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Introdução
Carvões  ativados  são  materiais  de  superfície 
porosa  com  propriedades  adsortivas,  sendo 
conhecidos  pela  humanidade  desde 
aproximadamente 1500 a.C. O carvão passou a ser 
usado de forma industrial a partir da primeira guerra 
mundial  para  a  produção  de  máscaras  para 
proteção  contra  gases  tóxicos,  e  posteriormente 
passou a ser estudado e usado para aplicações em 
tecnologias de controle de poluição .  A capacidade 
de  adsorção  desses  carvões  depende  de 
características como área superficial, distribuição e 
tamanho de  poros,  grupos funcionais  superficiais, 
polaridade, solubilidade,  pH do meio,  presença de 
outros  íons  no  meio  e  tamanho  da  molécula  do 
adsorbato [1].  Atualmente os problemas ambientais 
tem se tornado mais críticos e frequentes e, devido 
ao aumento na conscientização e rigidez das regras 
ambientais,  tem-se  grande  interesse  em 
desenvolver  tecnologias  adequadas  para  o 
tratamento de efluentes. A contaminação das águas 
naturais é um grande desafio a ser superado pela 
sociedade  moderna  e,  nesse  contexto,  um  dos 
problemas  são  justamente  os  corantes  presentes 
nos  efluentes  têxteis.  Este  tipo  de  efluente  é 
extremamente  tóxicos,  interferindo  nos  sistemas 
aquáticos  e,  consequentemente,  na  biota  de 
ecossistemas.  O  objetivo  deste  trabalho  é  a 
caracterização  de  um  carvão  ativado  comercial 
(IMPEX®)  e  a  sua  posterior  utilização  como 
adsorvente  de  um  corante  têxtil  azul  a  base  de 
cloreto  de  sódio,  corante  azo/corante  estilbeno  e 
dispersante.

Resultados e Discussão
O difratograma do carvão  mostrou a presença de 
carbono grafite hexagonal, além de SiO2 hexagonal. 
A micrografia (MEV) mostrou uma superfície pouco 
porosa  (figura  1).  A  granulometria  mostrou  que 
54,3%  do  carvão  foram  retidos  em  peneira  100 
MESH,  e  23,8%  em  200  MESH.  O  restante  da 
amostra ficou retido em peneiras variando entre 20 
e 50 MESH.   A análise do PCZ evidenciou que o 
carvão  ativado  possui  cargas  negativas  em  sua 
superfície. 

Figura 1. Micrografia do carvão comercial IMPEX – 
aumento de 3000X.

 Estudos de adsorção mostraram que o tempo de 
equilíbrio com o corante é de cerca de 5 min, e que 
pHs mais básicos favorecem a adsorção do mesmo. 
Dois  modelos  de  isotermas  de  adsorção  foram 
testados,  Langmuir  e  Freundlich.  Os  melhores 
ajustes  se  deram  com  a  forma  linearizada  da 
equação  de  Freundlich,  e  desta  forma  podemos 
supor  que  esta  adsorção  ocorre  em  sítios 
energeticamente heterogêneos e em policamadas. 
Os parâmetros obtidos da equação foram n= 2,68 e 
k=  0,837  g.g-1.  Como  n  está  distante  de  10,  o 
processo é reversível;  ainda, como é diferente de 
1,0, este é mais um indicativo  de que a adsorção 
ocorre em policamadas.

Conclusões
O difratograma evidenciou a presença de carbono 
grafite hexagonal; a imagem de MEV mostrou que o 
carvão é pouco poroso; a granulometria evidenciou 
granulos da ordem de 100 a  200 MESH em sua 
maior parte; O carvão possui cargas negativas em 
sua superfície e um pH básico facilita a adsorção do 
corante. A isoterma de Freundlich é o modelo que 
mais  se  adequou  ao  processo  de  adsorção 
investigado,  ou  seja,  a  adsorção  ocorre  em 
policamadas e em sítios de adsorção heterogêneos.
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