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RESUMO 

 

Este trabalho teve o propósito de utilizar o carvão ativado de caroço de pêssego na adsorção 

do corante reativo Amarelo Ouro, visto que a matéria prima do adsorvente é um resíduo 

pouco explorado para remoção de corantes. A caracterização das propriedades físicas e 

químicas do carvão ativado foi realizada através das análises de espectroscopia de adsorção na 

região do infravermelho, microscopia eletrônica de varredura (MEV), isotermas de 

fisisssorção de N2, potencial zeta, difração de raios-X, índice de iodo, teor de cinzas e pelo 

método de titulação de Boehm. Foi realizado o estudo de adsorção através da aplicação de um 

planejamento fatorial 2
4
, a fim de avaliar a influência das variáveis temperatura, força iônica, 

massa do adsorvente e pH, além de estabelecer a condição ótima para adsorção do corante 

reativo Amarelo Ouro: temperatura = 25° C, força iônica = 0,01 mol L
-1

 de KCl, massa do 

adsorvente = 0,05 g e pH = 2,0 com agitação de 150 rpm. Neste trabalho também foi realizado 

o treinamento e a validação de um algoritmo de aprendizado de máquina, denominado rede 

neural artificial, sendo obtida correlação de 99,17% para o treino e 99,82% para a validação 

do método, com resultados compatíveis com o planejamento fatorial aplicado. Utilizando as 

condições de máxima adsorção, foi realizado um estudo cinético em diferentes temperaturas 

(25 °C, 35 °C, 45 °C e 55 °C), com equilíbrio de adsorção atingido em 6 horas de contato para 

as todas as temperaturas. Também foi realizado um estudo de equilíbrio de adsorção, onde 

foram aplicado os modelos de isotermas de Langmuir e de Freundlich, sendo o primeiro 

modelo o que melhor relacionou os dados experimentais, com quantidade máxima de corante 

adsorvida de 585,13 mg g
-1

 para uma temperatura de 45 °C. Os parâmetros termodinâmicos 

estudados permitiram a obtenção de valores de entalpia e entropia de adsorção de 34,39 kJ 

mol
-1 

e 0,9450 J K
-1

 mol
-1

 respectivamente, além de uma energia de ativação de -266,26 kJ 

mol
-1

.
 
Diante dos resultados obtidos no estudo, pode-se concluir que o carvão ativado de 

caroço de pêssego apresentou um bom desempenho na adsorção do corante reativo Amarelo 

Ouro, possuindo um potencial para remoção de contaminantes de efluentes têxteis. 

Palavras-chave: Carvão ativado, Caroço de pêssego, Adsorção, Planejamento fatorial, Rede 

neural artificial. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed at employing activated charcoal of peach kernel in the adsorption of the 

“Golden Yellow” reactive dye, since the raw material of the adsorber is a residue that is not 

very well explored for stain removal. The characterization of the physical and chemical 

properties of the activated charcoal was performed through the analyses of infrared 

spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), fisistion isotherms of N2, zeta potential, 

X-rays diffraction, iodine index, ashes content, and through the Boehm titration method. An 

adsorption study was carried out through the application of a 2
4
 factorial design in order to 

assess the influence of the temperature, ion strength, adsorber mass and pH variables, and also 

to establish the optimun conditions for the adsorption of the golden yellow reactive dye: 

temperature = 25 °C, ion strength = 0,01 mol L
-1

 of KCl, adsorbent mass = 0,05 g and pH = 

2,0 with agitation of 150 rpm. In this work, the training and validation of an algorithm of 

machine learning were also performed, called artificial neural network; the correlation 

obtained was 99,17% for the training and 99,82% for the validation of the method, with 

compatible results with the applied factorial design. By using the conditions of maximum 

adsorption, a kinetic study was carried out at different temperatures (25 °C, 35 °C, 45 °C and 

55 °C), with adsorption balance achieved in 6 hours of contact for all the temperatures. A 

study of adsorption balance was also performed, where the Langmuir and Freundlich 

isotherms models were applied, being the first model the one that best related the 

experimental data, with maximum amount of dye adsorbed of 585,13 mg g
-1

 for a temperature 

of 45 °C. The thermodynamic parameters studied allowed the obtainment of enthalpy and 

entropy values of adsorption of 34,39 kJ mol
-1 

and 0,9450 J K
-1

 mol
-1

 respectively, besides an 

activation energy of -266,26 kJ mol
-1 

. In the face of the results obtained in the study, it can be 

concluded that the activated charcoal of peach kernel presented a good performance in the 

adsorption of the Golden Yellow reactive, having a potential for the removal of contaminants 

of textile effluents. 

Key words: Activated charcoal, peach kernel, adsorption, factorial design, artificial neural 

network. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A indústria têxtil é considerada, em diversos países, uma das atividades econômicas 

mais importantes. Entretanto, este setor é responsável também por grandes problemas 

ambientais, provenientes do elevado consumo de água, assim como pela geração de resíduos 

sólidos, emissões atmosféricas e de efluentes com alto potencial de contaminação 

(DASGUPTA et al., 2015). Segundo a resolução 430/11 do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), todo efluente poderá ser lançado diretamente nos corpos receptores somente 

após o devido tratamento, obedecendo às condições, padrões e exigências dispostos na citada 

resolução.  

 Os efluentes podem carregar uma grande quantidade de matéria orgânica, toxicidade, 

salinidade e cor (HARRELKAS et al., 2009). Ao que diz respeito à coloração, a indústria 

têxtil conta com uma vasta gama de corantes a serem utilizados, sendo eles: naturais, reativos, 

ácidos, dentre outros. Ao que se conhece, são produzidos anualmente mais de 700.000 

toneladas de corantes apenas para o uso nas indústrias têxteis (BURKINSHAW; SALIHU, 

2013). A grande preocupação com este setor está relacionada com o fato de que para a 

produção de um quilo de algodão são necessários mais de 100 litros de água e, cerca de 80% 

deste volume é descartado, tendo como resultado final um grande volume de efluentes 

coloridos (CHAKRABORTY et al., 2005). 

 Esses resíduos, quando descartados sem tratamento, podem gerar graves problemas ao 

meio ambiente, interferindo na penetração da luz solar, afetando a fotossíntese e o 

crescimento das bactérias que degradam impurezas, diminuindo a solubilidade do oxigênio e 

deteriorando assim, a qualidade da água (LALNUNHLIMI; KRISHNASWAMY, 2016). Esses 

corantes afetam não somente a vida aquática, mas também todo o ecossistema ao seu redor, 

visto que podem permanecer cerca de até 50 anos nesses ambientes (KUNZ et al., 2002). 

Além disso, algumas classes de corantes como azocorantes, podem produzir aminas 

aromáticas, que comprovadamente são cancerígenas (SOUZA; ANTUNES, 2013). 

 Apesar de todos os problemas gerados por esses resíduos, os tratamentos 

convencionais, não são considerados eficientes, necessitando muitas vezes associar duas ou 

mais técnicas para remoção dos corantes, resultando em um alto custo, como é o caso do 

tratamento biológico por lodos ativados (ALMEIDA; DILARRI; CORSO, 2016). Vários 

estudos utilizam métodos físicos ou químicos para a remoção de corantes. Dentre eles 
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encontramos métodos de decantação, coagulação e floculação, filtração por membranas, 

oxidação avançada, adsorção, entre outros (FRANQUETO, 2017). 

 A adsorção é um processo físico-químico, cuja fase sólida, denominado adsorvente, 

retém componentes chamados adsorvatos, de uma fase líquida ou gasosa, através de atrações 

entre as moléculas do adsorvente e adsorvato. Essa técnica é comumente utilizada por ser de 

fácil operação, alta taxa de remoção, possibilidade do uso de adsorventes de baixo custo e 

abrange uma gama enorme de contaminantes que podem ser adsorvidos (MOHANTY; DAS; 

BISWAS, 2005; XAVIER; LISBOA; LULA, 2017).  

 Um dos adsorventes mais utilizados é o carvão ativado, pois sua estrutura porosa 

complexa e a grande variedade de grupos químicos presentes na superfície fornece uma alta 

capacidade de adsorção, o intitulando como adsorvente universal. Devido a essas 

características, o carvão ativado é um dos materiais mais utilizados no tratamento de efluentes 

coloridos (MUÑOZ et al., 2003; GOPINATHAN; BHOWAL; GARLAPATI, 2017). 

 O carvão ativado possui inúmeras aplicações, sendo desde o uso para a formulação de 

fármacos, até o abastecimento de água potável (BORGES et al., 2003). Embora se tenha uma 

grande procura por este material, sua produção mostra-se insuficiente frente a real demanda 

do Brasil, tornando necessária a sua importação e a busca por materiais alternativos (MDIC - 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2017). Neste contexto, 

surgem inúmeras pesquisas de materiais e métodos para a produção de carvão ativado, a fim 

de suprir essa demanda (CARDOSO et al., 2011). Para a obtenção do carvão ativado é 

necessário à utilização de materiais com alto teor de carbono, como casca de alimentos, 

resíduos agrícolas e industriais, entre outros; o que agrega ainda mais vantagem à técnica, 

pois é possível tanto o tratamento do efluente, como dar um destino apropriado a esses 

resíduos (DALLAGO; SMANIOTTO; OLIVEIRA, 2005). As características do carvão 

ativado dependem da matéria-prima usada, das condições de ativação e da natureza dos 

agentes ativantes, resultando em propriedades de adsorção diferentes e usos diversificados 

(CARVALHO; FUNGARO; IZIDORO, 2010). 

 Uma fonte alternativa para a produção de carvão ativado é o caroço de pêssego, que é 

um resíduo agrícola abundante, considerando que a produção mundial da fruta cresceu cerca 

de 66 % nos últimos 30 anos, ocupando o 14º lugar no ranking da produção mundial da fruta 

no ano de 2012. No mesmo ano, o Brasil produziu cerca de 232.000 toneladas de pêssego, 

com destaque para o estado do Rio Grande do Sul, responsável por 57 % da produção 
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(HORTIBRASIL, 2015). Os caroços de pêssego possuem uma estrutura carbonosa que atende 

ao requisito para a produção de carvão ativado, fazendo-se possível então, a utilização deste 

resíduo agrícola em processos adsortivos (OLIVEIRA; FURLAN; ZAMBIAZI, 2011). 

 Sendo assim, o propósito deste trabalho foi avaliar o carvão ativado de caroço de 

pêssego como adsorvente do corante reativo Amarelo Ouro, através de planejamento fatorial e 

análise por rede neural artificial, para auxiliar no controle de poluição dos recursos hídricos e 

do meio ambiente. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi utilizar o carvão ativado de caroço de pêssego na 

adsorção do corante reativo amarelo ouro. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar a amostra de carvão ativado de caroço de pêssego por meio das técnicas de 

Espectroscopia de Infravermelho, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Isotermas de 

Fisissorção de N2, Potencial Zeta, Difração de Raios X, Índice de Iodo, Teor de Cinzas e 

método de titulação de Boehm. 

Verificar a influência das variáveis massa do adsorvente, temperatura, pH e força iônica, na 

adsorção do corante reativo amarelo ouro, por meio de planejamento fatorial de experimentos. 

Realizar estudos cinéticos de adsorção e avaliar os modelos cinéticos de pseudo primeira 

ordem e pseudo segunda ordem para ajustar os resultados experimentais. 

Realizar estudo de equilíbrio de adsorção na melhor condição experimental estudada de 

massa, pH e força iônica e aplicar os modelos de Langmuir e Freundlich. 

Realizar estudo dos parâmetros termodinâmicos tais como entalpia, entropia e energia livre de 

adsorção. 

Analisar o padrão da adsorção do carvão ativado de caroço de pêssego em função dos fatores 

temperatura, força iônica, pH e massa do adsorvente por meio de análise de rede neural 

artificial (RNA). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1. INDÚSTRIA TÊXTIL E CORANTES 

 

 A indústria têxtil no Brasil possui grande valor econômico, pois coloca o país entre os 

dez maiores mercados mundiais de tecido. Segundo a ABIT (Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção), o país é 5° maior produtor mundial, produzindo cerca de 1,7 

milhões de toneladas de tecido em 2016 e responsável por 1,5 milhões de empregos diretos, o 

que coloca o setor como o 2° maior empregador da indústria de transformação. O Brasil é o 

único país do Ocidente que possui cadeia têxtil completa, tendo desde a plantação de algodão, 

a qual é autossuficiente, a produção de fibras, tecelagens, beneficiadoras, confecções, forte 

varejo, até os desfiles de moda. As indústrias são encontradas basicamente nas regiões 

sudeste, sul e nordeste (ABIT, 2017). 

 A produção na indústria têxtil pode ser dividida em três etapas, sendo elas: a formação 

dos fios, seguido da formação do tecido e por fim os processos molhados (ABRAHÃO; 

SILVA, 2002). É nessa última etapa que é realizado o processo de tingimento e acabamento do 

tecido, dos quais geram cerca de 80 litros de efluentes líquidos por quilo de tecido produzido, 

variando de acordo com o tipo de fibra (ALMEIDA; DILARRI; CORSO, 2016). O aumento 

na demanda do setor têxtil ocasiona um crescimento também na produção anual de corantes 

sintéticos, que em 2012 foi responsável pelo consumo de dois terços do mercado total de 

corantes, sendo de cerca de 700.000 toneladas (BURKINSHAW; SALIHU, 2013). 

 Estudos mostram que cerca de 15% da carga orgânica total de corantes entram no meio 

ambiente por efluentes industriais (MENDES; DILARRI; PELEGRINI, 2015). Esses 

efluentes quando não tratados corretamente, acarretam grandes problemas ao ecossistema, 

principalmente a vida aquática, devido ao aumento da turbidez na água, dificultando a 

passagem da radiação solar e consequentemente, a fotossíntese. Outro prejuízo encontrado é 

que alguns corantes, como os da família azo, geram subprodutos tóxicos, que podem 

permanecer no meio ambiente por até 50 anos, muitas vezes causando mutações e/ou câncer 

(HASSAN; ABDELMOHSEN; FOUDA, 2014). 

 A grande diversidade de fibras faz com que seja necessária uma ampla gama de 

corantes, visto que cada uma necessita de características próprias para a sua coloração. Assim, 
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existem no mercado mais de 100 mil corantes, com uma produção de cerca de 700 mil 

toneladas por ano (CRINI; BADOT, 2008), e esse número tende a crescer, pois a cada dia o 

mercado encontra-se mais exigente quanto a sua fixação e resistência ao desbotamento (JAIN; 

DWIVEDI; WASKLE, 2016). 

Os corantes são substâncias altamente coloridas que, aplicadas a um substrato, lhe 

conferem cor, sendo eles, constituídos basicamente por duas partes: o grupo funcional, 

estrutura responsável pela fixação na fibra têxtil, e o cromóforo, responsável pela cor, sendo 

que este dá a classificação ao corante, como: ácidos, básicos, reativos, diretos, azóicos, entre 

outros (GUARATINI; ZANONI, 2000). Geralmente, os corantes utilizados são resistentes à 

luz, biodegradação, à fotodegradação e à ação de agentes oxidantes (RESENDE et al., 2013). 

Para que essas características sejam alcançadas, o corante utilizado deve apresentar alta 

afinidade com a fibra, uniformidade na coloração, resistência ao desbotamento e ser 

economicamente viável (COGO, 2011). 

 Corantes ácidos Estes corantes possuem como característica a presença de grupos 

sulfônicos ou ácidos na sua composição. Eles se ligam as fibras através de troca iônica 

envolvendo o par de elétrons livres dos grupos amino e carboxilato das fibras protéicas, 

conferindo uma grande diversidade de coloração. 

 Corantes básicos: Também chamados de catiônicos, são empregados geralmente em 

fibras acrílicas, seda e lã, além de utilizados na coloração de papéis. Esses corantes 

geralmente são hidroclorídricos ou sais de bases orgânicas. 

 Corantes reativos: Possuem um grupo eletrofílico que se ligam covalentemente às 

fibras protéicas poliamidas e celulósicas, sendo a principal o algodão. Entre os diversos tipos 

de corantes reativos, temos como principais, aqueles que contem função azo e antraquinona 

como grupos cromóforos e os grupos clorotriazinila e sulfatoetilsulfonila como grupos 

reativos. Essa classe apresenta alta solubilidade em água, mas possui restrição no tratamento 

com cloro e agride ao meio ambiente. 

 Corantes diretos: Como o próprio nome sugere esses corantes podem ser aplicados, 

diretamente as fibras, especialmente lã e seda, em solução aquosa por meio de interações de 

Van Der Waals. Esses compostos possuem grupos solubilizantes que tem sua fixação 

facilitada pela adição de um eletrólito na solução. 

 Corantes azóicos: São substâncias coloridas, insolúveis em água, sintetizadas 

diretamente a fibra durante o tingimento por meio da redução de um composto solúvel em 
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água, chamado de acoplamento, permitindo assim, uma alta fixação e resistência à luz e 

umidade. São caracterizados pela presença de um ou mais grupo -N=N-, chamado "azo" 

(Figura 1), seguida de anéis aromáticos. Esses compostos representam cerca de 50% da 

produção mundial de corantes (JAIN et al., 2012). 

 

Figura 1 – Estrutura química característica de um grupo cromóforo de um azocorante. 

 

Fonte: KUNZ et al. (2002). 

 

 Estudos mostram que este tipo de corante pode ser metabolizado pelo organismo, após 

ingestão ou contato com a corrente sanguínea, ocorrendo à quebra da molécula e a geração de 

subprodutos tóxicos, como aminas benzidinas que possuem alto potencial para causarem 

mutações que levam ao câncer. Há cerca de 3.000 corantes azo cancerígenos e muitos deles 

não são mais produzidos (SOUZA, 2006). Além de alguns corantes apresentarem 

características mutagênicas e cancerígenas, os corantes sintéticos também podem apresentar 

outros riscos à saúde humana e ao meio ambiente, como sensibilidade da pele e de vias 

respiratórias, modificações nas atividades fotossintetizantes e mudança na fauna e flora 

aquática (CRINI; BADOT, 2008). 

 

 

3.2. ADSORÇÃO 

 

 Adsorção é um processo físico-químico, de transferência de massa, no qual 

determinados componentes, chamados adsorvatos, presentes em uma fase fluida (líquida ou 

gasosa) são transferidos para a superfície de um sólido denominado adsorvente. Assim, 

quanto maior for esta superfície, mais favorecida será a adsorção, visto que a substância 
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adsorvida não se dissolve no adsorvente, apenas permanece a sua superfície através de 

ligações físicas ou químicas (FOUST et al., 2012). 

 A adsorção pode ocorrer de duas formas: a adsorção física, chamada de fisissorção ou 

a adsorção química, denominada de quimissorção. Na fisissorção, as interações entre o 

adsorvato e a superfície do adsorvente são consideradas fracas, pois envolvem forças de Van 

der Waals e ocorrem quando as forças intermoleculares de atração entre as moléculas da fase 

fluida, geralmente gasosa, e a superfície sólida são maiores do que as forças atrativas entre as 

moléculas do próprio fluido (CLAUDINO, 2003).  Este tipo de adsorção é espontânea, 

reversível, podendo o adsorvente ser regenerado, além de ser um processo não localizado, ou 

seja, pode ser encontrado em qualquer parte da superfície do adsorvente (DABROWSKI, 

2001). Já na quimissorção há interação com transferência de elétrons, no qual são formadas 

ligações químicas entre as moléculas de adsorvente e adsorvato, através de um rearranjo de 

elétrons entre estes, consequentemente, ocorre uma mudança de forma nos orbitais. A 

adsorção química é considerada exotérmica, irreversível e localizada, ocorrendo apenas nos 

sítios ativos do adsorvente (DABROWSKI, 2001).  

 

 

3.2.1. Fatores que Influenciam na Adsorção 

 

 A temperatura é um fator que pode provocar alteração na velocidade de vários 

processos físicos e químicos, sendo que na adsorção afeta, principalmente, a constante de 

velocidade de adsorção. A temperatura detém dois efeitos importantes para o processo, sendo 

a diminuição da viscosidade da solução, consequentemente, o aumento da taxa de difusão das 

moléculas do adsorvato, e também a alteração do estado de equilíbrio da adsorção para um 

determinado adsorvato (DOGAN; ALKAN; DEMIRBAS, 2006).  

 Já o pH da solução pode afetar a adsorção com maior ou menor intensidade, 

dependendo da carga superficial do adsorvente e do grau de ionização do adsorvato, 

característicos da composição de cada material, visto que em solução aquosa o adsorvente 

pode adsorver íons OH
- 

e H
+
. A dissociação de grupos funcionais dos sítios ativos do 

adsorvente pode ocorrer através de alterações no pH da solução. Os corantes denominados 

aniônicos, são carregados negativamente, e em presença de pH básico, podem ter sua 

capacidade de adsorção reduzida, pois a superfície do adsorvente fica carregada 
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negativamente, surgindo interações de repulsão com o corante. Já para os corantes catiônicos, 

o aumento do pH pode favorece a sua adsorção, pois a superfície do adsorvente fica carregada 

negativamente e as interações entre o adsorvente e adsorvato são de atração, removendo assim 

o corante da solução (SALLEH et al., 2011). 

 Outro fator que influência na adsorção é a força iônica, devido as interações 

eletrostáticas entre os íons do adsorvente e do adsorvato. Esta é controlada através da adição 

de um sal à solução, o que pode resultar em uma maior capacidade de adsorção quando as 

interações entre o íons do adsorvente e do adsorvato são fracas, assim, a adição de um sal 

promove a diminuição do grau de dissociação das moléculas do corante, devido ao fato da 

água dar preferência em solubilizar o sal ao invés do corante, fazendo com que as moléculas 

do corante migrem para a superfície do adsorvato (OLIVEIRA et al., 2009).  

 

 

3.3. PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

 O planejamento fatorial é uma técnica utilizada para extrair o máximo de informações 

úteis com o mínimo de experimentos, onde as variáveis são chamadas de fatores e os valores 

destes de níveis. Desta forma, o planejamento fatorial experimental é indicado quando se tem 

dois ou mais fatores, sendo necessário especificar os níveis que os fatores serão estudados. Na 

prática, quando tem-se um planejamento com k fatores, em dois níveis, denomina-se 

planejamento 2
k
, onde são realizados 2 x 2 x 2... (k vezes) ensaios (NEVES; 

SCHVARTZMAN; JORDÃO, 2002). A vantagem deste tipo de planejamento comparado ao 

processo univariado, é ser possível variar fatores simultaneamente, reduzindo tempo e número 

de ensaios e assim custos. Pode-se também, aplicar modelos matemáticos sobre as variáveis, 

como regressão, a fim de alcançar uma melhor representação do valor resposta, além de ser 

possível estabelecer os fatores que possuem efeitos significativos para o resultado 

(NASCIMENTO et al., 2014a).  

 Entre as variáveis que podem influenciar a resposta de um sistema químico, tem-se as 

chamadas de processo, como é o caso de pH, temperatura e concentração, que podem 

apresentar efeitos individuais e de interação umas com as outras, sempre podendo ser variadas 

de forma independente. Desta forma, o planejamento estabelece os fatores que possuem 

efeitos relevantes para a resposta (COSCIONE; ANDRADE; E MAY, 2005). 
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 Essa técnica pode acarretar em algumas imprecisões durante as suas réplicas, sendo 

assim, necessária a utilização de artifícios que indiquem uma estimativa desses erros. Uma 

boa forma de obter isso é a inclusão de um experimento com o valor médio dos níveis para 

todas as variáveis, sendo chamado de ponto central (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). Desta 

maneira, pode-se avaliar a magnitude desses efeitos, tanto por triagem como também por 

superfície de resposta, além de minimizar riscos de perder a relação não linear, estimando um 

modelo razoável (LUNDSTEDT et al., 1998). 

 

 

3.4. REDE NEURAL ARTIFICIAL  

 

 Rede neural artificial (RNA) é a nomenclatura utilizada para sistemas computacionais 

baseados no funcionamento dos neurônios biológicos. Para isso, são simulados neurônios de 

entrada, neurônios internos e neurônios de saída, todos ligados por conexões sinápticas. Os 

neurônios de entrada são responsáveis por receber os estímulos externos, os internos por 

processarem essas informações e os de saída, por se comunicarem com o exterior (CUCO et 

al., 2005). Assim, o sistema é treinado de maneira aleatória, através de casos reais conhecidos, 

onde os dados são computados pelo sistema e repetido diversas vezes até que se estabeleça 

um padrão e a rede aprenda a fornecer respostas de acordo com o padrão do seu treinamento 

(Figura 2). Esse tipo de algoritmo leva em consideração os erros simulados e os conhecidos, 

de maneira que as camadas internas readaptam os pesos dos neurônios para minimizar o erro 

total, este procedimento é repetido várias vezes, até que se obtenha um critério aceitável. 

Desta forma, consegue-se armazenar conhecimento e disponibilizá-lo quando necessário 

(LIMA, 2006).  
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Figura 2 – Esquema simplificado da estrutura de uma rede neural artificial unidirecional com camada 

intermediária. 

 

Fonte: LIMA (2006). 

 

 Este mecanismo de análise vem sendo cada vez mais utilizado nos últimos tempos, 

visto que pode ser aplicado para qualquer área do conhecimento. Nos estudos de adsorção, 

podem ser encontrados trabalhos como de PANDHARIPANDE e DESHMUKH (2013), que 

utilizaram da RNA para adsorção de Ni (II) e Cr (VI) por carvão ativado oriundo de sementes 

de jamelão e casca de marmelo; KRISHNA e SREE (2014), para a adsorção de Cr (VI) com 

Borasus flabellifer coir (palmeira); SHAHRYARI, SHARIFI e MOHEBBI (2013) utilizaram 

aplicação da modelagem para adsorção de fenol por carvão ativado obtido através da casca de 

pistache; MEENA e MEENAMBAL (2015) utilizam da RNA para prever a adsorção de 

corantes básicos usando carvão ativado de cascas de vegetais e RAZVARZ e JAFARI (2017) 

utilizaram na remoção do corante amarelo 23, em águas residuais por fotocatálise. 

 

 

3.5. ADSORVENTE 

 

 Um adsorvente pode ser caracterizado como um material composto de partículas 

empacotadas em um leito fixo por onde passa a fase fluida continuamente até que não haja 
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mais transferência de massa (FANGMEIER; HOEHNE, 2012). Os adsorventes podem ser 

materiais carbonosos poroso de estrutura complexa, com poros de variados formatos e 

tamanhos e que possuem diversos grupos químicos presentes na sua superfície, podendo 

assim adsorver diversos tipos de moléculas (RUBIO; SCHNEIDER, 2003). Entre os 

adsorventes mais utilizados comercialmente, tem-se a alumina, sílica gel, zeólitas e o carvão 

ativado, tendo um destaque para o último. O carvão ativado é considerado o adsorvente 

universal, por se tratar de um material inerte, com alta capacidade adsortiva e uma baixa 

relação custo-benefício, podendo em muitos casos ser produzido a partir de resíduos agrícolas 

e industriais (CLAUDINO, 2003; FANGMEIER; HOEHNE, 2012). Desta forma, observa-se 

uma grande procura por materiais de baixo custo, que podem ser utilizados em processos 

adsortivos, crescendo o interesse por resíduos agroindustriais, inclusive para serem usados 

como materiais precursores na preparação de carvão ativado (PEIXOTO; MARINHO; 

RODRIGUES, 2013).  

 

 

3.6. CARVÃO ATIVADO 

 

 Carvão ativado é o nome dado a materiais carbonosos porosos que, após passar por um 

processo de ativação, apresentam uma forma comparável a uma rede de túneis que se 

bifurcam em canais menores e um grande número de grupos químicos que juntos dão a ele a 

grande capacidade de adsorção. Além disso, conforme o tamanho de seus poros pode ser 

classificado em macro, meso e microporoso, o que também pode influenciar na sua aplicação 

como adsorvente e na capacidade de adsorção de diferentes adsorvatos (OKADA; 

YAMAMOTO, 2003; MUGISIDI et al., 2007). 

 O primeiro relato do uso de carvão ativado na indústria se deu na Inglaterra por volta 

de 1794 para a descoloração na produção de açúcar. Já a aplicação em larga escala ocorreu 

somente em meados do século XIX, após uma lei que ordenava o uso de filtros de carvão 

vegetal em sistemas de ventilação das redes de esgotos. O uso de carvão em filtros de 

máscaras já era conhecido desde 1872, mas foi na Primeira Guerra Mundial que ocorreu uma 

melhora na qualidade da proteção contra gases venosos (BANDOSZ, 2006). Atualmente, o 

carvão ativado possui inúmeras aplicações, sendo os maiores mercados consumidores: 

empresa de abastecimento de água potável, de fármacos, transportes de gases, dentre outras 
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(BORGES et al., 2003; COLGAN et al., 2016). Tudo isso resultado de sua grande capacidade 

de adsorção de íons metálicos e compostos orgânicos (CARVALHO; FUNGARO; IZIDORO, 

2010) fazendo com que desperte o interesse de vários setores da economia. 

 Embora o carvão ativado venha despertando um grande interesse por diversas áreas do 

Brasil, sua produção mostra-se insuficiente frente a real demanda do país, necessitando assim 

da importação do produto. A Figura 3 mostra o atual cenário da balança comercial brasileira 

do carvão ativado, cuja importação supera a exportação, indicando a necessidade da busca por 

matéria prima alternativa para diminuir a dependência do carvão produzido no exterior 

(MDIC, 2017). 

 

Figura 3 – Balança comercial brasileira referente à importação e exportação de carvão ativado. 

 

Fonte: MDIC, Aliceweb (2017). 

 

 A obtenção do carvão é dividida em duas etapas: a carbonização pela pirólise do 

precursor e a sua ativação. A primeira consiste em um tratamento térmico que é realizado à 

temperatura de 500 a 800 °C, com ausência de ar; nesta etapa são removidos componentes 

voláteis produzindo uma estrutura primária. Na segunda etapa, a área superficial é ampliada, 

aumentando assim a porosidade do carvão, através de reações secundárias em temperaturas 

entre 800 e 900 °C, podendo ser de natureza física ou química. Esse processo de ativação 

possibilita um melhor controle de características básicas, como distribuição de poros, área 

superficial, resistência mecânica, entre outras (OLIVEIRA, 2008). A ativação pode ser 
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realizada quimicamente, envolvendo agentes químicos como o cloreto de zinco (ZnCl2) e 

ácido fosfórico (H3PO4) para a carbonização e posterior extração ou neutralização do 

precursor.  Já a ativação física se dá pela oxidação do carvão através da reação com vapores e 

gases que contenham oxigênio combinado, como CO2 e H2O a cerca de 900 °C (BENADDI et 

al., 2000; JOSEPH et al., 2016; PONKARTHIKEYAN; SREE, 2017). 

 A maioria das matérias primas utilizadas para a obtenção do carvão ativado tem 

origem vegetal e possuem alto teor de carbono, entre elas destacam-se: casca de coco, casca 

de noz, madeira (pinus, acácia, entre outras), turfa, resíduos agroindustriais, caroço de 

damasco, caroço de azeitona, caroço de pêssego, entre outros materiais carbonáceos 

(CLAUDINO, 2003). 

A produção de carvão ativado utilizando caroço de pêssego como fonte alternativa tem 

sido realizada e estudada, visto que é um material que atende o requisito de possuir um alto 

teor carbonáceo, ou seja, possuí uma grande quantidade de carbono na sua composição. Outro 

fator vantajoso para a utilização desse material é o fato de que a produção mundial de pêssego 

cresceu cerca de 66% entre os anos de 1982 e 2012, passando a 20 milhões de toneladas por 

ano, segundo a FAO (Food and Agriculture Organization); organização da ONU 

(Organização das Nações Unidas) que trata de assuntos relacionados à agricultura e alimentos. 

A China é o maior produtor de pêssego do mundo, representando 61% da produção total, 

enquanto o Brasil segue ocupando a 14° posição, com 233 mil toneladas/ano (1,18%) 

(HORTIBRASIL, 2015). A produção brasileira de pêssego está dividida nos estados de São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com o último 

representando 57% da produção total do país e sendo considerado o maior produtor nacional 

(IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013). O processo de industrialização 

do pêssego resulta em um grande volume de resíduos, como o caroço, que são descartados 

sem nenhuma finalidade, gerando um problema ambiental, visto que esses são de difícil 

degradação, portanto permanecendo muito tempo no meio ambiente (OLIVEIRA, 2008). 

 

 

3.6.1. Propriedades Físico-químicas do Carvão Ativado 

 

 O carvão ativado possui diferentes propriedades físicas e químicas, dependendo da 

estrutura dos poros e dos grupos químicos presentes (carboxila, hidroxila, éter, carbonila, 
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lactona, quinona, cromeno, pirano, aldeído, cetona, entre outros). As propriedades físicas são 

dadas pelo tamanho de seus poros e por sua área superficial total, já as químicas variam de 

acordo com a presença de grupos ácidos ou básicos (SEREDYCH et al., 2008). 

 Uma das principais características analisadas no carvão ativado é a quantidade e 

tamanho de poros presentes no material, que são responsáveis pela seletividade na adsorção 

de moléculas com diferentes tamanhos. Essa peculiaridade pode estar intimamente ligada ao 

material percursor e ao processo de ativação (XAVIER; LISBOA; LULA, 2017).  

 A International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 1982) classifica o 

tamanho dos poros de acordo com o diâmetro, sendo dividido em três grupos: micro, meso e 

macroporos: 

 - Microporos: possuem diâmetro médio menor que 2 nm e são responsáveis pela 

adsorção de moléculas pequenas, como gases e solventes; 

 - Mesoporos: possuem diâmetro médio entre 2 nm e 50 nm e são responsáveis pela 

adsorção de moléculas grandes, como corantes; 

 - Macroporos: possuem diâmetro médio superior a 50 nm e são responsáveis pelo 

transporte das moléculas até os poros menores, principalmente dos gases (ANGIN; KÖSE; 

SELENGIL, 2013). 

 Outra forma de classificação dos poros é referente ao seu formato, podendo ser um 

poro aberto ou fechado. Os poros abertos são aqueles que possuem contato com a superfície 

externa, eles permitem o fluxo das moléculas do adsorvato, enquanto que os poros fechados 

não se comunicam com a área externa, sendo apenas um buraco isolado (Figura 4) 

(ROUQUEROL et al., 2014). 
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Figura 4 - Diferentes tipos de poros do carvão ativado: (a), (b) e (c) aberto; (d) fechado e (e) 

rugosidade da superfície. 

 

Fonte: FERREIRA et al. (2007). 

 

 Uma das características que faz com que o carvão ativado tenha um alto poder 

adsortivo é a sua elevada área superficial (300 a 2500 m
2
/g), sendo de grande valia ter 

conhecimento do tamanho dessa superfície (FRANÇOIS et al., 2016). A área superficial total 

do carvão ativado pode ser calculada pelo método da isoterma de fisissorção de N2, e também 

pelo experimento de Número de Iodo: sendo determinada através da quantidade de adsorvato 

necessária para recobrir com uma monocamada a superfície do adsorvente (COUTINHO; 

GOMES; TEIXEIRA, 2001). 

 Outra classificação importante quando se trata de carvão ativado, é a química 

superficial desse material, que depende, sobretudo, da presença de heteroátomos, 

determinando assim, a sua carga superficial. Características químicas como acidez e/ou 

basicidade podem ser alteradas com a incorporação de grupos funcionais através de diferentes 

métodos de ativação (AL-QODAH; SHAWABKAH, 2009). 

 

 

3.7. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 Para a caracterização dos materiais adsorventes, podem ser utilizadas diversas 

técnicas, tais como Espectroscopia de Infravermelho, Isotermas de Fisissorção de N2, 

Potencial Zeta, Difração de Raios X (DRX), Número de Iodo, Teor de Cinzas, pH e Titulação 

de Boehm. 
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3.7.1. Espectroscopia de Infravermelho 

 

 Através da técnica de infravermelho é possível identificar compostos que podem atuar 

como sítios ativos de adsorção, podendo ser utilizada em amostras sólidas e líquidas (PAVIA; 

KRIZ; VYVYAN, 2010). Nesta técnica um filamento é aquecido por uma passagem de 

corrente elétrica até um determinado comprimento de onda, emitindo um feixe de radiação em 

uma determinada direção, passando pela amostra e pelo branco e assim o detector capta a 

diferença de intensidade entre os dois feixes. Como resultado, tem-se um espectro, 

normalmente no intervalo entre 4000 – 400 cm
-1

, que contém bandas nos comprimentos de 

onda onde a radiação é absorvida pela amostra (ATKINS; JONES, 1999; SKOOG et al., 

2006). 

 

 

3.7.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica utilizada para auxiliar no estudo 

da morfologia de um determinado material, além de fornecer informações minuciosa a 

respeito da superfície desse material. A MEV consiste em utilizar a incidência de um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro, sob vácuo, formando assim, uma imagem que ilustra a 

superfície da amostra (PEREIRA; OLIVEIRA, 2008). 

 

 

3.7.3. Isotermas de Fisissorção de N2 

 

 Através da análise de Fisissorção de N2, desenvolvida por Brunauer e colaboradores 

(1938), pode-se obter conhecimento da distribuição de poros, tamanho de poros e a extensão 

da área superficial da amostra. Esta técnica é baseada em um pressuposto de que as mesmas 

forças responsáveis pelo condensamento dos gases, também é responsável pela atração de 

moléculas que formam multicamadas (SING, 2001). Portanto, nesta análise tem-se a adsorção 

de gases, geralmente nitrogênio, com objetivo de expressar a quantidade de gás adsorvida 

pelo volume de amostra em temperatura e pressão controlada (GBOLAHAN; MOJTABA, 

2011). No processo de adsorção, o gás é utilizado na sua temperatura de evaporação (para o 
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nitrogênio, 77k). Os poros menores são preenchidos com o nitrogênio, que logo fica em 

estado líquido, a uma pressão mínima, enquanto que para os mesoporos e macroporos, deve 

haver um acréscimo na pressão relativa (p /p°) para o seu preenchimento total 

(LLEWELLYN, 2000). Quanto menor for o tamanho do poro, maior será o seu potencial de 

adsorção; assim para microporos observa-se a formação de uma única camada e para 

mesoporos e macroporos, são encontradas multicamadas. Ao final, tem-se a quantidade total 

de poros determinada pelo total de gás adsorvido na pressão final (SING, 2001). 

 

 

3.7.4. Potencial Zeta 

 

 O potencial Zeta é um parâmetro físico-químico utilizado para estimar a carga de 

superfície da partícula, sendo assim, de suma importância para estudos de adsorção, visto que 

é através do conhecimento da carga superficial do adsorvente que o processo de adsorção de 

alguns compostos pode ser entendido. Neste método, as partículas de um líquido formam uma 

camada compacta de íons adsorvidos dos grupos superficiais, adquirindo cargas elétricas em 

sua superfície, essas cargas tendem a atrair íons de cargas opostas, formando uma segunda 

camada, esta espessa e difusa, com carga elétrica oposta. Nesta última camada os íons opostos 

são atraídos e os íons de mesma carga são repelidos, se distribuindo através da influência 

dessas forças elétricas (HEURTAULT, 2003). 

 

 

3.7.5. Difração de Raios X 

 

 A técnica de difração de raios X tem sido uma importante ferramenta para análise da 

natureza da estrutura cristalina dos materiais. Assim, se o material for cristalino, encontram-se 

picos bem definidos, já no caso de materiais não cristalinos ou amorfos, existe uma ausência 

desses picos definidos. Os resultados dessa técnica são observados em um difratograma de 

análise qualitativa, ou seja, através da interpretação da fase cristalina presente no material. 

Essa identificação se faz possível pelo fato de que cada substância cristalina possui plano de 

difração e distâncias interplanares próprias e é essa propriedade que permite comparar o 

difratograma de certo material, com outo dito padrão (OUHADIA; YONGB, 2003). Para o 
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carvão ativado não são esperados picos bem definidos (SCHETINO JUNIOR et al., 2007). 

Entretanto, alguns picos poderão emergir da linha base mostrando a presença de frações de 

material cristalino. Esses picos serão identificados a partir de um banco de dados que reúne 

informações cristalográficas de compostos e apresentados em uma tabela, sendo possível a 

presença de silício na forma cristalina de quartzo (SiO2), 2θ = 21,5° e 26°, e de outros 

materiais provenientes de precursores do carvão em estudo (LOPES et al., 2013). 

 

 

3.7.6. Número de Iodo 

 

 O índice de iodo é um método simples, utilizado pelas indústrias para determinar a 

capacidade de adsorção do carvão ativado, sendo que, quanto maior o número de iodo, maior 

será sua área superficial e consequentemente maior capacidade adsortiva. Este parâmetro 

também está estabelecido pela norma EB-2133 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

1991) (BERNARDO; DANTAS, 2005; MULLER; RAYA-RODRIGUEZ; CYBIS, 2009). 

Segundo a ASTM (American Society for Testing and Materials Annual Books), esta análise é 

realizada através de um tratamento do carvão com uma solução padrão de iodo e medido por 

titulação com tiossulfato de sódio. Assim, o número de iodo é expresso pela quantidade de 

iodo que é adsorvida por uma determinada massa de carvão ativado e é utilizado pela 

indústria para avaliar o desempenho e a aplicação do material. 

 

 

3.7.7. Teor de Cinzas 

 

 Cinzas são resíduos minerais encontrados após a queima da matéria orgânica do 

carvão e sua composição varia de acordo com a natureza da matéria-prima do carvão, 

podendo ser encontrados: cálcio, fósforo, magnésio e silício (VIZEU; FEIJÓ; CAMPOS, 

2005). Essa análise é importante no processo de adsorção, pois o teor de cinzas pode indicar o 

caráter hidrofóbico do material, influenciando na capacidade adsortiva. Quando o material 

apresenta um baixo teor de cinzas, pode-se dizer que o material possui um bom potencial 

adsortivo, pois possui um maior caráter hidrofóbico (SCHNEIDER et al., 2017). 
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3.7.8. pH e Titulação de Boehm 

 

O pH é um parâmetro importante para a adsorção, pois é através deste que se 

determinam as interações eletrostáticas do material com o adsorvato, que são resultado da 

presença de grupos oxigenados na superfície do carvão; assim, pode ser possível prever o 

comportamento em um processo de adsorção (MANGUEIRA, 2014). Os grupos oxigenados 

são oriundos do tipo de preparação e tratamento a qual o carvão ativado foi submetido, 

podendo ser controlados durante todo processo. Isso faz com que se possa ter um controle do 

tipo de produto que o mercado necessita, seja ele para uso alimentício, farmacêuticas ou 

outros (JAGUARIBE et al., 2005). 

 O método de titulação de Boehm é aplicado aos estudos de adsorção utilizando carvão 

ativado a fim de identificar e quantificar os grupos oxigenados encontrados na superfície do 

mesmo. Este método é realizado através de uma neutralização dos grupos básicos com HCl e 

os grupos básicos são neutralizados por bases de diferentes fontes (BOEHM, 2002). Os 

grupos ácidos são compostos por ácidos carboxílicos, lactônicos e fenólicos, sendo que o 

NaOH neutraliza os grupos carboxílicos, lactonas e fenólicos, o Na2CO3 neutraliza os ácidos 

carboxílicos e lactonas e o NaHCO3 apenas somente grupos carboxílicos (SOUZA et al., 

2009). 

 

 

3.8. CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

 A velocidade com que as moléculas do adsorvato são transferidas do corpo da solução 

para a superfície do adsorvente é estudada através de modelos cinéticos, que auxiliam na 

investigação do mecanismo que controla o processo de adsorção. A cinética de adsorção está 

relacionada com as características físico-químicas do material adsorvente utilizado, como a 

área superficial e o tamanho e forma dos poros; do adsorvato, como a sua natureza, massa 

molar, solubilidade, entre outras; e do meio onde estão inseridos, como concentração, pH e 

temperatura (CLAUDINO, 2003). 

 As informações obtidas através do estudo cinético são de grande valia, visto que pode-

se ter conhecimento da capacidade adsortiva do adsorvente, do tempo para remover certos 

poluentes, ente outros (AZIZIAN, 2004). Sendo assim, torna-se necessário o emprego de 
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modelos matemáticos que melhor descrevam os dados experimentais e, dentre vários 

modelos, destacam-se os modelos de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem 

(ROCHA et al., 2012). 

 

 

3.8.1. Modelo de Pseudo-primeira Ordem 

 

 Este modelo utiliza a equação diferencial de Lagergren (LAGERGREN, 1898), que é 

baseada através da equação 1. 

 

        (1) 

onde k1 é a constante de velocidade de adsorção de pseudo primeira ordem (min
-1

); qe e qt são 

as quantidades adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente (mg g
-1

). 

 Integrando a equação 1 e aplicando as condições de contorno qt = 0, t = 0; para qt = qt 

e t = t obtém-se a equação 2. Através da inclinação da reta obtida pelo plote de ln (qe – qt) 

versus t, pode-se determinar o valor de k1. 

 

       (2) 

 

 

3.8.2. Modelo de Pseudo segunda Ordem 

 

 Este modelo se baseia na capacidade de adsorção do material adsorvente e é expressa 

pela equação 3 (HO; MCKAY, 1998). 

 

        (3) 
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onde k2 é a constante de velocidade de adsorção de pseudo-segunda ordem (g mg
-1

min
-1

). 

 Integrando a equação 3 e aplicando as condições qt = 0 e t = 0 para qt = qt e t = t tem-

se a equação 4: 

 

        (4) 

 

 Após a construção do gráfico de (t/qt) versus t, pode-se determinar o valor de k2 

através da inclinação da reta e o valor de qe pelo intercepto da curva. 

 

 

3.9. ESTUDO DE EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO  

 

 O equilíbrio de adsorção é dito pela relação entre a quantidade de soluto adsorvida (qe) 

e a concentração final de soluto na solução (Ce), em temperatura constante. Para expressar 

esses equilíbrios, são utilizados modelos matemáticos, denominados isotermas de adsorção, 

que fornecem dados importantes sobre o comportamento de um adsorvente, como a sua 

máxima capacidade de adsorção (CASTILLA, 2004). 

 As isotermas podem ser classificadas em favorável, linear e desfavorável, conforme a 

sua curvatura (Figura 5). Isotermas são favoráveis quando a sua curvatura é convexa indica 

que em baixas concentrações de corante, tem-se uma grande quantidade de massa do 

adsorvato adsorvida. Já quando sua curvatura é côncava, diz-se que a isoterma é desfavorável, 

indicando baixa capacidade de adsorção em baixas concentrações de adsorvato, enquanto que 

uma isoterma linear não apresenta uma capacidade máxima, ou seja a quantidade adsorvida é 

proporcional à concentração de adsorvato em solução (ÇEÇEN; AKTAS, 2012). Na literatura 

podem ser encontrados diversos modelos matemáticos que descrevem as isotermas, sendo os 

mais empregados, os modelos de Langmuir e Freundlich. 
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Figura 5 – Representação de curvas de isotermas de acordo com a classificação. 

 

Fonte: ÇEÇEN; AKTAS (2012). 

 

 

 

3.9.1. Isoterma de Langmuir 

 

 Este modelo foi proposto, em 1916, por Irving Langmuir e descreve a adsorção de 

moléculas de gás sobre a superfície de um metal. Esta isoterma segue o pressuposto de que a 

máxima adsorção é obtida através de uma monocamada, onde existe um número de sítios 

ativos que possuem energia equivalente, não havendo interação entre as moléculas adsorvidas, 

ou seja, cada sítio comporta apenas uma molécula adsorvida (LANGMUIR apud KUMAR et 

al., 2010). A equação 5 representa a equação do modelo de Langmuir: 

 

        (5) 

 

onde qe é a quantidade adsorvida no equilíbrio (mg g
-1

); KL é constante de Langmuir (L mg
-1

); 

qm é a quantidade máxima adsorvida em uma monocamada (mg g
-1

) e Ce é a concentração do 

adsorvato no equilíbrio (mg L
-1

). 

 

 

 



24 

 

 

 

3.9.2. Isoterma de Freundlich 

 

 Este modelo foi proposto por Herbert Freundlich em 1906 e foi um dos primeiros a 

equacionar a relação entre a quantidade adsorvida com a concentração da solução, podendo 

ser aplicadas em superfícies heterogêneas, com interação entre as moléculas adsorvidas e em 

multicamadas (NASCIMENTO et al., 2014b; KUMAR et al., 2010). O modelo é representado 

pela Equação 6. 

 

         (6) 

 

onde KF é a constante de Freundlich relacionada à capacidade do adsorvente (L mg
-1

) e 1/n é o 

fator de heterogeneidade da superfície do adsorvente, sendo n o desvio de linearidade 

podendo variar de 0 a 1; quanto mais heterogênea é a superfície, mais próximo de zero é o seu 

valor (KUMAR et al., 2010) (MCKAY, 1998). 

 

 

3.10.  PARÂMETROS TERMODINÂMICOS 

 

 Os parâmetros termodinâmicos relacionados ao processo de adsorção envolvem a 

variação da entalpia de adsorção (ΔH°ads), variação da energia livre de Gibbs de adsorção 

(ΔG°ads) e variação da entropia de adsorção (ΔS°ads). Esses parâmetros são considerados 

importantes para o estudo, pois apresentam informações sobre o estado final do sistema, a sua 

espontaneidade e se o processo é ou não favorável. Além disso, permite analisar se o processo 

envolve adsorção química ou física (RUTHVEN, 1984; DEBRASSI; LARGURA; 

RODRIGUES, 2011). Os parâmetros termodinâmicos são calculados pelas seguintes 

equações: 

 

        (7) 
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        (8) 

 

        (9) 

 

onde, R é a constante universal dos gases (8,314 J. K
-1

. Mol
-1

), T é a temperatura absoluta (K) 

e K é a constante de equilíbrio da adsorção a qual a isoterma se ajusta. Através de um gráfico 

de ln (k) versus 1/T é possível obter os parâmetros termodinâmicos de entalpia, ΔH°ads, e 

entropia, ΔS°ads, através dos coeficientes angular e linear da reta, respectivamente, pela 

equação de Van’t Hoff (Equação 8). Com esses valores é possível então, calcular a energia 

livre padrão de Gibbs, ΔG°ads, utilizando a equação 9. 

 Os valores de ΔH°ads indicam se o processo é endotérmico ou exotérmico, sendo que 

para valores positivos, tem-se um processo endotérmico, já para negativos, o processo é 

caracterizado como exotérmico. As grandezas de ΔS°ads expressam, se há ou não, uma maior 

afinidade entre o sistema sólido-líquido, sendo que valores negativos sugerem uma menor 

interação entre o adsorvente e o adsorvato, causada pela diminuição da liberdade das 

moléculas do adsorvato. E por fim, os valores de ΔG°ads, indicam a espontaneidade do 

sistema, onde processos espontâneos são indicados por valores negativos de ΔG°ads 

(SRIVASTAVA et al.,2005; FAN et al., 2009). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1. MATERIAIS E REAGENTES 

 

 Todos os reagentes utilizados nesse estudo foram de pureza analítica e todas as 

soluções foram preparadas utilizando água destilada. O carvão ativado de caroço de pêssego 

foi ativado fisicamente e fornecido pela empresa Alpha Carbo Industrial Ltda.- Guarapuava, 

Paraná, Brasil. Os corantes reativos Amarelo Ouro, Azul Marinho, Laranja 16 e Vermelho 

Intenso foram cedidos pela Dystar Indústria e Comercio de Produtos Químicos Ltda, 

localizada em São Paulo (Brasil). 

 

 

4.2. PREPARO DA AMOSTRA 

 

 O carvão ativado foi recebido em forma de caroços de pêssego carbonizados, que 

foram triturados manualmente, com auxílio de almofariz e pistilo. Em seguida, o material 

obtido na forma de pó foi peneirado em peneira para análise granulométrica de 325 mesh. O 

material foi pesado, seco em estufa a 110 °C por três horas e repetida a sua pesagem; esse 

procedimento foi repetido três vezes, com período de aquecimento em estufa de 1 hora até 

que não ocorreu alteração de massa. O material resultante foi armazenado em frasco plástico 

descontaminado e identificado, até o momento das análises. 

 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO DE CAROÇO DE PÊSSEGO 

 

 O carvão ativado de caroço de pêssego foi caracterizado através das técnicas de 

espectroscopia de infravermelho, determinação de área superficial, potencial zeta, difração de 

raios X, índice de iodo, teor de cinzas, pH e titulação de Boehm. 

 A espectroscopia de infravermelho foi realizada no Laboratório de Eletroquímica da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR em um equipamento Cary 640 FTIR 

Spectrometer da marca Agilent Technologies. Para isso foi produzido uma pastilha com cerca 
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de 0,25 mg da amostra de carvão ativado de caroço de pêssego e 200 mg de brometo de 

potássio (KBr), prensada a 10 ton, por 15 min. Todo material foi seco em estufa e mantido em 

dessecador até o momento da análise para evitar interferência da água. 

 A microscopia eletrônica de varredura foi realizada em um aparelho Vega 3 da Tescan, 

usando uma tensão de 10.0 kV e diâmetro de feixe de 12,58 mm. O equipamento está 

localizado no laboratório 2 da AMBIOTEC/GPEL, no campus Cedeteg da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, PR. A amostra foi colocada na superfície de uma fita 

de carbono dupla face, acomodada em um suporte de alumínio, não havendo necessidade de 

filme condutor de ouro, visto que o próprio carvão ativado possuí propriedades de condução 

elétrica.  

 A análise de fisissorção de N2 foi realizada no Laboratório de Agroquímica e Meio 

Ambiente da Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR, em um equipamento Nova 

Sation A Quantachrome (NovaWin), utilizando massa de 0,0234 g da amostra e temperatura 

de 77,35 K. Nesta análise foram construídas isotermas de adsorção e dessorção de N2 no 

carvão ativado de caroço de pêssego para determinar a área superficial, volume de poros e o 

diâmetro médio dos poros. 

 A varredura do potencial zeta foi realizado em um equipamento Zeta sizer nano ZS, da 

marca Malvern Instruments, localizado no (CCMN) do campus CEDETEG, da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR. Para a análise foi preparada uma solução 

contendo de 0,01 g da amostra de carvão ativado de caroço de pêssego, em 50 mL de água 

destilada. Essa solução foi colocada em um ultrassom por 30 minutos, a fim de diminuir o 

tamanho das partículas. Feito isso, a amostra foi levada ao equipamento e realizada a 

varredura entre a faixa de pH de 2,0 a 12,0, a uma temperatura de 24,9 °C. 

 A análise de difração de raios X (DRX) foi realizada por um Difratômetro X-Ray 

Powder Diffraction XRD, Bruker D2 Phaser, com fonte de Cu Kα, λ=1,54 Å. O equipamento 

está localizado no Departamento de Química do campus CEDETEG, da Universidade 

Estadual do Centro Oeste, Guarapuava, PR. 

 As análises de número de iodo, cinzas e pH foram realizadas em duplicata no 

laboratório da empresa AlphaCarbo Industrial Ltda.- Guarapuava, Paraná, Brasil. A 

determinação do número de iodo foi realizada segundo o método ASTM D 4607-94 

(American Society for Testing and Materials). 
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  O teor de cinzas foi determinado a partir de 2,0 g do material, que foi transferido para 

um cadinho e em seguida levado à mufla na temperatura de 700 °C, sendo mantidos por cerca 

de 15 horas, até a completa calcinação do carvão. O resultado foi expresso pela porcentagem 

em relação à massa inicial da amostra. 

 Para o pH do carvão, foi utilizado um método de controle de qualidade de carvão 

ativado, segundo a ASTM D 3838-80 (1999). Para isso, foram utilizados 5,0 g de carvão em 

100,0 mL de água destilada, a solução foi aquecida e mantida em ebulição durante 5 minutos. 

Após resfriamento, o pH foi aferido através de um pH-metro. 

 A titulação de Boehm foi realizada no laboratório LabGati do campus CEDETEG, da 

UNICENTRO, Guarapuava, PR. Para a análise optou-se a titulação por retorno com hidróxido 

de sódio, praticado por (TOMASZEWSKI et al., 2003). Para isso, utilizou-se uma massa de 

500 mg de carvão ativado, que foi acondicionada em erlenmeyer de 250 mL e adicionados 50 

mL de ácido clorídrico 0,1 mol L
-1

 a fim de determinar os grupos básicos presentes no carvão 

ativado. Para a determinação dos grupos básicos, foram utilizadas 500 mg de carvão ativado, 

em erlenmeyer de 250 mL e para cada amostra adicionou-se alíquotas de 50,0 mL de cada 

base (NaOH, NaHCO3 e Na2CO3) na concentração de 0,1 mol L
-1

. Os frascos foram mantidos 

com agitação de 150 rpm durante 24 horas e após este período, as soluções foram filtradas e 

alíquotas de 10,0 mL foram retiradas. Na amostra contendo NaOH adicionou-se 15,0 mL de 

HCl 0,1 mol L
-1

 e então foi realizada titulação com NaOH 0,1 mol L
-1

,
 
na presença do 

indicador fenolftaleína. Para alíquota de Na2CO3, foram utilizadas cerca de 15,0 mL do ácido 

e para o NaHCO3, 20,0 mL de HCl 0,1 mol L
-1

. As duas últimas foram levadas para 

aquecimento até a ebulição, resfriadas até a temperatura ambiente e por fim tituladas com 

NaOH 0,1 mol L
-1

.  

 Para a determinação da quantidade de cada grupo (mEq/g), foi utilizada a equação 10: 

 

      (10) 

 

onde VT é o volume de HCl, Nb a concentração da solução de NaOH, Vb o volume da solução 

de NaOH gastos na titulação do branco, Vam o volume da solução de NaOH gastos na 

titulação da amostra, Val o volume da alíquota do filtrado e ma a massa de amostra utilizada. 
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4.4. ESTUDOS DE ADSORÇÃO 

  

 Todos os experimentos de adsorção foram realizados em banho termostatizado, 

modelo TE 420 da marca Tecnal, com agitação de 150 rpm e temperatura controladas e os 

valores de pH das soluções foram aferidos em pH-metro Labmeter PHS-3B previamente 

calibrado. Esses equipamentos estão localizados no Laboratório de Análise de Traços e 

Instrumentação - LabGati do campus CEDETEG, da UNICENTRO, Guarapuava, PR. 

 Foram construídas curvas analíticas de calibração, para todas as análises, a fim de 

determinar a concentração do corante após a adsorção. Essas curvas partiram de seis soluções, 

de concentração conhecida, do corante analisado e observada a absorbância para cada valor de 

concentração. Essas análises foram realizadas no espectrofotômetro UV-vis modelo SP2000 

UV da Spectrum, localizado no LabGati do campus CEDETEG, da UNICENTRO, 

Guarapuava, PR. Em seguida, foram construídos gráficos de absorbância versus concentração 

do corante e através dos coeficientes da regressão linear foi possível calcular a concentração 

do corante para qualquer valor dentro do intervalo da curva. 

 A quantidade adsorvida (q) foi obtida a partir da diferença entre as concentrações 

inicial (Ci) e final (Cf) do corante em solução (mg L
-1

), pela massa (m) do adsorvente usado 

(g) e pelo volume de solução (L), de acordo com a equação (11). 

           

       (11) 

 

 

4.4.1. Escolha do Corante 

 

 Para determinar o comprimento de onda (λ) de máxima absorção foi realizada a 

varredura entre 200 a 800 nm, no espectrofotômetro Varian Cary 50 UV-Vis, para cada 

corante reativo estudado, sendo eles: azul marinho, amarelo ouro, vermelho intenso e laranja 

16. Partindo disso, se fez possível a realização de testes de adsorção a fim de definir qual o 

melhor corante reativo para a sequência do estudo. O equipamento está localizado no 

Departamento de Química, do campus CEDETEG, da UNICENTRO, Guarapuava, PR.  
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Os testes de adsorção foram realizados utilizando soluções de 100,0 mg L
-1

 e 200,0 mg 

L
-1

 de corante em pH ácido (2,0), natural (5,0) e básico (8,0), para cada um dos quatro 

corantes, sendo todas as análises realizadas em duplicata. Neste estudo, foi adicionado um 

volume de 50,0 mL da solução de corante, com pH previamente aferido, a uma massa de 0,10 

g de carvão ativado. A solução foi levada ao agitador termostatizado, com temperatura de 25 

°C e agitação de 150 rpm, condições estas mantidas durante três horas.  Após este período, a 

solução foi transferida para um tubo Falcon de 50 mL e centrifugado a 2000 rpm por 5 min; o 

sobrenadante foi diluído e analisado por espectrofotometria UV-vis em seu λ de máxima 

absorção. As concentrações finais dos corantes foram obtidas através de suas respectivas 

curvas de calibração. 

 

 

4.4.2. Planejamento Fatorial para Adsorção do Corante Reativo Amarelo Ouro 

 

 O estudo foi realizado através de um planejamento fatorial 2
4
, utilizando como 

material adsorvente o carvão ativado de caroço de pêssego e o corante reativo amarelo outro 

como adsorvato. Através do planejamento fatorial foi estudada a influência das seguintes 

variáveis: temperatura, força iônica, massa do adsorvente e pH (Tabela 1), sendo que os 

valores dos níveis foram determinados a partir de estudos preliminares realizados pelo grupo 

de pesquisa. Os ensaios seguiram uma ordem randômica, foram realizados em triplicata e 

estão representados na Tabela 2. A influência das variáveis estudadas para a adsorção do 

corante reativo amarelo ouro com o adsorvente carvão ativado de caroço de pêssego, foram 

avaliados no nível de significância de 95% de confiança através do gráfico de Pareto. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas pelo software estatístico Statistica, versão 8.0. 
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Tabela 1 - Planejamento Fatorial 2
4
 para adsorção do corante reativo amarelo ouro com o carvão 

ativado de caroço de pêssego. 

Fatores Nível (-) Nível (0) Nível (+) 

pH 2,0 3,5 5,0 

Temperatura (ºC) 25 37,5 50 

Massa de adsorvente (g) 0,05 0,075 0,1 

Força Iônica (mol L
-1

) 0,00 0,005 0,01 

 

Tabela 2 - Matriz do Planejamento Fatorial 2
4
 para adsorção do corante reativo amarelo ouro com 

carvão ativado de caroço de pêssego. 

Ensaios 

Valor das Variáveis 

Temperatura 

(°C) 

Força Iônica 

(mol L
-1

) 

Massa do 

Adsorvente (g) 
pH 

01 25 (-1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 

02 25 (-1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 

03 25 (-1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 

04 25 (-1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 5,0 (1) 

05 25 (-1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 

06 25 (-1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 

07 25 (-1) 0,01 (1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 

08 25 (-1) 0,01 (1) 0,1 (1) 5,0 (1) 

09 50 (1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 

10 50 (1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 

11 50 (1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 

12 50 (1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 5,0 (1) 

13 50 (1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 

14 50 (1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 

15 50 (1) 0,01 (1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 

16 50 (1) 0,01 (1) 0,1 (1) 5,0 (1) 

17 37,5 (0) 0,005 (0) 0,075 (0) 3,5 (0) 
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  Inicialmente foram preparadas duas soluções estoque de corante, ambas com pH 

natural (5,0) e concentração de 200 mg L
-1

. Dessas, uma sem adição de KCl e outra com 

adição de 0,01 mol L
-1

 de KCl. Os ensaios foram realizados em erlemmeyer de 250 mL, 

utilizando um volume de 50,0 mL da solução estoque e a massa do adsorvente de acordo com 

o ensaio realizado. Os ajustes de pH foram realizados, previamente, com adição de HCl 0,1 

mol L
-1

. Em seguida, os frascos foram levados a um agitador termostatizado com controle de 

temperatura e agitação de 150 rpm, por um período de 24 horas. Em seguida, as amostras 

foram transferidas para tubos Falcon de 50 mL e centrifugadas para leitura de absorbância do 

sobrenadante no espectrofotômetro UV-Vis ajustado no comprimento de onda de máxima 

absorção (411 nm) para o corante reativo amarelo ouro. Por fim, a quantidade de corante 

adsorvida foi calculada utilizando a curva de calibração e a equação 11. 

 

 

4.4.3. Rede Neural Artificial Aplicado ao Planejamento Fatorial 

 

 Após a realização do planejamento fatorial, com um total de 17 ensaios, foi aplicada 

uma rede neural artificial utilizando o software Weka 3.9.1 (software livre) – Nova Zelândia. 

A rede neural artificial (RNA) foi treinada com 2/3 (66 %) do número de amostras. Os outros 

1/3 (34 %) das amostras restantes serviram para validar a RNA. A topologia da rede 

apresentou apenas uma camada com dois neurônios e como entradas os níveis de: 

temperatura, força iônica, massa do adsorvente e pH (Figura 6). A saída da RNA foi a 

quantidade adsorvida QA do corante reativo amarelo ouro. A rede do tipo perceptron 

multicamadas com taxa de aprendizado 0,2 e momento 0,3 e 500 épocas foi utilizada para a 

implementação da RNA. A validação cruzada com divisões de 10 % a cada rodada foi 

utilizada para o treinamento da RNA. 
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Figura 6 - Topologia da rede neural artificial mostrando as variáveis de entrada; temperatura (T), FI 

(força iônica), MA (massa do adsorvente) e pH (potencial hidrogeniônico), a camada única com dois 

neurônios e a quantidade adsorvida (QA) como saída da RNA, no experimento com adsorção ativada 

com caroço de pêssego. As linhas azuis representam as conexões entre os atributos de entrada e os dois 

neurônios na camada escondida e o resultado da RNA.

 

Fonte: O autor (2017). 

 

 A equação 13 mostra o modelo neuronal: 

 

     (13) 

 

onde, q é a quantidade adsorvida do carvão ativado com caroço de pêssego; w1, w2, w3 e w4 

são os pesos das variáveis de entrada (fatores) e T, FI, MA e pH são os fatores: temperatura, 

força iônica, massa do adsorvente e pH, respectivamente. 

 

 

4.4.4. Cinética de adsorção 

 

 Para o estudo cinético foi utilizado um erlenmeyer de 250 mL com 100,0 mL da 

solução de corante reativo amarelo ouro na concentração de 200 mg L
-1

, em pH 2,0 e força 

iônica 0,01 M de KCl. Os recipientes foram colocados em um banho termostatizado com 

agitação de 150 rpm, nas temperaturas de 25 °C, 35 °C, 45 °C e 55 °C por um período de 24 
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horas. Durante esse intervalo, foram coletadas alíquotas de 1,0 mL, centrifugadas durante 1 

minuto e realizada a leitura de absorbância em um espectrofotômetro UV-Vis (411 nm). 

 

 

4.4.5. Estudo de Equilíbrio de Adsorção 

 

 Para os estudos de equilíbrio de adsorção foram preparadas soluções do corante 

reativo amarelo ouro na faixa de 200 mg L
-1

 a 900 mg L
-1

. Em erlenmeyer de 250 mL foi 

adicionada uma massa de 0,050 g de carvão ativado e 50,0 mL da solução de corante em pH 

2,0 e força iônica de 0,01 mol L
-1

 de KCl. Os frascos foram colocados em um agitador 

termostatizado com temperatura controlada de 25 °C, 35 °C e 45°C e agitação de 150 rpm, 

por 6 horas. As soluções foram centrifugadas e a leitura de absorbância do sobrenadante foi 

realizada em 411 nm. 

 Para a interpretação das isotermas de Langmuir e de Freundlich foram utilizadas 

equações linearizadas representadas pelas equações 12 e 13, respectivamente. A construção de 

um gráfico Ce/qe versus Ce permite o calculo dos valores de KL e qm, por meio dos 

coeficientes linear e angular da equação 12, a qual representa a linearização da isoterma de 

Langmuir. Para a equação de Freundlich foi construído um gráfico de log qe versus log Ce, 

tornando possível a obtenção dos valores de KF e bF, pela equação linearizada 13 através dos 

coeficientes linear e angular, respectivamente. 

 

         (12) 

       (13) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO DE CAROÇO DE PÊSSEGO 

 

 

5.1.1. Espectroscopia de Infravermelho 

  

 Através da espectroscopia de infravermelho, foi possível obter o espectro apresentado 

na Figura 7. No espectro obtido pode-se observar a presença de algumas bandas, sendo elas 

encontradas nas regiões de 1600 – 1700 cm
-1

 associada a estiramentos de C=O de ácidos 

carboxílicos, acetonas e aldeídos; já as bandas observadas por volta de 1500 cm
-1

 são 

características de ligações C=C e C-H; as bandas em torno de 1350 – 1410 cm
-1

 são 

associadas a ligações -CH2- e a grupos metil (–CH3) ; entre 900 – 1200 cm
-1

, temos bandas 

características de C-O de éteres, lactonas e fenóis (XIE et al., 2014; LAZZARINI et al., 2016; 

OLIVEIRA et al., 2016; YAKOUT; EL-DEEN, 2016). 

 Algumas dessas bandas, como vibrações em torno de 1110 cm
-1

, as quais foram 

associadas com alongamentos de C-O e O-H de estruturas fenólicas e bandas entre 1460 – 

1550 cm
-1

, associadas à ácidos carboxílicos e lactonas, também foram encontradas por 

ÁLVAREZ-TORRELLAS et at. (2015), no estudo de adsorção do carvão ativado de caroço de 

pêssego para a adsorção do corante azul de metileno. 
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Figura 7 – Espectro de infravermelho do carvão ativado de caroço de pêssego. 

 

 

 

 

5.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 A morfologia da superfície do carvão ativado de caroço de pêssego está ilustrada nas 

Figuras 8 e 9. Pode-se observar que o material apresenta uma estrutura irregular, em formatos 

de lâminas e grânulos de diversos tamanhos, o que faz com que este não possua uma 

homogeneidade na distribuição das partículas, formando assim aglomerados. 

 Através das imagens de MEV foi possível observar a presença de porosidade no 

material, que é característica de carvões ativados, sendo que essa porosidade foi atribuída aos 

macroporos do material, que estão apresentados em formatos arredondados. 
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Figura 8 - Microscopia eletrônica de varredura do carvão ativado de caroço de pêssego em diferentes 

pontos (Ampliação 1.000 x). 

 

 

Figura 9 - Microscopia eletrônica de varredura do carvão ativado de caroço de pêssego 

(Ampliação 2.000 x). 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

5.1.3. Isotermas de Adsorção de N2 

 

 A Figura 10 apresenta a isoterma de adsorção de N2 para o carvão ativado de caroço de 

pêssego. Através desta análise foi possível determinar os valores de diâmetro e volume dos 

poros, assim como a área superficial do material (Tabela 3). 

 Através da Tabela 3, pode-se observar a área superficial obtida para o carvão ativado 

de caroço de pêssego, que apresentou cerca de 483 m² g
-1

; que apesar de ser um valor inferior 

ao obtido para o carvão ativado comercial (717,00 m
2
 g

-1
) (GUILARDUCI et al., 2006) e para 

o carvão ativado de pinus (783,90 m
2
 g

-1
) (LIMA et al., 2014), apresenta significância 

comparada a outros materiais, como é o caso do carvão ativado de osso de boi (126,4 m
2
 g

-1
) 

(MULLER; RAYA-RODRIGUEZ; CYBIS, 2009), o carvão ativado de ipê (454,50 m
2
 g

-1
) 

(NOBRE, 2013) e o carvão ativado de casca de tucumã (255,60 m
2
 g

-1
) (LIMA et al., 2014). 

Os carvões ativados comerciais possuem, geralmente, área superficial ente 450 a 1500 m
2
 g

-1 

(YEHASKEL, 1978), sendo assim, o carvão ativado de caroço de pêssego apresenta área 

superficial dentro dos padrões para uso comercial. 

 Outro fator observado na Tabela 3 é a porosidade do material, cujo volume total de 

poros é de 0,271 cm³ g
-1

, sendo 42 % mesoporos. Isso mostra que mesmo tendo uma 

predominância de microporos, o carvão ativado de caroço de pêssego, apresenta uma boa 

quantidade de poros capazes de adsorver moléculas de corante. Estudos como o de 

BANARJEE et al., (2015) mostram que o volume de poros do carvão ativado sintetizado do 

capim limão é de 0,48 cm³ g
-1

, e para o carvão ativado de semente de Camellia sinensis L, 

estudada por GAO et al., (2013) foi verificado um volume de poros de 0,78 cm³ g
-1

. 
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Figura 10 – Isoterma de adsorção de N2 do carvão ativado de caroço de pêssego. 

 

 

Tabela 3 – Parâmetros texturais para o carvão ativado de caroço de pêssego. 

Área superficial (m² g
-1

) 483 

Volume total de poros (cm³ g
-1

) 0,271 

Volume de microporos (cm³ g
-1

) 0,158 

Volume de mesoporos (cm³ g
-1

) 0,113 

Diâmetro médio dos poros (nm) 2,22 

 

 

5.1.4. Potencial Zeta 

 

 O comportamento obtido na análise do potencial zeta, em diferentes faixas de pH, está 

apresentado na Figura 11. Nesta Figura, pode-se observar que o carvão ativado de caroço de 

pêssego não apresenta um ponto isoelétrico (IEP); sendo este, entendido como a medida 

apenas da carga superficial da partícula e não do seu interior. A ausência do ponto IEP, indica 

que a superfície do carvão estará sempre carregada negativamente, favorecendo a adsorção de 

substâncias de caráter catiônico (LI et al., 2010; ROSSETO et al., 2009). Como o corante 

utilizado para o estudo possui um caráter aniônico, a sua máxima adsorção deve ser alcançada 
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no pH que possua o maior valor do potencial zeta observado, ou seja, no pH em que a carga 

superficial do carvão ativado de pêssego torna-se menos negativa, neste caso em pH próximo 

de 2,0. Potencial zeta negativo em todos os valores de pH, com ausência do ponto isoelétrico, 

também foi observado por AKTAS (2000) para o carvão ativado de baixa qualidade, 

denominado Rawdon. 

 

Figura 11 – Medidas de potencial zeta em diferentes valores de pH do carvão ativado de caroço de 

pêssego. 

 

 

 

5.1.5. Difração de Raios X  

 

 A Figura 12 mostra o difratograma do carvão ativado de caroço de pêssego, onde 

pode-se observar a ausência de linhas de base horizontal, característico de material amorfo, 

condizente com o material de estudo (carvão ativado) (BOUCHELTA et al., 2008). De acordo 

com o índice JCPDS, n° 75-1621, o difratograma de um carvão ativado, deve conter dois 

picos distintos em torno de 22-26° e 42-46°, sendo esses picos amplos, indicando que o 
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material possui carbono amorfo (SULISTIANTI; KRISNANDI; MOENANDAR, 2017). A 

Figura 10 expressa essa característica, apresentando esse padrão de difração para o carvão 

ativado, através de picos alargados, em 24° e 44°, sendo esses, característico de carbono 

grafítico hexagonal e carbono amorfo. 

 Algumas substâncias podem ser identificadas no difratograma de carvão ativado, 

oriundas da natureza e do processo de ativação do material, como é o caso do carvão ativado 

de sementes de tamarindo, ativado por KOH, no qual observou-se a presença de compostos de 

potássio na composição (MOPOUNG et al., 2015). Este comportamento não foi observado no 

difratograma do carvão ativado de caroço de pêssego, devido ao fato do processo de ativação 

deste ser físico, com a presença apenas de vapor de água e oxigênio.  

 

Figura 12 – Difratograma de raios X do carvão ativado de caroço de pêssego. 

 

 

 

5.1.6. Número de Iodo e Teor de Cinzas 

 

 O número de iodo está relacionado com a capacidade adsortiva do material e, segundo 

os parâmetros estabelecidos pela norma EB- 2133, para o fornecimento de carvão ativado 

pulverizado, utilizado na adsorção de impurezas no tratamento de água para o abastecimento 

público, o valor mínimo é de 600 mg g
-1

 (MULLER; RAYA-RODRIGUEZ; CYBIS, 2009). O 
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resultado obtido para o carvão ativado de caroço de pêssego foi de 408,15 mg g
-1

 com um 

desvio padrão de ± 3,62, podendo ser considerado insuficiente para o uso em tratamentos de 

água. O carvão ativado de caroço de pêssego apesar de não ter apresentado o valor mínimo 

exigido para este tipo de uso, pode ser considerado para utilização em outros casos, visto que 

alguns materiais, encontrados na literatura, apresentam valores de número de iodo menores, 

como é o caso do carvão ativado obtido a partir de resíduos de cervejeiras, que apresentou 

valor de 281 mg g
-1 

de iodo adsorvido (GONÇALVES et al., 2014). 

 Já o teor de cinzas apresentou um valor médio de 8,32 % com um desvio padrão de ± 

0,17. Este é um bom resultado, visto que as cinzas bloqueiam os poros do carvão, 

modificando a interação entre o adsorvente e o adsorvato, prejudicando a capacidade 

adsortiva do material (RIVERE-UTRILLA et al., 2005; RAMOS et al., 2009). O resultado foi 

bom, comparado aos encontrados na literatura para o carvão ativado do café, após a pirólise, 

atingindo um valor de 20 % de cinzas (RAMOS et al., 2009) e o carvão ativado obtido através 

do lodo biológico de indústrias têxtil e de papel, que foi de 24,65 %; justificado pelos autores 

devido ao tipo de matéria prima utilizada nessas indústrias, principalmente a indústria de 

papel, chegarem com uma quantidade considerável de areia (ODA, 2017). Já MORI et al, 

(2003), encontraram valores de teor de cinzas de 0,05 a 1,26 % para diversos tipos de 

madeiras, sendo o menor e maior valor observado para as madeiras peroba do campo e angico 

vermelho, respectivamente. 

 

 

 

5.1.7. Titulação de Boehm e pH 

 

  A partir das titulações, foi possível determinar a quantidade de grupos ácidos e 

básicos presentes na superfície do carvão ativado de caroço de pêssego, sendo os resultados 

obtidos apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultados dos grupos funcionais do carvão ativado de caroço de pêssego. 

 mEq g
-1 

G
ru

p
o
s 

F
u
n
ci

o
n
ai

s Grupos Ácidos 

Lactonas 0,032 ± 0,017 

Fenólicos 0,271 ± 0,061 

Ácidos carboxílicos n. e. 

Grupo Básico 0,712 ± 0,042 

 n. e. - não encontrado 

 

 A Tabela 4 mostra que a maior quantidade de grupos presentes na superfície, foram os 

grupos básicos, representando cerca de 70 % do total, caracterizando o carvão como básico. 

Entre os grupos ácidos, o grupo fenólico foi o de maior destaque, representando 

aproximadamente 27 % do total de grupos e em menor quantidade, também detectou-se o 

grupo lactona (3 %), enquanto que o grupo dos ácidos carboxílicos não foram encontrados. 

 A análise de pH resultou em um valor médio de 9,42, com um desvio padrão de ± 

0,01, sendo considerado um material alcalino. Este comportamento é explicado devido ao 

carvão ter grupos básicos, como cromeno e pironas, presentes na sua superfície, e quando este 

é submerso em água, desenvolve-se em sua superfície uma carga oriunda destes grupos. Este 

resultado reforça as respostas obtidas pelas análises da titulação de Boehm e do potencial zeta 

realizadas para o material (CASTILA; RÀMON; MARIN, 2000). 

 

 

5.2. ESCOLHA DO CORANTE 

 

 Neste estudo inicial foram realizados testes a fim de escolher o corante reativo a ser 

aplicado no planejamento fatorial. Para isso foi realizado uma varredura em 

espectrofotômetro UV-Vis a fim de obter o λ de máxima absorção para os corantes 

investigados, os quais estão destacados na Figura 13. 
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Figura 13 – Espectros de varredura no espectro UV-vis para os corantes reativos (A) Amarelo Ouro, 

(B) Azul Marinho, (C) Laranja 16 e (D) Vermelho Intenso. 

 

 

 Partindo dessas informações, foram realizados testes utilizando concentrações de 100 

mg L
-1

 e 200 mg L
-1

, sendo todas as análises executadas em duplicata e seguindo as mesmas 

condições experimentais (temperatura, pH, tempo de contato, rotação e força iônica) para 

todos os corantes. Os resultados das quantidades adsorvidas estão apresentados na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Resultados de adsorção do carvão ativado de pêssego para os diferentes corantes, nas 

concentrações de 100 mg L
-1

 e 200 mg L
-1

 e pH 5,0 (natural). 

Corante 
Quantidade Adsorvida (q, mg g

-1
) 

Ci = 200 mg L
-1 

Ci = 100 mg L
-1 

Amarelo Ouro 18,53 ± 1,42 20,19 ± 0,47 

Azul marinho 18,45 ± 0,51 20,00 ± 0,60 

Laranja 16 12,12 ± 0,05 12,81 ± 0,08 

Vermelho intenso 19,70 ± 0,10 19,97 ± 0,18 
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 Analisando os resultados da Tabela 5, verificou-se que o corante reativo amarelo ouro 

apresentou boa capacidade de adsorção para estas condições experimentais, assim como os 

corantes azul marinho e vermelho intenso. Além desse, outro teste foi realizado para auxiliar 

na escolha do corante, desta vez, variando o pH da solução. Para isso, foi utilizada a 

concentração de 100 mg L
-1

 de corante, 0,2 g de carvão ativado em pH 2,0 e pH 8,0, sendo os 

valores de adsorção expressos na Tabela 6. 

  

Tabela 6 – Resultados de adsorção do carvão ativado de pêssego para os diferentes corantes, na 

concentração de 100 mg L
-1

 em diferentes valores de pH. 

Corante 
Quantidade Adsorvida (q (mg g

-1
)) 

pH 2,0
 

pH 8,0 

Amarelo Ouro 0,0 15,48 ± 0,47 

Azul marinho 24,15 9,50 ± 0,60 

Laranja 16 0,0 11,12 ± 0,08 

Vermelho intenso 0,0 2,70 ± 0,18 

* adsorção total do corante 

 

 Conforme observado na Tabela 6, os resultados possuem variação na quantidade 

adsorvida, sendo que em alguns casos ocorreu a adsorção total do corante. Esse resultado se 

dá ao fato da característica aniônica dos corantes de trabalho e devido à superfície do 

adsorvente, que em pH abaixo de 7,0, está menos carregada negativamente, favorecendo a 

adsorção dos ânions. Já em pH 8,0 a maior adsorção foi observada para o corante reativo 

amarelo ouro. 

 Analisando os resultados do teste de adsorção, o corante escolhido para a aplicação no 

planejamento fatorial foi o corante reativo amarelo ouro, por apresentar uma melhor resposta 

ao adsorvente de estudo.  

 O corante amarelo ouro é classificado como um corante reativo, contendo a função 

azo; possui fórmula molecular: C16H16N4Na2O10S3 (Figura 14) e massa molecular: 566,49 g 

mol
-1

. Esse corante é solúvel em água e reage com algumas fibras (celulósicas, seda e lã), 

formando ligações covalentes (FLECK; TAVARES; EYNG, 2013). 
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Figura 14 – Estrutura molecular do corante reativo amarelo ouro.  

 

Fonte: CASTANHO; MALPASS; MOTHEO, (2006). 

 

 Trabalhos de adsorção com este corante podem ser encontrados na literatura aplicados 

a diversos tipos de adsorventes, tais como carvão ativado de casca de coco (BESINELLA 

JUNIOR et al., 2009), algas verdes (Chlorella vulgaris) (AKSU; TEZER, 2005), diatomita 

(AL-GHOUTI et al., 2005), casca de amendoim e de laranja (NASCIMENTO et al., 2014b), 

quitina (FILIPKOWSKA et al., 2004), argila (ÇAKMAK et al., 2017), carvão ativado obtido 

de serragem de madeira de pinus elliottii (SANTOS et al., 2015), entre outros. Dentre os 

trabalhos pesquisados até o momento, não foram encontrados estudos do corante reativo 

amarelo ouro com o adsorvente carvão ativado de caroço de pêssego. 

 

 

5.3. PLANEJAMENTO FATORIAL PARA A ADSORÇÃO DO CORANTE REATIVO AMARELO 

OURO 

 

Na sequência do estudo foi realizado um planejamento fatorial 2
4
, a fim de avaliar a 

influência das variáveis temperatura, massa do adsorvente, força iônica e pH da solução na 

adsorção do corante reativo amarelo ouro, assim como a interação entre estas, na remoção do 

corante reativo amarelo ouro pelo carvão ativado de caroço de pêssego. Os resultados obtidos 

através dos 17 ensaios realizados do planejamento fatorial estão apresentados na Tabela 7. Os 

resultados da quantidade do corante reativo amarelo ouro adsorvida pelo carvão de caroço de 

pêssego foram calculados através da Equação 11 e estão expressos pela quantidade média 

adsorvida (qm) e desvio padrão para cada ensaio. 
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Tabela 7 – Resultados do Planejamento Fatorial para adsorção do corante reativo amarelo ouro. 

Ensaio 

Valores das Variáveis 
qm* 

(mg g
-1

) 

Desvio padrão 

(mg g
-1

) Temp. 

(°C) 

Força iônica 

(mol L
-1

) 

Massa do 

Ads. (g) 
pH 

01 25 (-1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 131,90 2,95 

02 25 (-1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 117,47 2,43 

03 25 (-1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 39,20 1,00 

04 25 (-1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 5,0 (1) 36,50 0,96 

05 25 (-1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 137,80 1,90 

06 25 (-1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 123,50 2,23 

07 25 (-1) 0,01 (1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 40,53 0,70 

08 25 (-1) 0,01 (1) 0,1 (1) 5,0 (1) 39,73 0,65 

09 50 (1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 130,70 1,73 

10 50 (1) 0,0 (-1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 119,20 2,00 

11 50 (1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 36,07 0,91 

12 50 (1) 0,0 (-1) 0,1 (1) 5,0 (1) 34,27 0,55 

13 50 (1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 2,0 (-1) 135,70 1,47 

14 50 (1) 0,01 (1) 0,05 (-1) 5,0 (1) 138,13 2,24 

15 50 (1) 0,01 (1) 0,1 (1) 2,0 (-1) 42,13 0,58 

16 50 (1) 0,01 (1) 0,1 (1) 5,0 (1) 44,70 0,36 

17 37,5 (0) 0,005 (0) 0,075 (0) 3,5 (0) 81,34 0,36 

* quantidade média adsorvida (ensaios realizados em duplicata) 

 

 Pode-se observar que os ensaios que apresentaram maiores valores de quantidade de 

corante adsorvida foram os ensaios número 14 e 05, tendo como média 138,13 ± 2,24 mg g
-1

 e 

137,80 ± 1,90 mg g
-1

, respectivamente. Para o ensaio 14, utilizou-se uma temperatura de 50 

°C, força iônica de 0,01 mol L
-1 

de cloreto de potássio (KCl), massa de 0,05 g do adsorvente e 

um pH de 5,0; enquanto o ensaio 05 foi realizado em temperatura de 25 °C, com força iônica 

de 0,01 mol L
-1

 de cloreto de potássio (KCl), uma massa do adsorvente de 0,05 g e em pH 2,0. 

Verificou-se que nestes dois ensaios que foram utilizadas a mesma massa de adsorvente e a 

mesma força iônica da solução, com variação na temperatura e pH da solução. Deste modo, 
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foi aplicado um teste estatístico (teste de Tukey a 95 % de confiança) para verificar se existe 

diferença significativa entre os dois ensaios para definir qual condição experimental será 

utilizada para sequência do estudo de adsorção. 

 Observando os resultados obtidos através do teste de Tukey, ilustrado pela Figura 15, 

pode-se verificar que as melhores condições experimentais foram T5 (temperatura = 25 °C; 

força iônica = 0,01 mol L
-1

; massa do adsorvente = 0,05 e pH = 2,0), T13 (temperatura = 50 

°C; força iônica = 0,01 mol L
-1

; massa do adsorvente = 0,05 e pH = 2,0) e T14 (temperatura = 

50 °C; força iônica = 0,01 mol L
-1

; massa do adsorvente = 0,05 e pH = 5,0), que mostraram 

uma maior capacidade adsortiva do corante reativo amarelo ouro. O teste mostrou que não há 

diferença significativa entre os três ensaios, sendo os três representados pela letra (a). 

Portanto, tendo em vista em que os ensaios T13 e T14 apresentam condições com temperatura 

de 50 °C, o que demandaria um alto valor energético e que o T5 apresenta pH 2,0, que possui 

um potencial zeta mais favorável a adsorção (Figura 10) e temperatura ambiente (25 °C), a 

sequência do estudo de adsorção, estudo cinético e de equilíbrio de adsorção, foi realizada 

utilizando as condições do ensaio T5 (q = 137,80 mg g
-1

). 
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Figura 15 – Teste Tukey para o planejamento fatorial da adsorção do corante reativo amarelo ouro pelo 

carvão ativado de caroço de pêssego. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os 

ensaios. 

 

 Os valores preditos matematicamente desenvolvidos para este estudo podem ser 

obtidos através do modelo descrito pela equação 12: 

 

  (12) 

 

onde, Y é a resposta do planejamento (q), T a temperatura, FI a força iônica da solução, MA a 

massa do adsorvente e P o pH da solução.  

 A significância do modelo desenvolvido foi avaliada pela análise de variância, 

ANOVA a 95 % de confiança, com base nos valores do coeficiente de determinação (R
2
) e 

coeficiente de determinação ajustado (adj-R
2
). Os valores de R

2 
= 0,99754 e adj-R

2
 = 0,99694 

obtidos no estudo são consideravelmente altos, o que indica que existe uma boa 
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correspondência entre os valores experimentais e os preditos pelo modelo matemático (SILVA 

et al., 2011; GONÇALVES et al., 2014). 

 Através dos dados alcançados e do modelo empírico, foi possível a elaboração de um 

gráfico com os valores obtidos experimentalmente versus valores preditos, representado pela 

Figura 16. Logo, pode-se observar que os valores de q obtidos experimentalmente para cada 

ensaio se assemelham aos valores calculados a partir do modelo. 

 

Figura 16 – Relação entre os valores preditos e valores obtidos experimentalmente para a adsorção do 

corante reativo amarelo ouro pelo carvão ativado de caroço de pêssego. 
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 O gráfico de Pareto (Figura 17) e a Tabela 6 mostram que todas as variáveis estudadas 

foram consideradas significativas na adsorção do corante, apesar da temperatura estar no 

limite de significância (p = 0,05) e, portanto, ser a variável que apresentou menor influência 

para o estudo. Também foram observados efeitos de interação de segunda ordem entre as 

variáveis significativas estudadas, com exceção da interação entre a temperatura e a massa do 

adsorvente, As interações significativas de segunda ordem indicam que estas variáveis não 

podem ser estudadas separadamente, já que o efeito de uma variável depende do nível da 

outra. 

 



51 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados das variáveis temperatura (1), força iônica 

(2), massa do adsorvente (3) e pH (4) da solução para o planejamento fatorial 2
4
 realizado no estudo de 

adsorção do corante reativo amarelo ouro pelo carvão ativado de caroço de pêssego.
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Tabela 8 – Valores dos efeitos e erros padrões calculados para o planejamento fatorial 2
4
. 

Efeito Estimativa Erro padrão 

Média 84,00 ±0,338 

   

Efeitos Principais   

Massa do adsorvente -90,16 ±0,705 

Força iônica 7,12 ±0,705 

pH -5,07 ±0,705 

Temperatura 1,78 ±0,705 

   

Efeitos de interação entre as variáveis   

1x2 2,99 ±0,705 

1x3 -1,48 ±0,705 

1x4 2,99 ±0,705 

2x3 -1,85 ±0,705 

2x4 2,54 ±0,705 

3x4 4,38 ±0,705 

 

 A Figura 18 ilustra a influência de cada variável na adsorção do corante reativo 

amarelo ouro utilizando o carvão ativado de caroço de pêssego. Considerando os efeitos 

principais, os resultados de maior significância foram observados com a massa do adsorvente 

de 0,05 g, força iônica de 0,01 mol L
-1

e pH 2,0. Já a temperatura apresentou a menor 

influência, quando comparada às outras variáveis. Sendo assim, podemos observar que a 

razão dos efeitos da massa do adsorvente comparado aos demais fatores é de cerca de 12,7 

vezes para a  força iônica, 17,8 vezes para o pH e de 50,6 vezes quando comparado com a os 

efeitos causados pela temperatura. Por isso, todas as análises de massa do adsorvente em 

função de qualquer outro fator, terão características lineares devido à predominância da 

influência. 
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Figura 18 – Gráfico dos efeitos principais das variáveis temperatura, força iônica, massa do adsorvente 

e pH da solução na quantidade adsorvida (q) do corante reativo amarelo ouro utilizando carvão ativado 

de caroço de pêssego. 

 

 

 Através da Figura 18, foi verificado um aumento significativo na quantidade de 

corante adsorvida quando utilizou-se uma massa de adsorvente menor, o que indica que o 

melhor aproveitamento da capacidade adsortiva do carvão ativado é obtido em menores 

quantidades de adsorvente. Este comportamento também pode ser observado no estudo 

realizado por SANTOS et al., (2016), que justifica esse comportamento sendo decorrente da 

diminuição da área superficial do adsorvente, visto que o aumento da quantidade de carvão 

provoca um aglomeramento do material, dificultando o processo de adsorção do corante 

reativo laranja 107 pelo carvão ativado de pinus elliottii. Outros trabalhos como de 

FRANQUETO, (2017); REIS; LIMA; SAMPAIO, (2015), também observam essa influência, 

o que de acordo com os autores, pode ser atribuído à agregação de partículas do adsorvente, 

impedindo assim, a adsorção do adsorvato (REIS; LIMA; SAMPAIO, 2015). 
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 O aumento no pH da solução, de 2 para 5, provocou um decréscimo na quantidade de 

corante adsorvida. Em meio mais ácido, a superfície do adsorvente encontra-se com uma 

densidade de carga negativa menor, devido ao aumento na concentração de íons H
+
, 

aumentando assim a interação com corantes aniônicos. Este fato pode ser comprovado pela 

caracterização do material como pode se observar na análise do potencial zeta (Figura 11) e 

nos resultados obtidos através da titulação de Boehm (Tabela 4). O maior aproveitamento do 

potencial do adsorvente em baixos valores de pH também foi observado em outros trabalhos, 

como de ALJEBOREE; ALSHIRIFI; ALKAIM, (2017), em que a adsorção dos corantes 

amarelo DY 12 e azul maxilon GRL por carvão ativado de coco foi favorecida em pH 3,0. 

 Devido à basicidade do carvão ativado e pela característica aniônica do corante, a 

presença de um sal (KCl) tornou a superfície do adsorvente menos negativa, favorecendo 

assim a adsorção. Isso pode ser observado na Figura 18, onde o aumento da força iônica da 

solução facilitou a adsorção do corante, o que ocorre quando as interações entre as moléculas 

do adsorvente e os íons do sal são pequenas, pois a concentração do sal é relativamente baixa, 

não causando prejuízo na adsorção do adsorvato pelo adsorvente. Caso contrário, quando a 

concentração de sal é muito grande, essas forças se tornam atrativas, pois os íons do sal 

concorrem com as moléculas do adsorvato no caso o corante reativo amarelo ouro, pelos sítios 

ativos do adsorvente (CAMPOS et al., 2006). Este resultado está de acordo com o observado 

nos estudos de SANTOS et al., (2016), em que o aumento da força iônica de 0 para 0,4 mol L
-

1
 apresentou uma melhora na adsorção do corante reativo laranja 107 e de AL-KAIM (2007) 

que constatou um aumento na adsorção dos corantes Azul Básico e Vermelho Neutros com o 

aumento da adição de NaCl de 0,1 para 0,5 mol L
-1

, justificando que a adição de sal 

proporcionou um aumento de carga positiva da argila zeólita e consequentemente aumentando 

a interação atrativa entre os corantes e o adsorvente. Por outro lado, no estudo realizado por 

CHEN et al., (2017), onde os autores observaram que a capacidade adsortiva  do Corante 

Vermelho de Fenol por nanopartículas de organosílica foi reduzida com o aumento da força 

iônica de  0 para 0,4 mol L
-1 

de NaCl. 

 Na Figura 19 pode ser observado o efeito de interação de segunda ordem entre as 

variáveis massa do adsorvente e força iônica da solução na adsorção do corante reativo 

amarelo ouro com o carvão ativado de caroço de pêssego. Neste estudo verificou-se que o 

resultado mais expressivo na adsorção se deu com uma massa de 0,05 g do adsorvente, com 

ou sem adição de sal. Entretanto, com a adição do sal cloreto de potássio, a capacidade de 
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adsorção para o corante reativo amarelo ouro aumentou, independente da massa de adsorvente 

utilizada. 

 

Figura 19 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores força iônica e massa do adsorvente, aplicando planejamento fatorial 2
4
. 

 

 

 Na Figura 20 está representado o efeito de interação entre a força iônica e o pH da 

solução. Neste caso pode-se observar um aumento na quantidade de corante adsorvida em pH 

2,0 comparado ao pH 5,0, quando não há presença de sal na solução, visto que o adsorvato 

possui um caráter aniônico. Já com a adição de sal, a melhora na quantidade adsorvida ainda é 

evidente em pH 2,0, mas de forma menos acentuada do que em pH 5,0. Este resultado indica 

que a capacidade de adsorção obtida em pH 2,0 sem adição de sal pode ser alcançada em pH 

5,0, com adição de sal na concentração de 0,01 mol L
-1

. Isto comprova que estas duas 

variáveis não podem ser otimizadas separadamente, pois o efeito de uma variável tem 

dependência com os níveis da outra.  
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Figura 20 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores força iônica e pH, aplicando planejamento fatorial 2
4
. 

 

 

 Os efeitos de interação entre a massa do adsorvente e o pH da solução estão 

apresentados na Figura 21, onde observa-se que há um pequeno aumento na capacidade de 

adsorção em pH 2,0 em relação ao pH 5,0. Neste caso, o que se destaca é a influência da 

massa de carvão utilizada, visto que o aumento da dosagem do adsorvente de 0,05 g para 0,1 

g ocasionou uma diminuição da capacidade adsortiva do carvão ativado de caroço de pêssego 

em todos os valores de pH estudados. Por outro lado, quando foi utilizada massa menor, 

verificou-se um aumento na capacidade adsortiva do material para os valores de pH 

estudados. Este tipo de interação pode ser encontrado em estudos como o de MESQUITA; 

MARTELLI; GORGULHO, (2006), cuja adsorção do íon Cu (II) por carvão ativado oxidado 

foi facilitada pela adição de 0,1 mol L
-1 

de KCl em pH ácido (4,0). Outro trabalho que 

identificou esse tipo de interação foi o de OKONKWO et al., (2015), onde a adsorção de 

espiramicina por sementes de Garcinia kola, Veegum® (silicato de alumínio e magnésio) e 

carvão ativado foi favorecida quando utilizado 1,0 mol L
-1

 de NaCl em solução com pH baixo 

(1,2). 
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Figura 21 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores massa do adsorvente e pH, aplicando planejamento fatorial 2
4
. 

 

 

 A Figura 22 corresponde ao efeito de interação das variáveis força iônica e 

temperatura na adsorção do corante reativo amarelo ouro utilizando o carvão ativado de 

caroço de pêssego. No gráfico pode ser observado que a força iônica promovida pela adição 

de cloreto de potássio propicia um aumento significativo na adsorção do corante a 25 °C. 

Todavia, esta melhora na quantidade adsorvida é ainda mais significativa quando analisada a 

temperatura de 50 °C. A influência da temperatura na adsorção de corantes pode ser 

encontrada em outros estudos, como na adsorção do Corante Amarelo Tartrazina com carvão 

ativado de babaçu (RECK et al., 2016), cujo aumento da temperatura, acarretou aumento da 

difusão das moléculas do adsorvato, favorecendo um aumento, mesmo que pequeno, na 

capacidade de adsorção. 
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Figura 22 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores temperatura e força iônica, aplicando planejamento fatorial 2
4
. 

 

 

 As Figuras 23 e 24 apresentam os efeitos de interação entre temperatura e a massa do 

adsorvente e entre a temperatura e o pH da solução, respectivamente. Conforme já constatado 

anteriormente no estudo, a influência causada pela massa de adsorvente utilizada para a 

adsorção do corante reativo amarelo ouro é excepcionalmente maior do que a da temperatura, 

a qual se pode observar na Figura 14. Sendo assim, os maiores valores para a quantidade de 

corante adsorvida foram obtidos quando se utilizou a massa de 0,05 g de adsorvente, 

independente da temperatura estudada.  
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Figura 23 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores temperatura e massa do adsorvente, aplicando planejamento fatorial 2
4
. 

 

 

Na Figura 24 pode ser verificado que no pH natural da solução de corante (pH 5,0), o 

aumento da temperatura acarretou uma melhora na capacidade de adsorção do carvão ativado 

de caroço de pêssego. O aumento da temperatura da solução ocasiona um aumento na difusão 

das moléculas do corante sobre a superfície do adsorvente, favorecendo a adsorção. Embora 

esse efeito seja observado para valores de pH próximo de 5,0, quando analisados baixos 

valores de pH (2,0) a temperatura não apresenta nenhuma relevância para influenciar a 

capacidade adsortiva do material. Comportamentos em que a temperatura não causa grandes 

influências no processo de adsorção de corantes podem ser observados em estudos como o de 

AKAZDAM et al., (2017) e o de ZHANG et al., (2017), sendo que em ambos os casos, a 

temperatura pouco influenciou na adsorção quando comparadas as demais variáveis 

estudadas. Por outro lado, o pH da solução é uma variável que pode alterar a carga superficial 

do adsorvente, aumentando as cargas positivas dos sítios ativos da superfície do adsorvente, 

favorecendo a interação com espécies aniônicas, como o corante reativo amarelo ouro. 
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Figura 24 – Quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de 

pêssego em função dos fatores temperatura e pH, aplicando planejamento fatorial 2
4. 

 

 

 

 

5.4. REDE NEURAL ARTIFICIAL APLICADA AO PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

 A rede neural artificial (RNA) foi treinada com 2/3 (66 %) do número de amostras e os 

pesos de cada fator nos experimentos de adsorção com carvão ativado de caroço de pêssego 

são mostrados na Figura 25. 
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Figura 25 - Gráfico dos pesos nos nós da RNA para ensaios com adsorção de carvão ativado com 

caroço de pêssego. 

 

 

 Os pesos em cada nó relacionado a cada fator (Figura 25), confirmam os resultados 

encontrados pelo delineamento fatorial nestes experimentos. O principal fator reafirmado aqui 

pela RNA foi a massa do adsorvente MA, apresentando o maior peso na regressão por RNA 

entre todos os fatores estudados. 

 As figuras de mérito que atestam a qualidade da regressão por RNA (Tabela 9) 

mostram alto coeficiente de correlação: 99,17 % e 99,82 %, respectivamente, para os dados de 

treino e validação. 
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Tabela 9 - Figuras de mérito da modelagem para treino e validação da RNA em ensaios com 

adsorção ativada com caroço de pêssego. 

Figuras de mérito Treino da RNA Validação da RNA 

Coeficiente de correlação 99,17 % 99,82 % 

Média do erro absoluto 4,47 2,93 

Raiz quadrada do erro médio 5,68 3,33 

Erro absoluto relativo 10,47 % 6,88 % 

Raiz quadrada do erro relativo 12,65 % 7,56 % 

Total do número de amostras 35 17 

  

 Os vários tipos de erro também foram considerados baixos para este tipo de regressão 

baseada em RNA. Além disso, de acordo com a modelagem por RNA foi possível construir 

um gráfico dos valores preditos em função dos valores observados nos experimentos de 

adsorção (Figura 26).  

 

Figura 26 - Gráfico dos valores preditos em função dos valores observados nos experimentos de 

adsorção de carvão ativado com caroço de pêssego para o treino da RNA. 
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5.5.CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

 A cinética de adsorção foi analisada coletando alíquotas da solução contendo o 

adsorvente e o adsorvato, em diferentes intervalos de tempo, durante um período de 24 horas. 

O experimento foi realizado em duplicata para cada uma das quatro temperaturas (25 °C, 35 

°C, 45 °C e 55 °C) e o resultado da análise foi expresso em um gráfico representado pela 

Figura 27. 

 

Figura 27 – Representação da variação da quantidade adsorvida do corante reativo amarelo ouro em 

função do tempo em diferentes temperaturas. 

 

 

 Através da Figura 27 pode-se observar que o equilíbrio de adsorção foi atingido por 

volta de 6 horas de contato do adsorvente e adsorvato. Este resultado pode ser encontrado 

para todas as temperaturas analisadas, entretanto, o aumento na temperatura ocasionou uma 

maior quantidade adsorvida do corante. Durante a primeira hora de contato a adsorção do 

corante foi mais rápida, diminuindo gradativamente até atingir o equilíbrio. Isso se deve ao 

fato de que a quantidade de sítios ativos livres vai diminuindo conforme o tempo, até um 
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ponto em que a grande quantidade de moléculas já presentes nos sítios ativos forma uma força 

repulsiva que interfere na adsorção das moléculas do corante. 

 Para melhor interpretação dos resultados, foram aplicados modelos matemáticos de 

pseudo primeira ordem e de pseudo segunda ordem. Os parâmetros cinéticos do processo de 

adsorção do corante reativo amarelo ouro foram obtidos através de regressões lineares de cada 

modelo e apresentadas na Tabela 10. 

 

Figura 28 – Linearização das equações dos modelos de (a) pseudo primeira ordem e (b) pseudo 

segunda ordem em diferentes temperaturas. 
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Tabela 10 – Parâmetros dos modelos cinéticos estudados para a adsorção do corante reativo amarelo 

ouro por carvão ativado de caroço de pêssego em diferentes temperaturas. 

Modelos Cinéticos Parâmetros 
Temperatura 

25 °C 35 °C 45 °C 55 °C 

Pseudo primeira ordem 

k1 (min
-1

) 0,0292 0,0377 0,0225 0,0253 

qe calc (mg g
-1

) 217,15 223,47 230,67 238,42 

r
2 

0,9368 0,8452 0,8387 0,9446 

Pseudo segunda ordem 

k2 (mg g
-1 

min
-1

) 0,037 0,078 0,047 0,048 

qe calc (mg g
-1

) 239,40 248,13 254,15 262,40 

r
2
 0,9995 0,9993 0,9990 0,9995 

 qe exp (mg g
-1

) 230,50 241,98 245,98 252,60 

 

 Com base nas informações da Tabela 10, pode-se sugerir que o modelo de melhor 

correlação dos resultados experimentais, apresentando r
2
 superior a 0,999, para todas as 

temperaturas, foi o modelo de pseudo segunda ordem, o que indica que a etapa determinante 

do mecanismo cinético de adsorção é a quimissorção. Esse resultado também é encontrado no 

estudo realizado por CARVALH, FUNGARO e IZIDORO, (2010), cujo controle de 

velocidade da adsorção do corante reativo laranja 16 por zeólita sintética envolve mecanismos 

de quimissorção, assim como na remoção do fármaco cloranfenicol por carvão ativado 

estudada por LACH e OCIEPA-KUBICKA, (2017). Os valores de qe calculados pelo modelo 

de pseudo segunda ordem estão de acordo com os valores de qe obtidos experimentalmente, 

confirmando o melhor ajuste dos dados experimentais. 

 

 

5.6. ESTUDO DE EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO 

 

 Os resultados do estudo de equilíbrio de adsorção do corante reativo amarelo ouro 

pelo carvão ativado de caroço de pêssego estão representados na Figura 29. Pode-se observar 

que o aumento na concentração do corante, resulta em um aumento na quantidade adsorvida 

até um ponto a qual se atinge a capacidade máxima do material. Outro fator a ser observado, é 

que o aumento na temperatura do sistema resultou em um aumento considerável na 

quantidade adsortiva do corante no equilíbrio.  
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Figura 29 – Isoterma de equilíbrio de adsorção do corante reativo amarelo ouro pelo carvão ativado de 

caroço de pêssego em diferentes temperaturas. 

 

 

 A aplicação dos modelos de isotermas de Langmuir e de Freundlich pode auxiliar na 

interpretação do equilíbrio de adsorção. Os resultados obtidos a partir das isotermas em 

diferentes temperaturas foram determinados por regressão linear e os parâmetros obtidos estão 

expressos na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Parâmetros das isotermas de adsorção para a adsorção do corante reativo amarelo ouro por 

carvão ativado de caroço de pêssego em diferentes temperaturas. 

Isoterma Parâmetros 
Temperatura 

25 °C 35 °C 45 °C 

Langmuir 

KL 0,068 0,073 0,080 

qm (mg g
-1

) 509,6 517,72 585,13 

r
2 

0,9997 0,9994 0,9992 

Freundlich 

KF 0,123 0,139 0,272 

bF 145,13 186,90 223,30 

r
2 

0,9406 0,8984 0,8241 

 

 Através da Tabela 11 é possível observar que o modelo de isoterma proposto por 

Langmuir foi o que melhor correlacionou o processo de adsorção em estudo, obtendo um 

coeficiente de determinação superior a 0,999 para todas as temperaturas. Este fato sugere que 

há a formação de uma monocamada de adsorvato na superfície do adsorvente e isto ocorre 

pela presença de sítios ativos definidos, com energia uniforme, que acomodam apenas uma 

molécula de corante (TAGLIAFERRO et al., 2011). A Tabela 11 também apresenta os valores 

da constante de equilíbrio da adsorção (KL), referente à interação do adsorvato com a 

superfície do adsorvente. Pode-se observar que os valores de KL também aumentam com a 

elevação da temperatura, ou seja, o aumento da temperatura afeta a interação entre adsorvente 

e adsorvato (PATHANIA; SHARMA; SINGH, 2017). 

 Através do modelo de isoterma de Langmuir foi possível determinar a quantidade 

máxima adsorvida (qm), que foi de 585,13 mg g
-1

 na temperatura de 55 °C. Outros estudos 

com este corante obtiveram valores inferiores a este estudo: 243 mg g
-1

, a uma temperatura de 

40 °C no estudo realizado por BESINELLA JUNIOR et al., (2009) para a adsorção com 

carvão ativado de casca de coco; 52,8 mg g
-1

 para a adsorção com algas verdes (Chlorella 

vulgaris) a 25 °C (AKSU; TEZER, 2005); 170,20 mg g
-1

 a 60 °C, no estudo de AL-GHOUTI 

et al., (2005) com diatomita; 10,6 mg g
-1

 em temperatura ambiente com adsorvente 

proveniente de casca de amendoim e de laranja (NASCIMENTO et al., 2014) e 214,00 mg g
-1

 

a temperatura ambiente no estudo de FILIPKOWSKA et al., (2004) com quitina como 

adsorvente. Por outro lado, outros estudos obtiveram capacidade de adsorção maiores, como a 

adsorção do corante por argila com uma quantidade adsorvida de 680,30 mg g
-1

 em 50 °C 
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(ÇAKMAK et al., 2017), assim como no estudo de Santos et al. (2016), que investigou a 

adsorção do corante amarelo ouro por carvão ativado preparado da serragem de madeira de 

pinus elliottii, que obteve um valor de qm de 611,4 mg g
-1 

em temperatura de 55 °C. 

 

 

5.7. PARÂMETROS TERMODINÂMICOS 

 

 Aplicando os modelos matemáticos de isotermas, observamos que o modelo proposto 

por Langmuir foi o que melhor descreveu o processo de adsorção do corante reativo amarelo 

ouro. Visto isso, através das constantes de equilíbrio KL, obtidas em diferentes temperaturas, 

foram utilizadas para a realização do estudo termodinâmico (ΔG°ads, ΔH°ads e ΔS°ads). 

Esses valores foram calculados a partir da inclinação da reta do gráfico ln KL versus 1/T 

(Figura 31) pela equação de Van’t Hoff (equação 8). 

 

Figura 30 - Gráfico obtido a partir da Equação proposta por Van’t Hoff para calcular os parâmetros 

termodinâmicos de adsorção do corante reativo amarelo ouro por carvão ativado de caroço de pêssego. 

 

Os valores de ΔH°ads, ΔS°ads e ΔG°ads obtidos podem ser observados na Tabela 12. 

Os valores positivos de entalpia sugerem que o processo de adsorção do corante absorve calor 
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da vizinhança, e por isso é caracterizado com um processo endotérmico (FAN et al., 2009), 

além disso, o valor da entalpia na ordem de 20 kJ mol
-1

 indicam que as moléculas do corante 

são adsorvidas fisicamente, devido as fracas interações envolvendo forças de Van der Waals 

(SHIMMEL et al., 2010). Esse fator pode ser comprovado pelo aumento da capacidade 

adsortiva do carvão quando utilizado em temperaturas maiores. A entropia de adsorção indica 

que o aumento da temperatura ocasiona uma maior afinidade entre adsorvente e o adsorvato, 

causada pelo aumento da liberdade das moléculas do adsorvato (OBAID, 2011). Já os valores 

negativos para ΔG°ads, indicam que o processo de adsorção do corante é espontâneo. Essas 

características podem ser encontradas em trabalhos com o de GOPINATHAN, BHOWAL e 

GARLAPATI, (2016), para a adsorção de corantes básicos por carvão ativado comercial e por 

OYELUDE, AWUDZA e TWUMASI, (2017) na adsorção de corante amarelo eosina por 

folhas de Tectona grandis. 

 

Tabela 12 – Resultados dos parâmetros termodinâmicos para a adsorção do corante reativo amarelo 

ouro por carvão ativado de caroço de pêssego. 

Temperatura ΔH°ads (kJ mol
-1

) ΔS°ads (J K
-1

 mol
-1

) ΔG°ads (kJ mol
-1

) 

25 °C 29,70 0,8918 -236,19 

35 °C 31,47 0,9282 -254,55 

45 °C 34,39 0,9450 -266,26 
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6. CONCLUSÕES 

 

 O planejamento fatorial 2
4
 para a adsorção do corante reativo amarelo ouro pelo 

carvão ativado de caroço de pêssego apresentou significância para todas as variáveis 

estudadas, sendo elas: temperatura, força iônica, massa do adsorvente e pH. O modelo 

desenvolvido obteve uma boa correlação (R
2 

= 0,99754), indicando que a equação descreve 

corretamente as respostas obtidas experimentalmente. 

 Este estudo mostrou que a massa do adsorvente é a variável que mais influenciou o 

processo de adsorção, sendo a melhor resposta, obtida com uma massa de 0,05 g. Já as demais 

variáveis apresentaram uma menor significância na adsorção do corante, indicando que as 

melhores condições para temperatura, força iônica e pH foram de 50 °C, 0,01 mol L
-1

 e 2,0, 

respectivamente, quando analisadas separadamente. Já as interações entre as variáveis 

estudadas, indicaram o ensaio 05 como a melhor condição para a adsorção do corante reativo 

amarelo ouro pelo carvão ativado de caroço de pêssego; nele foi utilizado uma temperatura de 

25 °C, força iônica de 0,01 mol L
-1

, 0,05 g do adsorvente, em pH 2,0, obtendo um quantidade 

adsorvida de 137,80 mg g
-1

. 

 O modelo neuronal obtido através do treinamento da rede neural artificial mostrou 

uma boa qualidade de resposta, obtendo um coeficiente de correlação de 99,17 % para o seu 

treinamento e de 99,82 % para a sua validação. Os pesos das variáveis temperatura, força 

iônica, massa do adsorvente e pH foram compatíveis com os resultados obtidos no 

delineamento fatorial dos experimentos. 

 Através do estudo cinético de adsorção foi possível encontrar o tempo necessário para 

a adsorção do corante reativo amarelo ouro pelo carvão ativado do caroço de pêssego atingir o 

equilíbrio em diferentes temperaturas (25 °C, 35 °C, 45 °C e 55 °C). O equilíbrio pode ser 

observado após 6 horas para todas as temperaturas, sendo que a primeira hora de contato, 

entre adsorvente e adsorvato, é o período de maior adsorção. A partir deste estudo, também foi 

possível aplicar modelos matemáticos de pseudo primeira e pseudo segunda ordem, a fim de 

concluir qual o mecanismo predominante para essa adsorção. Os resultados mostraram que o 

modelo que melhor descreve essa adsorção é o de pseudo segunda ordem, o que sugere que a 

etapa principal do mecanismo de adsorção é a quimissorção. 

 O estudo de equilíbrio indica que o aumento da concentração de corante na solução 

acarreta um aumento na capacidade adsortiva do carvão ativado de caroço de pêssego, até que 
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haja uma saturação do adsorvente. Também podemos observar que o aumento na temperatura, 

ocasiona um aumento na quantidade adsortiva do material, sendo o valor de máxima 

quantidade adsorvida de 585,13 mg g
-1

 para a temperatura de 45 °C. 

 A aplicação dos modelos de isotermas de Langmuir e de Freundlich indicou que o 

primeiro modelo é o que melhor descreve a adsorção, sugerindo que há a formação de uma 

monocamada do corante reativo amarelo ouro na superfície do carvão ativado de caroço de 

pêssego. 

 Através do estudo termodinâmico, podemos observar que o processo de adsorção do 

corante reativo amarelo ouro é endotérmico, cujo calor é absorvido do meio, e de natureza 

física. Os valores de entropia indicam que o aumento da temperatura ocasiona um aumento na 

desordem das moléculas, aumentando assim a afinidade entre adsorvente e adsorvato. Já os 

valores negativos para energia livre de Gibbs, são indicativos de que o processo é espontâneo. 

 Os resultados mostraram que o carvão ativado de caroço de pêssego apresentou uma 

capacidade de adsorção do corante reativo amarelo ouro significativa. Visto isso, podemos 

considerar que o resíduo caroço de pêssego tem grande potencial de remoção de corantes e 

pode ser uma alternativa para o tratamento de efluentes. 
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