no modelo estudado. 

2.3. Azul de Metileno 

          Os corantes apresentam em suas estruturas químicas uma variedade de moléculas 

orgânicas complexas e estrutura molecular aromática, motivo que os torna mais estáveis e 

de difícil degradação (BEYENE, 2014; YAGUB et al., 2014). Existem mais 1.000 corantes 

disponíveis comercialmente. Os corantes geralmente têm origem sintética e estrutura 

molecular aromática complexa, que os fazem mais estáveis e de difícil biodegradação. Hoje, 

existem mais de 1000 corantes disponíveis comercialmente (VEITA et al., 2014; 

WAWRZKIEWICZ et al., 2015). 

O azul de metileno, cuja estrutura é apresentada na Figura 7, é um corante catiônico 

solúvel em água, utilizado como composto modelo em reações de oxidação por apresentar 
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absorção na região do UV-visível (λmáx = 665 nm), alta solubilidade e propriedades 

semelhantes às dos corantes têxteis, e vem sendo bastante utilizado como composto 

modelo de contaminantes orgânicos, reações de oxidação e também na caracterização de 

adsorventes como indicativo da capacidade de adsorção de moléculas grandes 

(CARVALHO, OLIVEIRA e PINTO, 2014). 

 

Figura 7 - Estrutura molecular do azul de metileno 

 

Fonte: CHENG et al., 2013. 

 O CA apresenta excelente propriedade de adsorção atribuídas à sua elevada área 

superficial e estrutura porosa é considerado o adsorvente mais utilizado na remoção de 

corantes (ALMEIDA, 2016). No entanto, o seu alto custo tem incentivado a busca de 

materiais adsorventes mais baratos, os quais não requerem muitos tratamentos prévios tais 

como materiais naturais, resíduos agrícolas e industriais, além de resíduos domésticos, 

incluindo resíduos de frutas (RASHED, 2013).  

Diversos materiais adsorventes de baixo custo e técnica efetiva para tratamento de 

águas residuais, devido ao seu baixo custo e relativa facilidade operacional (GARCIA, 2014; 

ANIRUDHAN e RAMACHANDRAN, 2015), têm sido estudados, fibra de sisal (DIZBAY-

ONAT, VAIDYA e LUNGUC, 2017), resíduos de tecido (SILVA et al., 2018b; NOWROUZI et 

al., 2017), resíduos sólidos de lignina (HAO et al., 2017), farelo de sementes de girassol 

(MORALI, DEMIRAL e ŞENSÖZ, 2018), fibras de resíduos acrílicos (NAEEM et al., 2018), 

resíduos de café (POBLETE et al., 2017), resíduos do processamento de frutas 

(SELVARAJU e ABUBAKAR, 2017), resíduos de Nigella sativa L. (ABDEL-GHANI et al., 

2017). 

 

2.4. Testes de adsorção em carvão ativado 

A fim de atender as normas e legislações que surgiram com o intuito de proteger o 

meio ambiente, vários métodos vêm sendo estudados e utilizados para tratar diferentes tipos 

de efluentes e, entre essas tecnologias, destaca-se a adsorção por ser um processo eficaz, 

altamente seletivo e economicamente viável (SANTOS e ROCHA, 2015). 
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A técnica de adsorção é uma das tecnologias mais empregadas na remoção de 

contaminantes de águas e que vem ganhando bastante destaque. A adsorção é um 

fenômeno físico-químico onde há transferência de uma fase gasosa ou líquida para a 

superfície de uma fase sólida. Os componentes que se ligam à superfície são chamados 

adsorbatos, enquanto que a fase sólida que os retêm é chamada de adsorvente. Já a 

dessorção é a remoção das moléculas dos sítios da superfície (MASEL, 1996) - tema de 

interesse para regeneração dos adsorventes. 

Esta técnica oferece vantagens significativas, como o baixo custo, disponibilidade, 

rentabilidade, facilidade de operação e eficiência, em comparação com os métodos 

convencionais (SÁ NUNES e BORGES, 2016). A eficiência do processo de adsorção pode 

ser afetada, principalmente, pelo tamanho da área superficial e, consequentemente, a 

quantidade da massa do adsorvente (BAZRAFSHAN et al., 2014). 

Os adsorventes de baixo custo oferecem muitos benefícios promissores para fins 

comerciais no mercado futuro e no desenvolvimento do processo de adsorção. Exigindo 

assim, investigações mais aprofundadas no que se refere aos testes de tratamentos de 

efluentes industriais, a partir de tais materiais (BAZRAFSHAN et al., 2016).  

 Esta técnica, utilizando principalmente carvões ativados, é economicamente viável e 

simples de ser aplicada na remoção de contaminantes. Algumas de suas vantagens sobre 

outros tratamentos convencionais são: menor necessidade de área (cerca de 25 a 50% da 

área necessária para um sistema biológico); maior flexibilidade operacional e; menor 

sensibilidade à variação diurna (AMIN, 2008). 

O carvão ativado é um dos adsorventes mais utilizados para a remoção de 

contaminantes de meios aquosos, devido a sua elevada capacidade de captura de 

moléculas por interação química e à alta taxa de remoção por causa de sua grande área 

superficial específica (PARK e KIM, 1999; GUO e ROCKSTRAW, 2007). A aplicação desse 

material no tratamento de efluentes está relacionada à redução de material orgânico, 

principalmente de espécies que alteram a cor de efluentes (BUENO e CARVALHO, 2007; 

DURSUN, ÇIÇEK e DURSUN, 2005). 

O pH da fase aquosa é uma importante variável no controle do processo de 

adsorção, pois afeta a natureza da carga da superfície do adsorvente, bem como a 

especiação do adsorvato. Dessa forma, a eficiência do processo é fortemente afetada pelo 

pH do meio, haja vista que em pH abaixo do pHPCZ do adsorvente a superfície deste estará 

carregada positivamente, possibilitando interações eletrostáticas entre a sua superfície e o 

fluoreto livre (VALENÇA et al., 2017). 

O processo de adsorção do corante dependente do pH e dos efeitos iônicos. Jung et 

al., (2016) encontraram capacidades máximas de adsorção, em carvões ativados 

produzidos a partir de grãos de café em esferas de cálcio-alginato (SCG-GAC), de pH 3,0 e 
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11,0 em 665,9 e 986,8 mg.g-1 a 30 °C, respectivamente. Os testes confirmaram que o SCG-

GAC tem potencial promissor em sua reutilização, apresentando eficiência de remoção de 

mais de 80%, mesmo após sete ciclos consecutivos.Lermen (2017) destaca que a influência 

do pH pode variar de acordo com os biomateriais, os tipos de corantes, a granulometria do 

carvão e a sua ativação. Alguns estudos com o objetivo de remoção de AM foram realizados 

por Hassan e Elhadidy (2017); Altıntıg et al. (2017); Azharul Islam et al. (2017), atestando 

assim a sua eficiência. 

Trabalhando com a produção de carvão ativado a partir de cascas de nozes, e 

ativação física e química, Costa, Furmanski e Dominguini (2015), constataram que o 

material produzido tem potencial para remoção de azul de metileno em solução aquosa e 

que o tratamento com ZnCl2 aumenta a sua capacidade de adsorção de 68 para 104 mg.g-1. 

Estes mesmos autores ressaltam que o modelo de isoterma de Langmuir apresentou boa 

correlação e ajuste com os resultados nas condições apresentadas. 

Vários adsorventes têm sido utilizados para tratamento de águas residuais e 

remoção de compostos fenólicos, sendo o carvão ativado um dos mais estudados 

(BAZRAFSHAN et al., 2016). Zarei et al. (2013), estudaram a eficiência do carvão ativado da 

casca de Moringa peregrina para remoção de fenol de soluções aquosas. De acordo com os 

resultados deste estudo, verificou-se que o carvão ativado da casca de Moringa peregrina 

não é apenas um adsorvente de baixo custo, mas também tem alto desempenho na 

remoção de fenol de soluções aquosas. 

Em estudos utilizando resíduo madeireiro de candeia para produzir carvões ativados 

em forma de briquete (CAB), utilizando o processo de ativação física, variando a 

temperatura e o tempo de ativação, Borges et al. (2016) observaram que o carvão ativado 

de briquete mostrou ser um bom adsorvente para azul de metileno e fenol, adsorvendo 73% 

de fenol e 23% de azul de metileno em concentrações de 1.000 mg.L-1 em ensaio do tipo 

batelada. Os melhores CABs apresentaram nas suas isotermas capacidades máxima de 

adsorção de azul de metileno de 16,1 mg.g-1, para as curvas de adsorção de fenol obteve-se 

uma capacidade máxima de adsorção de 98,20 mg.g-1. 

Leite et al., (2017) elaboraram carvão ativado a partir dos cones do pinheiro-

casuarina, constatando uma capacidade de adsorção satisfatória à temperatura ambiente, 

atingindo 52,3 mg.g-1 em 10 min de contato, para uma massa de 1,0 g de carvão ativado 

dispersos em 500 mL de efluente oleoso sintético. Os resultados alcançados, comparados 

com os do carvão ativado comercial, foram satisfatórios, uma vez que a capacidade de 

adsorção do carvão ativado produzido foi superior à obtida com o produto sob as mesmas 

condições operacionais. 
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CARACTERIZAÇÃO DO BIOADSORVENTE PRODUZIDO A PARTIR DA TORTA 

DE MAMONA (Ricinus communis L.) 

 

RESUMO 

Um dos desafios da humanidade é a produção de forma sustentável, dos mais variados 

produtos, sem que os resíduos oriundos da sua produção venham a afetar o meio ambiente.  

Com isso, surge a necessidade de buscar novas tecnologias, a fim de amenizar danos causados 

pelos resíduos agroindustriais descartados de forma irregular. Uma das formas de amenizar 

esse problema é o desenvolvimento de novas técnicas, que possibilitem a reutilização dessa 

água poluída. A utilização de resíduos agrícolas para a produção de adsorventes carbonáceos 

pode ser apresentada como uma solução viável. O objetivo deste trabalho foi a caracterização 

e realização de testes de adsorção em carvão ativado (CA) a partir da torta de mamona. Os 

CA´s foram produzidos pela ativação físico-química em diferentes condições de ativação 

usando 20% e 40% de H3PO4, temperaturas de 400 e 800 °C e tempo de 60 e 180 minutos; e 

física com temperatura de 600 °C, tempo de 120 sem agente ativante. Em seguida foram 

caracterizados quanto a análise química, termogravimétrica (TG), rendimento, pH de carga 

zero (pHcz), mesoporosidade, superfície de Brunauer, Emmett e Teller (BET), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Após a caracterização, foram realizados testes de adsorção de 

azul de metileno, visando avaliar a capacidade adsortiva dos mesmos e, os resultados 

aplicados nas equações de Langmuir e Freundlich para verificar o ajuste dos dados. A 

caracterização química da torta de mamona (TM) demonstrou que o material apresenta 

composição estrutural heterogênea, quanto aos seus componentes de celulose, hemicelulose e 

lignina. Na análise de TGA observou-se o comportamento e estabilidade térmica na 

decomposição da torta de mamona, contribuindo para a produção do bioadsorvente com 

características favoráveis. A análises de ponto de carga zero dos bioadsorventes, apresentaram 

amplas faixas de pHs, variando de pH 3,5 e pH 10, proporcionando sua aplicação em variados 

resíduos. A análise de mesoporos os bioadsorventes demostraram melhores resultados a 800 

ºC, com destaque para o tratamento submetido a 60 minutos e 40% do ácido fosfórico. Os 

testes de Brunauer-Emmet-Teller com adsorção de N2 exibiram carvões com isotermas do tipo 

IV, revelando que os bioadsorventes apresentam características de um material mesoporos. A 

análise obtida através da Microscopia Eletrônica de Varredura exibiu imagens com grande 

número de poros e aparência de esponja, com destaque para os bioadsorventes ativados com 

ácido fosfórico (H3PO4).  Na análise de isoterma o melhor resultado apresentado no teste de 

adsorção foi carvão ativado a 800°C, com 60 minutos e 40% H3PO4. O modelo matemático 
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que melhor se adequou foi a isoterma de Langmuir com correlação 0,99948, demonstrando 

que o tipo de absorção realizada foi por monocamadas. E capacidade de adsorção máxima 

485,03 mg.g-1 do azul de metileno por grama de carvão ativado, comprovando a eficácia da 

ativação e seu potencial para remoção de corantes.  

Palavras-chave: adsorção, azul de metileno, renováveis, efluentes industriais. 

ABSTRACT 

One of the challenges of mankind is the sustainable production of the most varied products, 

without the residues coming from its production will affect the environment. With this, the 

need arises to seek new technologies in order to mitigate damages caused by agroindustrial 

waste discarded in an irregular manner. One of the ways to alleviate this problem is the 

development of new techniques that allow the reuse of this polluted water. The use of 

agricultural waste for the production of carbonaceous adsorbents can be presented as a viable 

solution. The objective of this work was the characterization and performance of adsorption 

tests on activated carbon (CA) from castor bean. The CA´s were produced by physico-

chemical activation in different activation conditions using (H3PO4) at 400 and 800 °C and 

time of 60 and 180 minutes, with proportions of phosphoric acid of 20% and 40% and 

physical with temperature of 600 °C, time of 120 without activating agent. The results were 

characterized in terms of chemical, thermogravimetric (TG), yield, zero load pH (pHcz), 

mesoporosity, Brunauer, Emmett and Teller (BET) surface, scanning electron microscopy 

(MEV). After the characterization, adsorption tests of methylene blue were carried out to 

evaluate the adsorption capacity of the same, and the results applied in the Langmuir and 

Freundlich equations to verify the adjustment of the as - The chemical characterization of the 

castor bean (TM) showed that the material has a heterogeneous structural composition, as 

regards its cellulose, hemicellulose and lignin components. In the TGA analysis, the behavior 

and thermal stability of the castor cake decomposition were observed, contributing to the 

production of the bioadsorbent with favorable characteristics. The zero load point analyzes of 

the bioadsorbents showed wide ranges of pHs ranging from pH 3.5 to pH 10, providing their 

application in various residues. The mesopore analysis of the bioadsorbents showed better 

results at 800 ºC, especially the treatment submitted to 60 minutes and 40% of phosphoric 

acid. The Brunauer-Emmet-Teller tests with adsorption of N2 exhibited carbons with type IV 

isotherms, revealing that the bioadsorbents present characteristics of a mesoporous material. 

The analysis obtained by scanning electron microscopy showed images with large numbers of 

pores and sponge appearance, with emphasis on phosphoric acid (H3PO4) activated 
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bioadsorbents. In the isotherm analysis the best result presented in the adsorption test was 

activated carbon at 800 ° C, with 60 minutes and 40% H3PO4. The best mathematical model 

was Langmuir isotherm with correlation 0.99948, showing that the type of absorption was by 

monolayers. And maximum adsorption capacity 485.03 mg.g-1 methylene blue per gram of 

activated carbon, proving the effectiveness of the activation and its potential for dye removal. 

Key words: adsorption, methylene blue, renewable, industrial effluents. 

1. INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios encontrados em relação ao meio ambiente é a busca 

diversificada de novas tecnologias, que possibilitem a descontaminação e reutilização da 

água, minimizando os efeitos danosos causados em função do descarte irresponsável de 

resíduos agroindustriais, como os corantes. Estes representam a uma pluralidade de 

compostos orgânicos inseridos na água, principalmente por resíduos de fábricas têxteis, de 

papel, farmacêuticas e de curtumes, acarretando problemas ambientais significantes, como a 

alta da toxicidade e baixa demanda de oxigênio, levando a redução da penetração de luz em 

alguns ambientes, que atua nos fenômenos fotossintéticos (MEZOHEGYI et al., 2012; 

SANTANA et al., 2018).  

Sendo assim, métodos físicos e/ou químico devem ser usados para remover estes 

corantes do sistema de água, devendo ser tratados utilizando métodos de adsorção, tais como 

adsorção em carvão ativado (CA) (GÜZEL et al., 2015), sendo esta uma das soluções mais 

eficazes em tal tratamento (LIM e ARIS, 2013). Além da adsorção de corantes, este material 

carbonáceo é utilizado em processos catalíticos; separação e purificação de correntes líquidas 

e gasosas; aplicações biomédicas; eliminação de poluentes industriais como metais pesados, 

compostos orgânicos e inorgânicos, herbicidas, microrganismos; eliminação de odores e 

armazenamento de energia (TREVINO-CORDERO et al., 2013). 

A reutilização de resíduos agroindustriais tem se tornado uma alternativa promissora 

para produção de carvão ativado, visto que, além de ser de baixo custo, sua reutilização 

colabora para o tratamento de águas residuais (PEZOTI JR et al., 2016). Sua eficiência está 

associada ao desempenho de algumas características, como área de superfície, volume de 

poros, adequada distribuição dos poros, tamanho dos poros, grau de polaridade. Estas 

propriedades estão fortemente ligadas ao procedimento de ativação, as condições físicas e 

características químicas da matéria-prima (ISLAM et al., 2017). 

Assim, a aplicação e agregação de valor de resíduos em processos tecnológicos, como 

por exemplo, produção de adsorventes de baixo custo, fácil aplicação e reutilizável, é uma 
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alternativa promissora para o tratamento de águas residuais, e que, podem ser preparados a 

partir de uma ampla variedade de matérias-primas (WERLANG et al., 2013). 

Dentre as biomassas, os resíduos agroindustriais, como por exemplo a torta de 

mamona, merecem destaque como fonte para produção de energia e biomateriais, pois são 

gerados na ordem de milhões de toneladas por ano (ALVES, 2016). O descarte indevido de 

resíduos agroindustriais, diretamente em solos podem causar problemas ambientais, como o 

comprometimento da qualidade do solo e intoxicação de animais com a ricina. Além disso, os 

produtos líquidos resultantes da decomposição deste resíduo, podem percolar no solo e 

contaminar as águas dos mananciais (ALVES, 2016).  

Devido à presença de substâncias alergênicas em sua composição, o subproduto da 

mamona é pouco utilizado para fins alimentícios, como ração animal, pois o processo de 

detoxificação é complexo e de custo elevado. Desta forma, surge então a necessidade de 

agregar valor a torta de mamona e, para isso, uma alternativa é o seu uso como novo produto 

tecnológico, na forma de bioadsorvente no tratamento de águas contaminadas 

(NASCIMENTO, 2014). Sobretudo pelo descaso do próprio homem que polui e contamina 

irresponsavelmente os mananciais e altera o meio ambiente (MANGUEIRA, 2014).  

Neste contexto, o uso de subprodutos, obtidos a partir de matérias-primas renováveis e 

de baixo custo, pode ser relevante para o desenvolvimento de novos produtos. Com a 

finalidade de aproveitar o potencial de produção de mamona na região Nordeste e reunir as 

vantagens dessa oleaginosa, torna-se como uma alternativa a produção de bioadsorvente com 

características adsortivas de corantes, como o azul de metileno, em meio aquoso. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de mamona BRS 149 – Nordestina, foram adquiridas na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) da cidade de Campina Grande, em 

seguida, realizada um pré-limpeza da semente, para remoção da sujidade (galhos, pedras e 

folhas) e prensadas em prensa manual para a obtenção da torta de mamona, simulando o 

processo realizado na indústria de biodiesel.  

Para a produção do carvão, a torta de mamona foi posta em contato com a solução 

ativante de ácido fosfórico em concentrações de 20%, e 40% e, posteriormente, à secagem e 

ativação durante 24 horas em estufa a 105 ºC, em seguida transferido o conteúdo em reator e 

submetidos aos tratamentos determinados, com exceção do carvão controle que não sofreu 
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ativação química. Após a carbonização os carvões foram lavados para retirada dos restigios de 

cinza e ácido fosfórico.  

Foi utilizado planejamento experimental em Delineamento Inteiramente Casualisado 

com esquema fatorial 23, avaliando os fatores temperatura (400 e 800 °C), tempo de 

carbonização (60 e 180 minutos) e concentração do ativante (20 e 40%), como descrito na 

Tabela 1. Adicionalmente, foi realizado o teste controle (testemunha), considerando os pontos 

centrais de temperatura 600 °C, tempo 120 minutos. 

2.1. Determinação do teor de lignina insolúvel 

Utilizou-se pelo método Klason insolúvel, determinado segundo a norma Technical 

Association of the Pulp and Paper Industry (TAPPI T 222 om-22, 2002). Foi pesado 1,0 g da 

torta de mamona inatura, seguido da extração Soxlet, onde adicionou-se 15 mL de ácido 

sulfúrico a 72% e manteve-se a mistura sob agitação a temperatura ambiente por 2 h. 

Decorrido o tempo, adicionou-se 560 mL de água destilada e transferido o produto obtido 

para um balão de 1000 mL. Mantendo o refluxo por 4h, com aquecimento até temperatura de 

ebulição da água. Após o refluxo o produto será filtrado em funil de vidro sintetizado n° 2 

previamente seco e pesado. Após a filtragem o funil lavado junto ao material residual (lignina 

KLASON) com água destilada até pH 7,0 e levado a estufa a 105 ± 5 °C por 3 h, resfriado em 

dessecador por 15 min e novamente pesado e realizado em duplicata. 

2.2. Determinação do teor de celulose 

O teor de celulose foi determinado segundo Kennedy et al. (1987), utilizando um 

béquer, foi pesado 1,0 g holocelulose extraída, e foram acrescentados 15 mL de solução de 

hidróxido de potássio a 24%, sob agitação a temperatura ambiente, por um período de 15 h e, 

em seguida foi filtrada em funil de vidro sintetizado n° 1, lavado com ácido acético a 1,0% e, 

por último com etanol. A celulose obtida foi seca em estufa a 105 °C por 30 min, e colocada 

em dessecador e realizado em duplicata. 

2.3. Determinação do teor de hemicelulose 

Determinou-se o teor de hemicelulose de acordo com as normas Technical Association 

of the Pulp and Paper Industry (TAPPI T19 m-50, 1950 e TAPPI T223 cm-01, 2001), 

seguindo a diferença da porcentagem de hemicelulose em relação à celulose, o resultado é a 

porcentagem de polioses na amostra, e realizado em duplicata. 

2.4. Determinação do teor de cinzas 

A determinação da quantidade de minerais presentes da torta de mamona, foi realizada 

com amostra de 2,0 g em cadinho de porcelana. Em seguida levado ao forno mufla e aquecido 

a uma taxa de 30 °C/min até atingir 600 °C. A temperatura foi mantida por três horas e ao 



52 
 

final foi mensurado o percentual de cinzas. Para este procedimento seguiu-se a norma adotada 

pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), o experimento foi realizado em duplicata. 

2.5. Análise termogravimétrica (TGA) 

Foram realizadas em equipamento termogravimétrico de modelo TGA-50 da 

Shimadzu. As amostras foram analisadas sob atmosfera inerte de N2 com vazão de 50 mL 

min-1, empregando um porta-amostra de platina que foi aquecido de 25 a 800°C com uma taxa 

de aquecimento de 10°C min-1. 

2.6. Rendimento 

Determinou-se a massa inicial (torta de mamona antes da carbonização) e a massa 

final (carvão da torta de mamona após a carbonização) e, com estes, estimado o rendimento 

percentual de carvão ativado para os diferentes tratamentos, e foi realizado em duplicata. 

2.7. Determinação do pH de ponto de carga zero (pHpcz) 

A Metodologia empregada foi adaptada de Regalbuto e Robles (2004), denominada de 

“experimento dos 11 pontos”. O procedimento consistiu em adicionar 20 mg do adsorvente 

em 20 mL de solução aquosa de NaCl 0,1 mol/L, sob 12 diferentes condições de pH inicial (1 

a 12). Após 24 horas de equilíbrio em ambiente isotérmico, sob agitação de 100 rpm, a 25°C, 

as soluções serão filtradas e o pH final da solução anotado. Fazendo-se o gráfico de pH final 

versus pH inicial, o pHPCZ corresponde à faixa na qual o pH final se mantém constante 

independentemente do pH inicial, a superfície exerce ação tamponante. O experimento foi 

realizado em duplicata. 

2.8. Mesoporosidade 

Foi determinada pela norma ASTM D2652/76, a partir da adsorção de moléculas da 

solução do corante azul de metileno com concentrações de 0,2 a 1,2 g/L. As leituras foram 

realizadas em espectrofotômetro (UV-VIS) em comprimento de onda de 665 nm. Todas as 

amostras foram testadas em duplicatas. 

2.9. Analise de superfície de Brunauer, Emmett e Teller (BET) 

As isotermas de adsorção e dessorção dos carvões foram obtidas pelo equipamento 

Micromeritcs modelo ASAP ASAP 2020 (V4.00 E), utilizando aproximadamente 0,23 g de 

amostra. As amostras passaram por um processo de pré-tratamento, que consistiu no 

aquecimento a 120 °C, com posterior evacuação a 30 °C por 30 min, seguida de um 

aquecimento, com faixa de aquecimento de 10 °C. min-1, até 200 °C, em seguida foi 

empregada a temperatura por 300 min. Para posterior obtenção das isotermas de adsorção e 

dessorção de nitrogênio a 77 K.  A área de superfície foi determinada pela equação de BET 
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(BRUNAUER, EMMET e TELLER, 1938). A distribuição de poros foi obtida a partir da 

isoterma de dessorção empregando o método BJH (BARRET, JOYNER e HALENDA, 1951). 

2.10. Análises morfológicas (MEV) 

A morfologia e análises da superfície como, tamanho médio de poros e análise 

estrutural, foram realizadas, com Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), através de 

softwares específicos, e metodologia preconizada pela norma ASTM E1588-08.  

2.11. Testes de adsorção dos carvões 

Foram preparadas soluções aquosas com 100 ppm do azul de metileno diluído em 100 

ml de água destilada no erlenmeyers de 200 ml. Pesado 1 g de cada carvão em tubo falcon de 

50 ml graduado. Em seguida foi homogeneizada e submetidos à agitação em mesa agitadora a 

250 rpm, por intervalos de tempo predeterminados. Em seguida estudados a influência do 

tempo de contato do material com o corante. Foram realizadas a centrifugação por 30 minutos 

e coletada a solução suspensa para leituras. Realizadas em espectrofotômetro (UV-VIS) em 

comprimento de onda de 665 nm. Todos os tratamentos foram e duplicatas. 

2.12. Isoterma de equilíbrio de adsorção 

O melhor carvão adsorvente foi escolhido para aplicação e realização das curvas de 

isotermas nos tempos pré-determinados de (30, 60, 90, 120, 150 e 180 min) em agitação na 

mesa agitadora a 250 rpm, com concentrações do adsorvente (1g) e 100ppm de azul de 

metileno. Foram realizados em triplicatas para leitura da espectrofotometria (UV-VIS) em 

comprimento de onda de 665 nm para aplicação nos modelos matemáticos de Langmuir e 

Freundlich. 

2.13. Isotermas de adsorção 

Por meio dos resultados obtidos, o estudo das isotermas de adsorção foi realizado para 

examinar os dados de equilíbrio do processo. E aplicados a dois modelos matemáticos mais 

comumente empregados, Langmuir e Freundlich. 

2.14 Equação da reta 

Para o processo de adsorção foi utilizado o método de Ortiz (2000) o valor de RL é um 

indicativo muito utilizado no modelo de Langmuir, seu valor corresponde ao grau de 

desenvolvimento do processo de adsorção, para os valores de RL entre 0 e 1, o processo de 

adsorção é considerado favorável, e igual a 1 o processo é linear, igual a zero é irreversível e 

maior que 1 é considerado não favorável para o processo de adsorção. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise química da torta de mamona 

É indispensável determinar as propriedades químicas que se correlacionam com o 

desempenho energético da biomassa, como teor de lignina, holocelulose, cinzas (SOARES et 

al., 2014; SANTOS et al., 2016). O alto teor de lignina, contribui positivamente para o 

rendimento em carvão vegetal (SOARES et al., 2014).  

A caracterização química da torta de mamona (TM) demonstrou que o material 

apresenta composição estrutural heterogênea, quanto aos seus componentes de celulose, 

hemicelulose e lignina (Tabela 2). Os resultados observados permitiram verificar que o teor 

de celulose foi abaixo da encontrada por Kim et al (2013). No entanto, os valores de 

hemicelulose e lignina insolúvel foram superiores aos descritos por Portela (2015) e Kim et 

al. (2013) utilizando o pinhão manso. 

 

Tabela 1 -  Teores da composição química da torta de mamona 

Table 1 - Content of the chemical composition of castor cake 

Constituintes Lignina Insolúvel Celulose Hemicelulose Cinzas 

Teor (%) 21,94% 9,62% 26,64% 14,54% 

 

De acordo com Reis (2017) a biomassa lignocelulósica é composta primordialmente 

por celulose (38 a 48%), hemicelulose (20 a 25%) e lignina (20 a 28%), características 

importantes para produção de carvão. A lignina e os extrativos possuem menos oxigênio em 

sua composição, quando comparados com os polissacarídeos (hemiceluloses e celulose). 

Além disso, esses componentes possuem estruturas complexas com mais carbono, liberando 

assim maiores quantidades de energia durante a combustão (SILVA et al., 2014). 

Os resultados encontrados no presente estudo divergem dos valores de lignina 

observados por castro et al. (2015), avaliando quatro espécies (Hymenolobium petraeum, 

Dipteryx polyphylla, Hymenaea courbaril e Nectandra rubra), obtiveram teores de lignina de 

31,77%, 33,28%, 31,88% e 33,63%, respectivamente.  Protásio et al (2017) analisando oito 

grupos da madeira de clones de Eucalyptus ssp., foram observados teores médios 26,1% de 

lignina, resultados estes que corroboram com os encontrados neste estudo. 

 Foi observado relativa quantidade de lignina insolúvel (Tabela 2), o que contribui 

para a resistência da ação de agentes químicos, e consequente aumento do rendimento 

gravimétrico do carvão. Segundo Pereira (2012) esse evento deve-se a maior resistência 

expressa pela lignina insolúvel e celulose cristalina à degradação térmica quando comparada 

com celulose amorfa e hemicelulose. Para Suhas et al (2016) a celulose é fundamental como 
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precursora para a produção de carvão ativado com elevada área de superfície e volume de 

poros.  

3.2 Análise termogravimétrica do carvão da torta de mamona 

A TGA avalia a perda de massa da amostra em uma atmosfera controlada em função 

do aumento da temperatura. O comportamento da torta de mamona in natura, demonstrou que 

ocorre principalmente dois eventos durante o aquecimento da amostra, a perda da umidade e a 

degradação da matéria orgânica (Figura 1). Esta última se dá em duas etapas, sendo a primeira 

a degradação de moléculas menores e a segunda de compostos lignocelulósicos (DARE et al., 

2013).  

 
 

Figura 1 – Comportamento da torta de mamona a análise de TGA 

Figure 1 - Behavior of the castor bean TGA analysis 

 

Os resultados da análise termogravimétrica foram utilizados para definir a matriz 

experimental, uma vez que a partir destas curvas é possível observar a que temperatura se 

inicia a produção de carvão. Além disso, monitorar o comportamento da perda de massa TM 

in natura, demonstrado que primeiro ocorre à perda de umidade entre 50 e 150 °C, em função 

desta estar presente na camada superficial. O segundo estágio de decomposição ocorre entre 

200 e 300 °C, ocorrendo à liberação de compostos voláteis e acelerada degradação térmica, 

como a hemicelulose, celulose amorfa e lignina solúvel. A terceira a 400 °C, corresponde na 

formação inicial de carvão, onde ocorre a decomposição de componentes pesados como a 

lignina insolúvel e celulose cristalina. E por fim, nas temperaturas acima de 800 até 1000 °C, 

observa-se a ocorrência da estabilidade térmica, devido a total carbonização. Corroborando 

que mesmo a temperatura de 1000 ºC a TM apresenta rendimentos satisfatórios. 
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3.3 Rendimento de carvão ativado 

O rendimento de CA produzido a partir da torta da mamona, utilizando apenas 

ativação física, com temperatura de 600 ºC e tempo de 120 minutos, obteve 25,79%. Já na 

ativação físico-química, utilizando ácido fosfórico (H3PO4), como agente ativante, e 

temperatura de 400 º C, com tempo de 60 minutos e concentração de 40% H3PO4, apresentou 

o melhor resultado em comparação com os demais CA`S, com 28,56%. Na temperatura de 

800 º C, o melhor resultado foi para o carvão ativado por 180 minutos e 20% H3PO4, com 

rendimento de 28,60%, conforme Figura 2. Foi observado que no processo de ativação 

química com H3PO4, os rendimentos encontrados foram superiores, se comparados aos CA 

ativação física. Isso não significa que os carvões com maior rendimento apresentaram melhor 

poder de adsorção. Um dos fatores que podem ter influenciado o rendimento do CA, é a 

capacidade de inter-relacionar as ligações de fosfato e frações presentes da biomassa aplicada, 

promovido pelo agente ativante, devido a diversos fatores, tais como a metodologia de 

ativação e composição química do elemento empregado, assim como, a proporção presente 

dos seus constituintes no material, que exercem influência na formação da porosidade, 

promovendo assim, redistribuição dos biopolímeros e área superficial dos CA produzidos. 

Ghani et al., (2013) relata que os parâmetros de pirólise, influenciam fortemente as 

características térmicas e químicas da fração sólida resultante. Além disso, a temperatura e 

tempo são outros fatores que podem ter contribuído. 

Para Brito et al (2017) as etapas reacionais promovidas pelo ácido fosfórico, apresenta 

grande relevância para reações de segmentação das ligações do constituinte e dos 

biopolímeros, gerando a formação de novos grupos fosfato, propiciando as ligações cruzadas 

dentro da estrutura precursora, formando uma matriz interna que restringe o encolhimento dos 

materiais precursores e as perdas de material volátil durante a carbonização. 

 

 
 

Figura 2 - Rendimento do Carvão da Torta de Mamona 

Figure 2 - Coal yield of Tortilla de Mamona 
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Os resultados mencionados na figura 2 são semelhantes aos encontrados por Alves 

(2016), que avaliou o potencial de dois resíduos agrícolas especificamente para 

aproveitamento energético por meio do processo de pirólise: a torta de mamona e o bagaço 

das vagens de algaroba, onde obteve 28,80% de rendimento em temperatura de 700 °C e, a 

900° C de 22,88% para mamona. Estas variações de rendimento gravimétrico, deve-se às 

condições empregadas no tratamento e os tipos de resíduos. 

Em condições semelhantes de temperatura e tempo de ativação do presente estudo, 

Santos et al., (2017) obteve rendimentos entre 37,43% e 32,76% utilizando subproduto da 

mamona (Ricinus communis) e tucumã (Astrocaryum aculeatum), respectivamente. 

Resultados análogos foram encontrados no presente estudo. Pedroza et al. (2018) também 

encontraram rendimento de 28,57%, quando investigaram o potencial energético da fibra de 

coco da baía. 

Entretanto, Linhares et al. (2016) obtiveram rendimento de 37,2% utilizando resíduo 

de casca da acácia negra. Andrade et al. (2015) conseguiram rendimento em carvão vegetal de 

39,05% para a espécie Bambusa vulgaris, com metodologia semelhante ao deste trabalho. Os 

resultados superiores aos encontrados nestes estudos, podem ter sido instigados pelo tipo de 

material empregado e a porcentagem de lignina presente. 

3.4 pH de Carga Zero dos Carvões (pHpcz) 

O pH do ponto de carga zero foi realizada com o propósito de avaliar carga superficial 

dos adsorventes. Os resultados dos carvões ativados com H3PO4 apresentaram caráter ácido e 

básico em todos os tratamentos e, ponto de carga zero entre pH 4,3 e 10,2. Estes resultados 

das faixas de pH’s iniciais, apresentaram-se constantes, sugerindo uma ampla faixa de 

utilização dos CA´s em variados tipos Ph´s em soluções resíduais (Figura 3.b a 3.i). O CA 

sem ativação química denotou pH 5,8 a 6,6, atuando mais próximo a faixa de PH neutro 

(Figura 3.a).  

 

Figura 3 - Ponto de carga zero da Torta de Mamona 

Figure 3 - Zero load point of the Castor Tortilla 

3.a 3.c 3.b 
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Todos os CA’s, expressaram mesmo comportamento em diferentes condições de 

produção, com exceção do tratamento controle que apresentou menores faixas de atuação. 

Brito (2015) avaliou CA produzidos com ácido fosfórico e caroço do cajá (Spondias 

mombinL.) e obteve pHpcz ácido com valores entre 5,2 e 5,7, resultado este que corrobora 

com o presente estudo. 

Segundo Yuso, Rubio e Izquierdo (2014), o pH do ponto de carga zero dos CA está 

exatamente correlacionado com a característica do agente ativante, temperatura de 

carbonização e atmosfera empregados na produção, afirmando que, é possível conseguir 

carvões ativados com variados níveis de acidez. Os resultados encontrados no presente estudo 

são similares ao aplicado com CA de casca de nozes de argan (ZBAIR et al., 2017).  

Al-lagtah et al (2016) constataram que uso de ativantes ácidos geram CA com níveis 

menores de pHpcz, em função da constituição de grupos ácidos na superfície do material. A 

ativação com H3PO4 implica no desenvolvimento de estruturas com ligação cruzada sob a 

forma de éster fosfato, e encontram-se expressamente relacionados com o desenvolvimento 

dos mesoporos do carvão e com os grupos funcionais presentes na superfície dos carvões 

quimicamente ativados e a interação grupos amina catiônicos e carboxila aniônicos (BRITO 

et al., 2017; KARAMAJ; SATHEESH e RAJESHWARI, 2017; BURKINSHAW, 2016; 

WIRASNITA et al., 2014). 

3.5 Mesoporosidade dos Carvões  

Os carvões denotam diferentes características de área superficial, quantidade, 

tamanho, volume e distribuição dos poros, esses atributos podem dimanar em variados tipos 

de CA’s com melhor capacidade de adsorção, em função das peculiaridades dos tipos de 

poros formados. O índice de azul de metileno é um indicativo da mesoporosidade de um 

adsorvente, e evidencia o quantitativo de moléculas absorvidas de tamanho médio (XAVIER 

et al., 2017). 

Conforme demonstrado na Figura 4.a a 4.c, os carvões ativados físico-quimicamente 

apresentaram maior mesoporosidade, em relação ao carvão sem ativante (H3PO4), com 

destaque para os tratamentos T3, T5, T6 e T8, manifestando uma porosidade acentuada, perfil 

que facilita o transporte de moléculas de soluto nos poros. Esse aspecto observado no CA 

indica que a mesoporosidade do carvão o torna mais eficiente na adsorção de compostos em 

solução aquosa. Conforme Boualem et al. (2014), o ácido fosfórico H3PO4 influencia a área 

superficial e o desenvolvimento de porosidade, reduzindo o número de microporos e  
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aumentando a mesoporosidade. Para Yang e Qiu (2013) o desenvolvimento de 

mesoporosidade é mais interessante que a produção de microporos para emprego resíduos 

líquidos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Determinação de mesoporosidade 

Figure 4 - Determination of mesoporosity 

Os resultados de mesoporosidade, do presente estudo, demonstram que a medida que 

aumenta a concentração da solução os carvões apresentam comportamentos distinto. Os 

carvões ativados a 800 °C manifestaram melhores capacidade adsortiva, com destaque para o 

tratamento a 800 °C, 60 minutos e 40% de H3PO4. Os diversos valores para áreas de 

superfície e comportamento distintos nas porosidades dos carvões podem ser em função das 

características anatômicas dos materiais avaliados (MARSH e RODRÍGUEZ-REINOSO, 

2006). Com isso, pode-se salientar que variedades de plantas maiores podem ascender áreas 

superficiais mais elevadas do que espécies menores (NOBRE et al., 2015). 

3.6 Determinações de porosidade e área superficial específica por adsorção de N2 

(BET) 

Os resultados das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio dos carvões foram 

analisados e caracterizados conforme a classificação IUPAC (1982), e com base nos 

4.b 

4.a 

4.c 
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parâmetros observados nas isotermas dos carvões ativados com 20% e 40% do agente 

ativante, tempo de 60 e 180 minutos, e temperatura de 400 °C apresentaram semelhanças 

morfológicas nas curvas entre si. Entretanto, em comparação com as amostras ativadas a 

temperaturas 800 °C, o perfil morfológico diferiu dos tratamentos com temperaturas de 400 e 

600 °C, adsorvendo N2 em patamar maior em toda a extensão de pressões relativas (Figuras 

5a a 5i). As isotermas demonstram que todos os CA´s produzidos podem ser classificados 

como isotermas do tipo IV, apresentando características de materiais mesoporosos. Já o 

carvão sem ativação de H3PO4, evidenciou volume adsorvido em altas pressões menor que os 

ativados com ácido fosfórico, o que demonstra menor aporte dos poros no volume adsorvido 

(Figura 5a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 400 °C, 60 min, 20% H3PO4 * 400 °C, 60 min, 40% H3PO4 

5.a 

600 °C, 120 min 

5.b 5.c 
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  * 400 °C, 180 min, 20% H3PO4. 

800 °C, 60 min, 20% H3PO4. 

* 800 °C, 60 min, 40% H3PO4. 

 

     * 800 °C, 60 min, 40% H3PO4. 

 

 

 

   * 800 °C, 180 min, 20% H3PO4        * 800 °C, 180 min, 40% H3PO4 

 

Figura 5 - Isoterma de adsorção/dessorção N2 do carvão ativado por BET 

Figure 5 - N2 adsorption / desorption isotherm of BET activated carbon 

Para as características das áreas específicas e poros dos CA’s, o material sem ativação 

apresentou uma estrutura pouco porosa em canais cilíndricos e uma baixa área superficial 

16,53 m2/g (Tabela - 4). Já os CA´s ativados com H3PO4 apresentaram uma morfologia de 

superfície bem definida com estrutura porosa em forma cilíndrica e bem definidos como 

podem ser observados nas isotermas, o que propiciou o surgimento de uma elevada área de 

5.d 5.e 

5.g 
5.f 

5.h 5.i 
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superfície, em destaque para os carvões carbonizados a 800°C. Esse aumento da superfície 

Brunauer, Emmett e Teller (BET) e mesoporosidade com diâmetros regulares, são 

importantes para a adsorção de moléculas, como corantes, e proporcionam a maioria dos 

materiais impregnados com produtos químicos uma melhor adsorção (HU et al. 2017). Este 

fato pode estar relacionado com o processo condensação capilar, condições de altas 

temperaturas utilizadas no processo de obtenção dos CA, uma vez que altas temperaturas 

proporcionam melhor qualidade do carvão ativado. Além disso, observou-se que quanto maior 

o tempo e concentração da solução ativante, melhores os resultados alcançados. 

 

Tabela 2 – Características das áreas específicas e poros dos carvões 

Table 2 - Characteristics of the specific areas and pores of the coals 

Tratamentos 

* 

Área específica (m2/g) 

(Método BET) 

Diâmetro médio de poros (nm) 

T0  16,53 1,14 

T1 76.04 2,75 

T2 34,21 3,88 

T3 80,69 2,54 

T4 31,16 4,17 

T5 125,70 2,40 

T6 254,91 2,32 

T7 196,60 2,36 

T8 310,94 2,36 

* T0 (600° C, 120 min; T1 (400° C, 60 min., 20% H3PO4); T2 (400° C, 60 min., 40% H3PO4); T3 

(400° C, 180 min., 20% H3PO4); T4 (400° C, 180 min., 40% H3PO4); T5 (800° C, 60 min., 20% 

H3PO4); T6 (800° C, 60 min., 40% H3PO4); T7 (800° C, 180 min., 20% H3PO4); T8 (800° C, 180 

min., 40% H3PO4. 

Segundo a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 1994), os 

poros dos carvões são classificados como microporos primários (< 0,8 nm), microporos 

secundários ( entre 0,8 e 0,2 nm), mesoporos (entre 0,2 e 50 nm), e macroporos (> 50 nm). 

Sendo assim, os poros dos carvões deste podem ser classificados como mesoporos. 

Importante para adsorção de moléculas grandes, tais como corantes. Em relação a área 

especifica, os tratamentos a 800 °C proporcionaram maior área específica para os carvões 

impregnados com ácido fosfórico. Isso pode estar relacionado ao desenvolvimento acentuado 

da porosidade.  De maneira geral, quanto maior a área superficial, maior a capacidade de 

adsorção. Em pesquisa realizada por Prauchner, Sapag e Frodríguez-Reinoso (2016) com 

CA´s a partir de caroço de azeitona ativados na presença de H3PO4 em temperaturas elevadas, 

mostraram poros relativamente maiores do que aqueles ativados com CO2 ou ZnCl2. 

Apresentando resultados análogos aos encontrados neste trabalho. 

Danish et al (2013) avaliando o efeito de agentes ativadores ácidos na área superficial 

e nos grupos funcionais de superfície de carvões ativados produzidos a partir de madeira de 

Acacia, obteve área  BET de 1038,7 m2/g. Para Linhares, Marcilio e Melo (2016) empregando 

o resíduo da casca de acácia negra (RCAN) para produção de carvão ativado com ácido 
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fosfórico, obteve área 906 m2/g. Estes resultados colaboram com os encontrados por Correa et 

al (2017), que utilizando o bambu para produção de CA, observou que os CA´s apresentaram 

áreas superficiais de 2000 - 2500 m2/g. Os resultantes dispares podem estar relacionados aos 

tipos de matérias, temperatura, tempo e concentrações empregados. 

3.7 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

O método de MEV foi empregado para investigar a morfologia estrutural e superfícies 

dos carvões produzidas. A imagem do CA produzido sem ativação química (Figura 6.a) 

exibiu uma superfície com presença de fissuras e poros em menores quantidades e irregulares, 

quando comparados aos carvões ativados quimicamente. Para Souza, Lira e Santana (2016) a 

aplicação de ácido é fundamental, visto que a ausência desse dispersante impossibilita a 

formação de estruturas porosas ordenadas em virtude da presença dos aglomerados. 

Justificando o menor valor da área de superfície denotado pela análise BET. 

As imagens dos carvões ativados com ácido fosfórico (Figuras 6.b a 6.i), exibem na 

superfície uma formação homogênea, exibindo as cavidades com poros alongadas, aberturas 

bem definidas e maior quantidade de canais. A exemplo dos demais CA’s ativados com 

H3PO4, pode-se observar uma organização morfológica superficial, com estrutura porosa em 

formato hexagonal com canais bem definidos, confirmando os resultados encontrados pelas 

análises de mesoporosidade e BET das respectivas amostras. 

 
   

T0 - 600 °C, 120 min T1 - 400 °C, 60 min, 20% H3PO4. T2 - 400 °C, 60 min, 40% H3PO4. 
 

6.a 6.c 6.b 
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    T3- 400 °C, 180 min, 20% H3PO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T4- 400 °C, 180 min, 40% H3PO4. 
 

T5- 800 °C, 60 min, 20% H3PO4. 

 
 

  

   

   T6- 800 °C, 60 min, 40% H3PO4. T7-800 °C, 180 min, 20% H3PO4. 
 

T8-800 °C, 180 min, 40% H3PO4. 
 

Figura 6 - Microscopia Eletrônica de Varredura do carvão (MEV) 

Figure 6 - Coal Scanning Electron Microscopy (SEM) 

As imagens obtidas através de MEV apresentam uma estrutura em forma de colmeias, 

de aparência fibrosa e heterogênea com poros de diferentes tamanhos e formas, exibindo uma 

superfície porosa com caracterizantes, conferindo requisitos favoráveis à adsorção. Esses 

resultados ratificam os obtidos por pH de carga zero, mesoporosidade e BET. 

3.8 Testes de adsorção 

Os resultados obtidos para absorção dos carvões ativados (Figura 7) foram 

satisfatórios, já que os mesmos apresentaram grande poder de adsorção em contato com o 

corante por 30 minutos. Destaque para o carvão ativado a 800 °C, por 60 minutos e 40% 

H3PO4, que apresentou adsorção de 89,24% do corante de azul de metileno. A menor 

absorção foi do carvão sem ativação química com 21,05%. 

6.d 

6.h 6.g 6.i 

6.e 6.f 
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* T0 (600° C, 120 min); T1 (400° C, 60 min., 20% H3PO4); T2 (400° C, 60 min., 40% H3PO4); T3 (400° 

C, 180 min., 20% H3PO4); T4 (400° C, 180 min., 40% H3PO4); T5 (800° C, 60 min., 20% H3PO4); T6 

(800° C, 60 min., 40% H3PO4); T7 (800° C, 180 min., 20% H3PO4); T8 (800° C, 180 min., 40% H3PO4. 

 

Figura 7 - Adsorção do azul metileno no carvão ativado 

Figure 7 - Adsorption of methylene blue on activated carbon 

3.9 Isoterma de equilíbrio de adsorção 

Após a escolha do melhor adsorvente, foi aplicado o teste de adsorção levando em 

consideração o tempo de contato e grau de remoção do corante pelo carvão ativado pelo T6 

(800 ºC, 60 min., 40% H3PO4), observado na Figura - 8. 

 

 
* T6 (800° C, 60 min., 40% H3PO4) 

 
Figura 8 – Equilíbrio da adsorção do azul metileno 

Figure 8 - Equilibrium of methylene blue adsorption 

 

Os resultados obtidos demonstram que o tempo de contato influenciou na 

adsorção, mas a diferença da porcentagem foi mínima entre os tempos. Ocorrendo 

equilíbrio entre a remoção e tempo, em 150 minutos de contato CA com o azul de 

metileno, demonstrando um elevado poder de adsorção do material em curto 

tempo, representando uma vantagem para o carvão aplicado, uma vez que quanto 

menor esse período de contato, mais viável torna-se o emprego deste no 

tratamento de águas residuais. 
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3.10 Isoterma de Langmuir e Freundlich 

Após a aplicabilidade do T6 (800 ºC, 60 min., 40% H3PO4) na adsorção do azul de 

metileno, foram utilizados os modelos matemáticos de Langmuir e Freundlich para verificar o 

ajuste dos dados obtidos na adsorção. Para Baradarajan et al, (1996) é importante a aplicação 

dos testes para verificar as forças de absorção da reação química, uma vez que a isoterma de 

Langmuir ocorre em monocamadas (Figura 9), onde a sorção se resume a uma única camada 

de moléculas da substância sobre a superfície das partículas sólidas, sendo as forças atrativas 

desenvolvidas entre o sorvente e o sorvido, essencialmente de curta duração. Na teoria de 

Freundlich a absorção decorre em multicamadas (Figura 10). 

 

Figura 9 - Isoterma de Langmuir obtida para o sistema de adsorção do azul de metileno 

Figure 9 - Langmuir isotherm obtained for the methylene blue adsorption system 

 
Figura 10 - Isoterma de Freundlich obtida para o sistema de adsorção do azul de metileno 

Figure 10 - Freundlich's isotherm obtained for the methylene blue adsorption system 

Conforme as figuras 9 e 10 observou-se que o modelo matemático de Langmuir foi o 

que melhor se adequou os resultados obtidos, demonstrando que o tipo de absorção realizada 

foi de monocamadas. A equação da reta da isoterma de adsorção de Langmuir apresentou 

coeficiente de correlação de 0,99948 (Tabela 5). Para equação da reta de Freundlich o 
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resultado foi 0,6098. Deste modo, o modelo de adsorção de Langmuir foi adotado para calcular a 

capacidade máxima de adsorção do CA da torta de mamona. 

 

Tabela 3 - Equação da reta das isotermas de Langmuir 

Table 3 - Equation of the Langmuir isotherm line 

Sistema Coef. angular Coef. Linear Correlação 

CA (H3PO4) 0,10676 0,00455 0,99948 

 

A partir dos valores encontrados pela equação da reta, calculou-se os valores dos 

parâmetros de Langmuir (Tabela 6). Onde “Q0” representa a constante de Langmuir e denota 

a capacidade de adsorção do carvão ativado, enquanto “b” indica a energia de adsorção.  

 
Tabela 4 - Valores de Qo, b e RL obtidos a partir das equações de reta  

Table 4 - Values of Qo, b and RL obtained from the line equations 

Carvão Ativado Q0 b RL 

Carvão (H3PO4) 485,03 0,0019 0,345 

 

De acordo com o dado correspondente a “Q0” o carvão ativado com temperatura de 

800 °C, tempo de 60 minutos e concentração de 40% do H3PO4, apresentou capacidade de 

adsorção máxima de aproximadamente (485,03 mg.g-1) do azul de metileno por grama de 

carvão ativado, um valor satisfatório se comparado com o carvão ativado comercial 232,6 mg.g 

(BRUM et al., 2008). 

4. CONCLUSÃO 

A caracterização da torta de mamona através da análise termogravimétrica foi de 

fundamental importância para escolha das temperaturas e aplicabilidade na matriz 

experimental. De forma a proporcionar uma produção de carvão com elevado rendimento e 

caraterísticas de poros satisfatórios, com destaque para os CA´s com ácido fosfórico a 800 °C, 

nos quais apresentaram maior área superficial e porosidade.  

O tratamento com temperatura de 800 °C, tempo de 60 minutos e concentração 40% 

do ácido fosfórico, apresentou capacidade de adsorção máxima (485,03 mg.g-1) do azul de 

metileno por grama de carvão ativado, comprovando a eficácia da ativação e seu potencial 

para remoção de corantes.  

O ponto de equilíbrio da adsorção do carvão em contato com resíduo foi de 150 

minutos, demonstrando eficiência, uma vez que quanto menor o tempo de contato do CA ao 

resíduo melhor se torna a aplicabilidade desse material. 
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O modelo matemático que melhor se adequou aos resultados obtidos foi a equação de 

Langmuir com correlação de 0,99948, demonstrando que o tipo de absorção realizada foi de 

monocamadas. 
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