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RESUMO 

Neste trabalho foram determinados os parâmetros cinéticos e termodinâmicos da 

adsorção de três fármacos (sulfametoxazol (SMX), diclofenaco (DCF) e estradiol (E2)) 

em três tipos de carvão ativado em pó (pinus, CAPI; mineral, CAPII; e casca de coco, 

CAPIII) e nanotubos de carbono (NTC). Os resultados indicaram que não houve a 

formação de NTC de boa qualidade e por consequência a adsorção em NTC foi 

desfavorável para os fármacos estudados, ao passo que o CAPI foi o melhor carvão 

dentre os testados, provavelmente porque é básico e apresenta diâmetro médio dos 

poros (12,09 Å) compatível com o tamanho (10 a 12 Å) dos fármacos testados. A 

adsorção dos três fármacos com CAPI se mostrou favorável, com energia livre de Gibs 

na faixa de -28 a -30 kJ.mol
-1

. Os ensaios de adsorção com CAPI conduzidos a 25 
o
C 

indicaram valores de capacidade máxima (QMAX) de 135,94; 259,63 e 73,83 mg.g
-1

 para 

SMX, DCF e E2, respectivamente. Langmuir foi o melhor modelo de equilíbrio para 

descrever a adsorção de SMX, sendo que para, DCF e E2, o modelo de Freundlich foi o 

que melhor se ajustou aos dados experimentais. Os dados indicam que, provavelmente, 

houve interação eletrostática entre o CAPI e os fármacos SMX e DCF, ao passo que 

para o E2 a adsorção ocorreu por fracas forças de van der Waals. Para os estudos 

cinéticos o modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou a todos os 

fármacos, com tempo de equilíbrio de 120 min. O estudo de competição adsortiva 

mostrou que a adsorção de E2 foi prejudicada pela presença do SMX e DCF, que, 

comparado aos estudos monocomponentes, foram adsorvidos em menor quantidade 

pelo CAPI, com valores de QMAX de apenas 16 e 14 mg.g
-1

, respectivamente.  

 

 

 

Palavras Chave: adsorção, cinética, termodinâmica, fármacos, desreguladores 

endócrinos, carvão ativado, tratamento de água. 
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ABSTRACT 

In this study it was determined the kinetic and thermodynamic parameters of adsorption 

of three drugs (sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF) and estradiol (E2)) in three 

types of powdered activated carbon (pinus, PACI; mineral, PACII and coconut shell, 

PACIII) and carbon nanotubes (CNT). The results indicated that the adsorption with 

CNT was unfavorable for the studied drugs due to the fact of bad quality of CNT 

produced while PACI was the best adsorbent among the cabons, probably because it is 

basic, and has an average pore diameter (12.09 Å) consistent with the size (10 to 12 Å) 

of the tested drugs. The adsorption of the three drugs with PACI proved favorable with 

Gibbs free energy in the range of -28 to -30 kJ.mol
-1

. The adsorption isotherm models 

lead to values of maximum capacity (QMAX) of 135.94; 259.63 and 73.83 mg.g
-1

 at 

temperature of 25
o
C for SMX, DCF and E2, respectively. Langmuir was the best model 

to describe the SMX adsorption, however for DCF and E2, the Freundlich model best 

fited the experimental data. The results indicate there was probably an electrostatic 

interaction between PACI and SMX and DCF drugs, while E2 adsorption seemed to 

have occurred by weak van der Waals forces. For kinetic studies the model of pseudo-

second order was the one that best fitted to all drugs adsorption data. The ideal contact 

time found for the adsorption process was 120 min. About the competition study, it was 

observed that the adsorption of E2 was hampered by the presence of SMX and DCF, so 

that the adsorption capacity (QMAX) was much lower (16 and 14 mg g
-1

, respectively) 

when compared to monocomponent studies. 

 

 

 

Key words: Adsorption , Kinetics , Thermodynamics , microcontaminants emerging , 

activated carbon , carbon nanotube  
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1  INTRODUÇÃO 

Os fármacos são os compostos orgânicos de maior utilização em todo o mundo com 

enormes benefícios para toda a sociedade. O elevado consumo humano, assim como práticas 

veterinárias e industriais geram a contaminação tanto da água superficial como subterrânea 

com tais compostos. A presença de fármacos no ambiente aquoso tem recebido grande 

atenção dos especialistas, uma vez que tais compostos em água representam um risco 

emergente, principalmente para a biota aquática devido à capacidade desses compostos 

interferirem adversamente em diferentes organismos, ainda que em baixíssimas concentrações 

(KUMMERER, 2009a). Diferentes classes de fármacos como antibióticos, anti-inflamatórios, 

analgésicos, antilipêmicos, anticonvulsionantes e hormônios têm sido comumente 

encontrados na faixa de ng.L
-1

 a µg.L
-1

 em efluentes de estações de tratamento de esgoto 

(ETE), em águas superficiais e subterrâneas, e em efluentes de estações de tratamento de água 

(ETA) (RODRIGUES, 2012; SANSON, 2012).  

As substâncias denominadas desreguladores endócrinos (DE) pertencem à classe dos 

chamados ‘microcontaminantes emergentes’, e têm esse nome por apresentarem a capacidade 

de interferir no funcionamento normal do sistema endócrino. Tais poluentes exercem seus 

efeitos simulando as ações dos hormônios endógenos (efeito agonista) ou provocando o 

bloqueio dos receptores nas células que recebem os hormônios (efeito antagonista). Tal 

mecanismo impede a ação dos hormônios naturais e modifica o padrão natural de síntese dos 

mesmos (MILLS e CHICHESTER, 2005). Em seres humanos algumas consequências como a 

redução da quantidade de esperma, o aumento da incidência de câncer de mama, de testículo, 

da próstata e a endometriose são observadas (BERGMAN et al., 2012).  

Mediante tais intercorrências, questões relacionadas à qualidade das águas têm sido 

extensivamente discutidas, tendo em vista que se trata de um recurso natural imprescindível a 

um largo espectro de atividades humanas e dentre tais atividades, destaca-se o abastecimento 

público (SANDERSON et al., 2004). 

As estações de tratamento de água (ETA) no Brasil são comumente projetadas para 

atingirem elevadas eficiências de remoção de material particulado, bem como de micro-

organismos patogênicos. Entretanto, o dito “tratamento convencional” ou “de ciclo completo” 

(coagulação, floculação, sedimentação ou flotação, filtração e desinfecção) empregado na 
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maioria das ETA, não apresenta elevada eficiência na remoção de compostos dissolvidos ou 

de microcontaminantes orgânicos, demandando assim estudos sobre novas técnicas e 

processos complementares de tratamento (YOON et al., 2007; CHOI et al.; 2006 e LIMA, 

2013). As eficiências de remoção dos microcontaminantes na ETA variam de acordo com a 

tecnologia utilizada e a substância a ser removida, mas os mecanismos normalmente 

envolvem a sua adsorção nos sólidos suspensos retidos nos decantadores e filtros de areia 

(SANTOS et al., 2010). 

O fenômeno de adsorção é uma operação unitária que envolve o contato entre um 

sólido e um fluido, originando uma transferência de massa da fase fluida para a superfície do 

sólido. O processo de adsorção é muitas vezes reversível, de modo que a modificação da 

temperatura e/ou pressão (no caso da adsorção de gases) pode provocar a dessorção do soluto 

adsorvido (FOUST et al., 1982). Vários fatores podem alterar a capacidade adsortiva do 

adsorvente, dentre eles pode-se citar as interações adorvente-adsorvato, pH do meio, 

temperatura e tempo de contato. O carvão ativado apresenta grande destaque, sendo um dos 

adsorventes mais utilizados. Tal fato deve-se a algumas características pertinentes a esse 

adsorvente, como baixo custo (comparado às resinas de troca iônica e aos processos 

oxidativos avançados, por exemplo), grande área superficial e porosidade elevada 

(MEZOHEGYI. et al, 2012).  

Alguns materiais que apresentam maior área superficial e, potencialmente, grande 

capacidade de adsorção têm sido estudados como novos adsorventes. Dentre os novos 

materiais, destacam-se os nanotubos de carbono (TARLEY et al., 2009). Tal material, além 

da elevada área superficial e grande volume de microporos em sua estrutura, pode apresentar 

propriedades magnéticas devido à presença de metais tais como o ferro. Essa propriedade 

pode ser um facilitador na separação do adsorvente da água tratada.  

Neste trabalho avaliou-se a adsorção dos fármacos diclofenaco, estradiol e 

sulfametoxazol em nanotubos de carbono e carvões ativados produzidos a partir de diferentes 

materiais precursores. Embora haja estudos de utilização de carvão ativado acoplados ao 

tratamento convencional de água para a remoção de fármacos (LIMA, 2013), há poucas 

informações na literatura sobre os mecanismos de adsorção e os parâmetros cinéticos e 

termodinâmicos que governam a adsorção desses compostos 
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2.  OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

Determinar os parâmetros cinéticos e termodinâmicos da adsorção de diclofenaco, 

estradiol e sulfametoxazol em quatro adsorventes: carvão ativado de madeira de pinus (CAP 

I), carvão ativado mineral (CAP II), carvão ativado de casca de coco (CAP III) e nanotubos de 

carbono (NTC) potencialmente utilizados para o tratamento de águas contaminadas. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Correlacionar as características dos materiais adsorventes com o mecanismo de adsorção 

dos fármacos estudados. 

 Avaliar a influência da temperatura no processo de adsorção. 

 Determinar qual dos quatro adsorventes apresenta o melhor desempenho na remoção dos 

fármacos selecionados. 

 Investigar a adsorção multicomponente dos três adsorvatos no material considerado o 

melhor adsorvente. 
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3  Revisão Bibliográfica 

3.1  Fármacos no ambiente 

Cada vez mais, fármacos vêm sendo detectados em estações de tratamento de esgotos, 

águas superficiais e águas subterrâneas. Isso deve-se ao fato do maior consumo desses 

compostos tanto pela população como pela indústria agropecuária. Apesar de serem 

encontrados em baixas concentrações, estudos já comprovaram a capacidade de tais 

compostos provocarem efeitos mutagênicos e genotóxicos no ambiente aquático (TAMBOSI 

et al., 2008; RICHARD et al., 2013). A indústria farmacêutica denomina “ingredientes ativos 

dos fármacos” compostos ativos, resistentes à degradação, altamente persistentes na água e 

capazes de atuar negativamente em organismos aquáticos e humanos se forem expostos de 

maneira incorreta. A preocupação a cerca desses microcontaminantes se deve à grande 

variedade de classes, propriedades químicas, funcionalidades e estruturas, além das reações 

metabólicas que ocorrem principalmente no fígado, gerando metabólitos que podem ser tão ou 

mais tóxicos do que a forma original (RIVERA-UTRILLA et al., 2013).  

Existem diferentes classes de fármacos como antibióticos, anti-inflamatórios, 

analgésicos, redutores de colesterol (antilipêmicos), anticonvulsionantes e hormônios 

estrogênicos usados nas pílulas anticoncepcionais e em terapias de reposição hormonal. Essa 

vasta variedade de classes químicas demonstra o quão elevada é a possibilidade desses 

microcontaminantes alcançarem, de maneira inapropriada, o meio ambiente afetando tanto o 

ecossistema aquático como a saúde humana. 

3.1.1 Sulfametoxazol (SMX) 

Os antibióticos são mundialmente utilizados em grande quantidade, sendo estimado 

um consumo anual de 100.000 a 200.000 toneladas em todo o mundo (LINDBERG et al., 

2004). Esses compostos são agrupados de acordo com a estrutura química ou com o 

mecanismo de ação. Dentre eles existem as quinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina), 

tetraciclinas (tetraciclina, doxiciclina), macrolídeos (azitromicina, eritromicina), sulfonamidas 

(sulfametoxazol, sulfadimidiazina), entre outros (KUMMERER , 2009b). 

O SMX é um antibiótico sintético, extremamente consumido em todo o mundo. 

Devido aos constantes relatos de ocorrência no ambiente é considerado o representante das 
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sulfonamidas, tendo sido encontrado no ambiente em concentrações de dezenas a centenas de 

µg/L e em águas superfíciais em concentrações entre 14,8 e 297,0 ng.L
-1

 (RICHARD et al., 

2013; RODRIGUES, 2012). 

Este medicamento é utilizado para tratar diversos tipos de infecções como urinária, 

gastrointestinal e respiratória. Porém, caso ocorra uma constante exposição ao mesmo, por 

meio de ingestão de águas contaminadas, pode haver o desenvolvimento de resistência 

bacteriana e câncer de fígado (YARGEAU et al., 2008; RICHARD et al., 2013). Sabe-se que, 

na grande maioria dos casos, este microcontaminante não é totalmente metabolizado pelos 

usuários, e, desta maneira, é excretado tanto na forma original como na forma de metabólitos 

primários e secundários, sendo estimados entre 10 a 30 % da dose de SMX excretados 

inalterados na urina (SILVA, 2012). Além disso, existe a possibilidade da ocorrência de 

contaminação pelas atividades agrícolas e agropecuárias, devido ao uso veterinário do SMX. 

Outra fonte de contaminação comumente verificada, e já reportada por alguns autores, é pelo 

lançamento de efluentes oriundos das indústrias farmacêuticas que produzem esse antibiótico 

(MELO et al., 2009). 

3.1.2 Diclofenaco (DCF) 

O diclofenaco (DCF) é um dos anti-inflamatórios não esteroides mais utilizados para 

alívio de dor e inflamação, principalmente em casos específicos como artrite reumatóide, 

osteoartrites, tendinites e dor pós-operatória (GOODMAN e GILMAN, 2006). Esse 

medicamento é encontrado em duas principais formas, o DCF sódico encontrado 

comercialmente como Voltarem®; e o DCF potássico comercialmente chamado de 

Cataflan®. 

Alguns autores afirmam que uma porção significativa dos fármacos encontrados em 

águas residuárias e em potenciais mananciais de abastecimento público é constituída por anti-

inflamatórios como o DCF, utilizados no controle de inflamações e alívio da dor. Por não 

precisar de prescrição médica esse tipo de medicamento é extensivamente utilizado, havendo 

uma estimativa anual de consumo de centenas de toneladas em países desenvolvidos 

(ZIYLAN e INCE, 2011). Tal consumo elevado corrobora o aumento da probabilidade desse 

fármaco ser lançado em corpos d’água receptores potencialmente utilizados para o 

abastecimento público. 
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Aproximadamente 65 % da dose administrada é eliminada na urina, sendo 15 % na 

forma inalterada e o restante na forma de metabólitos (ALDER et al., 2006). O DCF foi 

encontrado em águas superficiais na faixa de 150 ng.L
-1

 a 1 µg.L
-1

, na bacia do Rio Doce, 

Minas Gerais (HEBERER, 2002; SANSON, 2012). Mesmo em baixas concentrações, 

diversos autores já relataram a toxicidade do DCF em seres vivos de vida marinha 

(RIGOBELLO, 2012). No entanto, a toxicidade desse fármaco à saúde humana ainda é tema 

controverso na literatura.  

3.1.3 Estradiol (E2) 

As substâncias químicas chamadas de DE podem ser compostos naturais 

(fitoestrogênios) ou antropogênicos (xenobióticos) que afetam a estabilidade do 

funcionamento hormonal normal de anfíbios, peixes e humanos (PEREIRA, 2011; 

IFELEBUEGU, 2012). A exposição a esses compostos tem como consequência diversos 

efeitos à saúde humana, tais como a diminuição na quantidade e na qualidade de espermas, o 

aumento da incidência do câncer de mama em mulheres e o aumento de certas anormalidades 

no sistema reprodutivo humano (LAGANÀ et al., 2004).  

Hormônios estrogênicos e androgênicos são particularmente preocupantes, devido à 

sua ampla ocorrência e o alto risco para os seres humanos e animais. Os hormônios 

estrogênicos são largamente utilizados e produzidos como contraceptivos ou medicação para 

mulheres na menopausa, e exemplos destes são estradiol (E2), etinilestradiol (EE2) e estrona 

(E1) (GUO et al., 2013). O E2 é, entre esses, o composto biologicamente mais ativo e está 

relacionado ao desenvolvimento das características secundárias sexuais femininas e à 

reprodução. Apresenta capacidade de causar impactos nos sistemas endócrinos de seres vivos 

em baixíssimas concentrações, na ordem de ng.L
-1

. No Brasil, o E2 foi detectado no afluente 

de uma ETA convencional na ordem de 3,0 a 9,1 ng.L
-1 

e na água de abastecimento humano 

em concentração de 0,78 a 1,48 ng.L
-1

. Nas águas do Rio Doce, Minas Gerais, tal hormônio 

foi encontrado na faixa de 1,5 a 44,0 ng.L
-1

 (LI et al., 2003 PEREIRA, 2011; RODRIGUES, 

2012). 

3.2  Remoção de fármacos/desreguladores endócrinos por adsorção 

Muitos processos e operações podem ser empregados nas diferentes tecnologias de 

tratamento de água para o consumo humano. A água potável deve atender aos limites físicos, 
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químicos e biológicos estabelecidos pela portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde de 12 

de dezembro de 2011. No Brasil, o tratamento mais utilizado nas ETA é o chamado 

tratamento convencional, que envolve as etapas de clarificação (coagulação, floculação, 

decantação e filtração) e desinfecção. Apesar de tal tecnologia de tratamento conseguir 

adequar a água ao padrão de potabilidade em vigência, não se pode afirmar que essa água 

esteja livre de microcontaminantes como os fármacos e os DE. Diferentes trabalhos da 

literatura mostram que o dito tratamento por clarificação não é eficiente na remoção desses 

contaminantes (LIMA, 2013). Nesse caso, é necessário que técnicas mais avançadas de 

tratamento de água, tal qual a adsorção utilizando o carvão ativado, sejam utilizadas de modo 

complementar ao tratamento convencional (TAMBOSI, 2008). 

Tanto o carvão ativado granular (CAG) como o carvão ativado em pó (CAP) podem 

ser aplicados em ETA. O CAG pode ser utilizado tanto em filtros convencionais 

(concomitante à outros meios filtrantes), como em pós-tratamento, após o filtro de areia, 

atuando como um leito adsorvente fixo na forma de colunas de adsorção. Já o CAP é utilizado 

em suspensão, podendo ser aplicado na unidade de mistura rápida ou após a floculação (Di 

BERNARDO et al., 20011). 

Delgado et al. (2012) realizaram uma revisão bibliográfica acerca da remoção de 

diversos fármacos, DE e cianotoxinas no tratamento de água potável com carvão ativado. No 

mencionado trabalho os autores relataram que a presença de grupos ácidos e oxigênios na 

superfície do carvão ativado possuem um impacto negativo na adsorção de DE, enquanto que 

grupos básicos favorecem tal adsorção. A adsorção de DE também foi dificultada na presença 

de matéria orgânica, devido à competição e bloqueio dos sítios ativos. Além disso, os autores 

demonstraram que o tratamento de água convencional foi ineficiente para a remoção de 

diversos fármacos e DE, porém, com o uso de CAG como técnica complementar, observou-se 

uma elevada eficiência de remoção, da ordem de 40 a 75 % para 62 diferentes DE. 

Outros autores como Ogata et al. (2012) realizaram testes de adsorção para a remoção 

de sulfametoxazol (SMX) com diferentes carvões ativados produzidos a partir de carvões com 

tamanhos de partículas distintos. A referida pesquisa determinou a cinética e isoterma de 

adsorção, sendo que, para esse microcontaminante, o modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem foi o mais apropriado. Os autores mostraram que o SMX em contato, por 48 horas, 

com os carvões testados foi removido com eficiência entre 30 e 50 %. Além disso, foi 
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verificado que o modelo de Langmuir apresentou melhor ajuste para os dados. Mediante tal 

informação, tais autores concluíram que a interação do fármaco com os carvões ocorreu em 

monocamada. 

Já Acero et al. (2012) realizaram um estudo de remoção de 11 fármacos, incluindo o 

SMX e o DCF , por duas combinações de tratamento: uso de CAP seguido de ultrafiltração; e 

ultrafiltração seguido de CAG. Foi relatado que a primeira combinação de unidades de 

tratamento de água foi a mais promissora, uma vez que houve uma remoção completa com 

600 mg.L
-1 

de CAP. Porém, tal processo é inviável, uma vez que a concentração de CAP 

utilizada é muito elevada para ser aplicada em uma ETA. 

O uso da adsorção como técnica complementar para tratamento de água vem 

demonstrando bons resultados e, de certo modo, apresenta facilidade de implantação à ETA 

antigas. Na literatura especializada, existem muitas pesquisas realizadas visando à remoção de 

microcontaminantes por diferentes materiais adsorventes. Em estudos realizados 

recentemente, Zaib et al. (2012) fizeram uma pesquisa buscando a elucidação do mecanismo 

de adsorção de bisfenol-A e E2 em NTC e com NTC oxidado com persulfato de amônio e 

acidificado com ácido sulfúrico em diferentes temperaturas. Os autores relataram que 75 % de 

E2 foram removidos por ambos os materiais, no entanto, resultados diferentes foram 

observados para o bisfenol-A. Uma explicação sugerida pelos autores para tal comportamento 

foi a maior hidrofobicidade do E2, o que sugere que a interação hidrofóbica entre o E2 e o 

NTC não modificado e NTC modificado foi o principal mecanismo de remoção. 

3.3  Adsorventes 

O sucesso do processo de adsorção depende do material sólido adsorvente utilizado. 

Para tanto o material utilizado deve possuir uma elevada capacidade de adsorção, alta 

seletividade, boa taxa de adsorção, baixa taxa de dessorção, vida longa e estabilidade sob as 

condições de operação (GUO et al., 2000a). 

Além disso, o tamanho e volume dos poros do material adsorvente são de grande 

importância. Um bom adsorvente deve possuir microporos para ter uma elevada área 

superficial e macroporos para facilitar o transporte do adsorvato até o interior do adsorvente 

(DO, 1998). Na Tabela 1 é mostrada a classificação de materiais porosos de acordo com a 

dimensão dos poros segundo a International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). 
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Tabela 1: Classificação de materiais porosos de acordo com a dimensão dos poros (adaptado 

de IUPAC, 1985). 

Classificação Descrição 

Macroporosos Poros > 50 nm (0,05 μm) de diâmetro 

Mesoporosos Poros com diâmetro entre 2 e 50 nm (0,02 a 0,05 μm) 

Microporosos Poros que < 2 nm (0,02 μm) de diâmetro 

 

3.3.1 Carvão ativado (CA) 

O processo de adsorção com o carvão ativado (CA) é normalmente utilizado em 

tratamento de água para a remoção de material orgânico natural ou sintético que podem 

conferir gosto e odor na água de abastecimento (LIBÂNIO, 2010). O CA possui uma estrutura 

porosa, responsável por uma elevada área superficial e possui uma estrutura química, o que 

influencia na interação polar e apolar entre adsorvente-adsorvato. A superfície do CA é 

predominantemente hidrofóbica, porém, pode conter grupos funcionais polares de acordo com 

o processo de ativação. Tais grupos funcionais possuem heteroátomos, principalmente 

oxigênio e ainda nitrogênio, cloro e enxofre, que aumentam a polaridade da superfície do 

adsorvente.  

O pH da solução e os grupos funcionais presentes tanto no adsorvente quanto no 

adsorvato são fatores influentes e determinantes para remoção dos adsorvatos presentes em 

solução. A existência de cargas na superfície do adsorvente é dependente da presença de 

grupos básicos e ácidos na superfície do sólido. A superfície do CA terá carga superficial 

líquida positiva (devido à protonação de grupos básicos, tais quais grupos amina) em valores 

de pH inferiores ao ponto de carga zero (PCZ), ponto no qual o balanço de cargas da 

superfície do adsorvente é igual a zero. Já em valores de pH superiores ao PCZ a carga do 

adsorvente é negativa, uma vez que ocorre a ionização dos grupos ácidos (ex. grupos 

carboxílicos) na superfície do adsorvente (MARCH, et al., 2006). 

O CA apresenta uma forma microcristalina, que se difere da grafítica devido a maior 

desordem das camadas de carbono. Tal desordem é causada devido à presença dos 

heteroátomos supracitados. A Figura 1 ilustra a diferença estrutural entre o CA e o grafite 

(RUTHEVEN, 1984; BANSAL & GOYAL, 2005).  
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Figura 1: Comparação da estrutura do grafite (a) e do carvão ativado (b). Fonte: Bansal & 

Goyal, (2005). 

O CAG possui grânulos na faixa de 0,6 a 4 mm; é resistente à abrasão e relativamente 

denso, sendo utilizado principalmente em colunas de leito fixo ou em filtros, associados à 

areia. Já o CAP possui partículas na faixa de 44 µm (0.044 mm), o que permite uma adsorção 

mais rápida devido sua maior superfície de contato. Contudo o uso do CAP demanda uma 

unidade de decantação e/ou filtração à jusante para garantir sua remoção da água tratada. O 

CAP tem sido mais comumente utilizado em estações de tratamento de água para a remoção 

de diferentes classes de compostos orgânicos (BANSAL & GOYAL, 2005; DELGADO et al., 

2012), principalmente para a remoção de subprodutos da desinfecção (Ex. trihalometanos – 

THM) e de compostos que causam gosto e odor à água (Ex. metil isoborneol - MIB, 

geosmina). 

Quase todos os materiais que possuem um alto teor de carbono podem ser ativados. Os 

precursores normalmente utilizados são carvões minerais (antracito, hulha, linhito, turfa), 

cascas de coco, madeiras, resíduos de petróleo, ossos de animais, caroços de diversas frutas, 

dentre outros resíduos agroindustriais. A produção de carvão ativado é realizada em duas 

etapas distintas, a carbonização e a ativação (MARSH et al., 2006).  

A carbonização ou pirólise consiste no tratamento térmico do material precursor em 

atmosfera inerte com temperatura variando entre 600 a 800 
o
C. Essa etapa é responsável pela 

eliminação de compostos voláteis como CO, CO2, H2 e CH4, e gera um material homogêneo, 

com elevado teor de carbono e relativa macroporosidade (SOARES, 2001). Por sua vez, a 

ativação consiste em submeter o material pirolisado a reações secundárias visando o aumento 

da área superficial. Além disso, essa etapa é responsável pelo tipo de estruturas químicas 

presentes no material.  

Existem dois tipos de ativação, a física e a química. Na ativação física o material 

carbonizado é submetido a uma gaseificação a elevadas temperaturas, variando entre 800 a 
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1000 
o
C com gases contendo oxigênio combinado, como CO2 ou vapor d’água. O processo de 

ativação física pode ser resumido nas seguintes etapas:  

(i) introdução do fluxo de gás no reator;  

(ii) difusão do gás oxidante pelo material;  

(iii) adsorção do gás oxidante na superfície;  

(iv) reações químicas na superfície;  

(v) dessorção dos produtos gerados; e 

(vi) fluxo de produtos gasosos para fora do reator. 

Já a ativação química, consiste na ação desidratante e oxidativas de certas substâncias, 

como ácido fosfórico, que são misturadas ao precursor antes da carbonização. Essa ação 

desidratante influenciará na decomposição por pirólise. Tal método apresenta como uma de 

suas vantagens a possibilidade de se trabalhar com menores temperaturas na carbonização (~ 

400 
o
C) (SOARES, 2001; GUO, 2000b; JUNIOR, 2004). 

O grau de carbonização e ativação é caracterizado pelo “Grau de Conversão” (GC), dado pela 

Equação 1, em que mo e m são as massas inicial e final do CA, respectivamente. O GC dos 

CA estão em geral associados à área superficial específica do material, sendo encontrado 

valores na faixa de 40 a 80 %. 

0

100
m

mm
xGC o           Equação 1 

3.3.2 Nanotubos de carbono (NTC) 

Os nanotubos de carbono (NTC) são nanoestruturas cilíndricas com diâmetros na 

ordem de poucos nanômetros e comprimento na ordem de alguns micrômetros. Os NTC 

podem ser classificados em NTC de paredes simples (SWNT, Single-Wall Carbon 

Nanotubes), constituídos por apenas uma única camada de grafeno; e NTC de paredes 

múltiplas (MWNT, Multi-Wall Carbon Nanotubes), formados pelo enrolamento de várias 
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camadas de grafeno dispostas de forma concêntrica. A Figura 2 ilustra as estruturas 

supracitadas. 

Figura 2: (a) estrutura do SWNT (b) estrutura do grafeno (c) estrutura do MWNT. Fonte: Zaib 

et al., 2012 e adaptado do site http://www.den.hokudai.ac.jp. 

 

Desde a sua descoberta por Iijima (1991), os NTC vem atuando em diversas 

aplicações como estocagem de gás, capacitores de alta potência, nanopinças, músculos 

artificiais, produtos eletrônicos, extração de fase sólida, entre outras. Essa diversa atuação se 

deve à estrutura de tubo oco que apresenta excelentes propriedades mecânicas, eletrônicas e 

ópticas (SHENG et al., 2010).  

A estrutura dos NTC é descrita em termos da quiralidade do tubo, a qual é definida 

pelo vetor quiral C, que determina a direção de enrolamento da folha de grafeno, e pelo 

ângulo quiral θ (BELIN, 2005). O vetor quiral é descrito pela Equação 2: 

21 manaC            Equação 2 

em que n e m são números inteiros positivos e a1 e a2 são vetores unitários.  

Sendo assim, cada par de inteiros (n,m) descreve um dos três possíveis tipos de NTC: 

(i) quando n = m, o NTC é denominado armchair (θ = 0 º); (ii) quando m = 0, ele é 

denominado zigzag (θ = 30 º); (iii) quando n ≠ m, o NTC é chamado de quiral e θ possui um 

valor entre 0 º e 30 º. A extremidade do NTC é formada por átomos de carbono dispostos em 

hexágonos e pentágonos, assim como nos fulerenos. 
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Figura 3: Três possíveis tipos de nanotubos de carbono: (i) armchair (θ = 0º); (ii) zigzag (θ = 

30º); (iii) e quiral (0º<θ<30º) Fonte: adaptado Belin, 2005. 

 

 

As propriedades dos NTC estão diretamente relacionadas à sua quiralidade e diâmetro. 

Em particular, a quiralidade do tubo afeta diretamente as suas propriedades eletrônicas. 

Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada (armchair, zigzag ou quiral), um NTC de 

camada simples pode ter propriedades semicondutoras ou metálicas. Todos os tubos do tipo 

armchair são metálicos, enquanto que os zigzag e quiral podem ser metálicos ou 

semicondutores. Essa propriedade única dos NTC é devida aos elétrons estarem confinados ao 

longo do eixo do tubo, que possui uma elevada razão comprimento/diâmetro (sistema 

unidimensional). Nesse sentido, eles são considerados fios quânticos. 

Entretanto, essas propriedades preditas teoricamente podem ser afetadas por defeitos 

estruturais como, por exemplo, a substituição de hexágonos por heptágonos ou pentágonos, 

ou pela presença de impurezas que são introduzidas na estrutura do NTC durante ou após a 

sua síntese. Já no caso de NTC de múltiplas camadas é mais difícil predizer suas propriedades 

eletrônicas, pois o enrolamento das camadas de grafeno pode variar ao longo das diferentes 

camadas e, além disso, a alta complexidade da estrutura aumenta a possibilidade da presença 

de defeitos (TERRONES, 2004; CHARLIER et al., 1998). 

Os NTC apresentam propriedades mecânicas únicas devido à força da ligação sp2 

entre os átomos de carbono. Essa ligação é responsável pelos NTC serem, teoricamente, um 

dos materiais mais duros e resistentes conhecidos atualmente. Além disso, são materiais 
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altamente flexíveis e não quebram nem sofrem danos estruturais quando dobrados ou 

submetidos à alta pressão (TREACY et al., 1996). 

Os NTC possuem ainda propriedades físico-químicas variadas. Devido à estrutura não 

polar, estes são hidrofóbicos, e logo insolúveis em água. Tal material está sujeito às regras da 

química de carbono, o que significa que este pode ser funcionalizado covalentemente. Para 

anexar grupos funcionais como, por exemplo, grupos hidroxila e carboxila podem ser 

utilizados ácidos fortes e oxidantes químicos. Além disso, os NTC possuem uma área 

superficial extremamente grande em relação ao volume, devido ao fato de cada átomo de 

carbono presente na estrutura ser acessível ao interior e ao exterior no ambiente químico 

(TARLEY et. al., 2009).  

Devido às propriedades citadas, especialmente à última, o NTC se destaca como um 

excelente adsorvente. Vários estudos já foram realizados e mostraram que os NTC podem ser 

utilizados para a remoção de diversos tipos de substâncias, tais como matéria orgânica 

(HYUNG et al., 2008), herbicidas (PYRZYNSKA et al., 2007), fluoreto (LI et al., 2003), 

fenol (LIN et al., 2008) e metais pesados (TUZEN, 2008). Recentes pesquisas avaliam o 

emprego de NTC na remoção de alguns microcontaminantes, tais como SMX (YU, 2014), 

DCF (VADI, 2012) e E2 (ZAIB, 2012) com resultados promissores. 

3.4 Isotermas de Adsorção 

A adsorção é uma operação unitária que envolve a transferência e acúmulo de um ou 

mais componentes de uma fase para a superfície de um sólido (MCCABE et al., 1993). O 

material responsável por adsorver é chamado de adsorvente, enquanto que o componente 

adsorvido é chamado de adsorvato. 

A força motriz responsável pela transferência de fase é o gradiente de concentração do 

adsorvato no fluido e na superfície do adsorvente. Na adsorção em colunas de CAG, o fluido 

passa pelo sólido adsorvente de forma contínua até que não ocorra mais transferência de 

massa (BORBA, 2006). Dessa forma, nota-se que quanto maior a área superficial do 

adsorvente, maior será a eficiência de remoção, se não houver limitações de ordem cinética. 

Além desse, outros fatores influenciam a adsorção do material, como a temperatura, pH do 

meio, solubilidade do soluto, natureza e concentração do adsorvente, entre outros (FOUST et 

al., 1982).  
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As principais características do adsorvato que influenciam o processo de adsorção são 

massa molar (tamanho), solubilidade, pKa e natureza do grupo substituinte, no caso de ser um 

composto aromático. A capacidade adsortiva depende do tamanho da molécula a ser 

adsorvida, porque isso define seu acesso aos poros do carvão e a solubilidade determina as 

interações hidrofóbicas. O pH da solução determina a carga superficial do carvão e a 

dissociação ou protonação do adsorvato, controlando, assim, as interações eletrostáticas entre 

adsorvente-adsorvato e adsorvato-adsorvato. Quando a adsorção de compostos orgânicos 

envolve interações não eletrostáticas, como forças de van der Waals e ligações de hidrogênio, 

a área do adsorvente ocupada pelo adsorvato depende da porosidade do adsorvente e do 

tamanho da molécula do adsorvato. Com relação ao efeito da temperatura é esperado que a 

quantidade do componente de interesse adsorvido diminua com o aumento da temperatura, 

uma vez que a adsorção tende a ser um processo exotérmico. No entanto, isso pode não 

acontecer em alguns casos (MORENO-CASTILLA, 2004). 

De acordo com Moreno-Castilla (2004) a adsorção é um processo espontâneo que irá 

ocorrer sempre que a energia livre de adsorção (∆G) for negativa. A variação global da 

energia livre pode ser computada a partir dos valores de energia das interações de natureza 

eletrostática e não eletrostática (Equação 3) 

∆Gads = ∆G não-eletrostática + ∆G eletrostática     Equação 3 

A energia livre ‘eletrostática’ é restrita apenas à interações Coulombicas enquanto as 

demais são denominadas de ‘não eletrostática’. Interações eletrostáticas ocorrem quando o 

adsorvato é um eletrólito que é passível de sofrer desprotonação ou protonação em solução 

aquosa nas condições experimentais. Tal interação pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. 

Existem duas forças competitivas ocorrendo simultaneamente no fenômeno de 

adsorção. A repulsão entre as nuvens eletrônicas da superfície do sólido e da molécula e as 

ditas interações de van der Waals. As forças de van der Waals possuem um raio de influência 

no meio muito inferior à força de repulsão e como resultado existe um potencial de energia 

considerado ‘‘ótimo’’ a uma pequena distância da superfície do adsorvente, evidenciados na 

Figura 4. Dessa forma, moléculas que conseguem atingir essa energia potencial otimizada são 

adsorvidas (INGLEZAKIS e POULOPOULOS, 2006).  
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O tempo de residência da molécula de adsorvato na superfície do adsorvente é uma 

função direta da energia com que a molécula é adsorvida, sendo uma relação entre a força da 

superfície e das moléculas a serem adsorvidas e dessas com as moléculas da vizinhança, 

(HOMEM, 2001).  

Figura 4: Potencial de energia versus distância entre adsorvato e adsorvente. Fonte: Inglezakis 

e Poulopoulos, 2006. 

 

A natureza do processo de adsorção é normalmente classificada em física, também 

conhecida como fisiosorção; e química, ou quimiosorção. Esses dois principais tipos podem 

ocorrer simultaneamente. 

A adsorção física ocorre devido às forças de van der Waals e às interações 

eletrostáticas. As forças de van der Waals sempre estão presentes, enquanto que as interações 

eletrostáticas são significativas somente no caso de adsorventes que possuem uma estrutura 

iônica. Neste processo não há a formação ou o rompimento de nenhuma ligação, logo a 

estrutura química do adsorvato não sofre nenhuma alteração. Devido à magnitude das forças 

que predominam na fisiosorção, esse é um processo reversível (HOMEM, 2001). Os dados 

desse tipo de adsorção podem ser expressos por uma equação empírica, sendo a mais comum 

a relação matemática da isoterma de Freundlich (FOUST et al., 1982).  

Alguns autores não concordam com a definição acima uma vez que interações 

eletrostáticas possuem energias muito elevadas envolvidas e consideram três tipos de 

adsorção, a física, a química e adsorção por troca iônica (INGLEZAKIS E POULOPOULOS, 

2006). 
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Já na adsorção química ocorre interações químicas entre a superfície do sólido 

adsorvente e a substância adsorvida, ou seja, há troca ou compartilhamento de elétrons do 

adsorvato com grupos químicos presentes na superfície do adsorvente (HOMEM, 2001). As 

forças das interações podem variar de acordo com a composição química dos componentes 

envolvidos, porém estas são sempre consideravelmente maiores do que àquelas que ocorrem 

na adsorção física. A quimiosorção é um processo que ocorre somente em monocamada e é 

irreversível (BORBA, 2006), uma vez que o adsorvato sofre uma mudança química (CIOLA, 

1981). As características gerais que diferenciam a adsorção física da química estão 

apresentadas na Tabela 2 (RUTHVEN, 1984). 

Tabela 2: Diferenças entre adsorção física e química 

Adsorção física Adsorção química 

Baixo calor de adsorção (2 ou 3 vezes 

menor que o calor latente de vaporização) 

Alto calor de adsorção (2 ou 3 vezes 

maior que o calor latente de vaporização) 

Não específica Altamente específica 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada 

Nenhuma dissociação das espécies 

adsorvidas 
Pode envolver dissociação 

Significante somente a temperaturas 

relativamente baixas 

Possível em uma ampla faixa de 

temperatura 

Rápida e reversível Pode ser lenta e irreversível 

Sem transferência de elétrons. Polarização 

do adsorvato pode ocorrer 

Transferência de elétrons com formação 

de ligações entre adsorvato e adsorvente 

Fonte: Ruthven, 1984 

 

Para uma melhor compreensão do processo de adsorção, o estudo do equilíbrio é de 

grande valia, uma vez que, demonstra os fundamentos físico-químicos e permite avaliar a 

aplicabilidade de tal processo (KUMAR et al., 2005).  

Um material adsorvente deve ter como característica a capacidade de acumular 

substâncias em sua superfície. Tal capacidade de adsorção pode ser avaliada por meio da 

quantidade de material adsorvido por massa de adsorvente (qe) em função da concentração de 
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adsorvato em equilíbrio na solução (Ce). Essa expressão é denominada isoterma de adsorção 

que demonstra a relação de equilíbrio entre a concentração na fase fluida e a concentração nas 

partículas adsorventes, a uma dada temperatura (LETTERMAN, 1999). 

O valor de qe, supracitado, é calculado de acordo com a Equação 4. 

 
xV

m

CC
q o

e


          Equação 4 

Sendo Co a concentração inicial do adsorvato (mg.L
-1

), Ce a concentração final do 

adsorvato ou concentração no equilíbrio (mg.L
-1

), V o volume da batelada (L) e m a massa do 

material adsorvente (g).  

As isotermas de adsorção são desenvolvidas para avaliar a capacidade adsortiva do 

adsorvente para a molécula de interesse. Dessa forma tal isoterma possibilita examinar como 

ocorre a interação adsorvente-adsorvato a um dado valor de temperatura e pH. 

O formato da curva de isoterma possibilita obter informações sobre o processo, como 

ilustrado na Figura 5. A isoterma linear passa pela origem e implica em uma 

proporcionalidade entre a quantidade de adsorvato adsorvida e a sua concentração no fluido. 

Quando a isoterma é côncava para baixo, é dita favorável, pois mesmo em baixas 

concentrações de adsorvato em solução, há grande quantidade adsorvida. A isoterma 

irreversível é quando a quantidade adsorvida é máxima e independe da concentração do 

adsorvato no equilíbrio. A isoterma desfavorável mostra que só há aumento significativo da 

capacidade adsorvida para situações em que a concentração de adsorvato em solução é 

elevada (DO, 1998).   
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Figura 5: Isotermas de adsorção. Fonte: Do, 1998. 

 

3.4.1 Isoterma de Langmuir 

O modelo de Langmuir assume uma energia de adsorção uniforme na superfície, sem 

interação entre as moléculas adsorvidas, além de ser constante em todos os sítios e ocorrer em 

monocamada (HAMDAOUI et al., 2007; DO, 1998).  

As Equações 5 e 6 apresentam a equação do modelo de Langmuir e sua forma 

linearizada, respectivamente, sendo qe a quantidade adsorvida na fase sólida (mg.g
-1

), Ce a 

concentração de equilíbrio de adsorvato na fase líquida (mg.L
-1

), qm a quantidade máxima de 

adsorvato que o adsorvente pode adsorver (mg.g
-1

) e ‘b’  a constante relativa à energia livre de 

adsorção (HAMDAOUI et al., 2007). A constante ‘b’ está relacionada à constante de 

equilíbrio de Langmuir, KL, dada pela Equação 7. 

Para avaliar a natureza favorável da adsorção calcula-se o fator de separação 

adimensional, RL (Equação 8). A isoterma é desfavorável quando RL>1, linear quando RL=1, 

favorável quando 0<RL<1, e irreversível quando RL=0 (MALKOC et al., 2007). 
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         Equação 8 

 

3.4.2 Isoterma de Freundlich 

O modelo de Freundlich é uma descrição empírica da relação entre a adsorção de um 

adsorvato e sua concentração de equilíbrio na fase líquida. Considera-se a existência de uma 

estrutura em multicamadas que não prevê a saturação da superfície (INGLEZAKIS E 

POULOPOULOS, 2006; TAVARES et al., 2003). O modelo considera o sólido heterogêneo e 

sua expressão é uma equação exponencial que assume que o aumento da concentração do 

adsorvato em solução leva ao aumento da concentração de adsorvato na superfície do 

adsorvente (HAMDAOUI et al., 2007). 

O modelo é dado pela Equação 9 e sua linearização pela Equação 10, sendo qe 

quantidade adsorvida na fase sólida (mg.g
-1

), Ce a concentração de equilíbrio (mg.L
-1

), KF a 

constante que indica a capacidade relativa de adsorção do adsorvente e n a constante que 

indica a intensidade de adsorção. 

n

eFe CKq 1
          Equação 9 

eFe CnKq ln/1lnln          Equação 10 

3.4.3 Isoterma de Temkin 

A isoterma de Temkin assume que o calor de adsorção de todas as moléculas/íons 

contidas na camada adsorvida diminui linearmente com a cobertura devido à interação 

adsorvente – adsorvato; e que a adsorção é caracterizada por uma distribuição uniforme de 

sítios de energia de ligação, até uma energia máxima de ligação (MANE et al., 2007). 

As Equações 11 e 12 apresentam a equação de Temkin e sua linearização, 

respectivamente, sendo que a constante qm se relaciona ao calor de adsorção. Se qm aumenta 

com o aumento da temperatura o processo é considerado endotérmico, sendo a constante KT 

correspondente à energia máxima de ligação.  
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 eTme CKqq ln
         Equação 11 

emTme CqKqq lnln 
        Equação 12 

3.4.4 Isoterma de Sips 

O modelo de Sips é a combinação dos modelos de Langmuir e Freundlich. Quando o 

adsorvato estudado se encontra em baixas concentrações este modelo se reduz eficazmente ao 

modelo de Freundlich, ao passo que em elevada concentração de adsorvato a adsorção ocorre 

em monocamada havendo a saturação do adsorvente, característica da isoterma de Langmuir 

(ROYER, 2008). A isoterma de Sips é representada pela Equação 13. 

 
  n

e

n

e
e

bC

bCq
q

/1

/1

max

1
          Equação 13 

Sendo b (L.mg
-1

) a constante de Sips relacionada com a constante de afinidade entre o 

adsorvente e o adsorvato; n a constante que representa o grau de heterogeneidade e qmax 

capacidade máxima de adsorção (mg.g
-1

) (SHINZATO, 2009). 

3.4.5 Isotermas de adsorção multicomponente 

A adsorção é denominada multicomponente quando dois ou mais adsorvatos existem 

em um mesmo sistema com a possibilidade de se acumular na superfície do mesmo 

adsorvente a uma dada temperatura. No entanto, isotermas de adsorção multicomponentes são 

escassas e de difícil tratamento de dados (CHIANG et al., 1996). As teorias que descrevem o 

equilíbrio multicomponente podem realizar a previsão pela análise dos dados experimentais 

monocomponentes (teorias preditivas) ou também por dados experimentais de sistemas 

binários (teorias correlativas) (RAMALHO, 1993).  

Para uma solução com dois adsorvatos, pode-se aplicar equações empíricas com 

parâmetros de correlação como será visto a seguir. Esses parâmetros podem ser então 

utilizados para prever propriedades de equilíbrio em dados multicomponentes (CHIANG et 

al.,1996). 
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3.4.5.1 Modelo de Langmuir Estendido (LE) 

A extensão do modelo de Langmuir é considerada como a mais simples isoterma 

multicomponente por assumir a não interação entre as moléculas adsorvidas. Em sistemas 

binários, o modelo competitivo de Langmuir é frequentemente utilizado para ajuste aos dados 

experimentais. 

Esse modelo assume que a energia de adsorção na superfície é homogênea, que não há 

qualquer interação entre os adsorvatos e que todos os sítios de adsorção são igualmente 

disponíveis para todas as espécies a serem adsorvidas (CHOY, et al., 2000). O modelo pode 

ser expresso pela Equação 14: 
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        Equação 14 

 

Sendo qeq,i (mg g
-1

) a quantidade adsorvida por unidade de massa de adsorvente para o 

componente i na concentração de equilíbrio (Ceq,i (mg L
-1

)); e KL,i e qmax,i os parâmetros da 

isoterma de Langmuir obtidos para o sistemas monocomponentes.  

Tal modelo é útil apenas para sistema multicomponente quando cada adsorvato segue 

separadamente o modelo de Langmuir e quando os valores de qmax,1 e qmax,2 são iguais ou 

muito próximos. Caso contrário, o modelo de Langmuir Estendido não é capaz de fornecer 

uma descrição satisfatória do sistema analisado (VALDERRAMA et al., 2009). 

3.4.5.2 Modelo de Langmuir Estendido Modificado (LEM) 

Este modelo proposto por Jain & Snoeyink (1973), assume que há adsorção sem 

competição, em que qmax,1 seja diferente de qmax,2. Além disso, os sítios não competitivos são 

proporcionais à diferença entre as capacidades máximas (qmax,1 - qmax,2) quando qmax,1 > qmax,2. 

A partir de tais premissas obtém-se as Equações 15 e 16. 
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    Equação 15 
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       Equação 16 

 

O primeiro termo da Equação 15 refere-se à quantidade adsorvida do componente 1 

sem competição com o componente 2, que é proporcional a (qmax,1 - qmax,2), enquanto que o 

segundo termo refere-se à quantidade adsorvida do componente 1, proporcional a qmax,2, em 

competição com o componente 2, e é baseada no modelo de Langmuir para adsorção 

competitiva. Já na Equação 16 a quantidade adsorvida do componente 2 é proporcional a 

qmax,2 em competição com a espécie 1; sendo qeq,i (mg g
-1

) a quantidade adsorvida por unidade 

de massa de adsorvente para o componente i na concentração de equilíbrio, Ceq,i (mg L
-1

); e 

KL,i e qmax,i os parâmetros da isoterma de Langmuir obtidos para o sistemas 

monocomponentes.  

3.4.5.3 Isoterma de Freundlich Estendida (FE) 

Este modelo é uma extensão empírica da isoterma de Freundlich que combina os 

parâmetros da isoterma de monocomponente de Freundlich com constantes correlativas 

derivadas de dados multicomponentes (YESULF et al., 2008). Este modelo baseia-se na 

consideração de que há uma distribuição exponencial das energias de adsorção disponíveis 

para cada componente (VALDERRAMA et al., 2009). 

As Equações 17 e 18, para o sistema binário, estão escritas abaixo. 
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         Equação 18 

 

Sendo, KF,1, KF,2 n1 e n2 os parâmetros obtidos a partir da isoterma de Freundlich para 

os sistemas monocomponentes. Os parâmetros empíricos b11, a12, b12, b22, a21 e b21 são 

obtidos por regressão não-linear ajustando-se os dados do sistema multicomponente aos dados 

experimentais. 
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3.5 Cinética de adsorção 

A cinética descreve a velocidade de remoção do soluto da solução que, por sua vez, 

controla o tempo de residência para a acumulação do adsorvato na interface sólido-líquido 

(DO, 1998, HO E MCKAY, 1999).  

O fenômeno de cinética de adsorção depende da velocidade relativa de quatro etapas: 

(1) transporte do adsorvato até a superfície do adsorvente; 

(2) transporte do adsorvato por difusão através da camada limite até a entrada dos 

poros do adsorvente referente à difusão externa; 

(3) difusão intraparticular, isto é, transporte do adsorvato da superfície da partícula até 

os sítios ativos; e 

(4) adsorção propriamente dita, ou seja, ligação do adsorvato em um sítio disponível 

do adsorvente, envolvendo vários mecanismos, tais como adsorção física, adsorção química, 

troca iônica (WEBER & SMITH, 1987). Na Figura 6,são ilustradas as quatro etapas do 

processo de adsorção. 

Figura 6: Quatro etapas do processo de adsorção. Fonte: Adaptado de Weber & Smith (1987). 

 

 

O modelo cinético que pretende descrever a adsorção deve ser simples do ponto de 

vista matemático, para facilitar a tratabilidade dos dados, porém complexo o suficiente para 

descrever a influência do sólido na adsorção (DO, 1998). Vários modelos cinéticos são 

utilizados para examinar o mecanismo controlador do processo de adsorção como reação 

química, controle de difusão e transferência de massa. Os modelos cinéticos empregados com 
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maior frequência para tentar descrever o processo de adsorção são os de pseudo-primeira 

ordem, de pseudo-segunda ordem e o modelo de difusão intrapartícula (ONAL, 2006). 

3.5.1 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem 

Numerosos trabalhos foram realizados com o intuito de formular uma expressão geral 

para descrever a cinética de adsorção em uma superfície sólida para o sistema de adsorção 

líquido-sólido. Em 1898, Lagergren apresentou a equação de velocidade de primeira ordem 

para a adsorção do ácido oxálico e do ácido malônico em carvão vegetal. Sendo esta, 

provavelmente, a primeira equação a descrever a adsorção em sistema líquido-sólido baseada 

na capacidade adsorvente do sólido (HO, 2004). Para distinguir a equação cinética baseada na 

concentração da solução daquela calcada na capacidade de adsorção do sólido, a equação de 

Lagergren de primeira ordem foi chamada de modelo de pseudo-primeira ordem (HO et al., 

2006). 

A equação de Lagergren é uma das mais utilizadas para avaliar a adsorção de solutos 

em soluções líquidas e partiu do princípio que a velocidade de remoção do adsorvato em 

relação ao tempo é diretamente proporcional à diferença na concentração de saturação, como 

expresso nas suas formas diferencial (Equação 19) e integrada (Equação 20). 

 te
t qqk

dt

dq
          Equação 19 

 tk

et eqq .11


          Equação 20 

Sendo qe e qt (mg.g
-1

) as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t, 

respectivamente; e k1 (min
-1

) a constante de velocidade de adsorção de pseudo-primeira 

ordem. 

A Equação 19, integrada entre as condições limites (t=0 a t=t e qt=0 a qt=qt) foi 

rearranjada à forma linear conforme mostra Equação 21. 

    tkqqq ete .lnln          Equação 21 

Em muitos casos, a equação de pseudo-primeira ordem não se ajusta bem a toda a 

faixa de tempo de contato, pois é aplicável apenas para estágios iniciais de adsorção 

(CHAIRAT et al., 2008).  
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3.5.2 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem é baseado na capacidade de adsorção do 

adsorvente, e assume que a capacidade de adsorção é proporcional ao número de sítios ativos 

ocupados no adsorvente (HO & MCKAY, 1999).  

A Equação 22 expressa esse modelo, em que a velocidade da reação é dependente da 

quantidade do soluto adsorvido na superfície do adsorvente e da quantidade adsorvida no 

equilíbrio (HO & MCKAY, 1998). 

 22 te

t

t qqk
d

dq
          Equação 22 

Sendo qe e qt as quantidades dos adsorvatos adsorvidos (mg.g
-1

) no equilíbrio e no 

tempo t (min) e k2 a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem (g.mg
-1 

.min
-1

). 

Integrando-se a Equação 22 e aplicando as condições de contorno (qt=0 a qt=qt e t=0 a t=t), 

obtém-se a Equação 23, que linearizada assume a forma da Equação 24. 

 
tk

qqq ete

2

11



         Equação 23 

t
qqkq

t

eet

.
11

2

2

          Equação 24 

A constante k2 pode ser utilizada para calcular a taxa de adsorção inicial h (min
-1

), 

como mostra a Equação 25. 

2

2. eqkh            Equação 25 

 

Esse modelo prediz o comportamento sobre toda a faixa de estudo de um processo de 

adsorção química que possui taxa controlada (CHAIRAT et al., 2008). 

Outra forma não linearizada de se apresentar a Equação 23 é mostrada na Equação 26. 

 
tkq

tkq
q

e

e
t

..1

..

2

2

2


          Equação 26 
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3.5.3 Modelo de difusão intrapartícula 

De acordo com Weber e Morris, 1963 o coeficiente de difusão intrapartícula, ki é 

definido pela Equação 27, linearizada na Equação 28, sendo qt a quantidade de adsorvato 

adsorvido (mg.g
-1

) e t (min) o tempo de agitação. O gráfico de qt versus t
0,5

 pode apresentar 

multilinearidade, indicando que estão envolvidos no processo dois ou mais fenômenos 

(VADIVALAN & KUMAR, 2005). Para que o único mecanismo de adsorção seja a difusão 

intrapartícula o gráfico deve ser linear e passar pela origem. Porém se o gráfico interceptar o 

‘eixo y’ fora da origem considera-se que quanto maior for este valor, maior será o efeito da 

camada limite (DIZGE et al., 2008).  

5,0t

q
k t

i            Equação 27 

5,0.tkq it            Equação 28 

 

Os gráficos em que são correlacionados os valores de qt versus t
0,5

 normalmente 

evidenciam que o processo de adsorção tende a ocorrer em duas fases. A primeira porção da 

curva, de maior declive, corresponde à fase de adsorção superficial externa; sendo a segunda 

porção, mais gradual, a fase de adsorção na qual a difusão intrapartícula controla o processo 

(HO & MCKAY, 2000). 

3.6  Análise integrada da cinética e termodinâmica da adsorção 

3.6.1 Postulado de Svante Arrhenius 

O pesquisador Svante Arrhenius postulou que somente moléculas ativadas, ou seja, 

aquelas com energia suficientemente elevadas, poderiam reagir e que o número dessas 

moléculas seria governado pela distribuição de probabilidade de Boltzmann. Assumir essa 

relação permitiu a Arrhenius chegar à seguinte equação: 

    
   
             Equação 29 

Em que εa é a energia que a molécula precisa ter para reagir e é chamada de energia de 

ativação. O termo independente da temperatura, A, é chamado de fator pré-exponencial; kb é a 

constante de Boltzmann e T a temperatura. A Equação (29) pode ser expressa como a 
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Equação 30 a partir das definições de Ea e R, apresentadas respectivamente nas equações 31 e 

32. 

    
   
            Equação 30 

Ea = NAV εa           Equação 31 

R=kbNAV          Equação 32 

 

Sendo Ea a energia de ativação molar, NAV o número de Avogrado (6,022 x 10
23

 mol
-1

) 

e R a constante ideal dos gases. Usualmente os valores de energia de ativação molar estão na 

faixa de 50 a 200 kJ.mol
-1

, valores ligeiramente inferiores à energia necessária para quebrar 

ligações químicas. Se for considerado que o processo de ativação é a quebra parcial de uma 

ligação enquanto outra é formada, essa faixa de valores é coerente. A forma linearizada da 

Equação 30 é apresentada na Equação 33.  

        
  

  
          Equação 33 

Ao traçar o gráfico de ln k versus 1/T é possível obter o valor da energia de ativação da 

reação a partir da inclinação da reta. Quanto mais acentuada a curva for, mais elevado é esse 

valor, o que corresponde a uma velocidade de reação muito sensível à temperatura 

(MORTIMER, 2008). 

3.6.2 Postulado de Henry Eyring 

Para um melhor entendimento dos parâmetros de Arrhenius foram elaboradas duas 

teorias, a Teoria das Colisões e a Teoria do Complexo Ativado (ou Teoria do Estado de 

Transição). A primeira trata reações que ocorrem em fase gasosa, logo não aplicada ao 

trabalho aqui realizado; enquanto que a segunda foi elaborada tanto para reações gasosas 

quanto para reações em solução. 

A Teoria do Complexo Ativado foi criada por volta de 1930 por Eyring e Polanyi e 

supõe que a energia potencial aumenta à medida que os reagentes se aproximam. No valor 

máximo da energia potencial, a estrutura formada é chamada de “complexo ativado”, C
‡
. 

Deve ser ressaltado que o complexo ativado é um aglomerado de átomos que, por não ser um 
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intermediário da reação, não pode ser isolado e estudado separadamente. Ainda assim, 

admite-se que o complexo ativado, C
‡
, está em equilíbrio com os reagentes, podendo-se 

exprimir sua abundância na mistura reacional em termos de uma constante de equilíbrio 

(MORTIMER, 2008). 

                 Equação 34 

   
   

    

      
            Equação 35 

Ao se admitir que a velocidade com que os produtos se formam (v) é proporcional à 

concentração do complexo ativado, obtém-se a Equação 36. 

             
           Equação 36 

 

De acordo com a formulação completa da Teoria do Complexo Ativado, a constante 

de proporcionalidade é igual a kbT/h, onde kb é a constante de Boltzmann (Equação 32, item 

3.3.5), T a temperatura e h é a constante de Planck. Por substituição obtém-se a Equação 37. 

   
   

 
   

                  Equação 37 

Comparando a Equação 37 com a expressão da lei de velocidade (Equação 38), 

percebe-se que a constante de velocidade kb está diretamente relacionada à constante de 

equilíbrio, conforme mostra a equação 39. 

                    Equação 38 

  
   

 
   

            Equação 39 

Sabe-se que a constante de equilíbrio, Keq, pode ser expressa em termos da energia 

livre de Gibbs padrão (Equação 40), em que ΔG
‡
 é a variação da energia livre de Gibbs 

especificamente associada com a formação do complexo do estado de transição. Após um 

rearranjo é possível obter a Equação 41, que substituída na Equação 39 resulta na Equação 42. 

 

            
          Equação 40 
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          Equação 41 

  
   

 
 

  
   

  
 
         Equação 42 

A partir da segunda lei da termodinâmica, é possível relacionar a variação da energia 

livre de Gibbs com as variações de entalpia e entropia e com a temperatura termodinâmica, 

conforme mostra a Equação 43; 

                     Equação 43 

É possível prever que ΔS
‡ 

será negativo (Sf < Si) para reações bimoleculares desde que 

dois componentes se associem para formar apenas um componente, e que ΔS
‡ 

será positivo (Sf 

> Si) para reações unimoleculares desde que um componente pode se decompor dando origem 

a outro componente. 

A dependência das velocidades de reação em relação à temperatura permite a 

avaliação dos componentes entalpia e entropia através da energia livre de Gibbs de ativação. 

A substituição da Equação 43 na Equação 42 resulta na Equação 44, que dividida termo a 

termo por T, resulta na Equação 45. 

  
  

 
  

   

   
   

          Equação 44 

 

 
 

 

 
  

   

   
   

          Equação 45 

Aplicando-se o logaritmo de ambos os lados na Equação 45 obtêm-se a equação de 

Eyring (Equação 46), que permite determinar os fatores entálpico (     e entrópico 

(                 a partir do gráfico de ln (k/T) em função de 1/T. 

   
 

 
   

   

  
 

   

 
    

 

 
          Equação 46  

3.6.3 Aspectos Energéticos 

Como visto anteriormente, aspectos energéticos da adsorção podem ser analisados por 

meio da determinação dos parâmetros termodinâmicos; variação da energia livre de Gibbs 

(ΔG
o
), entalpia (ΔH

o
) e entropia (ΔS

o
) do fenômeno de adsorção.  
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A variação da energia livre de Gibbs indica o grau de espontaneidade do processo 

adsortivo; quanto mais negativo for esse valor mais energeticamente favorável será a 

adsorção. Para determinar o ΔG
o
 utiliza-se a Equação 47, em que Ka é a constante de 

equilíbrio termodinâmico, T é a temperatura absoluta em kelvin e R é a constante dos gases 

ideais, cujo valor é 8,314J mol
-1

.K
-1

. 

aKRTG ln.          Equação 47 

Quando os adsorvatos estudados são espécies neutras ou fracamente carregadas, como 

as estudadas nesse trabalho, pode-se assumir que Ka = b, sendo b a constante de Langmuir, 

tendo em vista que o coeficiente de atividade (γe) para espécies neutras ou carregadas 

fracamente é próximo de 1 (Equação 48).  

e
a

bK


           Equação 48 

A relação entre a energia livre de Gibbs com a entalpia e entropia é expressa pela 

Equação 43 (item 3.3.6), que substituída na Equação 47 resulta na Equação 49. 

R

S

RT

H
ka

 



ln          Equação 49 

Ao fazer um gráfico de ln Ka por 1/T, obtém-se, por regressão linear, os valores de 

ΔH
o
 e ΔS

o
. Valores positivos de ΔH

o
 indicam que o processo de adsorção é endotérmico, 

enquanto que valores negativos são característicos de processo exotérmico. Já valores 

positivos de ΔS
o
 indicam um aumento dos graus de liberdade na interface sólido-líquido 

durante a adsorção, porém tal fenômeno não é observado com muita frequência (LIU, 2009). 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1  Características dos adsorvatos utilizados 

Foram selecionados para estudo nesse trabalho três microcontaminantes, o 

estradiol (E2), o diclofenaco (DCF) e sulfametoxazol (SMX). Tais fármacos foram 

escolhidos em função de ocorrerem em águas superficiais em grande frequência e 

concentração (Lima, 2013), e por pertencerem a diferentes classes; hormônio, no caso 

do E2; antibiótico, no caso do SMX, e anti-inflamatório, no caso do DCF. As 

características e informações gerais dos três compostos selecionados podem ser 

observadas na Tabela 3. 

Para todos os testes de adsorção, foram preparadas soluções contaminadas com 

os três fármacos em água destilada. Para o preparo da solução de fármacos, pesou-se a 

massa dos padrões objetivando-se obter uma concentração inicial teórica de 1 mg.L
-1

. 

Os padrões utilizados foram todos da marca Sigma-Aldrich®, estradiol (98 %), sal de 

diclofenaco sódico (99,9 %) e sulfametoxazol (100 %).  
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Tabela 3: características e informações sobre os microcontaminantes em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Software ACD/ChemSketch. 

2
M.M.: massa molar; (The PubChem Project, 2012). 

3
 pKa: Constante de acidez; (Toxnet,  2012); Log Kow Coeficiente de Partição octanol/água;  

Nome Sigla 

Maior 

tamanho 

(Å)
1
 

Estrutura
1
 M.M (g)

2
 pKa

3
 Log Kow

3
 

Diclofenaco DCF 10,841 

 

318,1305 4,15 4,51 

Estradiol E2 11,518 

 

272,3820 10,20 4,01 

Sulfametoxazol SMX 12,259 

 

253,2776 
1,7 

5,6 
0,89 
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4.2  Caracterização física e química dos carvões ativados utilizados 

Neste trabalho, testou-se três tipos de carvões ativados, denominados CAP I, II e III. O 

CAPI foi obtido a partir da madeira de pinus, o CAPII a partir de carvão mineral e o CAPIII a 

partir de casca de coco. Os CAPII e CAPIII eram originalmente ganulares e foram moídos e 

peneirados previamente com objetivo de obter um material com granulometria próxima de 

0,15 mm. Os CAPI e CAPII utilizados foram adquiridos da empresa Carbosolution®. Já o 

CAPIII foi gentilmente cedido pela Profa. Beatriz Ceballos da Universidade Estadual da 

Paraíba. Algumas técnicas de caracterização foram utilizadas para obtenção de maiores 

informações a respeito dos materiais adsorventes. As técnicas de caracterização utilizadas, 

bem como a descrição de seus procedimentos seguem abaixo. 

4.2.1 Ponto de carga zero – PCZ 

O procedimento adotado para determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) de cada 

adsorvente foi feito conforme Valdés et al. (2002). Foram ajustadas três porções de água 

destilada A, B e C para os valores de pH 3, 6 e 11 respectivamente. Para ajuste de pH foram 

usadas soluções de ácido nítrico e hidróxido de sódio 0,1 M. Para cada uma destas soluções 

(A, B e C), foram retiradas 7 alíquotas de 20 mL e a cada uma destas alíquotas foram 

adicionadas quantidades diferentes do adsorvente. Os valores de porcentagem em massa de 

adsorvente foram 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 7,0 e 10,0 %, resultando em 7 erlenmeyers para cada 

pH. Em seguida, os 21 erlenmeyers obtidos foram levados à incubadora shaker para agitação 

constante a 200 rpm por 24 horas a 25 ºC para que se alcançasse o pH de equilíbrio. Mediu-se 

então o pH final em cada erlenmeyer e os dados obtidos foram usados na construção de 

gráficos de pH versus porcentagem em massa de adsorvente. A determinação gráfica do PCZ 

é feita definindo o ponto de convergência das três curvas. 

4.2.2 Análise térmica 

As análises termogravimétricas (TGA/DTG) foram realizadas em um equipamento 

SDT2960, no Laboratório de Análise Térmica, Departamento de Química - Universidade 

Federal de Ouro Preto, utilizando cerca de 7 mg de amostra em cadinho de alumina. As 

amostras de adsorvente foram aquecidas da temperatura ambiente até 1000 °C com taxa de 20 

°C por minuto em atmosfera inerte de fluxo de N2. A TGA mede a variação da massa da 

amostra em função da temperatura e a curva resultante fornece informações quanto à 
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estabilidade térmica da amostra inicial e de algum produto intermediário que possa ser 

formado. A DTG, derivada da análise termogravimétrica, fornece a derivada da mudança de 

massa em função da temperatura. A curva resultante é a primeira derivada da curva de 

variação de massa. Vários picos são obtidos; os pontos de mínimo na curva da derivada 

indicam pontos de inflexão na curva de perda de massa e também indicam velocidade de 

perda de massa. Assim, a definição de picos e vales na curva de DTG é utilizada para 

determinar as etapas de decomposição do material adsorvente. 

4.2.3. Espectroscopia na região do infravermelho 

As análises de espectroscopia no infravermelho foram feitas para identificar os 

principais grupos funcionais presentes na superfície dos materiais adsorventes estudados. As 

análises por FTIR foram realizadas no Laboratório de Biocombustíveis e Aproveitamento e 

Resíduos Sólidos na Universidade Federal de Minas Gerais no equipamento IRAffinity-1 

(Shimadzu, Japão), com um detector DLATGS (Deuterated Triglycine Sulfate Doped with 

Lalanine), que abrange a faixa de 7800-370 cm
-1 

do espectro. As leituras foram efetuadas na 

faixa de 4000-400 cm
-1

 (Infravermelho médio) e as análises foram realizadas em atmosfera 

seca e à temperatura de 20 ± 0,5 °C. 

Para os espectros médios obtidos por Absorbância em DRIFT, (Infravermelho com 

Transformada de Fourier por reflexão Difusa) utilizou-se a proporção de 7 % da amostra e 93 

% de KBr. As amostras foram maceradas com KBr e secas em estufa à 105 °C de um dia para 

o outro. Em seguida as amostras, foram acondicionadas em um dessecador até resfriamento, 

para em seguida serem conduzidas para análise.  

4.2.4 Área superficial específica e porosidade (BET) 

As medidas de área superficial específica e porosidade dos materiais na forma de pó 

foram realizadas em um equipamento NOVA 1000, no Laboratório de Hidrometalurgia, 

Escola de Minas-Universidade Federal de Ouro Preto. Tal equipamento utiliza o princípio de 

adsorção do gás nitrogênio na superfície do sólido, pelos métodos BET e BJH. Para tal 

caracterização 4 g de amostra foram previamente desgaseificadas a 150 °C por 2 horas. Os 

parâmetros de superfície específica e porosidade foram obtidos para valores progressivos de 

pressão relativa no intervalo de 0,05 a 0,98. Foi feita uma desgaseificação prévia da amostra, 

deixando-a sob vácuo até que não houvesse variação de pressão. Foi realizada então a medida 
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do volume livre no interior do porta-amostra pela adição de um volume conhecido de 

nitrogênio gasoso, medindo-se imediatamente a pressão. Tal procedimento permitiu 

determinar características relacionadas à porosidade e forma geométrica dos poros dos 

materiais estudados. 

4.2.5. Caracterização dos CAP por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Para efetuar as análises das propriedades morfológicas da superfície dos carvões, 

utilizou-se à técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A análise foi realizada 

no Laboratório NanoLab na Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto. 

As amostras inicialmente passaram pelo vaporizador Orion com recobrimento de ouro 

99,98 % de pureza sendo depositado 300 Å sobre a amostra. Em seguida a amostra foi 

visualizada pelo MEV Tescan modelo Vega 3 acoplado ao sistema de espectrometria de 

energia dispersiva Oxford.  

4.3.  Síntese e caracterização dos NTC  

4.3.1. Síntese dos NTC  

O ferroceno, material utilizado na produção de NTC, é um composto organometálico 

contendo dois anéis ciclopentadienila e um átomo de ferro, formando uma estrutura do tipo 

“sanduíche”, como ilustrado na Figura 7. Os átomos de carbono dos anéis ciclopentadienila 

do ferroceno são responsáveis por formar os NTC, atuando como fonte de carbono, enquanto 

que o ferro presente na estrutura atua como catalisador da reação.  

Para a síntese do NTC, o ferroceno é inserido em um forno tubular que contém um 

tubo de quartzo, pelo qual passa um fluxo de argônio. O aquecimento é feito em uma rampa 

de 10 ºC por minuto até atingir 900 ºC, após atingir esta temperatura aguarda-se dez minutos 

para desligar o forno. Os NTC são obtidos nas paredes do tubo de quartzo. O oxigênio 

presente no gás argônio oxida o ferro presente, o que proporciona ao NTC propriedades 

magnéticas. 

O NTC utilizado neste trabalho foi sintetizado e gentilmente fornecido pelo grupo de 

pesquisa da Profa Mariane Schnitzler, da Fármacia/Universidade Federal de São João del-Rei-

Campus Centro-Oeste.  
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Figura 7: Estrutura molecular do ferroceno. Fonte: http://www.foroconsultivo.org.mx. 

 

 

4.3.2. Caracterização dos NTC 

Os NTC sintetizados foram caracterizados pelas técnicas de análise térmica, potencial 

zeta, difração de Raios-X, espectroscopia na região do infravermelho e Espectroscopia 

Raman. As técnicas de análise térmica e de espectroscopia na região do infravermelho foram 

realizadas como descrito nas seções 4.2.2 e 4.2.3.  

4.3.2.1. Potencial Zeta 

A análise do potencial Zeta foi realizada para averiguar a carga superficial da amostra 

em diferentes valores de pH. Tal análise foi realizada no laboratório de Propriedades 

Interfaciais do Departamento de Engenharia de Minas-Universidade Federal de Ouro Preto, 

utilizando o equipamento Zeta Nano Series, gentilmente cedido pela Prof
a.
 Rosa Malena.  

Para tanto, foi preparada uma solução de cloreto de potássio (KCl) 0,001 M e pesada a 

massa da amostra a ser estudada na proporção 0,01 % m.v
-1

. Verteu-se o material pesado em 

uma proveta de 250 mL e aferiu-se o volume utilizando uma solução de cloreto de potássio 

previamente preparada. Após a homogeneização da mistura, aguardou-se o tempo de 

sedimentação calculado de acordo com a Equação 50, fornecida pelo manual de procedimento 

do laboratório citado, sendo dp a densidade aparente do material analisado. 

 1
10,1233




pd
t          Equação 50 

Posteriormente, dividiu-se a solução em 5 béqueres de acordo com o valor de pH a ser 

testado. Em seguida, ajustou-se o pH da solução utilizando soluções de hidróxido de sódio 

(NaOH) e ácido clorídrico (HCl). Tais soluções foram então transferidas, individualmente, 

para a cubeta do equipamento, apropriada para a realização da leitura. 

http://www.foroconsultivo.org.mx/
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. 

4.3.2.2. Difração de Raios-X 

As análises de difração de raios-X (DRX) possibilitaram a caracterização dos NTC e 

determinação do seu grau de cristalinidade. Tais análises foram realizadas em um 

difratômetro Shimadzu XRD-6000, no Laboratório de Difração de Raios-X, DEQUI-UFOP, 

equipado com monocromador de grafite, filtro de níquel e radiação FeKα (λ=1,9360 Ǻ, 40 kV 

e 20 mA). Para a análise das amostras de NTC fez-se uma varredura (2θ) de 2-90 ° e passo de 

2 º.min
-1

. 

4.3.2.3 Espectroscopia Raman 

Os espectros Raman foram coletados em um espectrômetro Horiba/Jobin-Yvon 

LABRAM-HR, equipado com laser de He-Ne de 632,8 nm (potência nominal de 18 mW) 

como fonte de excitação, detector tipo Peltier e microscópio confocal Olympus, no 

Laboratório de coordenação do prof. Anderson Dias (DEQUI-UFOP). 

4.4  Estudos de adsorção 

4.4.1 Isotermas de adsorção 

Os testes para determinação das isotermas de adsorção dos diferentes carvões 

estudados foram realizados de acordo com as normas da ASTM D3860 – 98 de 2000, ASTM 

Standards on Activated Carbon. O procedimento foi realizado em quatro diferentes 

temperaturas, 15 
o
C, 25 

o
C, 35 

o
C e 45 

o
C da seguinte forma: 10 erlenmeyers com 200 mL de 

uma solução 1 mg.L
-1

 do adsorvato receberam 0,4; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 7,0, 10,0, 13,0, 17,0 e 

20,0 mg de adsorvente, respectivamente. Em outro erlenmeyer, foram vertidos 200 mL da 

solução de adsorvato, porém sem adsorvente, para representar o ‘branco’ da análise. Cada 

condição foi feita em triplicata.  

Os erlenmeyers foram então mantidos sob agitação (160 rpm) em uma incubadora 

shaker por 2 horas. Após esse tempo, alíquotas de cada amostra foram filtradas sob pressão 

positiva utilizando filtro Millipore com membrana de 0,45 µm. A amostra filtrada foi 

analisada em um espectrofotômetro Aaker Sp-220 nos comprimentos de onda de máxima 

absorção de cada fármaco (280 nm para E2, 275 nm para DCF e 267 nm para SMX) para 

determinação da concentração residual ou de equilíbrio (Ce).  
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4.4.2 Cinética de adsorção 

Os ensaios cinéticos foram feitos em frascos-reatores (batelada) com soluções aquosas 

monocomponente de E2, DCF e SMX nas temperaturas de 15, 25, 35 e 45 
o
C. 

O procedimento experimental foi realizado da seguinte forma: cada um dos 10 

erlenmeyers contendo a solução de adsorvato (1 mg.L
-1

) recebeu 3 mg de adsorvente (para 

SMX) ou 7 mg de adsorvente (para DCF e E2). Os erlenmeyers foram então mantidos sob 

agitação (150 rpm, incubadora shaker com agitação orbital) até o tempo de coleta 

previamente estabelecido em 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 min. Foi feito também o 

branco, ou seja, manutenção da solução de adsorvato sem acréscimo de adsorvente nas 

mesmas condições que os erlenmeyers contendo carvão. Cada uma das condições descritas 

acima foi realizada em triplicata.  

Cada alíquota de amostra coletada foi filtrada à pressão positiva em filtro Millipore 

com membrana de 0,45 µm. A absorbância do filtrado foi então analisada em um 

espectrofotômetro Aaker SP-220 em diferentes comprimentos de onda (280 nm para E2, 275 

nm para DCF e 267 nm para SMX), sendo as concentrações obtidas a partir de curvas de 

calibração externas previamente construídas.  

4.4.3 Estudo de adsorção competitiva 

A fim de se avaliar a adsorção multicomponente foi realizado um estudo de isoterma 

como descrito no item 4.4.1, porém, acrescentando simultaneamente à água destilada os três 

contaminantes de interesse (SMX, DCF e E2). 

Para detecção e quantificação dos microcontaminantes escolhidos foi utilizada a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (HPLC-MS). O HPLC-MS 

(Shimadzu
®
, modelo LC /IT/TOF) utilizado em todas as análises está instalado no Laboratório 

de Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas da UFOP. O método analítico de 

quantificação dos microcontaminantes utilizado neste trabalho foi desenvolvido e validado no 

mesmo laboratório por Rodrigues (2012).  

4.4.3.1 Avaliação do ajuste dos modelos aos dados experimentais 

O ajuste dos modelos matemáticos aos dados experimentais obtidos nas isotermas foi 

avaliado por meio do coeficiente de correlação (R
2
) e pelo NRMS (Normalized Root Mean 
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Square), conforme a Equação 51, sendo qe,exp e qe,calc as capacidades de adsorção no equilíbrio 

obtidas experimentalmente e calculada, respectivamente; e N o número de pontos 

experimentais (ALVES, 2012). 

                
              

      
 
 

            Equação 51 

Para facilitar a interpretação dos dados, gráficos de R
2
 versus NMRS foram 

produzidos, conforme mostrado na Figura 8. Os valores de R
2
 acima de 0,95 e de NMRS (%) 

abaixo de 5 são indicativos de bons ajustes e, por isso, os pontos do gráfico que estiverem 

contidos no quarto quadrante do gráfico representam bom ajuste do modelo aos dados 

experimentais (ALVES, 2012). 

Figura 8 Gráfico empregado para avaliação do ajuste dos modelos aos dados experimentais. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Caracterização dos materiais 

5.1.1 Ponto de Carga Zero – PCZ 

Na Figura 9, apresentam-se os gráficos obtidos para determinação do PCZ dos CAP I, 

II e III, respectivamente. O PCZ pode ser interpretado como o pH no qual a partícula 

apresenta um balanço de carga superficial igual a zero, sendo obtido a partir do valor de 

convergência das três curvas de pH. Em valores de pH superiores àquele tomado como o PCZ 

tem-se seguramente um balanço líquido de cargas negativas no material analisado, sendo que 

abaixo desse valor tem-se predominância de cargas positivas. 

Figura 9 Curva de pH versus massa de adsorvente na determinação do PCZ (A) CAPI (B) 

CAPII (C) CAPIII. 

 

  

Os valores de PCZ dos CAP I, II e III foram determinados em 8,0; 10,5; e 9,0; 

respectivamente, concluindo-se que os carvões estudados são básicos, sendo o CAPII (carvão 
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mineral) o mais básico de todos. O pH das soluções de fármacos é próximo a 7, logo menor 

do que o valor de PCZ de todos os carvões, o que implica em adsorventes com excesso de 

cargas positivas em suas superfícies.  

Os valores de pKa (-log Ka) fornecem informações a respeito da(s) ionização(ões) de 

grupo(s) ácido(s) e básico(s) e, consequentemente, das respectivas cargas dos adsorvatos em 

determinados valores de pH. Como já citado na seção 4.1, os valores de pKa são 4,15; 10,20 e 

1,7 e 5,6 para os fármacos DCF, E2 e SMX, respectivamente. Isso significa que no pH de 

estudo, o DCF e o SMX estão ionizados com cargas negativas, o que sugere uma boa força 

motriz para a adsorção sobre os carvões estudados, já que possibilita a ocorrência de interação 

do tipo eletrostática. Por outro lado, para a adsorção do E2 não é esperada nenhuma interação 

de natureza eletrostática devido à ausência de cargas deste fármaco no pH de trabalho.  

5.1.2 Análise do potencial Zeta 

A partir dos resultados do potencial Zeta em função do pH (Figura 10), observa-se que 

o ponto isoelétrico (PIE) ou pH no qual a carga líquida do NTC é nula é próximo a 3,5. 

Conforme eleva-se o pH ou o meio torna-se mais básico, os valores do Potencial Zeta para o 

NTC tornam-se mais negativos, indicando a predominância de cargas negativas na superfície 

do material, corroborando com Zaib et al., 2012. De forma contrária ao observado para os 

carvões no pH = 7, o NTC terá carga superficial negativa, o que dificultará a adsorção de 

SMX e DCF. 

Figura 10 Curva de potencial Zeta para o NTC sintetizado. 
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5.1.3 Infravermelho 

Na Figura 11, são apresentados os resultados para as análises por espectroscopia no 

infravermelho para todos os CAP estudados. Todos os carvões apresentaram espectros 

similares. Por CAPII ser um carvão mineral, de acordo com os fornecedores, não era para o 

espectro do mesmo ser similar aos demais, logo suspeita-se da origem real do CAPII. As 

bandas encontradas nas análises por infravermelho forneceram informações em relação aos 

grupamentos característicos dos carvões. 

Figura 11: Infravermelho dos carvões CAPI (a), CAPII (b) e CAPIII (c). 

 

 

As bandas de vibração em torno de 3546, 3474 e 3412 cm
-1

 indicam a presença do 

grupo fenol. Além disso, as bandas 1633-1612 cm
-1

 indicam a presença de grupos amida 

primária tendo em vista que tais bandas são características de estiramento da ligação C=O e 

deformação angular da ligação N-H. As amidas primárias apresentam ainda banda de 

deformação angular fora do plano das ligações N-H na região de 615 cm
-1

,
 
e essas bandas 

normalmente apresentam intensidade média (BARBOSA, 2008). 
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Na Figura 12, apresenta-se o espectro no infravermelho obtido para o NTC. A partir da 

análise das bandas vibracionais encontradas, é possível afirmar a presença de ligações C=C 

devido à banda em 1600 cm
-1

. A banda vibracional na faixa de 3600 a 3000 cm
-1

 pode ser 

devido à umidade na amostra analisada, enquanto que a banda observada na faixa de 2500 cm
-

1
 é devido ao CO2 atmosférico. A presença de ligações sp2 no NTC deveria favorecer a 

adsorção de compostos aromáticos como o E2 devido à interações do tipo π-π. 

Figura 12: Espectro no infravermelho para o NTC sintetizado. 

 

5.1.4 Análise térmica 

Analisando as curvas apresentadas na Figura 13, referentes às análises térmicas dos 

carvões, é possível perceber que o primeiro evento de variação de massa é observado em uma 

temperatura próxima a 100 
o
C, correspondendo à dessorção térmica de materiais fisicamente 

adsorvidos, como vapor d’água e hidrocarbonetos (MAROTO-VALER et al., 2004). Acima 

de 600 
o
C ocorre uma perda de massa mais significativa, que pode ser atribuída à 

decomposição dos grupos fenólicos. 
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Figura 13: Análise térmica dos materiais adsorventes, 20 
o
C.min

-1
 em N2. 

.  

Já ao analisar a curva correspondente ao NTC (Figura 13), não foi observada nenhuma 

perda de massa característica de carbono amorfo, que ocorre em torno de 330 ºC segundo 

Kitiyanan et al. (2000). Verifica-se que ocorreu uma perda de massa máxima em torno de 600 

ºC e, segundo Gajewski et al. (2003), a oxidação do NTC ocorre em uma faixa de temperatura 

entre 500 – 650 
o
C. Entretanto, essa temperatura pode variar conforme a presença de 

partículas metálicas do catalisador, de modo que é razoável considerar que a perda máxima de 

massa observada em 600 
o
C foi devido à oxidação do NTC. 

5.1.5 Difração de Raios-X (DRX) 

Na Figura 14, é apresentado o difratograma de raios–X da amostra de NTC. O pico 

observado em aproximadamente 33 graus (2θ), indica a formação de material à base de 

grafite, indicando que os NTC foram formados, uma vez que esta é a mesma distância 

interplanar apresentada pelo grafite. Os picos restantes referem-se à presença de hematita 

(Fe2O3), ferro metálico, carbeto de ferro (Fe3C), além de magnetita (Fe3O4), o que confere 

característica magnética ao material formado. As propriedades magnéticas do NTC são 

interessantes do ponto de vista da aplicação como adsorvente, tendo em vista a possibilidade 

de recuperação do adsorvente. 
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Figura 14: Difratograma de raios-X da amostra de NTC sintetizado. 

 

5.1.6 Espectroscopia Raman 

Na Figura 15, mostra-se o espectro Raman para a amostra de NTC. A banda D, situada 

em torno de 1328 cm
-1

, é característica de materiais com estruturas desordenadas e 

hibridização sp
3
. Já os picos situados entre 1500 e 1600 cm

-1
, chamados de banda G, são 

associados a estruturas grafíticas com hibridização sp
2
. A razão entre as intensidades das 

bandas D e G permite ainda inferir sobre o grau de grafitização do material, que reflete a 

proporção de nanotubos perfeitos numa amostra. Quanto menor for essa razão, também 

chamada de “parâmetro de qualidade”, maior o grau de grafitização do material e, portanto, 

melhor a qualidade dos nanotubos formados. De acordo com o espectro obtido percebe-se que 

ocorreu um baixo grau de grafitização da amostra, logo não houve a formação de NTC na 

síntese realizada, porém para facilitar a compreensão ao longo do presente trabalho, esse 

material continuará a ser chamado de NTC. 
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Figura 15: Espectro Raman da amostra do NTC sintetizado. 

  

5.1.7 Área Superficial Específica 

Analisando os dados de caracterização da área superficial específica dos CA 

compilados na Tabela 4 é possível observar que apesar do diâmetro médio dos poros dos 

carvões avaliados serem diferentes entre si, depreende-se que todos apresentaram valor entre 

8 e 20 Ǻ, classificando-os como carvões microporosos.  

Os dados de volume dos poros indicam que os microporos representam cerca de 76,7; 

88,5 e 92,8 % para CAPI, CAPII e CAPIII respectivamente. De acordo com o tamanho das 

moléculas de adsorvatos calculados e apresentados na Tabela 3 (item 4.1), depreende-se que 

as moléculas dos fármacos possuem tamanho próximo aos valores de microporos 

encontrados. Ao comparar os valores de diâmetro médio de microporos dos adsorventes CAPI 

e CAPII com o tamanho dos fármacos estudados é possível notar que apenas o SMX é maior 

que o diâmetro de poro destes adsorventes. O CAPIII, por sua vez, possui microporos com 

diâmetro médio maior do que todos os fármacos analisados. 

Os valores de análise BET encontrados para os NTC comprovam o esperado pelo 

espectro Raman de que não houve a formação de um material com estrutura interna 

característica de NTC devido à baixíssima área superficial específica encontrada (27,732 

m2.g
-1

). Além disso, o volume total de poros evidencia o baixo volume de poros na amostra 

analisada e que dentre esses apenas 22,5% são considerados microporos. 
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Tabela 4: Características dos CA estudados. 

CARACTERÍSTICAS CAPI CAPII CAPIII NTC 

Densidade (g.cm
-3

) 1,595 1,629  1,607 - 

Superfície Específica BET (m
2
.g

-1
) 452,589  781,361 374,036 27,732 

Volume de Microporos (cm
3
.g

-1
) 0,222 0,383  0,209 0,014 

Tamanho médio dos Microporos(Å) 12,094 12,744  14,202 20,231 

Volume Total de Poros (cm
3
.g

-1
) 0,289 0,433 0,225 0,062 

Diâmetro Máximo dos Poros (Å) 1164,70 1458,00 754,00 0,45 

Diâmetro Médio dos Poros (Å) 12,79 11,072 18,22 394,3 

5.1.8  Caracterização dos CAP por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Na Figura 16 são mostradas micrografias obtidas por MEV das superfícies dos CAP 

estudados.  

Por meio da Figura 16, é possível notar a presença de poros com formatos cilíndricos e 

de fendas na superfície do carvão, principalmente no CAPIII (Figura 16.c) no qual a 

heterogeneidade dos poros se destaca. A variedade de tamanho dos poros para todos os 

carvões também pode ser claramente observada. É possível notar ainda que o volume de 

microporos na superfície do CAPI é inferior à do CAPII, que, por sua vez, é inferior à 

quantidade de microporos observada no CAPIII. Tais observações confirmam os valores de 

porcentagem de volume de microporos apresentados na Tabela 4 (item 5.1.7). 
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Figura 16: Imagens de MEV do CAPI (A), CAPII (B) e CAPIII (C). 
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5.2  Estudos de adsorção 

5.2.1 Isoterma e parâmetros termodinâmicos de adsorção do SMX 

O gráfico de capacidade de adsorção no equilíbrio (mg.g
-1

) versus concentração do 

sobrenadante também no equilíbrio (mg.L
-1

) é apresentado na Figura 17, assim como os dados 

não linearizados para os modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin e Sips para os quatro 

adsorventes estudados na temperatura de 25 
o
C. Por sua vez, na Tabela 5, são apresentados os 

parâmetros não linearizados das isotermas, e na Figura 18, a avaliação dos ajustes dos 

modelos, exceto para os modelos com ajustes muito ruins que não se enquadram na escala. 

Figura 17: Isotermas de adsorção de SMX após 2 h de contato (25 
o
C e pH 7) em diferentes 

adsorventes. 

 

De acordo com o formato da curva da isoterma, é possível obter informações sobre o 

processo de adsorção (DO, 1998). Conforme apresentado na Figura 5 (item 3.3), pode-se dizer 

que apenas a adsorção de SMX com CAPI e CAPII são processos favoráveis, enquanto que os 

materiais CAPIII e NTC mostraram-se desfavoráveis para adsorver esse antibiótico. Dessa 

maneira, os estudos de isotermas de adsorção de SMX em diferentes temperaturas só foram 

realizados com o CAPI e CAPII. Na Figura 19, são apresentados tais dados, sendo os 

parâmetros calculados (por regressões não lineares, usando o programa Microcal Origin
TM

 

9.1) apresentados na Tabela 6 juntamente como os parâmetros termodinâmicos obtidos. 

Tabela 5: Parâmetros das isotermas de adsorção de SMX em diferentes adsorventes (pH = 7, 

T = 25 
o
C, t = 2 h) obtidos por de regressões não lineares. 
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Adorventes CAPI CAPII CAPIII NTC 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 130,73 58,35 - - 

b (L.mg
-1

) 11,97 12,57 - - 

R
2
 0,9861 0,8403 - - 

NRMS (%) 2,893 5,344 - - 

Isoterma de Freundlich 

Kf  (mg.g
-1

) 118,21 61,70 32,97 5,01 

n (L.mg
-1

)
1/n

 1,934 2,949 0,273 0,084 

R
2
 0,89945 0,95378 0,9631 0,9125 

NRMS (%) 8,444 2,783 2,830 9,403 

Isoterma de Temkin 

Qm (J.mol
-1

) 31,13 11,33 82,60 77,90 

kt (L.g
-1

) 38,98 159,63 1,48 1,10 

R
2
 0,9972 0,5924 0,8758 0,7258 

NRMS (%) 2,466 4,254 4,328 22,656 

Isoterma de Sips 

Qmax (mg.g
-1

) 128,45 - - - 

b (L.mg
-1

) 4,750 - - - 

N 0,779 - - - 

R
2
 0,9910 - - - 

NRMS (%) 1,957 - - - 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 
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Tabela 6: Parâmetros das isotermas e termodinâmicos da adsorção de SMX em CAP I em 

diferentes temperaturas (pH = 7, t = 2 horas). 

Temperaturas 

(K) 
288,15 298,15 308,15 318,15 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 127,58 130,73 162,56 149,241 

b (mL.mg
-1

) 13,41 11,97 3,21 2,26 

RL 0,000584 0,00156 0,00133 0,000980 

R
2
 0,950 0,987 0,953 0,865 

Isoterma de Freundlich 

Kf (mg.g
-1

) 137,972 118,214 208,925 98,325 

n (L.mg
-1

)
1/n

 3,204 1,934 1,2591 1,668 

R
2
 0,883 0,899 0,998 0,998 

Isoterma de Temkin 

Qm(J.mol
-1

) 22,93 31,13 30,05 47,67 

kt(L.g
-1

) 197,06 38,98 47,67 30,05 

R
2
 0,9941 0,9972 0,9553 0,8544 

Isoterma de Sips 

Qmax (mg.g
-1

) 128,45 122,23 442,23 - 

B (L.mg
-1

) 4,750 5,164 0,152 - 

n 0,779 0,836 1,735 - 

R
2
 0,9910 0,9909 0,9770 - 

Parâmetros Termodinâmicos 

∆G° (kJ.mol
-1

) -36,35 -34,04 -33,15 -34,88 

∆H° (kJ.mol
-1

) -36,726 

∆S° (J.mol
-1

.K
-1

) 7,17898 

R
2
 0,906 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 
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Figura 18: Relação entre R
2
 e NRMS %, utilizados para avaliação dos ajustes dos modelos 

não linearizadas aos dados experimentais de adsorção de SMX em CAPI (A), CAPII (B), 

CAPIII (C) e NTC (D) a 25 
o
C. 

 

Para a determinação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção do SMX os dados da 

constante “b” de Langmuir foram convertidos de L.mg
-1

 em L.mol
-1

. Para isso, considerou-se 

a massa molar do SMX (253,2776 g.mol
-1

). Para o cálculo de ∆H° e ∆S° utilizou-se a equação 

44 (Seção 3.3.7) e o gráfico de ln K em função de 1/T (Figura 20). Pelo melhor ajuste obtido 

por regressão linear, foram calculados os valores de ∆H° e ∆S°. 
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Figura 19: Isotermas de adsorção de SMX nos adsorventes CAPI (A) e CAPII (B) após 2 h de 

contato em diferentes temperaturas (pH 7, 150 rpm). 

 

Figura 20: Gráfico de van’t Hoff para a adsorção de SMX em CAPI. 

 
 

A isoterma não linearizada para a adsorção de SMX no CAPI apresenta um aclive 

inicial superior àquele observado para o CAPII (Figura 19), indicando assim maior 

disponibilidade de sítios adsortivos ativos para CAPI. Além disso, o CAPII atingiu o patamar 

de capacidade máxima de adsorção no equilíbrio em uma concentração menor de adsorvato 

em relação ao CAPI, indicando que a adsorção de novas moléculas é dificultada, uma vez que 

há uma saturação dos sítios adsortivos. 

Como pode ser observado pela Figura 18, para o CAPI os modelos de Langmuir, 

Temkin e Sips apresentaram melhores ajustes enquanto que, para os demais adsorventes o 

modelo de Freundlich se ajustou melhor aos dados experimentais. O modelo de Langmuir está 

associado à natureza homogênea da superfície do adsorvente, à adsorção em monocamada e a 

13 

13.5 

14 

14.5 

15 

15.5 

0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 

ln
(k

a)
 

1/T (K-1) 

A B 



 

73 

 

uma adsorção mais seletiva. De acordo com os valores observados na Tabela 6, para todas as 

temperaturas estudadas, o valor de RL esteve entre 0 e 1 o que sugere uma adsorção favorável 

do SMX em CAPI. 

A adsorção de SMX em CAPI em temperaturas diferentes mostrou que o parâmetro qm 

de Langmuir foi pouco afetado pela mudança de temperatura. Por outro lado, os valores das 

constantes b de Langmuir e da constante kt de Temkin diminuíram com o aumento da 

temperatura, o que demonstra uma redução da intensidade da interação adsorvato-adsorvente, 

uma vez que tais constantes correspondem à afinidade do adsorvente pelo adsorvato e à 

energia máxima de ligação, respectivamente. O parâmetro n do modelo de Sips define o grau 

de heterogeneidade do sistema, logo, quanto maior esse valor, mais heterogênea será a 

superfície do carvão e mais bem descrita pelo modelo de Freundlich será a adsorção. Por 

outro lado, quanto mais próximo de 1 mais homogênea é a superfície e mais bem descrito pelo 

modelo de Langmuir é o fenômeno de adsorção observado. Os valores encontrados estão 

próximos de 1 o que é condizente com o melhor ajuste dos dados pelo modelo de Langmuir.  

Os valores de ∆G° foram negativos, o que indica a espontaneidade do processo 

adsortivo entre o SMX e o CAPI para todas as temperaturas analisadas. Além disso, valores 

mais negativos de ΔG° implicam em maior força motriz para o processo de adsorção. Com o 

aumento da temperatura, houve diminuição do módulo de ΔG° no processo de adsorção do 

SMX, e, portanto, da espontaneidade, resultando em menor força motriz e em menor 

capacidade de adsorção em temperaturas mais elevadas. 

O valor negativo de ΔH° confirma que o processo de adsorção do SMX é de natureza 

exotérmica corroborando os valores de ∆G
o
 calculados. Pelo elevado valor em módulo de 

∆G° espera-se uma adsorção química, isto é, que o adsorvato e o adsorvente tenham formado 

uma nova ligação química. Porém, para ocorrer uma quimiosorção o valor de ∆H° deve ser na 

faixa de -40 kJ mol
-1

a -400 kJ mol
−1

, ou seja, valores maiores que os esperados para a 

fisiossorção (ERBIL, 2006). Acredita-se então, que tenha ocorrido uma interação eletrostática 

entre o SMX e o CAPI, o que explicaria o elevado valor de ∆G°, uma vez que a energia 

envolvida nessa interação (similar à troca iônica) é superior às outras interações físicas 

clássicas (Ex. interações de van der Walls). Interações eletrostáticas podem ser muito 

energéticas para compostos inorgânicos ou apresentar valores medianos, como os valores 

encontrados neste trabalho. Essa diminuição energética ocorre devido à capacidade da 

molécula orgânica de estabilizar a carga presente na estrutura química por meio de efeitos 
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estruturais como eletronegatividade do átomo portador da carga, efeito de ressonância e efeito 

indutivo, este último podendo ser de natureza doadora ou retiradora de elétrons. A análise 

conjunta dos valores de pKa do SMX com os valores de PCZ do CAPI fortalecem a hipótese 

acima, uma vez que no, pH de trabalho, a molécula de SMX estará com carga negativa e o 

CAPI estará com carga positiva. Pelo valor de ∆S° positivo, pode-se concluir que a desordem 

do sistema aumentou após a adsorção. Pode-se inferir ainda que a adsorção de SMX em CAPI 

é guiada pela entalpia, o que condiz com o fato de ∆G° diminuir com o aumento da 

temperatura em uma adsorção notadamente exotérmica. 

Çalısken e Gokturk (2010) estudaram a adsorção de SMX por CAP (não foi 

especificado o material precursor), e também observaram que o modelo de Langmuir foi o 

que melhor se ajustou aos dados experimentais. O valor de Qmax encontrado foi de 185,19 

mg.g
-1

, próximo ao obtido no presente estudo (130,73 mg.g
-1

) em temperatura ambiente. Os 

valores de ∆G° encontrados por Çalısken também foram negativos, porém, consideravelmente 

inferiores aos aqui encontrados, na faixa de -2700 J/mol a -1290 J/mol, o que implicaria em 

uma adsorção física, que notadamente são interações de baixo valor energético.  

É importante ressaltar que os valores de Qmax determinadas em diferentes temperaturas 

(Tabela 6) não apresentam uma variação considerável, logo a capacidade de adsorção do 

SMX por CAPI seria um processo viável nas temperaturas de trabalho aqui estudadas (15 a 

45
o
C). Tal análise evidencia a aplicabilidade de CAPI em ETA em todo o território brasileiro. 

Ao observar a Figura 19, há a expectativa que a adsorção de SMX por CAPII seja um 

processo exotérmico, uma vez que o aumento na temperatura resultou em desfavorecimento 

ao processo de adsorção. O modelo de Freundlich se ajustou melhor aos dados de adsorção de 

SMX em CAPII, CAPIII e NTC, o que indica que tais adsorventes apresentam superfície de 

natureza heterogênea e que o processo de adsorção provavelmente ocorre em multicamadas. 

A multicamada pode ser explicada pelo empilhamento de moléculas de SMX, devido a 

interações π-π sobre o material adsorvente. Como valores de n no intervalo de 1 a 10 

representam condições favoráveis de adsorção, somente o CAPII apresenta uma afinidade 

considerável com o SMX, fato já esperado pelo formato da curva de equilíbrio. Ao analisar o 

parâmetro Kf, nota-se que KfCAPII > KfCAPIII > KfNTC, uma vez que tal parâmetro é um 

indicativo da capacidade de adsorção, confirmando novamente que o CAPII, dentre os três 

materiais analisados pelo modelo de Freundlich, é o melhor adsorvente para o SMX. 
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5.2.2 Isoterma e parâmetros termodinâmicos de adsorção do DCF 

Os dados experimentais para a adsorção de DCF nos quatro diferentes adsorventes 

estudados são apresentados na Figura 21, assim como as isotermas não linearizadas para os 

modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin e Sips na temperatura de 25 
o
C. É possível notar 

que somente o CAPI mostrou-se um adsorvente favorável para a remoção do diclofenaco. 

Figura 21: Isotermas de adsorção de DCF após 2 h de contato (25 
o
C e pH 7) em diferentes 

adsorventes. 

 

De acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 7, e com a avaliação dos ajustes 

empregando NMRS % e o coeficiente de correlação R
2
 (Figura 22), pode-se afirmar que o 

modelo de Freundlich é o que melhor representa os dados experimentais para todos os 

adsorventes estudados, uma vez que os demais modelos apresentam ajuste insatisfatório, 

ficando inclusive fora da escala de alguns gráficos (Ex. CAPIII e NTC). Devido ao CAPII ter 

apresentado ajuste muito baixo (valores na Tabela 7) para todos os modelos seus dados não 

foram apresentados na Figura 22. 

O modelo de Freundlich, como já mencionado prevê uma adsorção heterogênea e em 

multicamadas. De acordo com os valores de n calculados, é possível comprovar que somente 

o CAPI é considerado um adsorvente favorável para o DCF, uma vez que n está entre 1 e 10, 

enquanto que, para os demais adsorventes, os valores de n são menores que 1. Os valores de 

coeficiente Kf, capacidade de adsorção, apresentados na Tabela 7, corroboram a superioridade 

do CAPI frente aos demais adsorventes estudados.  
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Figura 22: Relação entre R
2
 e NRMS % utilizados para avaliação dos ajustes dos modelos não 

linearizados aos dados experimentais da adsorção de DCF a 25 °C para CAPI (A), CAPIII (B) 

e NTC (C). 
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Tabela 7: Parâmetros das isotermas de adsorção de DCF em diferentes adsorventes (pH = 7, T 

= 25 
o
C, t = 2 horas) obtidos através dos modelos não lineares. 

Adorventes CAPI CAPII CAPIII NTC 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 259,630 - - - 

b (L.mg
-1

) 0,465 - - - 

R
2
 0,0015 - - - 

NRMS (%) 0,949 - - - 

Isoterma de Freundlich 

Kf (mg.g
-1

) 66,899 8,448 15,700 5,677 

n (L.mg
-1

)
1/n

 1,787 0,425 0,630 0,208 

R
2
 0,9709 0,7203 0,8034 0,9300 

NRMS (%) 4,259 15,670 8,213 10,268 

Isoterma de Temkin 

Qm (J.mol
-1

) 11,95 25,95 28,98 127,30 

kt (L.g
-1

) 75,05 2,13 1,88 1,02 

R
2
 0,9373 0,3938 0,6737 0,7289 

NRMS (%) 9,598 17,700 11,033 14,056 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 

O efeito da temperatura sobre a adsorção de DCF foi estudado, e os dados obtidos 

estão apresentados na Figura 23.  
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Figura 23: Isotermas adsorção de DCF em CAPI em diferentes temperaturas após 2 h de 

contato (pH 7, 150 RPM). 

 

Para a determinação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção do DCF, os dados 

foram tratados como mencionado no item 5.2.1. Para isso, considerou-se a massa molar do 

DCF (318,1305 g.mol
-1

), e os parâmetros calculados se encontram na Tabela 8 e o gráfico de 

ln K em função de 1/T (Figura 24). 

Figura 24: Gráfico de van’t Hoff para a adsorção de DCF. 

 

Na Figura 23, mostra-se que o aumento da temperatura promove um aumento na 

capacidade de adsorção dos materiais, sugerindo um processo endotérmico. 
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Os valores de RL obtidos pelo modelo de Langmuir, apresentados na Tabela 8, 

confirmam que a adsorção realizada pelo CAPI é favorável, já que tais valores encontram-se 

entre 0 e 1. O valor de Qmax na temperatura ambiente (25 
o
C) é superior àquela encontrado na 

adsorção do SMX com o mesmo carvão. Ambos os fármacos são ácidos e possuem cargas 

negativas no pH estudado, e a afinidade maior de CAPI com DCF pode ser devido ao 

tamanho da molécula. O DCF possui comprimento máximo de 10,841 Å, enquanto que para o 

SMX esse valor é 12,259 Å. Como o tamanho médio de microporo do CAPI é 12,094 Å, 

espera-se maior facilidade de difusão do DCF em relação ao SMX. Baccar e colaboradores 

(2012) fizeram um estudo de adsorção de DCF com carvão ativado e observaram um valor de 

Qmax  de 56,2 mg.g
-1

 a 25 
o
C, valor significativamente inferior ao obtido para o CAPI aqui 

estudado (Qmax = 259,63 mg.g
-1

). 

Pelos parâmetros do modelo de Freundlich, é possível notar que, com o aumento da 

temperatura, a capacidade de adsorção se torna claramente maior, evidenciando novamente 

um processo endotérmico. Os parâmetros termodinâmicos calculados confirmam a ocorrência 

de um processo endotérmico e espontâneo. Valores negativos de ∆G° (∆G°= ∆H° - T∆S° < 0) 

e positivos de entalpia encontrados para o DCF sugerem que o aumento da temperatura 

implica em um aumento da capacidade de adsorção desse fármaco. O aumento da temperatura 

pode ser responsável por aumentar a difusão das moléculas nos poros do carvão ou a 

formação de mais de uma camada de adsorvato no carvão ativado (AL-DEGS et al., 2008). 

Tal evento corroboraria o fato do modelo de Freundlich se ajustar melhor à adsorção neste 

material.  

Apesar de ser esperado que o processo de adsorção seja exotérmico devido à energia 

liberada após a formação de uma nova interação entre o soluto e o adsorvente, a compensação 

termodinâmica justifica tal efeito. Ao analisar os valores de entalpia e entropia, percebe-se 

que T∆S° > ∆H°, logo o fator responsável pelo aumento da espontaneidade com o aumento da 

temperatura é guiado pela entropia, isto é pelo aumento do número de graus de liberdade. Isso 

provavelmente ocorre devido à dessolvatação tanto do adsorvente como do adsorvato.  

Pode-se classificar a fisiossorção e a quimiossorção pela magnitude da entalpia. É 

aceito que forças de ligação < 84 kJ.mol
-1

 são típicas de adsorção física, enquanto que as 

forças de ligações químicas variam de 84 a 420 kJ.mol
-1

. Assim, como especulado paro o 

SMX, também espera-se que ocorra interação eletrostática entre o DCF e o CAPI, tendo em 

vista que o DCF é um fármaco ácido e o CAPI é um adsorvente básico. 
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Tabela 8: Parâmetros das isotermas e termodinâmicos de adsorção de DCF em CAPI para 

diferentes temperaturas (pH = 7, t = 2 horas). 

Temperaturas 

(K) 
288,15 298,15 308,15 318,15 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 136,62 259,63 61,46 103,34 

b (mL.mg
-1

) 0,52 0,47 1,75 1,78 

RL 0,00045 0,0015 0,0076 0,00089 

R
2
 0,988 0,949 0,972 0,905 

Isoterma de Freundlich 

Kf (mg.g
-1

) 45,17 66,899 37,21 61,93 

n (L.mg
-1

)
1/n

 1,670 1,787 2,703 2,525 

R
2
 0,972 0,9709 0,916 0,876 

Isoterma de Temkin 

Qm(J.mol
-1

) 32,19 11,95 14,09 23,86 

kt(L.g
-1

) 4,38 75,05 15,18 15,08 

R
2
 0,992 0,9373 0,957 0,904 

Parâmetros Termodinâmicos 

∆G° (kJ.mol
-1

) -28,38 -33,82 -34,10 -35,86 

∆H° (kJ.mol
-1

) 71,87 

∆S° (J.mol
-1

.K
-1

) 350,18 

R
2
 0,839 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 

5.2.3 Isoterma e parâmetros termodinâmicos de adsorção do E2 

O CAPI foi o único material adsorvente que apresentou adsorção favorável para o E2, 

semelhantemente ao encontrado para os demais fármacos aqui estudados. Para os outros 

adsorventes o formato da curva da isoterma sugere uma adsorção desfavorável, de forma que 

nenhum dos modelos estudados se mostrou adequado para predizer os dados de adsorção de 

E2 no equilíbrio (Figura 25). 
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Figura 25: Isotermas de adsorção de E2 após 2 h de contato (25 
o
C e pH 7) em diferentes 

adsorventes. 

 

 

Na Tabela 9, são apresentados os parâmetros das isotermas (dados não linearizados) e 

termodinâmicos para as temperaturas estudadas. Analisando as isotermas não linearizadas, os 

parâmetros apresentados na Tabela 9 e a relação entre o coeficiente de correlação e NMRS % 

(Figura 26), pode-se afirmar que o modelo de Freundlich foi o que melhor se ajustou aos 

dados analisados. O mesmo foi observado por Li e colaboradores (2003) estudando a 

adsorção de E2 com CAG derivado de carvão vegetal. O modelo de Sips não se adequou aos 

dados experimentais obtidos e, por isso, não será analisado. 
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Tabela 9: Parâmetros das isotermas e termodinâmicos de adsorção de E2 em CAPI para 

diferentes temperaturas (pH = 7, t = 2 horas).  

Temperaturas 

(K) 
288,15 298,15 308,15 318,15 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 166,61 73,83 137,54 213,06 

b (mL.mg
-1

) 0,36 3,37 3,78 7,80 

RL 0,008 0,0051 0,00241 0,0076 

R
2
 0,819 0,937 0,972 0,933 

Isoterma de Freundlich 

Kf (mg.g
-1

) 43,57 66,90 108,20 193,58 

n (L.mg
-1

)
1/n

 1,55 1,79 2,58 2,89 

R
2
 0,776 0,970 0,981 0,946 

Isoterma de Temkin 

Qm (J.mol
-1

) 40,63 11,95 29,73 43,11 

kt (L.g
-1

) 2,89 75,05 38,22 85,85 

R
2
 0,862 0,885 0,985 0,960 

Parâmetros Termodinâmicos 

∆G° (kJ.mol
-1

) -30,86 -30,24 -31,84 -31,88 

∆H° (kJ.mol
-1

) 33,30 

∆S° (J.mol
-1

.K
-1

) 214,83 

R
2
 0,918 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 

Figura 26: Relação entre R
2
 e NRMS %, utilizados para avaliação dos ajustes dos modelos 

não linearizados aos dados experimentais da adsorção de E2 com CAPI a 25 °C. 
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Ao analisar os parâmetros calculados, é possível prever, tanto pela constante RL de 

Langmuir como pelo valor de n do modelo de Freundlich, que a adsorção de E2 em CAPI é 

favorável em todas as temperaturas estudadas. Os valores para as constantes de Temkin 

também comprovam uma adsorção heterogênea, devido aos elevados valores de n. 

Para a determinação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção do E2, os dados 

foram trabalhados considerando a massa molar do E2 (272,382 g.mol
-1

). Os parâmetros 

determinados são apresentados na Tabela 9 e o gráfico de ln K em função de 1/T é 

apresentado na Figura 27. 

Figura 27: Gráfico de van’t Hoff para a adsorção de E2. 

 

O aumento da temperatura proporcionou um aumento do módulo da energia livre de 

Gibbs, o que sugere maior espontaneidade em altas temperaturas (∆G°= ∆H° - T∆S° < 0). O 

valor positivo de entalpia encontrado para o E2 sugere um processo endotérmico. Assim 

como o DFC, a adsorção de E2 também apresentou valor positivo de entropia e uma relação 

T∆S° > ∆H°. logo o aumento dos graus de liberdade na interface do adsorvente é o que guia o 

processo de adsorção. Tais valores corroboram com os encontrados por Ifelebuegu (2012) que 

estudou a adsorção de E2 em CA e encontrou valores de ∆H° de 84,50 kJ.mol
-1

, em processo 

também endotérmico. 

Como já é aceito que forças de ligação <84 kJ.mol
-1

 são típicas de adsorção física, a 

adsorção de E2 pode ser classificada como física. Ao analisar a estrutura e o pKa do E2, nota-
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se que este estará neutro no pH estudado, sendo adsorvido pelo CAPI provavelmente por 

fracas forças de van der Waals, tais como as interações do tipo π-π. Os valores de ∆G°, ∆H° e 

∆S° obtidos para o E2 são próximos aos valores calculados para os demais analitos. Tais 

resultados provavelmente se devem à elevada hidrofobicidade do E2 que interage melhor com 

o carvão, também hidrofóbico, do que com a água. 

5.3  Cinética de adsorção de SMX, DCF e E2 em CAPI 

Para investigar os mecanismos da adsorção, modelos cinéticos foram utilizados para 

tentar prever os dados experimentais. Segundo Ho (2006), a taxa na qual a adsorção ocorre é 

fundamental para determinar os parâmetros de um sistema como tempo de residência e 

dimensões de um reator. A cinética do processo de adsorção dos fármacos SMX, DCF e E2 

pelo CAPI foi investigada por meio das equações de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda 

ordem e difusão intrapartícula. Como o modelo de pseudo-primeira ordem não se adequou aos 

dados experimentais, os dados desse modelo não serão apresentados. O estudo cinético 

realizado forneceu os perfis gráficos apresentados nas Figuras 28 e na Tabela 10 e a avaliação 

do efeito da difusão intrapartícula sobre a adsorção é apresentada na Figura 29 e Tabela 11. 

De acordo com os gráficos, pode-se inferir sobre o tempo de equilíbrio da adsorção. 

Isso se dá quando não mais ocorre aumento de qe em função do tempo, ou seja, a adsorção 

alcança um valor máximo. Para adsorção dos três fármacos estudados, o tempo de equilíbrio 

foi o mesmo utilizado nos experimentos apresentados anteriormente, ou seja, 120 minutos.  

O modelo de pseudo-segunda ordem foi o que melhor se ajustou aos dados 

experimentais. Tal modelo pressupõe adsorção química, envolvendo doação ou troca de 

elétrons entre o adsorvato e o adsorvente, como forças covalentes (HO, 2006). Pelo estudo 

termodinâmico realizado espera-se uma interação eletrostática (Ex. troca iônica) para os 

fármacos SMX e DCF, com esta interação ocorrendo com energia superior a uma adsorção 

física, mas não podendo ser classificada como adsorção química. Espera-se uma adsorção 

física para E2 o que contradiz o modelo de pseudo-segunda ordem, considerado de melhor 

ajuste. 

Além disso, o modelo de pseudo-segunda ordem pressupõe que se duas reações, quer 

em série ou em paralelo, estão a ocorrer, a primeira é rápida e atinge o equilíbrio enquanto a 

segunda é uma reação mais lenta que pode continuar por um longo período de tempo 
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(Behnamfard & Salarirad, 2009). Em relação aos dados obtidos, é possível notar a 

proximidade dos valores de qe experimental e qe calculado evidenciando o modelo citado 

como o melhor para descrever os dados de adsorção com CAPI. 

Figura 28: Variação da capacidade de adsorção de SMX (A), DCF (B) e E2 (C) em função do 

tempo para o adsorvente CAPI.  

 

 

  

A 
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Tabela 10: Parâmetros cinéticos do modelo de pseudo-segunda ordem para adsorção de SMX, 

DCF e E2 em CAPI em diferentes temperaturas. 

Temperatura(
o
C)  SMX DCF E2 

Massa de carvão (g) 0,003 0,007 0,007 

15 

k2 (g.mg
-1

.min
-1

) 0,0011 0,000010 0,0035 

qe,calc (mg.g
-1

) 101,70 65,29 69,89 

R
2
 0,998 0,922 0,9091 

25 

k2 (g.mg
-1

.min
-1

) 0,0035 0,000046 0,0013 

qe,calc (mg.g
-1

) 64,85 123,24 76,40 

R
2
 0,948 0,992 0,9694 

35 

k2 (g.mg
-1

.min
-1

) 0,0081 0,00011 0,0010 

qe,calc (mg.g
-1

) 60,54 93,86 68,04 

R
2
 0,967 0,980 0,946 

45 

k2 (g.mg
-1

.min
-1

) 0,0108 0,00042 0,00033 

qe,calc (mg.g
-1

) 60,95 65,76 98,38 

R
2
 0,973 0,984 0,978 
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Figura 29: Modelo de difusão intrapartícula para a adsorção de SMX (A), DCF (B) e E2 (C) 

em CAPI.  

 

 

Tabela 11: Parâmetros cinéticos para o modelo difusão intrapartícula para a adsorção de 

SMX, DCF e E2 em CAPI. 

 SMX DCF E2 

 1
a
etapa 2

a
etapa 1

a
etapa 2

a
etapa 1

a
etapa 2

a
etapa 

kid(mg.g
-1

min
-½

) 6,21 0 5,47 2,10 13,11 0,0065 

C(mg.g
-1

) 22,48 63,76 0 24,46 0 76,15 

R
2
 0,997 0,564 0,959 0,968 0,972 0,747 

Segundo Gusmão e colaboradores (2012), o mecanismo de adsorção segue o processo 

de difusão intrapartícula quando o gráfico qt versus t
0,5

 for uma reta com inclinação kid e em 

que C interceptaria o eixo y na origem (C = 0). Há estudos que mostraram que o gráfico pode 

apresentar uma multilinearidade, a qual caracteriza os diferentes estágios na adsorção: 
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transferência de massa externa seguida por difusão intrapartícula nos macro, meso e 

microporos.  

Na Figura 29, é mostrado que as linhas do gráfico qt versus t
0,5

 não passam pela 

origem, indicando que o mecanismo de difusão intrapartícula não é a única etapa limitante do 

processo de adsorção e que outros mecanismos de interação devem estar atuando 

simultaneamente. Observa-se, também, que pode-se traçar duas retas, em que a primeira 

representa a adsorção instantânea ou adsorção na superfície externa, e a segunda a adsorção 

gradual por difusão intrapartícula. No caso da adsorção de SMX com CAPI, pode-se dizer que 

só ocorreu a primeira etapa. A etapa de difusão intrapartícula não ocorreu provavelmente 

devido ao fato da molécula de SMX ser maior que o tamanho dos microporos do CAPI, o que 

impossibilitou a difusão intrapartícula. 

5.4  Energia de ativação 

A energia de ativação foi obtida a partir das constantes de velocidade de reação de 

pseudo-segunda ordem calculadas no item anterior (5.3), em que a unidade de k2 foi 

convertida de g.mg
-1

.min
-1

 para g.mol
-1

.min
-1

. Na Figura 30, são mostrados os gráficos de 

Arrhenius, em que o ln k2 é plotado em função do inverso da temperatura de reação. 
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Figura 30: Relação da constante de velocidade, k2, com a temperatura para a adsorção de 

SMX (A), DCF (B), E2 (C) com CAPI. 

 

Os parâmetros cinéticos de Arrhenius para a adsorção de SMX, DCF e E2 em CAPI 

obtidos a partir das constantes de velocidade da reação de pseudo-segunda ordem, k2, são 

apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12: Energia de ativação a partir das constantes observadas da adsorção em SMX, DCF 

e E2 em CAPI. 

Adsorvato Ea (kJ.mol
-1

) R
2
 

SMX 58,83 0,951 

DCF 91,08 0,9894 

E2 -55,79 0,945 

 

A energia de ativação é outro parâmetro que permite avaliar se o processo de adsorção 

é físico ou químico. Em processos de adsorção física, normalmente, o equilíbrio é atingido 

rapidamente a baixas temperaturas e o processo pode ser reversível, porque a energia de 

ativação necessária é muito baixa (inferior a 4,2 kJ.mol
-1

), uma vez que as forças envolvidas 

C

) 

A

) 

B

) 
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são fracas. Já a adsorção química é específica e envolve forças muito mais fortes. Assim, a 

energia de ativação na adsorção química é da mesma magnitude que a entalpia das reações 

químicas (entre 8,4 a 83 kJ.mol
-1

) pela equação de Arhenius (Aksu et al., 2008).  

Ao comparar os valores de energia de ativação com os valores dos parâmetros 

termodinâmicos, pode-se reforçar a suposição citada no item 5.2.4 de que ocorreu uma 

interação eletrostática entre os fármacos SMX e DCF e o CAPI, uma vez que a energia 

envolvida em ambos os processos são muito elevadas. Por outro lado, o valor negativo de Ea 

determinado para o hormônio E2 indica que a interação deste fármaco com o CAP I foi 

provavelmente de natureza física, devido às fracas forças de van der Walls. Além disso, 

devido ao valor da energia de ativação parece que a adsorção não ocorre com quebra de 

ligações e sim apenas com formação de novas interações entre o adsorvato e o adsorvente. 

5.5  Parâmetros extra-termodinâmicos 

Na Figura 31, mostram-se os gráficos de Eyring do ln (k2/T) como uma função do 

inverso da temperatura de reação.  

Figura 31: Gráfico de Eyring para adsorção em CAPI. A) SMX B) DCF C) E2. 

 

C

) 

A

) 

B
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Os parâmetros extra-termodinâmicos obtidos das constantes de velocidade da reação 

de pseudo-segunda ordem observada, k2, são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13: Parâmetros extra-termodinâmicos determinados a partir das constantes de 

velocidade para a adsorção dos três fármacos estudados no CAPI (pH = 7, t = 2 horas). 

Adsorvato Temperatura (K) 
∆G

‡ 

(kJ.mol
-1

) 

∆H
‡ 

(kJ.mol
-1

) 

∆S
‡  

(J.K
-1

.mol
-1

) 
R

2 

SMX 

288,15 -0,36 

56,32 196,69 0,947 
298,15 -2,32 

308,15 -4,29 

318,15 -6,26 

DCF 

288,15 10,61 

88,56 270,54 0,989 

298,15 7,90 

308,15 5,20 

318,15 2,49 

E2 

288,15 -2,80 

-58,31 -192,63 0,949 298,15 

- 

0,88 

308,15 1,05 

318,15 2,98 

 

Os parâmetros extra-termodinâmicos fornecem informações sobre o estado de 

transição do processo de adsorção e não do processo como um todo. A magnitude da entalpia 

de ativação (ΔH
‡
) e da entropia de ativação (ΔS

‡
) refletem a estrutura do estado de transição. 

A entropia de ativação também é a medida do grau de organização resultante do complexo 

ativado formado (GURGEL et al, 2012). 

Pelos valores de entalpia de ativação encontrados, pode-se esperar que, tanto para o 

SMX como para o DCF, o processo de formação da estrutura do estado de transição é 

endotérmico, logo, deve-se fornecer energia ao sistema. Tal suposição é corroborada pelos 

valores positivos de energia de ativação de ambos os fármacos. Por sua vez, ao analisar o E2 
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nota-se um processo exotérmico, concordando novamente com a energia de ativação negativa 

encontrada para esse fármaco.  

Os valores de entropia de ativação do SMX e DCF sugerem que tais compostos, ao se 

aproximarem do adsorvente, levaram a um deslocamento da camada de moléculas de água 

que atuavam na solvatação da superfície, o que teria resultado em um aumento da desordem 

no sistema (∆S > 0); já para o E2, nota-se o contrário, uma diminuição da desordem do 

sistema, o que poderia ser explicado pelo maior caráter hidrofóbico do mesmo e pelo maior 

ordenamento das moléculas de E2 na superfície do CAPI. 

5.6  Estudo multicomponente 

Os estudos competitivos de adsorção foram realizados apenas para o CAPI uma vez 

que o mesmo foi o material com melhor desempenho para os três fármacos estudados. O 

gráfico de capacidade de adsorção no equilíbrio (mg.g
-1

) versus concentração do sobrenadante 

também no equilíbrio (mg.L
-1

) é apresentado na Figura 32, assim como os gráficos não 

linearizados para os modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin e Sips na temperatura de 25 

o
C. Na Tabela 14, apresentam-se os parâmetros das isotermas não linearizadas da adsorção 

competitiva. 

Figura 32: Isotermas não linearizadas de Langmuir, Freundlich, Temkin e Sips para a 

adsorção multicomponente de SMX, DCF e E2 com CAPI após 2 horas de contato (T = 25 

o
C, pH = 7). 

 



 

93 

 

Tabela 14: Parâmetros das isotermas de adsorção de SMX, DCF e E2 em CAPI obtidos a 

partir de regressões não linearizadas. 

Adorventes SMX DCF E2 

Isoterma de Langmuir 

Qmax (mg.g
-1

) 16,98 14,89 - 

b (mL.mg
-1

) 0,0089 0,030 - 

R
2
 0,694 0,965 - 

NRMS (%) 11,933 11,356 - 

Isoterma de Freundlich 

Kf (mg.g
-1

) 0,81 1,45 - 

n (L.mg
-1

)
1/n

 2,059 2,332 - 

R
2
 0,668 0,933 - 

NRMS (%) 12,158 11,670 - 

Isoterma de Temkin 

Qm (J.mol
-1

) 4,11 3,27 - 

kt (L.g
-1

) 0,070 0,297 - 

R
2
 0,999 0,996 - 

NRMS (%) 11,897 11,722 - 

Isoterma de Sips 

Qmax (mg.g
-1

) 18,118 17,319 1,710 

b (L.mg
-1

) 0,007 0,021 0,056 

n 1,076 1,247 3,702 

R
2
 0,999 0,999 1 

NRMS (%) 12,155 11,740 35,829 

(-) o ajuste não foi satisfatório, por isso, nenhum valor de parâmetro é apresentado. 

A avaliação dos ajustes dos modelos pode ser visualizada na Figura 33, exceto dos 

modelos com ajustes insatisfatórios, que ficaram fora da escala apresentada. 
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Figura 33: Relação entre R
2
e NRMS %, utilizados para avaliação dos ajustes dos modelos não 

linearizados aos dados experimentais da adsorção multicomponente de SMX e DCF em CAP 

(T = 25
o
C, pH = 7, t = 2 horas) . A) SMX B) DCF. 

 

 

Ao analisar a Figura 32 é possível inferir que a adsorção de SMX e DCF ocorre 

mesmo com a competição de adsorvatos, porém E2 não foi adsorvido. Além disso, ao 

comparar os valores encontrados com o estudo monocomponente realizado é possível notar 

que há uma considerável redução da capacidade de adsorção do CAPI tanto para SMX como 

para DCF. Provavelmente essa redução ocorre devido à maior competição pelos sítios ativos 

do adsorvente e da diferente camada formada sobre os mesmos. Ainda analisando a adsorção 

monocomponente foi observado que ocorreu uma interação eletrostática entre o SMX e o 

CAPI e o DCF e o CAPI, enquanto que para o E2 ocorre apenas uma adsorção física, menos 

energética. Provavelmente por essa razão a adsorção do E2 em CAPI torna-se inibida. Os 

sítios ativos do carvão foram ocupados preferencialmente por moléculas com maior 

capacidade de interação. De acordo com o valor de n encontrado pelo modelo de Sips espera-

se que predomine a formação de apenas uma camada de adsorvato sobre o adsorvente uma 

vez que o valor está próximo a 1, sendo mais caracterizado pelo modelo de Langmuir, o que 

condiz com os valores próximos encontrados entre o Qmax e b dos dois modelos. 
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6. CONCLUSÃO 

A partir dos estudos de caracterização realizados para os adsorventes, sabe-se que, o 

NTC não foi formado pelos ensaios realizados e por isso apresentou capacidade de adsorção 

desfavorável para todos os fármacos estudados. Já os demais materiais são 

predominantemente microporosos secundários e, de acordo com valores de PCZ encontrados, 

são básicos. A basicidade dos carvões foi confirmada pela análise da espectrometria no 

infravermelho que revelou grupos funcionais com caráter básico, ideais para a adsorção de 

fármacos ácidos como o SMX e o DCF. 

O CAPI (carvão de pinus) apresentou superioridade frente a todos os outros 

adsorventes estudados para todos os três fármacos testados. Obteve-se capacidades de 

adsorção máximas de 135,94 mg.g
-1

, 259,63 mg.g
-1

 e 73,83 mg.g
-1

 para o SMX, DCF e E2 

respectivamente. Conclui-se que o modelo de Langmuir foi o que melhor se ajustou aos dados 

de adsorção de SMX com CAPI, indicando que tal interação ocorreu em monocamada. Para 

os demais fármacos, o melhor modelo foi o de Freundlich, indicativo de adsorção em 

multicamadas. A partir dos valores de ∆G
o
 iguais a -34,04; -33,82 e -30,24 kJ.mol

-1
 e valores 

de ∆H
o 

iguais a -36,73; 71,87 e 33,30 kJ.mol
-1

 para SMX, DCF e E2, nessa ordem, pode-se 

concluir que todos os estudos de adsorção com CAPI se mostraram espontâneos, sendo um 

processo exotérmico para a adsorção de SMX e endotérmico para a adsorção de DCF e E2. 

Concluiu-se ainda que ocorreu uma interação eletrostática entre os fármacos SMX e DCF e o 

CAPI; já para o E2, molécula neutra, acredita-se que a adsorção tenha sido favorecida pelo 

elevado caráter hidrofóbico do mesmo. 

É possível concluir que a adsorção de todos os fármacos estudados no CAPI 

apresentou tempo de equilíbrio de 2 h e foi descrita pelo modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem, mesmo não ocorrendo quimiossorção stricto sensu. Os valores de Ea 
 
encontrados para 

SMX (58,83 kJ.mol
-1

) e DCF (91,08 kJ.mol
-1

) corroboram os valores de estudo 

termodinâmico em relação a ocorrência da interação eletrostática entre tais contaminantes e o 

CAPI.  

Ao fazer um estudo da adsorção simultânea dos três fármacos no CAPI, conclui-se que 

o SMX e DCF são preferencialmente adsorvidos, porém, a capacidade de adsorção é 

consideravelmente inferior quando comparada àquela obtida no estudo monocomponente. 
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Além disso, a adsorção de tais compostos resultou na inibição da adsorção de E2 no estudo 

multicomponente. 
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