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Remoção do corante azul de metileno em meio aquoso, empregando 

carvão ativado oriundo da pirólise da torta da mamona. 
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Introdução 

Águas residuais de indústrias têxteis, de 

cosméticos, de fabricação de papéis, entre outras, 

apresentam corantes em sua composição. A 

presença destes na água impossibilita a penetração 

da luz solar, dificultando o processo de fotossíntese 

das plantas marinhas
1
. Por esta razão, se faz 

necessária a remoção destes corantes antes do 

descarte destes resíduos industriais no meio 

ambiente. Carvão ativo comercial é um material 

amplamente utilizado para esta finalidade, porém 

existe um custo associado a sua utilização (250 g - 

aproximadamente R$ 100,00).  

Neste contexto, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a utilização do carvão ativado obtido 

da pirólise da torta da mamona como material 

adsorvente para a remoção do corante catiônico 

azul de metileno (MB). A pirólise desta oleaginosa 

visa à produção de óleo, e o carvão produzido é um 

resíduo deste processo. Sendo assim, a ativação e 

posterior aplicação deste carvão, não só gera um 

destino para este rejeito, como também reduz o 

custo com a compra de carvão ativo comercial.  

Parte Experimental 

A pirólise da torta da mamona foi realizada no 

reator modo batelada Heraus R/O, em atmosfera 

inerte (N2) e 380 
o
C. No processo de ativação, a 

mistura carvao-ácido sulfúrico (1:1), foi mantida sob 

agitação a 200 
o
C. O produto foi resfriado, lavado e 

neutralizado antes dos ensaios
2
.   

Uma solução estoque de MB 2x10
-4

 mol L
-1 

foi 

preparada, e para a realização dos experimentos a 

solução foi diluída 10 vezes. O estudo da cinética de 

remoção foi feito em tubos falcon contendo 50 mL 

de solução de MB em contato com massas de 1, 3, 

5 e 7 mg de carvão ativado, respectivamente, sob 

agitação. Em seguida as soluções foram 

centrifugadas durante 10 minutos (1800 rpm) e parte 

do sobrenadante foi retirada para realização da 

análise espectrofotométrica e construção das curvas 

de cinética. O estudo em questão foi realizado 

utilizando o espectrofotômetro Femto 700 Plus, 

ajustado em 660 nm.  

 

Resultados e Discussão 

Os resultados mostram que após 5 minutos de 

agitação e com massa de 7 mg, a absorvância da 

solução foi reduzida em torno de 85%, mostrando 

que o desempenho do produto testado foi 

equivalente ao do carvão ativo comercial (90%). 

A adsorção do MB na superfície do carvão sofre 

influência do pH do meio. Em pH=10 a absorvância 

da solução foi reduzida em torno de 95%, redução 

significativamente superior aos valores obtidos em 

pH mais baixo. Isso acontece, pois em pH mais alto, 

não existem moléculas de H
+
 suficientes para 

competir com o corante catiônico pelos sítios 

negativos do carvão, desta forma a remoção do MB 

é mais efetiva.   

A presença de surfactante (dodecilsulfato de sódio 

– SDS, 2x10
-4

 mol L
-1

) na solução contendo MB 

também foi um parâmetro avaliado, uma vez que os 

resíduos industriais podem conter este tipo de 

substância. Com 5 minutos de agitação, na ausência 

do surfactante, a redução da absorvância foi de 

68%, enquanto que na presença do mesmo, foi de 

20%. Após 30 minutos de ensaio, a remoção foi 

praticamente completa em ambas as situações, ou 

seja, o surfactante influencia a cinética do processo.   

Conclusões 

O carvão testado apresentou eficiência significativa 

na remoção de azul de metileno em meio aquoso, 

equiparando-se ao carvão ativo comercial. Fatores 

como pH e presença de surfactante no meio, 

influenciam o processo de remoção do corante. 

A ativação do rejeito da pirolise da torta da 

mamona é uma alternativa tanto para o descarte 

deste material quanto para a redução de custos com 

o tratamento de águas contaminadas com o corante 

MB. 
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