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RESUMO 

 

Carvões ativados são empregados na indústria, principalmente, para tratamento de 

efluentes. São materiais com alto teor de carbono e baixo teor de inorgânicos. Diversos 

materiais podem ser utilizados como matéria prima para a produção de carvão ativado. 

Nesse trabalho foram preparados carvões ativados tendo como matéria-prima a torta das 

amêndoas de inajá (Maximilliana maripa) e os caroços de açaí (Euterpe oleracea), utilizando 

o ZnCl2 como agente ativante mediante pirólise a 400 ºC sob atmosfera inerte de N2, 

seguido de caracterização textural e química. Á área superficial dos materiais foi obtida pelo 

método de azul de metileno. A caracterização foi feita pelos métodos analíticos de ATG 

(estabilidade térmica), espectroscopias Raman e IV-FT para determinação dos grupos 

funcionais presentes. As características físicas e químicas dos carvões ativados de açaí e 

inajá foram muito semelhantes as do carvão ativado merck, o que sugere que as matérias-

primas são bons precursores para a produção de CA’s. Os estudos de adsorção do azul de 

metileno frente aos carvões ativados foram realizados pelos modelos de isotermas de 

Langmuir e Freundlich. Os carvões ativados açaí e inajá apresentaram comportamento 

adsortivos semelhantes ao do CA merck, o que sugere serem bons adsorventes ambientais. 

Os estudos de adsorção do organoclorado 2-4 D (tordon) em diferentes solventes (água, 

metanol e etanol) não apresentaram resultados satisfatórios. 

 

Palavras-chaves: 

Carvão ativado, Cinética de Adsorção, Isoterma de Freundlich, Isoterma de Langmuir 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais geralmente são decorrentes das atividades humanas, 

associadas ao desenvolvimento industrial para atender o aumento populacional. Isso tem 

motivado e intensificado mundialmente vários estudos buscando diminuir o impacto 

ambiental, no que se refere aos poluentes nos ambientes aquáticos, atmosféricos e 

terrestres. 

Nos ambientes aquáticos, o uso de carvão ativado (CA) tem se mostrado muito 

eficiente como remediadores de contaminantes ambientais, como metais dissolvidos e 

agentes orgânicos indesejáveis. Anualmente, cerca de 400.000 t de CA são produzidas 

mundialmente, a partir de cerca de 1.000.000 t de precursores diversos. São 

aproximadamente 150 companhias produtoras de CA, entre as maiores estão Calgon, Norit, 

Nuchar, Westvaco e Chemivron. Mas para tal, existe o desafio por parte da comunidade 

científica, em pesquisar e desenvolver CA de baixo custo e que apresente excelentes 

características adsorventes, para ser usado em uma grande variedade de processos, tais 

como filtração, purificação, desodorização e eliminação de contaminantes ambientais. 

A ativação do carvão, processo subseqüente a pirólise, consiste em submeter ao 

material carbonizado a reações secundárias, visando aumentar a área superficial, com 

conseqüente aumento da porosidade. É desejável no processo de ativação, o controle das 

características básicas do material (distribuição de poros, área superficial específica, 

atividade química da superfície, resistência mecânica etc.) de acordo com a configuração 

requerida para uma dada aplicação específica. 

Dessa forma, o presente projeto tem como principal proposta produzir CA`s através 

da pirólise, utilizando como matéria-prima amostras de torta das amêndoas de inajá 

(Maximilliana maripa) e de caroços de açaí (Euterpe oleracea), espécies botânicas 

comumente encontradas na Região Amazônica e também, realizar estudos da capacidade 

de adsorção ou degradação de um composto organoclorado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os CA`s são materiais carbonáceos porosos que apresentam uma forma 

microcristalina não grafítica, que sofre um processamento para aumentar a porosidade 

interna. Pode-se comparar essa porosidade a uma rede de túneis que se birfucam em 

canais menores que são responsáveis pelo processo de adsorção (NUNES, 2009). 

O processo de produção de CA envolve duas etapas: Carbonização (pirólise) e a 

Ativação. Carbonização consiste em aquecer o material a altas temperaturas em atmosfera 

inerte. Ativação consiste em submeter o material a reações secundárias visando o aumento 

da área superficial (REINOSO e SABIO, 1998) e pode ser química ou física. Ativação 

química envolve a impregnação de agentes desidratantes, como ácidos, bases ou cloretos, 

sobre o precursor ainda não carbonizado, com posterior carbonização e ativação. Ativação 

física consiste na gaseificação do material previamente carbonizado pela oxidação com 

vapor d´água, dióxido de carbono, ar ou qualquer mistura desses gases, em uma faixa de 

temperatura entre 800 e 1.100 ºC (CLAUDINO, 2003). 

As propriedades do CA dependem das estruturas porosas e dos grupos químicos 

em sua superfície. A porosidade é resultado de diferentes formas e tamanhos dos poros. 

Baseado nas propriedades de adsorção, a IUPAC estabelece uma classificação assim 

resumida: Forma do poro que pode ser aberto, correspondente a buracos que se 

comunicam com a superfície externa e o fechado que corresponde a um buraco isolado. 

Dimensões dos poros podem ser classificadas em: microporos (m < 2 mm) que 

proporciona alta capacidade de adsorção para moléculas de dimensões pequenas como 

gases e solventes comuns; mesoporos (2 nm ≤ m ≤ 50 nm) que são importantes para 

adsorção de moléculas grandes; macroporos (m > 50 nm) que sua função é servir como 

meio de transporte para moléculas gasosas (GREG e SING, 1982). 

A área superficial do CA está diretamente relacionada com sua capacidade de 

adsorção. Em um sólido estão presentes dois tipos de área superficial: externa que é 

constituída pelos espaços existentes entre as partículas e a interna que é formada pela 

parede de sulcos, poros e cavidades mais profundas que representa a maioria da área total 

dos sólidos (TEIXEIRA et al., 2001). A química de superfície do CA está associada a uma 

quantidade de heteroátomos como o oxigênio e nitrogênio, que são quimicamente ligados a 

sua estrutura, e componentes inorgânicos (cinzas). Os grupos oxigenados são os mais 

importantes e influenciam nas características da superfície de um carvão (REINOSO e 

SABIO, 1998). 
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Quando os CA’s utilizados como remediadores de contaminantes ambientais, 

principalmente de compostos orgânicos, o processo se dá pelo fenômeno de adsorção que 

é um fenômeno físico-químico de superfície no qual um soluto é removido de uma fase e é 

acumulado na superfície da segunda fase. O material adsorvido é denominado adsorvato, e 

o meio onde ocorre o acúmulo deste são chamados de adsorvente (PERUZZO, 2003). A 

capacidade de um material adsorver um soluto é dada pelo equilíbrio de fases, ou seja, o 

poder adsortivo que é obtido em função da concentração, no meio fluido e na superfície do 

CA. O comportamento da concentração do soluto em função da fase fluida é denominado de 

isoterma de adsorção e denotam a eficiência da adsorção. As isotermas de adsorção são 

várias e suas expressões teóricas são derivadas de acordo com as diversas suposições 

acerca do comportamento dos componentes do sistema (KEANE, 1998). 

A isoterma de Langmuir é um dos modelos mais simples e devem ser feitas 

algumas considerações como: a superfície de um sólido é constituída por um número finito 

de sítios de adsorção nos quais as moléculas se adsorvem; cada sítio tem a capacidade de 

adsorver apenas uma molécula; todos os sítios possuem a mesma energia adsortiva e não 

existem interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos (BRANDÃO, 2006). O 

modelo tem fórmula geral 𝑞𝑒 =
𝑞𝑜𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
, onde qe é a quantidade adsorvida na fase sólida 

(mgadsorbato/gadsorvente); Ceq é a concentração no equilíbrio na fase líquida (mg L-1) e q0 é um 

parâmetro de Langmuir que representa a máxima capacidade de cobertura da monocamada 

(mgadsorbato/gadsorvente). A constante b também e um parâmetro de Langmuir, que está 

relacionado com a constante de equilíbrio de Langmuir, KL, dada pela equação 𝐾𝐿 = 𝑞𝑜𝑏. 

A isoterma de Freundlich é uma equação empírica que considera a existência de 

uma estrutura de multicamadas, e não prevê a saturação da superfície (TAVARES et al., 

2003), considera-se o sólido heterogêneo e a distribuição exponencial para caracterizar os 

vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas e se 

aplica bem em dados experimentais de faixa de concentração limitada. O modelo é dado 

pela equação: 𝑞𝑒 = 𝐾𝐶𝑒𝑞
1
𝑛  ambos tem a mesma interpretação do modelo de Langmuir. O 

expoente “n” fornece uma indicação se a isoterma é favorável ou desfavorável, sendo 

valores de “n” no intervalo de 1 a 10 representativos de condições de adsorção favorável 

(LATINI, 2006). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS 

Materiais - 2,4-diclorofenoxacético (2,4-D), C8H6Cl2O3 (TORDON); Ácido clorídrico 

PA, HCl (37 %); Azul de Metileno, C16H18ClN3S.3H2O; Carvão Merck PA e Cloreto de Zinco, 

ZnCl2. Matérias-primas - amostras dos caroços despolpados de açaí (Euterpe oleracea) 

foram coletadas na Feira do Mutirão, Bairro Amazonino Mendes, no município de 

Manaus/AM. Os frutos de inajá (Maximiliana maripa) foram coletados na área de floresta do 

município do Careiro Castanho/AM. 

Preparação dos CA’s – A torta dos caroços de açaí e das sementes de inajá, 

previamente obtida por prensagem mecânica, foi tratada com o agente ativante (ZnCl2) na 

proporção 1:1 em massa. A mistura foi seca em estufa a 110 oC por 24 h. A mistura seca foi 

pirolisada em um tubo reator, modelo Forno FC–23P, sob fluxo de N2 a 400 oC por 3 h, em 

seguida foi lavada com HCl a 50 % para remover o ZnCl2 residual e sucessivamente lavada 

com H2O destilada até pH ~7. Esse material foi seco em estufa a 60 °C por 24 h. 

Área Superficial Específica (ASE) - método MB - foi estimada pela fórmula 𝐴𝑆𝐸 =

𝑉𝑡

𝑚𝑐
× 6,45𝑚𝐿−1𝑚2, onde Vt é o volume de MB titulado e mC é a massa de CA (GOMES, 1985). 

Solução de MB 0,01 mol L-1 foi adicionada gota a gota sobre 1,0 g de CA até cor azul constante. 

Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (IV-FT) – a 

análise foi feita em um espectrômetro Nicolet IR-200, com faixa espectral de 4.000 a 400 cm -1 

e 32 scans. A amostra foi misturada com KBr na proporção 1:200 e prensada em disco. 

Espectroscopia Raman - A análise foi feita em um aparelho espectrômetro Laser 

Aperture, masca Olympus no comprimento de onda 632,8 nm. 

Análise Termogravimétrica (ATG) - foi realizada em um termoanalisador 

Shimadzu DTG-60H, com aproximadamente 10 mg de CA, aquecidas de 25 a 800 °C, a 

10 °C min-1 sob fluxo de N2 a 50 mL min-1. 

Estudos Cinéticos - (i) Corante MB - 10 mg de CA foram adicionados em 25 mL 

de solução de MB, em concentrações de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mg L-1, durante 10 min com 

moderada agitação. O monitoramento quantitativo de adsorbato foi feito em um 

espectrofotômetro FEMTO, modelo 700 Plus, com comprimento de onda de intensidade 

máxima de 660 nm. (ii) 2,4-D - 10 mg de CA foram adicionados em 25 mL de solução de 

tordon, em concentrações de 10, 15, 20, 25, 30 e 35 mg L-1, durante 10 min com moderada 

agitação. O monitoramento quantitativo de adsorbato foi feito em um espectrofotômetro 

FEMTO, modelo 700 Plus, com comprimento de onda de intensidade máxima de 360 nm.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os caroços de açaí (Euterpe oleracea) limpos e secos apresentam forma esférica 

(diâmetro médio de 1,3 cm), coloração marrom, consistência dura e espessa (massa média 

de 0,91 g) e teve rendimento de 49,5 %m/m de CA. Os frutos de Inajá (Maximilliana maripa) 

apresentaram coloração marrom escuro e forma ovóide (diâmetros médios maior de 5,2 cm 

e menor de 2,6 cm; massa média de 12,6 g). As sementes limpas e secas apresentam cor 

marrom e forma ovóide, além de serem muito duras e espessas (diâmetros médios maior de 

4,5 cm e o menor de 2,0 cm; massa média de 8,2 g) e teve rendimento de 33,9 %m/m de 

CA. 

  
Figura 1. Esquerda - exemplar dos frutos de açaí (Euterpe oleracea) e direita – exemplar dos frutos 
de inajá (Maximilliana maripa) 

Os valores de área superficial (método de MB) dos CA’s (açaí e inajá) foram 

inferiores ao CA Merck conforme os dados mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Área superficial dos carvões ativados determinada pelo método Azul de Metileno. 

CA ASE/m2 g-1 

Merck 274 

Açaí 210 

Inajá 120 

Os espectros de IV-FT dos CA’s açaí, inajá e merck apresentam uma banda larga 

em aproximadamente 3.400 cm-1 correspondente a deformação axial de O-H. As absorções 

na região de 2.915 até 2.850 cm-1 são típicas de vibrações simétricas e assimétricas de 

ligações C-H metilas e metilenos. A banda próxima de 1.600 cm-1 é atribuída ao estiramento 

de ligação C=C de grupos aromáticos; a banda em 1.410 cm-1 é correspondente a ligação C-

H e as bandas entre 1.100 e 1.050 cm-1 são atribuídas ao estiramento do grupo C-O de 

alcoóis ou éteres (Figura 2). 

Os espectros Raman dos CA’s inajá e merck mostram bandas em 1.310 e 

1.590 cm-1. 
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Figura 2. Espectros de IV-FT dos CA’s açaí, inajá e merck. 

A banda em 1310 e 1590 cm-1 são referentes a banda D (desordem)e a banda G 

(grafite). A banda D é observada devido a desordem na estrutura do grafite e resulta da 

relaxação de regras de simetria quando partes desordenadas são introduzidas na estrutura. 

 

Figura 3. Espectros Raman dos CA’s açaí, inajá e merck. 

As curvas ATG dos CA’s açaí, inajá e merck mostram uma primeira diminuição de 

massa próximo de 100 °C, que pode ser atribuída a perda de água variando entre 11,3 a 

14,4 %. Próximo de 400 °C, exceto o CA merck (Tabela 2), ocorre a perda de massa de 

compostos orgânicos voláteis (COV) superior a 80 %m/m (Tabela 2). 

Os CA’s açaí e inajá apresentaram estabilidade térmica similar em torno de 320°C, 

já o merck próximo de 400°C. 
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Tabela 2. Dados de perdas de massas obtidas a partir das curvas de ATG dos CA’s açaí, inajá e merck. 

Amostra 
H2O COV Cinza 

T/oC ∆m/(% m/m) T/oC ∆m/(% m/m) %m/m 

CA(merck) 80 14,4 480 81,3 4,3 

CA(açaí) 72 11,3 410 88,5 0,2 

CA(inajá) 80 13,0 420 84,5 2,5 

Por outro lado, os teores de cinzas (resíduos inorgânicos) foram crescentes na 

seguinte ordem: CA(açaí) < CA(inajá) < CA(merck). 

 

Figura 4. Curvas de ATG dos CA’s açaí, inajá e merck. 

O estudo cinético das reações do MB adsorvidos aos CA’s açaí, inajá e merck é 

aparentemente de fácil acompanhamento devido à descoloração de sua solução que 

apresenta cor azul intensa (OLIVEIRA et al., 2007). A curva padrão de absorbância versus 

concentração do MB (1,0 a 5,0 mg L-1) mostrou uma excelente linearidade, R ~ 0,998. 

 

Figura 5. Curvas experimentais do comportamento da adsorção do MB sobre os CA’s açaí, inajá e merck. 
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As isotermas de adsorção apresentam forma convexa, que segundo CUSSLER 

(1997), esse tipo de isoterma é favorável, pois grandes quantidades adsorvidas podem ser 

obtidas com baixas concentrações do adsorvato (Figura 5). 

Os dados foram ajustados com os modelos de Langmuir e Freundlich, a 

representação gráfica das curvas de adsorção são mostradas nas Figuras 6 e 7, 

respectivamente, e os parâmetros foram obtidos das equações dos respectivos modelos 

(Tabela 3). 

 

Figura 6. Modelo de Langmuir para os CA’s Merck, Açaí e Inajá. 

 

Figura 7. Modelo de Freundlich para os CA’s Merck, Açaí e Inajá. 
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A partir da Tabela 3, observa-se que o modelo de Freundlich é o mais adequado 

para descrever a adsorção de MB pelos CA’s (Merck e Inajá) devido apresentar um maior 

valor de coeficiente de correlação da reta. O modelo de Freundlich considera a existência de 

uma estrutura de multicamadas, e não prevê a saturação da superfície (TAVARES et al., 

2003), considera-se o sólido heterogêneo e a distribuição exponencial para caracterizar os 

vários tipos de sítios de adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas e se 

aplica bem em dados experimentais de faixa de concentração limitada. 

Tabela 3. Parâmetros de Langmuir e Freundlich obtidos das equações das curvas experimentais. 

Amostra 
Langmuir Freundlich 

q0 KL R KF n R 

Merck 7,5 12,752 0,9915 3,901 2,4 0,9944 

Açaí 42,0 1,934 0,9835 1,907 1,2 0,9745 

Inajá -47,5 1,431 0,9965 1,529 1,0 0,9905 

Analisando a Tabela 3, observou-se que o modelo de Langmuir é o que melhor 

descreve a adsorção do MB pelo CA (açaí) por apresentar maior correlação da reta. O 

modelo de Langmuir descreve que a superfície de um sólido é constituída por um número 

finito de sítios de adsorção nos quais as moléculas se adsorvem, cada sítio tem a 

capacidade de adsorver apenas uma molécula, todos os sítios possuem a mesma energia 

adsortiva e não existem interações entre moléculas adsorvidas em sítios vizinhos 

(BRANDÃO, 2006). 

Os testes de adsorção do organoclorado, 2,4-D (Tordon), com os CA’s (merck, açaí 

e inajá) foram realizados com diferentes solventes (água, metanol e etanol), mas os 

resultados obtidos não foram satisfatórios. 
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5. CONCLUSÃO 

Os CA´s açaí e inajá obtidos apresentaram valor de área superficial menor, quando 

comparada com a do CA (merck). 

As características físicas e químicas dos CA’s de açaí e inajá foram muito 

semelhantes as do CA merck, o que sugere que as matérias-primas (torta das amêndoas de 

inajá e dos caroços despolpados de açaí) são bons precursores para a produção de CA’s. 

Os estudos de adsorção do MB frente aos CA’s foram realizados pelos modelos de 

isotermas de Langmuir e Freundlich. Os CA’s açaí e inajá apresentaram comportamento 

adsortivos semelhantes ao do CA merck, o que sugere serem bons adsorventes ambientais. 

Os estudos de adsorção do organoclorado 2-4 D (tordon) em diferentes solventes 

(água, metanol e etanol) não apresentaram resultados satisfatórios. 
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