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Abstract

This work falls within the scope of the investigation of the adsorption potential of
activated carbons for phenolics compounds in liquid phase. The main objective is to
optimize the surface chemistry, in order to increase the AC adsorption capacities.
The adsorbents were prepared using precursors of different natures, such as cork, PET
and carbon activated cloth. In order to improve the performance and surface chemistry of
the activated carbons, these were submitted to a post treatment with urea and sodium
hydroxide.
Analysis allowed verifying that the treatment with urea promotes an increase in the
porous volume and surface area to 0.58 cm3g‐1 and 1550 m2g‐1 with PET U and 0.50 cm3g‐1
and 1330 m2g‐1 with Cor U, given the initial AC 0.53 cm3g‐1 and 1418 m2g‐1 with PET and 0.38
cm3g‐1 and 986 m2g‐1 with Cor.
The nine activated carbons, with or without modification, were texted for phenolic
compounds removals and those treated with urea were the more effective.
Part of the work presented here was already published on Fuel Processing and
Technology, 2011.
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Resumo

Esta dissertação insere‐se no âmbito da investigação das potencialidades adsortivas de
carvões ativados de compostos fenólicos. O objetivo principal é otimizar a química
superficial de carvões activados de forma a aumentar as suas capacidades adsortivas.
Os adsorventes foram preparados a partir de cortiça, PET e um tecido de carbono
activado. De forma a melhorar a performance e química superficial dos carvões ativados
procedeu‐se a pós tratamentos com ureia e hidróxido de sódio.
Análises permitiram verificar que o tratamento com ureia promove o aumento do
volume poroso e da área superficial para 0.58 cm3g‐1 e 1550 m2g‐1 com PET U e 0.50 cm3g‐1 e
1330 m2g‐1 com Cor U, tendo em conta os AC iniciais apresentavam 0.53 cm3g‐1 e 1418 m2g‐1
com PET e 0.38 cm3g‐1 e 986 m2g‐1 com Cor.
Os nove carvões activados, antes ou após tratamento de modificação foram testados
na remoção de compostos fenólicos, e os modificados com ureia foram os que
apresentaram maiores capacidades adsortivas.
Parte do trabalho aqui apresentado já se encontra publicado na Fuel Processing and
Technology, 2011.
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1. Introdução
1.1. Enquadramento histórico
O uso de carvão perde‐se na história, de tal modo que é praticamente impossível
determinar com exatidão a época em que este começou a ser utilizado pelo homem. Contudo,
sabe‐se que era comum a utilização de uma forma primitiva de carvões ativados, que atuavam
como adsorventes. São exemplos o carvão vegetal, ossos ou simplesmente madeiras
parcialmente queimadas para fins medicinais. [1]
Em Tebas (Grécia) foi encontrado um papiro que data do ano 1550 a.C. descrevendo o
uso do carvão vegetal como adsorvente para determinadas práticas médicas. Posteriormente,
no ano 400 a.C., Hipócrates recomendava que a água fosse filtrada com carvão vegetal para
eliminar maus cheiros, sabores e prevenir doenças. [1] [2]
Relativamente a este método primitivo de tratamento de água a partir de carvão
ativado, sabe‐se que em 450 a.C., nos barcos fenícios a água era armazenada em barris cuja
madeira era parcialmente carbonizada, para que esta se mantivesse o mais pura possível para
consumo ao longo das grandes viagens. Este método era de tal forma eficaz que se tornou
uma prática continuada até ao século XVIII, como meio de prolongar a qualidade da água nas
viagens transoceânicas.
Já no fim do século XVIII, dada a propagação de gangrena, começou a ser utilizado
carvão vegetal como forma de eliminar os odores emanados por esta doença. [1] [2] [3]
Em 1872 aparecem as primeiras máscaras com filtros de carvão ativado, utilizadas na
indústria química para evitar a inalação de vapores de mercúrio. [2] [3]
A primeira aplicação industrial do carvão ativado teve lugar em 1794, em Inglaterra,
onde foi utilizado como agente descolorante na indústria do açúcar. Esta aplicação
permaneceu secreta durante 18 anos até que, em 1812, se criou a primeira patente. Contudo,
a adsorção só foi estudada em 1881 por Kayser, com o intuito de descobrir como é que os
sólidos carbonizados adsorviam os gases. Ainda nesta época, R. Von Ostrejko, considerado o
inventor do carvão ativado (AC) desenvolveu diferentes métodos para a sua produção. [4]
Em 1901, Ostrejko patenteou dois métodos diferentes para produzir carvões ativados.
O primeiro consistia na carbonização de materiais lenhocelulósicos com cloretos de metais, do
qual resultou a base do que é hoje em dia a ativação química. O segundo consistiu em
tratamento por gaseificação com vapor de água ou dióxido de carbono, de materiais
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previamente carb
bonizados, do
d qual resuultou o que conhecemoss hoje em ddia como ativação
física. [4]

11.2. Aplicaações no nosso
n
dia--a-dia
Durante os
o últimos 30
3 anos, têm
m sido efetuaados e publicados várioss estudos so
obre o
uso aabusivo de poluentes,
p
devido
d
ao faacto de dive
ersos compo
ostos orgâniccos e inorgâ
ânicos
serem
m descarregaados frequentemente naas águas, no
os solos ou simplesmentee lançados para
p
a
atmo
osfera, alteraando o equilííbrio ecológiico. Muitos dos
d composttos orgânicoos rejeitados pelas
váriass indústriass ou explorações agríícolas, como
o ilustrado na figura 1, são tó
óxicos,
canceerígenos, exibem uma fra
aca biodegraadabilidade e são também responsávveis pelo aum
mento
disfunções reprodutivass de várias espécies. Neste sentido surge a necessidad
das d
de de
desen
nvolver e implementar sofisticados ssistemas de tratamento
t
de
d efluentes líquidos, cad
da vez
mais eficazes, com
m recurso a materiais bioodegradáveis e de baixo custo. [3] [5]

Indústria
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Habitaç
ções
E
Efluentes
In
ndustriais
Água para
consumo

ETA
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Eflue
entes
Domésticos
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Ág uas Subterrâneas

Figuraa 1 ‐ Represen
ntação do cicllo de águas reesiduais. [6]

3

Agriculturra

Descargas
diretas
d
Compo
onentes
lixiviados

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

Entre os principais poluentes tóxicos, libertados pelas indústrias, existentes nos
efluentes industriais (figura 1) estão os compostos fenólicos. Estes compostos podem advir de
várias indústrias tais como: refinarias de petróleo, alcatrão, plásticos, farmacêuticas,
tinturarias e pesticidas.
Apesar de todos os tratamentos que se realizam nas ETARs se encontrarem em
constante modificação e melhoramento, torna‐se necessário combater o excesso de poluentes
lançados nos efluentes residuais. A utilização de carvões ativados (AC) no tratamento destes
efluentes tem aumentado ao longo dos anos e a comunidade científica mantêm‐se ativa de
forma a incrementar a aplicabilidade e as capacidades adsortivas dos mesmos. Para que estes
objetivos sejam alcançados é necessário produzir AC com uma estrutura porosa e uma química
superficial otimizada. [4] [6] [7]

1.3. Carvão ativado
Os carvões ativados possuem uma elevada percentagem de carbono, exibem um
elevado grau de porosidade e uma elevada superfície interna. Estes materiais são adsorventes
muito versáteis, visto que o tamanho de poro e respetiva distribuição podem ser controlados
para satisfazer necessidades específicas.
Os carvões ativados, disponíveis no mercado, são produzidos essencialmente a partir de
percursores existentes na natureza e podem ser encontrados em várias formas e tamanhos. [8]
Por questões ambientais e económicas cada vez mais são utilizados, na produção de
carvões ativados, resíduos vegetais, tais como casca de coco, arroz ou pistácios, caroços de
frutos, ramos de diferentes árvores e ou desperdícios industriais, sendo a escolha de cada um
dependente da finalidade de cada aplicação ou pesquisa científica. Neste trabalho os
percursores utilizados provêm de origens diferentes, nomeadamente de aproveitamentos
naturais, a cortiça, e de desperdícios industriais, o politereftalato de etileno (PET), como
ilustrado na figura 2, ou aproveitamento de materiais utilizados em trabalhos científicos
anteriores, tecido de carbono. [8] [9] [10]
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a)

b)

Figu
ura 2 ‐ Percurssores utilizadoos na prepara
ação de AC, a)
a cortiça e b) PET.

1.3.1. Preparaçã
P
ão de carvvões ativa
ados
Na secção que se segue
e iremos falaar dos vários percursoress utilizados nno decurso do
trabaalho apresentado nesta dissertação
d
e da sua utilid
dade no dia‐a‐dia.

1.3.11.1. Perccursores
A cortiça é um material utilizadoo pelo hom
mem há centtenas de annos. As prim
meiras
referêências biblio
ográficas exisstentes dataam da Roma antiga, com
mo ilustrado na figura 3, onde
Plínio
o menciona, na sua obra Naturalis Hi
Historia (“Histtória Natural”), a capaciddade regene
erativa
da caasca do sobreeiro quando esta lhe é reetirada. [4]

Figura 3 ‐ Caaio Plinio (23DC‐79DC) natturalista roma
ano autor da obra "naturallis Historia".
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As vantageens e qualida
ades deste m
material são
o ainda hoje reconhecidaas por todos nós,
prom
movendo a sua utilização
o em vestuáário, calçado
o, revestimento de navees e na produção
vitivin
nícola nomeeadamente com
c
o uso das rolhas de
d cortiça. Portugal
P
é uum dos prin
ncipais
produ
utores de co
ortiça a níve
el mundial, ssendo o Alentejo o maior produtorr a nível naccional,
como
o é possível observar
o
na figura
f
4.

72%

Alentejo
Lissboa e Vale doo Tejo

4%
1%

21%

Algarve
Ce
entro
No
orte

2%
%

Figura 4 ‐ Produção
P
da ccortiça em Po
ortugal por reg
gião (%). [11]

O PET (Poliitereftalato de
d Etileno) é um polímerro sintético produzido
p
a ppartir do ácid
do
terefttálico e do etileno glicol segundo as sseguintes reações:

Figuraa 5 ‐ Reação de
d polimerizaçção de PET ennglobando as reações de esterificação (II) e polimerização
(II) [12]

c
como um ttermoplástico, denominação dos m
materiais que
e não
O PET é classificado
sofrem alteraçõees químicas quando
q
subm
metidos a te
emperaturas inferiores à sua temperratura
de fusão. Esta carracterística permite
p
que o material seja reutilizad
do e moldáveel. [11] [13]
O PET é o membro mais
m
importaante da fam
mília dos poliésteres, gruupo de polím
meros
desco
obertos na década
d
de 19
930 por W.H
H. Carotherss, da Du Pon
nt e que, há mais de 40 anos,
tem vindo a serr utilizado nos
n mais varriados secto
ores de ativiidade, desdee fibras têxteis a
or filmes pa
ara fotograffia, embalagens e
recipientes para bebidas gaseificadas, ppassando po
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componentes de automóveis. Em geral, o politereftalato de etileno é conhecido como
poliéster, e no segmento de embalagens, como PET. No final da década de 70, o uso do
politereftalato de etileno apresentou um notável crescimento devido principalmente à sua
utilização na produção de garrafas para refrigerantes. As primeiras garrafas de PET foram
fabricadas nos EUA em 1977. [13] [14] [15]

1.3.1.2. Carbonização e ativação
Embora as condições de preparação do carvão ativado possam ter alguma influência na
estrutura e propriedades do produto final, estas são determinadas principalmente pela
natureza do material precursor e pela temperatura de ativação.
Os AC podem ser obtidos através de duas etapas básicas diferentes, ou sejam a
carbonização pela pirólise do precursor e a ativação propriamente dita. A carbonização
consiste no tratamento térmico, designada por pirólise, do precursor em atmosfera inerte a
temperatura superior a 573K. É uma etapa de preparação do material, onde se removem
componentes voláteis e gases leves (monóxido de carbono, hidrogénio, dióxido de carbono e
metano). O carbonizado obtido possui uma estrutura porosa reduzida e pouco eficaz nos
processos de separação e purificação devido à inacessibilidade dos adsortivos aos microporos,
sendo por isso necessário recorrer a um processo de ativação de modo a promover a abertura
e alargamento dos poros.
A ativação dos carvões ativados pode ser realizada de diversas formas, agrupáveis em
dois tipos principais, designados por ativação física ou ativação química.

1.3.1.3. Ativação física
A ativação física é um processo que decorre em dois passos distintos, a carbonização e a
ativação, respetivamente. Primeiro ocorre a carbonização descrita anteriormente dando
origem a um material amorfo possuindo uma estrutura porosa pouco definida e uma química
de superfície muito pobre.
Esta etapa é realizada numa gama de temperaturas entre os 300 e os 1000 C,
dependendo do precursor utilizado, sendo que a temperatura mais comum de carbonização se
encontra nos 800 C. [16] [8] [17] [18] [19]
7
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Durante a ativação, o material am
morfo é perccorrido por um
u fluxo de um gás oxid
dante,
que vvai ter como
o função desobstruir os pporos criado
os e bloqueados durantee a carboniza
ação e
desen
nvolver a esttrutura porosa do carvãoo. Os agentess de ativação
o mais comuuns são: o oxigénio
(escala industrial), ar, vapor de água (o mais usado) e CO2. Durrante a ativaação física podem
p
r
quím
micas, com e special enfoque nas segu
uintes [17] [18] [19]
ocorrrer diversas reações
C (s) + CO2 (g)  2CO
2 (g)
C (s) + CO 2 (g)  C(O) (s) + CO (g)
C( O) (s)  CO (g)
CO (g) + H2O (g) (agennte de ativaçção)  CO2 (g) + H2 (g)

A ativação física é utilizzada principaalmente na preparação
p
de
d carvões attivados, contendo
micro
oporosidade mais estreitta sendo desstinados prin
ncipalmente à adsorção de gases. [9] [17] [18]
[19]

1.3.11.4. Ativ
vação quím
mica
O processo
o de ativação
o química, iluustrado na figgura 8, envo
olve uma reaçção química entre
o perrcursor e um
m agente quíímico de ativvação (I). Ne
este caso, a carbonizaçãoo/ativação ocorre
o
numaa única etap
pa, a temperraturas que podem variaar entre 450
0 e 900 C ( II). Não obstante,
nestee tipo de atiivação, é necessária um a etapa possterior de lavvagem (III) ddo carvão attivado
para eliminar os vestígios
v
do agente ativaante. [20]
Existem nu
umerosos compostos qque podem ser usados como age ntes de ativação
contu
udo, os maiss usados são o cloreto dee zinco (ZnCll2), o ácido fo
osfórico (H3PPO4) e o hidrróxido
de p
potássio (KO
OH). A ativação químicaa com ZnCll2 foi o mé
étodo mais usado até 1970,
especcialmente na ativação de
d resíduos de madeiraa. Atualmente, o seu u so foi restriingido
devid
do aos probleemas ambien
ntais inerenttes a sua utilização. [8] [19]

Figuraa 6 ‐ Etapas da
d produção de
d um carvão ativado por ativação
a
quím
mica, exemploo aplicado ao nosso
trabalho.
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A ativação química apresenta vantagens e algumas desvantagens quando comparada à
ativação física. Estas vantagens podem ser descritas sumariamente como:

(i)

Baixas temperaturas de carbonização/ativação;

(ii)

Maior rendimento do que o obtido com a ativação física;

(iii)

Obtenção de carvões ativados com maior área superficial;

(iv)

Obtenção de adsorventes com uma química de superfície interessante.

Uma das principais desvantagens da ativação química é a necessidade de um passo
extra, durante o processo de produção, ou seja a lavagem do produto final. Outra
desvantagem é o recurso a produtos altamente corrosivos.

1.3.2. Propriedades físico químicas dos carvões ativados
Os AC são materiais porosos, obtidos a partir de precursores de origem natural ou
sintética, ricos em carbono, podendo conter na sua constituição outros elementos como azoto,
enxofre, oxigénio e hidrogénio, entre outros. Os AC possuem elevadas áreas superficiais
específicas (entre 500 a 3200 m2/g) desenvolvidas por processos de ativação física ou química.
As propriedades dos materiais porosos estão intimamente relacionadas com suas
características morfológicas e com a composição química. [21]
Desta forma, o desenvolvimento de materiais porosos com novas composições e
morfologias pode levar a novas aplicações ou a melhorias nas aplicações atuais.

1.3.2.1. Estrutura física
O carvão ativado poder‐se‐á definir como um material com elevada percentagem de
carbono e elevada porosidade. A sua preparação envolve a reação de um material percursor
carbonoso com gases, e alternativamente, por adição de produtos químicos (por exemplo,
hidróxido de potássio) durante a carbonização/ativação, tendo em vista o aumento da
porosidade. [20] [22]
A porosidade deve‐se aos espaços existentes entre as diversas camadas irregulares de
carbono de que o carvão é constituído. A disposição aleatória das camadas bem como o
cruzamento entre elas impede o reordenamento da estrutura que caracteriza a grafite. [8] [20] É
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precisamente essta caracterrística do ccarvão ativaado a maio
or contribuiinte para a sua
proprriedade maiss valorizada, ou seja a suua estrutura porosa interna altamennte desenvolvida e
simulltaneamentee acessível ao
os processoss de adsorção
o, como ilusttrado na figuura 7.
A sup
perfície espeecífica e as dimensões doos poros dep
pendem do percursor
p
e ddas condiçõe
es dos
proceessos de carrbonização e ativação. Segundo a IUPAC (International Unnion of Pure and
Applied Chemistrry) os poros classificam‐s
c
se, relativamente à sua dimensão, em
m:

Microporros – poross com diâm
metro inferior a 2 nm
m; (microporros primário
os ou
ultramicrroporos com diâmetro innferior a 0,7 nm; secundá
ários ou supeermicroporos com
diâmetro entre 0,7 a 2 nm)
om diâmetroo compreend
dido entre 2 e 50 nm;
Mesoporos – poros co
c
diâmetrro superior a 50 nm.
Macroporos – poros com

ntar que na grande
g
maiooria dos siste
emas a adsorção ocorre maioritariam
mente
É de salien
microporos, uma vez que
e estes poroos ocupam mais
m de 90% da área supperficial do carvão
c
nos m
ativad
do. Note‐se, no entanto, que estee facto está obviamente
e dependentte da moléccula a
adsorrver.

Figu
ura 7 ‐ Corte da
d estrutura pporosa de um poro de um carvão
c
ativadoo. [23]
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O caso particular dos carvões ativados que possuem microporos com dimensões muito
próximas das dimensões moleculares dos potenciais adsortivos e na ordem das décimas de
nanómetro são designados por peneiros moleculares. Por sua vez, os mesoporos e os
macroporos facilitam o acesso das moléculas do adsortivo ao interior dos microporos: [20]

Tabela 1 ‐ Tabela resumo correlacionando o tipo de poro com a sua principal função.

Tipo de poro

Diâmetro médio
de poro (dp)

Microporos

dp< 2 nm

Mesoporos

2 nm<dp< 50 nm

Macroporos

dp> 50 nm

Função Principal
Compreendem a maioria da área superficial.
Proporciona alta capacidade de adsorção para
moléculas de pequenas dimensões, tais como gases e
solventes comuns.
Importante para a adsorção de moléculas de grandes
dimensões.
São normalmente considerados sem importância em
termos de adsorção. Têm como função facilitar o
acesso do adsortivo aos meso e microporos.
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1.3.22.2. Estrrutura qu
uímica
No decorreer deste trabalho é feitta referênciaa a diferente
es técnicas de caracteriização
química dos adssorventes, nomeadame
n
nte, determ
minação do ponto de ccarga zero (pcz),
especctroscopia dee infraverme
elho com tra nsformadas de Fourier (FTIR) e análiise elementa
ar (AE)
que p
permitem ideentificar e ca
aracterizar oos diferentess grupos funccionais. Este s grupos forrmam‐
se du
urante o proccesso de carrbonização/aativação por interação do
os radicais liivres da supe
erfície
do caarvão com átomos
á
de oxigénio
o
e a zoto que po
odem, estar presentes nno precursor, nos
vários agentes attivantes ou na
n atmosferaa de ativação
o. A química superficial ddo carvão attivado
dade, as proopriedades catalíticas,
c
o seu carácteer essencialm
mente
deterrmina a sua hidrofobicid
ácido
o ou básico, as
a capacidad
des adsortivaas, entre outrras. [24]
Os principaais heteroátomos que ppodem estarr incorporados na matrizz carbónica são o
oxigéénio, fósforo
o, hidrogénio
o, azoto, clooro ou enxofre, constittuintes de ggrupos funcionais
orgân
nicos tais como:
c
ácido
os carboxíliccos, lactonaas, fenóis, grupos
g
carbbonilos, hidrroxilo,
aldeíd
dos, éteres, aminas, com
mpostos nitroogenados e fosfatos
f
como ilustrado nna figura 8. [220] [25]
o ativado co
om caracter básico seráá mais eficazz na adsorçãão de comp
postos
Um carvão
ácido
os e um carvvão ativado ácido será m
mais adequaado para adssorver comppostos de carácter
básico. [20] [26]

Figura 8 ‐ Esttrutura químiica superficiall de um carvão ativado. [20]]
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1.4. Adsorção
A adsorção é um processo que ocorre quando uma superfície sólida, designada de
adsorvente, entra em contacto com uma fase gasosa ou líquida constituída por um ou mais
constituintes, designados de adsortivos, havendo transferências destes para a superfície do
adsorvente. Neste sistema, as moléculas de adsortivo são atraídas para a zona interfacial,
levando à formação de uma camada superficial de moléculas de adsortivo, devido ao
desequilíbrio de forças na superfície do adsorvente. [28][29]
Ou seja, a adsorção é um processo heterogéneo de separação em que moléculas de uma
fase gasosa ou líquida são transferidas para a superfície do adsorvente.
Numerosos estudos sobre a adsorção em fase gasosa ou líquida em superfícies sólidas
têm revelado que existem dois tipos de forças responsáveis por este processo, permitindo a
sua diferenciação entre adsorção química e adsorção física.

1.4.1. Mecanismos de adsorção
Uma adsorção maioritariamente química resulta de uma interação química entre a
superfície do sólido adsorvente e a substância adsorvida (adsorvato). Ou seja, num processo
de adsorção química há formação de ligações químicas entre o adsorvato e o adsorvente em
questão, formando‐se uma única camada de moléculas adsorvidas – monocamada.
Todos os processos de adsorção conhecidos são exotérmicos visto que as moléculas do
gás/líquido transferem a sua energia cinética de movimento para o adsorvente na forma de
calor. Na adsorção química, o calor de adsorção é da mesma ordem de grandeza que o calor
envolvido nas reações químicas, geralmente, entre 200 e 840 kJ/mol. [27] [28]
As forças presentes numa adsorção maioritariamente física são de natureza eletrostática
e estão presentes em todos os estados da matéria: gasoso, líquido e sólido. A adsorção física é
muitas vezes referida como adsorção de van der Waals

[29] [30]

, visto que, as moléculas dos

compostos fixam‐se na superfície do adsorvente devido à presença de forças de atracão físicas
relativamente fracas, e por isso a reação é reversível. Este tipo de adsorção surge quando as
forças de atracão entre as moléculas do adsorvato e do adsorvente são superiores às forças de
atracão entre as moléculas de adsorvato, como ilustrado na figura 9 e tabela 2.
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Figgura 9 ‐ Comp
paração entre
e energia poteencial de inte
eração para a adsorção quím
ímica e física; [27]

Por outro lado, o aumento da temperatura produz uma diminuuição notávvel na
quantidade adsorvida, sendo
o o calor envvolvido nas reações
r
de cerca
c
de 20 kJ/mol. De forma
f
resum
mida, na adssorção física não se form
mam ou que
ebram ligações, mantenddo‐se inalterrada a
naturreza químicaa do adsorvatto podendo ocorrer a forrmação de multicamadas
m
s.
As molécullas que são adsorvidas
a
qquimicamentte são muitass vezes difíceeis ou imposssíveis
de reemover da superfície do adsorventee, contrariam
mente ao que
e acontece nna adsorção física
em que o adsorvvato pode ser facilmentee removido, submetendo
s
o o adsorvennte a um aum
mento
o à diminuiçção da presssão.
de temperatura ou

Tabela 2 ‐ Tabela resumida das diferenças doos tipos de ad
dsorção;

Adssorção química
Calor libertado ≈ 500
0 kJ/mol
Formação de
d uma ligaçã
ão química
Dessadsorção diffícil
Recuperaçção difícil do adsorvato

Adsorção físicca
Calor lib
bertado ≈ 100 kJ/mol
Intterações fraccas
Desadsorção fáácil
Fácil recuperação do aadsorvato
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1.4.2. Adsorção de compostos fenólicos
A adsorção de moléculas orgânicas a partir de soluções aquosas diluídas, em materiais
de carbono, é uma reação complexa devido às interações electroestáticas e não‐
electroestáticas, que se estabelecem entre o adsortivo e o adsorvente.

[31] [32]

Os compostos

aromáticos são adsorvidos fisicamente em materiais de carbono através de interações de
dispersão entre os eletrões‐π dos anéis aromáticos e das camadas grafíticas.
Por outro lado, podem formar‐se ligações entre os grupos funcionais e o solvente ou
com o adsortivo, como por exemplo ligações por pontes de hidrogénio com a água, numa
solução aquosa (adsorção química). [31]
Existem três mecanismos que permitem explicar a adsorção neste tipo de compostos:


Mecanismo de forças dispersivas do tipo π‐π, entre o plano basal do carbono e o anel
aromático;



Mecanismo de formação de ligações por pontes de hidrogénio;



Mecanismo de formação de complexos do tipo doadores ‐ recetores de eletrões.

O primeiro mecanismo foi proposto por Coughlin e Ezra (1968), considerando que os
grupos superficiais, contendo oxigénio, localizados lateralmente nas camadas grafíticas,
possuem um carácter ácido, que promove uma diminuição da densidade eletrónica do sistema
de eletrões π. [32] [33] Uma interação mais fraca, entre os eletrões π do anel aromático do fenol e
dos eletrões π das camadas grafíticas, leva a uma diminuição na quantidade de fenol
adsorvida. Foi sugerido, que as moléculas de água da solução formam pontes de hidrogénio
com os grupos superficiais contendo oxigénio. As moléculas de água adsorvidas atuam como
centros de adsorção secundários dando origem à formação de uma multicamada que bloqueia
a acessibilidade dos compostos fenólicos ao interior da estrutura porosa do carvão. [32] [33]
Assim, um maior controle e um conhecimento eficaz da química superficial, do pH da
solução e da força iónica, permitem melhorar a capacidade adsortiva do nosso material.
Também o adsorvente pode apresentar uma carga negativa ou positiva em função do pH do
meio onde se encontra. Os grupos oxigenados podem conferir caráter ácido ou básico à
superfície do carvão e, então, promover diferentes tipos de interações com o adsorvato em
soluções aquosas. A carga superficial depende tanto da superfície do carvão, que estará
associada a cada percursor, como do pH do meio. Uma carga superficial negativa poderá
resultar da dissociação dos grupos superficiais de caráter ácido, como os grupos carboxílicos e
fenólicos. Por sua vez, uma carga superficial maioritariamente positiva, sem presença de
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grupos nitrogenados, poderá ser mais controversa, já que pode provir tanto grupos com
carácter básico contendo oxigênio, como as pironas ou cromenos, ou da existência de regiões
ricas em eletrões π nas camadas grafíticas, atuando como bases de Lewis, aceitando protões
da fase aquosa. [31] [32] [33]
Como reportado por Morison et al. [31], Marsh et al. [32], Moreno‐Castillo [33] sugeriram
que os compostos aromáticos eram adsorvidos sobre os carvões através de um mecanismo de
formação de complexos doadores – recetores de eletrões. O oxigénio dos grupos carboxílicos
da superfície do carvão atua como doador de eletrões e o anel aromático do adsorvato como
recetor. Segundo este mecanismo, a oxidação do carvão por si só poderá conduzir a uma
diminuição da quantidade de fenol adsorvida. [31] [32] [33]

1.5. Adsortivos
Os adsortivos, com interesse em fase líquida, são as substâncias que pertencem a
grupos tão díspares como poluentes, moléculas com interesse farmacêutico, ou moléculas
sonda, estas últimas utilizadas na caracterização do próprio adsorvente. Neste trabalho
utilizamos o fenol e o p‐nitrofenol (PNF), que são dois poluentes que se encontram
frequentemente nos efluentes residuais, e que simultaneamente são consideradas moléculas
que permitem a caracterização dos próprios adsorventes.

1.5.1. Fenol e p-nitrofenol
Muitos dos processos industriais originam uma grande variedade de compostos que
poluem o ar e a água, provocando um impacto indesejável nos ecossistemas e nos seres
humanos devido às suas propriedades tóxicas, cancerígenas e mutagénicas. [34] [35]
São compostos poluentes presentes em águas residuais de várias indústrias de
refinação, petroquímica, produtos farmacêuticos, papel, tintas, plásticos. São persistentes em
meios aquáticos poluídos e apresentam uma elevada toxicidade, mesmo em concentrações
reduzidas. Além disso, a sua presença em águas residuais pode levar à formação de produtos
de oxidação igualmente tóxicos (hidroquinona, catecol, quinona, entre outros). [34]
Por estas razões, existem entidades de regulamentação que nos indicam as
concentrações máximas permitidas, para este tipo de compostos, no meio ambiente. São estas
a Environmental Protection Agency (EPA) a nível internacional, representada em Portugal
como Agência Portuguesa do Ambiente (APA). De acordo com as recomendações da União
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Europ
peia, os limites da conccentração d e fenol em água potávvel e mineraal e em eflu
uentes
residuais deverão
o ser inferiorres a 0,5 μg L ‐1 e 0,5 mg L‐1, respetivamente. [35] [366] [37]
Por sua vez, em relação ao PN
NF não existem estudoss exaustivos sobre os efeitos
e
ocados nos seres
s
human
nos. Contudoo, estudos realizados em animais revvelaram que o PNF
provo
é maais tóxico que o 2‐nitrofe
enol, provoccando irritaçção na pele e nos olhos,, limitação a nível
uíneo de traansporte de oxigénio pe lo sangue asssim como algumas
a
eviddências de células
c
sangu
canceerígenas. [38] [39]
É de salieentar que a presença
p
do ggrupo nitro na estrutura de PNF provvoca um aum
mento
da accidez relativaamente ao fe
enol. Uma veez que, o grupo nitro indu
uz à deslocallização para si dos
electrões fazendo com que o hidrogéniio do grupo
o OH fique com
c
maior ccapacidade de se
m aumento da acidez do
o composto, como ilustrrado na figura 10.
liberttar contribuindo para um
[40]

Figura 10 ‐ Estruturas dde ressonância
a para fenol (I) e PNF (II)
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1.6. Modificação de carvões ativados

A modificação dos carvões ativados tem como objetivo melhorar as características dos
mesmos e contribuir para o aumento das capacidades adsortivas quer em fase gasosa quer em
fase líquida. Estas podem ser subdivididas em três classes distintas: química, física e biológica,
como ilustrado na figura 11, contudo apenas serão abordados os dois primeiros tópicos. [41] [42]
Os AC podem ser modificados quimicamente através de processos de oxidação/redução
superficial ou fisicamente, conduzindo a uma redução/aumento do tamanho dos poros.

Modificação de carvões ativados

Modificação química

Modificação
ácida

Modificação física

Tratamento
térmico

Modificação biológica

Bioadsorção

Modificação
básica

Impregnação

Figura 11 ‐ Esquema representativo dos vários tipos de modificação em carvões ativados.
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1.6.1. Modificaç
M
ção químicca

A estruturaa do carvão ativado, refeerida no pon
nto 1.3.2.2, apresenta
a
naa sua constittuição
vários grupos fun
ncionais que poderão for necer‐lhe carácter ácido ou básico.
Os AC po
odem ser modificados
m
quimicamen
nte através de processsos de oxidação
moção de grupos oxigena
ados.
superrficial ou atraavés de proccessos de rem

1.6.11.1. Mod
dificação química com
c
agentes de carrácter áciido
nto de
A modificação química dum adsorvvente atravéss da oxidação favorece o aparecimen
grupo
os oxigenad
dos que po
odem desem
mpenhar um
m papel im
mportante n os processo
os de
estreitamento do tamanho dos poros,, indo até à indução de
d proprieddades de pe
eneiro
molecular no matterial em cau
usa.
Assim, a modificação
m
ácida
á
recorree a agentes oxidantes
o
qu
ue favorecem
m o aparecim
mento
de grrupos ácidos. Frequente
emente, estte pós trataamento cond
duz também
m a uma redução
signifficativa da árrea superficia
al especifica e do volume
e total de po
oros. [41] [42]
Os carvõess ativados mo
odificados q uimicamente
e com ácido são principaalmente utiliizados
para remoção de metais pesa
ados de águaas residuais.
Dada a suaa importância a nível am
mbiental, torna‐se fulcrall tentar deseenvolver este tipo
modificação possibilitand
p
o assim o aaumento dos grupos ácidos na supeerfície do ca
arvão,
de m
como
o ilustrado naa figura 12, sem
s que ocoorra destruiçãão considerá
ável dos poroos. [41] [42]

Figura 12 ‐ Alguns grupo
os ácidos quee se encontram
m na superfíccie dos carvõees ativados;
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1.6.11.2. Mod
dificação química com
c
agentes de carrácter bássico
As modificaações químiccas, com intrrodução de grupos
g
básiccos, realizam
m‐se com recu
urso a
utos essencialmente bássicos como o hidróxido de sódio (Na
aOH), a ureiaa ((NH2)2CO)) ou o
produ
[
[42]
amon
níaco (NH3). [41]

Procura‐se este tipo de
d modificaçção quando se pretende
e incrementtar a adsorção de
espéccies orgânicas, por exe
emplo no trratamento de
d efluentes que conte nham comp
postos
fenólicos como o fenol e o PN
NF. [41] [42]
m grupos fun
ncionais, ond
de o azoto eestá presente
e, tais
Da modificcação com ureia resultam
o amidas, pirrrol, tal como
o ilustrado nna figura 13, que tem forte influênciaa na basicida
ade do
como
produ
uto final, posssibilitando a adsorção dde moléculass essencialme
ente ácidas. [43] [44]

Figuraa 13 ‐ Represe
entação de grrupos funcionnais contendo azoto, após modificação
m
qquimica básica num
carvão ativado. a) pirrole, (b) am
mina primáriaa, (C) amina secundária; (d) piridina, (e)) imina; (f) imina
na; (j)azoto quuaternário; [43]
terciáária; (g) nitro, (h) nitroso; (jj) amida, (j) ppiridona; (k) oxido‐N‐piridin
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1.6.2. Modificação física
A modificação física pode ser realizada com dois objetivos opostos. A modificação a
elevadas temperaturas conduz essencialmente a um aumento do volume poroso e que pode
passar também por um aumento do tamanho dos poros. A modificação com recurso à
deposição de compostos orgânicos voláteis permite uma redução do tamanho da entrada dos
poros, mas que é frequentemente acompanhada de uma diminuição do volume poroso.
Esta última etapa possibilita a obtenção de peneiros moleculares de carbono. Se durante
a preparação dos AC a carbonização/ativação provoca muitas vezes um desbloqueio e um
alargamento dos poros, a deposição de carbono por pirólise de hidrocarbonetos tem como
finalidade dimensionar o tamanho dos poros para os fins pretendidos.
O tratamento dos AC a elevadas temperaturas promove um aumento do volume poroso
e quando conduzido em atmosfera inerte induz um caracter essencialmente básico.
Uma desvantagem encontrada neste tipo de modificação encontra‐se durante o
tratamento térmico, a elevadas temperaturas, onde os grupos funcionais que contêm oxigénio
poderão degradar‐se, originando um composto final com pouca capacidade adsortiva.
Tem‐se procurado novas técnicas de forma a melhorar os tratamentos de modificação
física nomeadamente através de tratamento com plasma. Este tratamento tem como objetivo
de melhorar as características químicas mantendo ou melhorando as características físicas. [42]
[43]

Nesta técnica é utilizado carvão ativado granular (CAG) que é exposto a um plasma em
vácuo na presença controlada de ar ou oxigénio. No final, verificam‐se poucas alterações
texturais mas haverá alterações substanciais na química superficial do material,
nomeadamente um aumento da acidez superficial devido ao aumento de oxigénio na
superfície carbonada.
É uma técnica que permite obter um produto final flexível na remoção de uma enorme
variedade de poluentes/químicos sem diminuição na eficiência e desempenho do carvão.

1.7. Métodos de caracterização física e química
Os métodos de caracterização dos carvões ativados têm como objetivo determinar as
características texturais e químicas da superfície. De forma a entender o seu comportamento
como adsorventes torna‐se essencial encontrar formas de determinação das características
físicas e químicas dos carvões ativados.
21

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

Neste trabalho experimental foram utilizados vários métodos de caracterização química
tais como: análise elementar, espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourrier
(FTIR) e determinação do ponto de carga zero (pcz). Cada uma destas técnicas, se aplicada em
separado, fornece informação incompleta, contudo, a conjugação de todos os dados torna
possível obter uma boa perceção da química superficial.
Para a caracterização textural determina‐se a área superficial, o volume poroso e a
distribuição de tamanho de poros, através de equações e teorias de adsorção tais como DR,
BET, αs, entre outros, com recurso à análise de isotérmicas de adsorção.

1.7.1. Ponto de carga zero
A caracterização dos centros ácidos\básicos na superfície é fundamental para se
compreender a atividade e seletividade, uma vez que fornece informação relativamente aos
grupos funcionais presentes na superfície do carvão.

[45]

Assim, torna‐se essencial quantificar

estas características o que se consegue através da medição do valor do pcz (Point of Zero
Charge).
Seguindo o modelo apresentado por Noh e Schwarz

[45]

considera‐se que quando

utilizamos uma suspensão AC/água superior a 7% massa/volume (m/V), após um tempo de
equilíbrio, o valor de pH da mistura em estudo permanece constante e é considerado como
sendo igual ao pcz da amostra.
Tendo em conta esta premissa, os carvões que apresentem pcz<7 são considerados
ácidos, enquanto que se apresentarem valores de pcz>7 denomina‐se carvões básicos. Esta
variação de valores de pcz resulta da dissociação de grupos ionizáveis existentes na superfície
do carvão. Assim, este método permite medir a tendência que a superfície do material em
estudo apresenta para ficar carregada positiva ou negativamente, assim como, é indicador da
oxidação da superfície, uma vez que identifica um aumento da acidez ou basicidade da
superfície quando os AC são submetidos a tratamentos de modificação.
As características principais para um bom doseamento, independentemente do método
de determinação escolhido, são ter uma amostra representativa de carvão, seca e não
contaminada. [45]
É também necessário ter em atenção que a razão sólido/solução deve ser da ordem dos
7%, nunca inferior a 5%, uma vez que, para valores inferiores a solução estará demasiado
diluída para que a medição do valor de pH seja correta.
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1.7.2. Caracterização textural

Devido à importância da distribuição do tamanho de poros, volume poroso, área
superficial, é necessário caracterizar a estrutura porosa do carvão ativado, e para isso existem
várias técnicas, sendo a adsorção física de gases e vapores uma das mais utilizadas.
Quando um gás ou um vapor entra em contacto com um sólido previamente
desgaseificado, parte do mesmo desloca‐se e acumula‐se junto da superfície do sólido, dando
origem à interface sólido‐gás. Este fenómeno designa‐se por adsorção e pode ser descrito,
como o aumento da concentração dos gases ou vapores na vizinhança dos sólidos.
As quantidades adsorvidas por unidade de massa de adsorvente dependem para cada
sistema adsorvente – adsorvato, da área acessível, da temperatura e da pressão de equilíbrio.
[29] [46] [47]

Considera‐se que a área externa corresponde à área das proeminências e cavidades que
são mais largas do que profundas, e a área interna às paredes dos poros e fendas que têm uma
profundidade superior à largura. Na prática a distinção entre a área total, área interna ou área
externa relaciona‐se essencialmente com os valores determinados pelos diferentes métodos
de avaliação da área específica. Os sólidos porosos têm normalmente um valor de área interna
muito superior ao valor da área externa. [29] [46] [47]
O processo de adsorção de um gás pode ser estudado e aprofundado através da
realização de isotérmicas de adsorção, obtidas a partir da representação gráfica de nads
(usualmente expressa em mmol/g) em função da pressão relativa (p/p0), onde p0 é a pressão
de saturação do adsorvato, à temperatura a que decorre o ensaio.
Pela observação das isotérmicas experimentais é possível tirar algumas conclusões sobre
a textura porosa do material sendo, por isso, uma ferramenta importante no estudo da
caracterização de um carvão ativado.
As isotérmicas de adsorção podem ser classificadas em seis tipos característicos,
apresentados na figura 14.
Em 1940, Brunauer, Deming, Deming e Teller, propuseram uma classificação
(classificação BDDT) [46] das isotérmicas de adsorção constituída por apenas cinco tipos. Mais
tarde, em 1985 foi adicionado à classificação original um sexto tipo, que tinha vindo a
observar‐se com alguma frequência. [44] [46][47]
Analisando as isotérmicas de adsorção obtidas experimentalmente, podem tirar‐se
algumas conclusões sobre a textura porosa do material.
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Figura 14 ‐ Tipificação dda adsorção de
d acordo com
m a IUPAC.

As Isotérmicas do tipo I, também cchamada de Langmuir, ca
aracterizam‐‐se pela existtência
de um patamar que começça a ser deefinido a paartir de pressões relativvas baixas. Estão
ns carvões attivados e zeó
ólitos.
assocciadas a materiais exclusivamente m icroporosos,, como algun
É característica da adsorção química ou da adso
orção física em sólidoss exclusivam
mente
oporosos, po
ois é apenass nestes cassos que a adsorção em multicamadda está imp
pedida
micro
praticcamente desde o início, fazendo coom que a issotérmica ap
presente um
m patamar que
q se
prolo
onga até à pressão de saturação. Este patam
mar correspo
onde ao preeenchimento
o dos
micro
oporos e a altura do messmo está relaacionada com o volume deste tipo dde porosidad
de, e o
seu fformato devee‐se aos porros que são tão estreitos que não podem acomoodar mais do que
uma camada mollecular simples nas pareddes. Ou seja, quanto mais retangularr for a curva, mais
e tamanho dee poros. [29] [446] [47]
estreita será a disstribuição de
As isotérm
micas do tip
po II traduzeem uma ad
dsorção em mono/multticamada e estão
orção física que
q pode occorrer em só
ólidos não po
orosos. São ccaracterizada
as por
assocciadas a adso
possu
uir duas inflexões, uma para valorees de pressão relativa menores
m
que 0,1 e outra
a para
valores superiorees a 0,9. A primeira infleexão é consid
derada como
o a indicaçãoo da existência de
preen
nchimento da
d primeira camada adsoorvida. [29] [46] [47]
As isotérmicas do tipo III são poucoo frequentess e traduzem
m‐se numa issotérmica convexa
em

relação

o
ao

eixo

da
as

abcissass,

indicando
o
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comp
parativamentte com as issotérmicas ddo tipo II. Co
orrespondem
m, assim, a uum mecanism
mo de
adsorrção em quee as interaçõe
es gás‐solidoo são particularmente fra
acas.
Por sua vezz, as isotérm
micas do tipo IV apresentaam um patamar a pressõões relativas altas,
e podem também apresentar um cicloo de histerese, que surge quando o mecanism
mo de
nchimento de mesoporos por co ndensação capilar é diferente
d
doo mecanism
mo de
preen
desad
dsorcão dos mesmos.
As Isotérm
micas tipo V são caracteerísticas de materiais em
m que a adssorção é baseada
numaa fraca interaação gás‐sóliido. Desta foorma, são de difícil interp
pretação e poouco comuns.
Por ffim, as isotéérmicas do tipo
t
VI, estãão associadas a superfíccies uniformees não poro
osas e
tradu
uzem um meecanismo de adsorção em
m multicamaada. Cada pa
atamar repreesenta a form
mação
de um
ma camada,, a pressões relativas diiferentes. Ou seja, dá‐se
e um fenóm
meno de adssorção
cooperativa em que
q as cama
adas que vãão sendo adsorvidas facilitam a adssorção da ca
amada
o entre as ccamadas é su
uperior à afinidade entrre a superfície e o
seguiinte, ou sejaa, a interação
adsorrvato. [29] [46] [47]

1.7.22.1. Histterese e coondensaçã
ão capilarr
Quando é feita a adsorção d e gases em
m sólidos porosos,
p
porr vezes, a curva
correespondente à adsorção pode
p
não co incidir com a curva de desadsorção,
d
, formando‐sse um
ciclo que se designa de histe
erese. Este ffenómeno de
eve‐se à con
ndensação e à evaporação do
adsorrvato que, no interior do
os poros, surrgem a valores de pressão diferentees, como ilusstrado
na figgura 15.

Figuraa 15 ‐ Represe
entação de um
ma isotérmicaa do tipo IV, onde
o
é repressentado a currva correspon
ndente
a adso
orção, desadssorção e o corrrespondentee do ciclo de histerese.
h
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1.7.3. Métodos de análise das isotérmicas de adsorção
Existem vários métodos para analisar as isotérmicas de adsorção, de modo a obter os
diversos parâmetros estruturais (área especifica, volume poroso, distribuição de tamanho de
poros).

1.7.3.1. Modelo e equação de Branauer-Emmer-Teller (BET)
O modelo de Brunauer, Emmet e Teller (BET), aplicado à análise das isotérmicas de
adsorção, constitui uma ferramenta essencial para a determinação da área superficial dos
carvões ativados. [29] [46] [47]
Este modelo foi proposto em 1938,

[48]

por forma a interpretar a adsorção em

multicamada em sólidos não porosos com base na adsorção física devido a forças de van der
Waals, com aplicação privilegiada para a análise de isotérmicas de adsorção do tipo II.
O modelo de BET admite a existência de um equilíbrio dinâmico entre a adsorção e a
desadsorção, considerando a possibilidade de poder haver adsorção em multicamadas.
Tendo em conta estas características torna‐se possível, de uma forma geral, explicar a
forma da isotérmica tipo II, sendo compatível com o fenómeno de adsorção física, excluindo o
fenómeno de adsorção química. A equação que define o modelo BET, e apresentada na
equação 1, pode ser deduzida tendo em conta que : [29] [46] [47] [48]
 A velocidade de adsorção é igual a velocidade de desadsorção, para cada camada
adsorvida;
 A partir da adsorção da segunda camada, o calor de adsorção mantem‐se constante e
igual ao calor de condensação do gás;
 Quando se verifica a igualdade p=p0, o adsorvato condensa, como um líquido comum,
e o número de camadas adsorvido é infinito.

Sendo assim, obtém‐se a equação BET, que normalmente é utilizada na forma linear:

p
n

1

p

1
p

n C

p
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Onde nads corresponde à quantidade adsorvida à pressão p e à temperatura T; p0 é a
pressão de saturação do adsorvato à temperatura T; nam é a quantidade adsorvida necessária
para preencher uma monocamada e C é a constante de BET, dada por C = exp (E1 – EL/RT), em
que E1 e EL correspondem, respetivamente, ao calor de adsorção relativo à primeira camada
adsorvida e ao calor de condensação do adsorvato. [29] [46] [47] [48]
Esta equação foi aplicada aos dados experimentais obtidos através dos ensaios de
adsorção de azoto a 77k, representando‐os graficamente na forma:

p
n

1

p

p

vs

çã 2

p

O declive (m) e a ordenada na origem (b) da reta ajustada, para uma gama restrita de
pressões relativas, permitem calcular a capacidade da monocamada nam (mol/g), pela
aplicação da equação:

n

1

çã 3

Após determinar o número de moles adsorvidas na monocamada é então possível
calcular a área específica, relacionando‐as, pela fórmula:

A

çã 4

Onde NA corresponde ao número de Avogadro (6,022X1023 mol‐1) e am é a área média
ocupada por uma molécula de adsorvato na monocamada. Para a adsorção de azoto a 77K, am
= 0,162 nm2. [29] [46] [47] [48]
Como se referiu anteriormente a equação de BET foi originalmente deduzida e proposta
para ser aplicada a isotérmicas do tipo II, apresenta validade no intervalo de pressões relativas
entre p/p° = 0,05 e p/p° = 0,3. A pressões relativas diferentes do intervalo de aplicação, a
equação de BET permite prever quantidades adsorvidas que podem ser menores ou maiores,
do que as quantidades reais e os valores das áreas calculados não serão correctos. No caso de
adsorventes microporosos, o intervalo de validade da equação de BET é mais restrito,
verificando‐se desvios a partir de p/p° próximos de 0,1. No caso de materiais microporosos, a
área superficial determinada pelo modelo BET pode não ter um verdadeiro significado físico,
uma vez que a adsorção que ocorre neste tipo de materiais não é feita por sobreposição de
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camaadas mas sim
m pelo preenchimento dda microporrosidade. Sendo assim, a área supe
erficial
deterrminada porr este modelo deverá se r encarada com
c
uma áre
ea superficiaal aparente. [29] [46]
[47] [48]

1.7.33.2. Mod
delo αs
Este métod
do tem como
o base a com
mparação da isotérmica de
d adsorção eexperimenta
al com
o mesmo aadsorvato, obtida
o
num material nnão poroso com
uma isotérmica padrão do
perficial sem
melhante ao material
m
em estudo [29] [466] [47] [48]
caraccterísticas dee química sup
Com o objeetivo de determinar o voolume micro
oporoso, substitui‐se a vaariável nads por
p ns,
que ttraduz a quaantidade adsorvida a um
m determinaado valor de
e pressão reelativa (p/p0)s. Em
termo
os práticos (p/p
( 0)s=0,4 de
d modo a gaarantir o pre
eenchimento
o total dos m
microporos. Sendo
S
assim
m é traçada uma
u
isotérmiica padrão, qque divide oss valores de adsorção pa drão, n, por n0,4, a
quantidade adso
orvida pelo material
m
de referencia a (p/p0)s=0,4
4. O quociennte n/n0,4 é assim
otérmica noo material de referênccia é obtidda representando
desiggnado por αs e a iso
graficcamente αs em
e função de
e p/p0. [29] [46]] [47] [48] [30]
Conjugando a quantiidade adsorrvida obtidaa a partir da isotérm
mica de adssorção
experrimental em função dos valores de α s, obtém‐se
e uma repressentação grááfica semelha
ante à
apressentada nas figuras 16 e 17 e que, noo caso particcular dos carvvões ativadoos, apresenta
a duas
seçõees lineares.

Figura 16 ‐ Re
epresentação ggráfica αs para um
u adsorvente
e microporoso;
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Figura 17 – Representaçãoo αs para difere
entes tipos de materiais;
m

[29]

A primeira seção observa‐se norm almente a valores de αs<1 (p/p0<0,44), e a interssecção
com o eixo das ordenadas indica o voluume dos miccroporos ma
ais estreitos . A segunda
a zona
linearr encontra‐sse normalme
ente para vaalores de αs mais elevados (1 < αs <22) e a interssecção
com o eixo das orrdenadas forrnece o valorr do volume microporoso
o total. [49]
Na figura 17, a reta 1 é caracterrística de só
ólidos não porosos
p
e a curva 2 ind
dica a
preseença de materiais mesop
porosos. Se a amostra em
e estudo diiferir da refeerência apen
nas na
área superficial e não na poro
osidade, entãão a represe
entação αs irá ser uma reeta que passa pela
origem. Se, pelo contrário, a amostra e m estudo ap
presentar meso ou micrroporosidade irão
dade. [29] [30] [449]
obserrvar‐se desviios à linearid
A reta 3 co
orresponde à análise refferente a um
m material microporoso
m
o e a reta 4, a um
mateerial micro e mesoporoso. Os desvvios negativo
os a linearid
dade indicam
m a presença de
micro
oporosidade. A extrapola
ação da partte linear até ao eixo das ordenadas ppermite estimar o
volum
me microporoso, convertendo a quuantidade adsorvida
a
em
m volume lííquido atravvés da
densiidade do adssorvato no esstado líquidoo. [29] [30] [49]

1.7.33.3. Equ
uação de D
Dubinin-R
Radushkeevich (DR
R)
A equação de Dubinin‐‐Radushkevicch (equação DR) admite que o fenóm
meno de adssorção
envolve o preencchimento do
o volume miicroporoso e não a form
mação de váárias camada
as nas
des dos poro
os. A equação
o DR é usadaa na sua form
ma linearizad
da:
pared
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log

log

çã 5

çã 6

5,304

onde wads é o volume ocupado pela fase adsorvida, w0 é o volume microporoso, que designar‐
se‐á por VDR, B uma constante independente da temperatura e característica da estrutura
porosa do adsorvente, E0 é a energia característica e T a temperatura do ensaio de adsorção, β
é o coeficiente de afinidade (apresenta o valor de 0,33 quando o adsorvato é o azoto), p será a
pressão de equilíbrio e p0 é a pressão de saturação.
A representação gráfica de log wads vs log2(p0/p) traduz a equação DR, ou seja numa reta
cuja ordenada na origem é dada por log w0 e o declive por B(T/β)2. Esta representação apenas
é linear para valores de pressão relativa baixos, uma vez que se verificam desvios da
linearidade à medida que o valor da pressão relativa aumenta, isto para os sólidos que não
apresentam exclusivamente microporosidade.

1.7.4. Adsorção em fase líquida
A adsorção em fase líquida é um dos métodos mais utilizados para a remoção de
poluentes de águas residuais e depende das características do adsorvente, do adsorvato e do
pH do meio.
A isotérmica de adsorção é a relação entre a quantidade de adsorvato adsorvido por
unidade de massa de adsorvente e a concentração de solução no equilíbrio, a temperatura
constante. A quantidade adsorvida é definida pela equação 7:

çã 7

Em que q é a quantidade adsorvida em mg g‐1 (ou mol g‐1), C0 a concentração inicial de
adsorvato em mg L‐1, Ce a concentração de adsorvato em equilibrio também em mg L‐1, V o
volume de solução em litros e, por fim, W a massa de adsorvente em gramas. [51] [52]
As isotérmicas de adsorção em fase aquosa foram classificadas segundo Giles
grupos principais: S, L, H e C, como mostra a figura 18.
30
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Figu
ura 18 ‐ Classificação das issotérmicas de
e adsorção em
m fase aquosaa; [29]

micas do tipo
o S existe um
ma inclinação
o linear e convexa em reelação à abcissa. A
Nas isotérm
adsorrção inicial é baixa e aum
menta à meddida que o número de moléculas
m
adssorvidas aum
menta.
Em p
primeiro, ass forças atrrativas solutto – soluto na superfíície podem causar adssorção
cooperativa que leva à forma
a S. Em seguundo lugar, a adsorção de
d um solutoo pode ser in
nibida
uma reação de
d competição dentro daa solução, taal como uma
a reação de ccomplexação
o com
por u
um liggando.
c
a por possuir uma inclinação não linnear e uma região
r
A isotérmicca tipo L é caracterizada
côncaava em relaçção ao eixo da
d concentraação. O tipo L, no caso de
e compostoss fenólicos, sugere
s
que a adsorção da molécula de fenol ocorra num
ma posição paralela
p
do anel aromáttico à
superrfície do carvão ativado
o, não existtindo uma forte
f
competição entre o adsorvato e o
solveente para ocupar os sítio
os ativos. Nessse caso, há uma diminuição da dispoonibilidade destes
d
ponto
os de adsorçção quando a concentraçção da soluçãão aumenta.
As isotérm
micas do tipo
o H são um
m caso especcial da curva do tipo LL, uma vez que
q é
obserrvada quand
do a superfíccie do adsorvvente possuii alta afinida
ade pelo soluuto adsorvido. Por
fim, aas isotérmicaas do tipo C, possuem um
ma represen
ntação linear, não sendo muito comu
uns na
adsorrção em carvvões ativados. [51] [52]
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1.7.5. Equação de Langmuir
A equação de Langmuir aplica‐se normalmente a processos que satisfaçam as hipóteses
propostas para o modelo. Dentro destas hipóteses engloba‐se a teoria de que as moléculas são
adsorvidas e aderem na superfície do adsorvente em sítios definidos e localizados. [51] [52]
Cada centro ativo da superfície só pode acomodar uma, e somente uma entidade
adsorvida, satisfazendo assim a regra da monocamada de que a energia do adsorvato é a
mesma em todos os centros ativos da superfície, não dependendo da presença ou ausência de
outras entidades adsorvidas nos sítios vizinhos. [51] [52]
A equação da Langmuir pode apresentar‐se sob forma não linear (8a) e linear (8b): [52]

q

q bC
1 bC

1

1

çã 8

Em que qe é a quantidade de adsorvato no equilibro em mg g‐1, b representa a constante
de Langmuir em L mg‐1, qm é a capacidade de adsorção da monocamada em mg g‐1 e, por fim,
Ce é a concentração da solução no equilíbrio em mg L‐1.
No gráfico da linearização, a partir do declive obtém‐se o valor de qm e da ordenada na
origem o valor de b, sendo b uma medida direta da afinidade do adsorvato ‐ adsorvente. [51] [52]

1.7.6. Equação de Freundlich
A equação de Freundlich aplica‐se normalmente a processos em que há adsorção em
superfícies em que a distribuição de energia não é uniforme. Assim, pode representar‐se esta
equação de forma não linear (9a) e linear (9b):

ln

ln

1

çã 9

Em que qe é a quantidade de adsorvato no equilibro em mg g‐1, Kf é a constante de
Freundlich em ((mg g‐1) (L mg‐1) 1/n), Ce é a concentração da solução no equilíbrio em mg L‐1 e,
por fim, n é o expoente de Freundlich.
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A constantte de Freund
dlich, KF, medde a capacidade relativa de adsorçãoo do adsorve
ente e
o exp
poente de Freeundlich, n, é uma consttante que ind
dica a força da
d adsorção..
A equação
o de Freundlich é usualm
mente coincidente com a equação dde Langmuirr para
conceentrações dee gamas moderadas. A ddiscordância entre as du
uas equaçõess dá‐se sobretudo
para as concentrrações mais elevadas, u ma vez que
e a equação de Langmu ir tende parra um
mar que co
orresponde a saturaçãoo da monocamada, contrariamentte a equaçã
ão de
patam
Freun
ndlich que ap
presenta um
ma assimptotaa para conce
entrações mu
uito elevadass.

Figuraa 19 ‐ Represe
entação gráficca dos modeloos de Langmu
uir e Freundlicch com base nnas equaçõess
linearres e não lineaares; [53]
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2. Parte Experimental
2.1. Equipamentos, reagentes e gases

2.1.1. Percursores
Desperdício de politereftalato de etileno (PET) reciclado sob a forma granular,
fornecido por Selenis Portugal, Lda.;
Desperdícios de cortiça sob a forma granular;
Tecido de carbono ativado de rayon viscose.

2.1.2. Produção de carvões ativados
Forno horizontal Termolab tipo TH, com controlador de temperatura Eurotherm
modelo 904 e temperatura máxima de aquecimento de 1350ºC;
Azoto C ‐ 45 da Gasin (pureza 99,995%);
Dióxido de carbono, CO2, C50 da Linde (pureza 99,999%).

2.1.3. Espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourrier
Espectrómetro de infravermelho com transformadas de Fourier da Perkin Elmer
modelo Paragon1000PC a funcionar com programa informático Spectrum v.1.10B;
Pastilhador da Specac com 13mm de diâmetro;
Prensa hidráulica da Specac, pressão máxima 15 toneladas;
Brometo de potássio, KBr, para FTIR da Aldrich, com grau de pureza >99%.

2.1.4. Determinação do ponto de carga zero
Nitrato de sódio, NaNO3 p.a. Riedel‐de‐Haën;
Banho termostatizado Grant modelo SS40‐D;
Medidor de pH Crisom modelo 2002 com compensador de temperatura (±0,01/pH);
Microelectrodo de pH da Crison (diâmetro 3mm, volume de amostra >50mL).

2.1.5. Adsorção de azoto a 77K
Equipamento de análise monométrica Quadrosorb, da Quantachrome,
Azoto da Air Liquide (pureza 99.9990%);
Desgaseificador Master Prep, da Quantachrome.
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2.1.6. Análise elementar
Analisador elementar da Eurovector modelo EuroEA (CHNS+O);
Microbalança Sartorius modelo M2P (0,001mg);
Cápsulas de tungsténio 3,5x5mm (para a análise de carbono, hidrogénio, azoto e
enxofre) e prata (para análise de oxigénio);
Sulfanilamida utilizada como referência para a quantificação de carbono, hidrogénio,
azoto e enxofre (composição: 41.84% em carbono, 4.68% em hidrogénio, 16.27% em
azoto, 18.62% em enxofre e 18.58% em oxigénio) e a ciclohexanona‐2,4‐dinitro fenil
hidrazona (composição: 51.79% em carbono, 5.07% em hidrogénio, 20.14% em azoto e
23.00% em oxigénio) para quantificação de oxigénio;
Hélio 4.6 da Linde (pureza 99.996%);
Oxigénio 4.5 da Linde (pureza 99.995%).

2.1.7. Adsorção de fenol e paranitrofenol em fase líquida
Banho termoestatizado Grant Instruments Ltd. modelo SS40‐D;
Micropipeta;
Fenol p.a. da Aldrich;
P‐nitrofenol (PNF) p.a. da Aldrich,
Hidróxido de sódio, NaOH, p.a. da Pronolab;
Ácido clorídrico, HCl, a 37% da Panreac;

2.1.8. Doseamento de fenol e p-nitrofenol
Espectrofotometro UV‐Vis Thermo Electron Corporation modelo Nicolet Evolution 300;
Células para espectrofotometria de sílica fundida.

2.1.9. Equipamentos de uso comum
Estufa WTC Binder com temperatura máxima de 250ºC;
Balança analítica Mettler modelo Toledo AG245 (± 0,1mg);
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2.2. Procedimento Experimental
2.2.1. Produção de carvões ativados
Na produção dos carvões ativados utilizaram‐se três tipos de precursores PET, cortiça e
tecido de carbono, com recurso a métodos de preparação diferentes.

2.2.1.1. Carvões ativados preparados a partir de PET
Todos os AC obtidos a partir de PET foram preparadas no forno horizontal Termolab,
sob atmosfera inerte de N2, num fluxo de 85ml min‐1 durante todo o processo de
carbonização/ativação.
O percursor foi colocado, a temperatura ambiente, numa barquinha metálica, com
hidróxido de potássio (KOH), numa proporção de KOH/percursor = 2. A barquinha foi então
colocada no forno, e submetida a uma rampa de aquecimento de 10⁰C por minuto até atingir
700⁰C, temperatura à qual permaneceu durante 60 min.
A amostra foi arrefecida sob atmosfera inerte até atingir a temperatura ambiente. Após
a carbonização/ativação, as amostras foram transferidas para um copo de precipitação onde
foram lavadas repetidamente com água destilada, até que o pH da água de lavagem fosse
idêntico ao pH da água destilada utilizada. Por fim, foram secas numa estufa a 100⁰C durante
aproximadamente 12h. O rendimento médio na preparação dos AC foi de 30%.Todas as
amostras de carvão ativado, preparadas a partir de PET sob estas condições foram
identificadas com as iniciais PET.

2.2.1.2. Carvões ativados preparados a partir de cortiça
O granulado de desperdicios de cortiça foi colocado com o KOH, numa razão de 1:2
numa barquinha cerâmica e transferido para o forno horizontal, onde foi submetido a uma
rampa de aquecimento de 10 ⁰C por minuto até atingir 700 ⁰C, temperatura à qual se manteve
durante 120 min. Esta etapa decorreu sob atmosfera inerte de N2, com um fluxo de
aproximadamente 85ml min‐1, como ilustrado na figura 20.
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700
0⁰C, 120 min .

10⁰C
1
min‐1
Tem
mp. amb.
Figura 20
0 ‐ Fluxograma experimenttal da prepara
ação de carvõ
ões ativados a partir de corrtiça.

ação/ativaçã o, a amostra foi arrefeccida sob atm
mosfera inertte até
Terminada a carboniza
atingir a temperaatura ambien
nte.
Após a caarbonização//ativação, aas amostras foram tran
nsferidas paara um cop
po de
precipitação ondee foram lava
adas repetidaamente com
m água destilada, até quee o pH da ággua de
lavaggem fosse id
dêntico ao pH
H da água deestilada utilizada. Por fim
m, foram seccas numa estufa a
100 ⁰⁰C durante aproximadam
mente 12 horras. Todas ass amostras de
d carvão atiivado, prepa
aradas
a parrtir de cortiçaa sob estas condições forram identificcadas com ass iniciais de CCor.

2.2.2. Tecido
T
dee carvão aativado
do procedim
mentos prévios. [54]
As amostraas de tecido encontravaam‐se já ativvadas segund
mostras de teecido foram preparadas a partir de viscose
v
rayon, pela carboonização em
m fluxo
As am
de azzoto a 850 C
C seguido por uma ativaçção física com
m CO2 à mesm
ma temperattura.
O tecido de carbono ativado foi aiinda submettido a uma modificação
m
ssuperficial, a uma
temp
peratura de 400
4 C sob fluxo
f
de azooto durante 4 horas, com
mo sugerido por Carrot et. all
(19911). As amostrras resultanttes deste proocesso foram
m identificada
as com as iniiciais de Tec.

39

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

2.3. Modificação dos carvões ativados
Os carvões ativados obtidos a partir de PET, Cor e Tec, foram submetidos a modificações
de forma a induzir nos mesmos novas características estruturais e químicas que permitam um
aumento do desempenho na adsorção em fase líquida. Foram estudados dois tipos de
modificação, um com ureia e outro com hidróxido de sódio.

2.3.1. Modificação de carvões ativados com hidróxido de sódio
Uma amostra de aproximadamente 0,5 g de carvão ativado foi misturada, num copo de
precipitação com 100 mL de uma solução de NaOH com uma concentração de 1M, com uma
pureza de 98,6%. A suspensão foi mantida em agitação durante 2 horas a uma temperatura
média de 90 C.
A amostra foi lavada com água destilada, até que a água de lavagem atingisse um
valor de pH idêntico ao da água destilada utilizada. A amostra foi filtrada e colocada numa
estufa, a 100C durante 12 horas. Para os AC modificados, segundo este procedimento,
adotamos a designação de PET NAOH, Cor NaOH e TEC NaOH.

2.3.2. Modificação de carvões ativados com Ureia
Uma amostra de aproximadamente 0,5 g de carvão ativado foi adicionada a 100 mL de
solução aquosa, previamente preparada, contendo 0,2 g de ureia com 99,5% de pureza. A
suspensão resultante foi mantida, sob agitação, durante 5 horas, a 90 C.
A suspensão foi filtrada e seca numa estufa a 100 C. A amostra seca foi colocada numa
barquinha metálica e levada a carbonizar no forno horizontal, sob um fluxo de azoto de

85 cm3 min‐1, e submetida a numa rampa de 10 C por minutos, até a temperatura final
de 700 C, permanecendo a esta temperatura durante 60 minutos. A amostra foi
deixada a arrefecer no forno, numa atmosfera inerte, até à temperatura ambiente,
segundo o fluoxograma da figura 21.
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700 ⁰C, 60 miin.

10
0 ⁰C min‐1
Temp. amb.
Figurra 21 ‐ Fluxograma experim
mental da pre paração da modificação
m
de
e carvões ativvados com ure
eia.

Após ser reetirada do fo
orno, a amo stra foi colo
ocada num copo de preccipitação, onde foi
lavad
da com águ
ua destilada
a, sob agittação e a uma tempe
eratura de 80 C, du
urante
aproxximadamentte 1 hora. Po
or fim, a soluução foi filtrada e o filtra
ado foi coloccado, novam
mente,
na esstufa, a uma temperatura
a de 100 C aaté que a am
mostra final ficasse definittivamente se
eca.
Para os AC modifficados segun
ndo este proocedimento, adotamos a designação de PET‐U, Co
or‐U e
U.
TEC‐U

22.4. Caracterização física e q
química das
d amostrras
22.5. Adsorrção de Azoto
A
A caracteriização estrutural foi reaalizada com recurso à ad
dsorção de aazoto a 77K, num
drasorb, um equipament
e
o volumétricco automatizzado de análise manoméétrica.
Quad
As amostraas foram inicialmente suubmetidas a um processo de desgaaseificação. Assim,
A
coloccou‐se cerca de 0,05 de AC a analisaar numa célu
ula de sílica fundida,
f
estaa foi devidam
mente
pesad
da, isolada e posicionada no Masterr Prep Degassser, onde se
e procedeu à desgaseificcação.
Este processo occorreu com uma rampaa de aquecim
mento de 5 C min‐1, aaté aos 300 C, e
maneceu a esta temperatura durante 5 horas, com
mo ilustrado na figura 222.
perm
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300⁰C, 300 min.

5 ⁰C miin‐1
Temp. amb
b.
Figurra 22 ‐ Fluxoggrama experimental do pprocesso de desgaseificaçã
d
ão das amosttras analisadas por
adsorção de azoto
o.

Depois de a amostra arrefecer à temperatura ambiente
e, esta foi iisolada, pesada e
coloccada no interior do aparrelho quadraasorb. Todoss os parâmetros específiicos do método a
execu
utar foram definidos
d
e enviados paraa o aparelho responsável pelo começço da adsorçção de
azoto
o a 77 K. Co
onsequentem
mente foram
m obtidas as isotérmicass de azoto a 77 K que foram
f
analissadas pelos métodos
m
de αs, Dubinin‐ Radushkevicch (DR) e Bru
unauer‐Emm ett‐Teller (BET).

2.5.1. Espectrosc
E
copia de infraverrmelho co
om transsformadas de
Fourrier (FTIR)
Numa primeira etapa
a, tornou‐see essencial definir
d
uma proporção óótima entre KBr e
amosstra que garantisse não
o só uma ffiabilidade nos
n resultad
dos como ttambém que
e nos
perm
mitisse observvar de forma
a clara e ineequívoca todos os picos essenciais q ue nos perm
mitisse
identtificar todas as alteraçõe
es entre am
mostras. Inicialmente parrtiu‐se de u ma proporção de
1:10000, na qual não se consseguiam disttinguir as prrincipais dife
erenças nas amostras. Assim,
A
torno
ou‐se fulcral definir as razões
r
entree o AC e KBr a utilizar, experimentaando diluiçõ
ões de
1:5000, 1:250 e 1:100. Chegou
u‐se à concluusão que, para estes AC, a diluição dee 1:250, era a que
apressentava a meelhor respostta.
As pastilhaas preparada
as continham
m cerca de 0,3
0 mg de carvão ativadoo e 75 mg de KBr,
estass quantidadees foram tran
nsferidas parra um almoffariz de ágata onde foram
m trituradass até a
obten
nção de umaa amostra fin
nal homogénnea. Cerca de 70 mg dessta mistura fforam transferidas
para um pastilhador e sujeita
as a uma preensa hidráulica de 10 To
on durante ceerca de 5 min. De
d água, um
ma vez que o KBr é basstante higrosscópico, tod
das as
formaa a retirar o excesso de
pastillhas foram colocadas numa estufa a 100 C durante algumas horas.
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O arrefecim
mento e tra
ansporte de todas as amostras foram efetuadoos dentro de
d um
exsicaador, tentan
ndo garantir que
q estas ficcassem o mais secas posssível.
Todas as paastilhas foram analisada s sob as messmas condiçõ
ões, isto é, ssob uma reso
olução
de 8,,0 cm‐1, num
ma gama de número dee onda entre
e 4000 e 400 cm‐1, a um
ma velocidade de
varrim
mento de 0,5
0 cm s‐1, com
c
um inteervalo de 0,,5 cm‐1 e 10
00 varrimenntos por am
mostra.
Previamente foi realizada a análise de um branco, que consisttia numa paastilha consttituída
apenas por KBr, por
p forma a indicar ao pprograma utiilizado, quaiss os composstos a subtra
air nas
das.
amosstras preparaadas analisad

2.5.2. Analise
A
Ellementar
e
do
os vários ACC teve como
o objetivo de
eterminar o teor em oxigénio
A análise elementar
(O), ccarbono (C), hidrogénio (H), azoto (N ) e eventualmente enxoffre (S).
oram coloca das em pequ
uenas cápsulas de tungssténio que po
or sua
Para tal, ass amostras fo
vez fo
oram colocad
das na tômb
bola porta am
mostras do aparelho, com
mo ilustrado na figura 23.
Em cada cápsula forram colocaddas entre 2 a 3 mg de cada AC, ssendo as an
nálises
eefetuadas em
m triplicado. No início da corrida foi colocada
c
uma cápsula coontendo o pa
adrão,
e também uma
u
cápsula
a de tungstéénio vazia, para permitir a correccção nas an
nálises
seguintes.

Fiigura 23 ‐ Mate
erial utilizado durante
d
a análisse elementar. Sendo
S
que, da esquerda para a direita temo
os o
an
nalisador elementar, o porta amostra e as cáápsulas de tungsténio.
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Todas as amostras foram colocadas no porta amostras com uma ordem específica, isto
é, entre cada trio de amostras é deixado um by‐pass ou espaço em branco, permitindo
controlar as perdas de amostra e a exaustão do tubo, conforme os dados apresentados na
tabela 3.
Este procedimento foi repetido no caso do doseamento de oxigénio, com as devidas
ressalvas.
O porta amostras foi colocado no analisador elementar, todas as operações e comandos
foram dados ao aparelho através do software informático Callidus v.2E2. As amostras foram
carbonizadas a 1040 ⁰C, na presença de oxigénio. Os gases resultantes foram arrastados por
um gás inerte, neste caso hélio, para a coluna cromatográfica que se encontrava a 60 ⁰C, onde
foi efetuada a separação dos diferentes componentes. A identificação dos mesmos foi feita por
um detetor de condutividade térmica. [55]

Tabela 3 ‐ Representação do método de análise do analisador elementar.

Posição no porta amostras

Tipo de análise

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…

By‐pass
By‐pass
Branco
By‐pass
Padrão
By‐pass
Cor
Cor
Cor
By‐pass
Cor‐Na
Cor‐Na
Cor‐Na
By‐pass
…

Este processo foi também seguido no caso do doseamento do oxigénio, mas apenas na
presença de gás inerte.
Todos os dados obtidos foram tratados através do mesmo programa informático,
Callidus v.2E2, que recorrendo a processos de integração das bandas cromatográficas permitiu
a obtenção de um relatório com as quantidades específicas de cada elemento.
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2.5.3. Adsorção fase Líquida
2.5.3.1. Estudos cinéticos de adsorção
A determinação do tempo de equilíbrio para a adsorção do PNF foi realizada colocando
em oito erlenmeyers 25 mg de AC e 25 mL de solução PNF, com uma concentração de 1 mM.
As suspensões foram isoladas e colocadas, em agitação contínua, num banho termostatizado à
temperatura ambiente. Após os diferentes tempos de equilíbrio, ou sejam 0, 6, 12 horas e 1, 2,
3, 4 e 7 dias, as suspensões foram filtradas e os valores das absorvâncias foram registados a
um c.d.o. de 399 nm.

2.5.3.2. Influência do pH do meio
Por forma a analisar a influência do pH na adsorção do fenol e do p‐nitrofenol, foram
preparadas três soluções padrão dos adsortivos 1 mM, em meio ácido, em meio neutro e em
meio alcalino, com um pH próximo de 3, de 7 e de 12, respetivamente.
Estas suspensões foram colocadas, devidamente isoladas com uma rolha de borracha,
num banho termostatizado a 25 ⁰C com uma agitação mecânica constante durante 48 horas.
Procedeu‐se à filtração das suspensões e respetiva análise por UV‐VIS, obtendo as
quantidades adsorvida sem função do pH do meio.

2.5.3.3. Adsorção de fenol
Nos estudos de adsorção do fenol em fase líquida foram utilizadas soluções stock de 12
mM e 10 mM, preparada a partir de fenol (99+% da Aldrich). As soluções mais diluídas foram
preparadas por diluição da solução de 10 mM.
Para os carvões ativados, sem modificação, os ensaios foram preparados em
erlenmeyers de 100 mL contendo 25 mg de carvão ativado, 25 mL de solução de fenol, com
diferentes concentrações, tendo o pH da solução sido ajustado a 3, por adição de 1,85 mL de
HCl 0,1 M.

45

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

Por sua vez, os ensaios com os AC modificados realizaram‐se em erlenmeyers de 100
mL, contendo 20 mg de AC e 20 mL de soluções de fenol, de forma a conservar o rácio entre
AC/solução de fenol e manteve‐se a quantidade de ácido utilizado.
As amostras foram colocadas num banho termostatizado a 25 C, com uma agitação
mecânica durante 48 horas.

2.5.3.4.

Adsorção de p-nitrofenol

Nos estudos de adsorção em fase líquida foi utilizada uma solução stock de PNF de 10
mM, preparada a partir de PNF (99+% da Aldrich). As soluções mais diluídas foram preparadas
por diluição da solução stock.
Para os carvões ativados, sem modificação, os ensaios foram preparados em
erlenmeyers de 100 mL contendo 25 mg de carvão ativado, 25 mL de PNF de diferentes
concentrações e 1,85 mL de HCl 0,1 M, mantendo o pH do meio ácido, aproximadamente 3.
Por sua vez, os ensaios com ao AC modificados realizaram‐se em erlenmeyers de 100
mL, contendo 20 mg de AC e 20 mL de soluções de PNF, de forma a conservar o rácio entre
AC/solução de PNF e manteve‐se a quantidade de ácido utilizado.
As amostras foram colocadas num banho termostatizado a 25 ⁰C e sob agitação
mecânica durante 48 horas.

2.5.3.5. Doseamento do fenol e p-nitrofenol
A quantificação do fenol e do PNF presentes na fase líquida, após a adsorção, foi
realizada utilizando um Espectrofotometro UV‐Vis Thermo. Inicialmente, traçamos um
espectro de absorvância entre 300 a 500 nm, obtendo‐se o máximo de adsorção a,
aproximadamente, 269 nm para o fenol e 399 nm para o PNF. Esta etapa foi realizada como
forma de familiarização com a técnica e verificação da resposta do aparelho, visto que tanto a
definição dos comprimentos de onda de trabalho como as curvas de calibração utilizadas já
tinham sido determinadas em trabalhos anteriores e encontram‐se disponíveis na literatura.
[56]

Foram utilizados dois brancos diferentes para o doseamento do PNF e do fenol. No
doseamento de fenol, realizou‐se um branco utilizando uma solução 1:10 (HCl 1M: água
destilada). Por sua vez, o doseamento de PNF foi realizado em meio básico. Assim, o branco foi
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preparado na mesma proporção que o anterior, mas utilizando agora uma solução de NaOH 1
M. Desta forma garante‐se que as moléculas se encontram numa forma molecular apenas.

2.5.3.6. Ponto de carga zero (pcz)
O ponto de carga zero dos vários carvões ativados foi determinado pelo método das
titulações mássicas. Esta técnica é bastante simples e consiste em colocar pequenas
quantidades de adsorvente, numa percentagem mínima de 7%, em dispersão. As quantidades
de amostra utilizadas variaram entre 0.3 e 0.7 g e foram colocadas numa solução de NaNO3 0.1
mol dm‐3. As amostras foram colocadas num erlenmeyer de 100 mL contendo a solução de
NaNO3 e deixadas em agitação a 298 K durante 48 horas. Posteriormente, as suspensões foram
filtradas e o pH do meio foi medido. Para percentagens elevadas de sólido, na ordem dos 7%, o
valor de pH tende para um valor constante, qualquer que seja o pH inicial do meio onde este é
colocado, sendo este valor identificado como o ponto de carga zero.
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3. Apresentação e Discussão de Resultados
Durante este trabalho foram preparados carvões ativados a partir de cortiça e de PET, com
recurso à ativação química com KOH, numa razão de 1:2, a 973K. Foi também utilizada uma
amostra de tecido de carbono ativado previamente tratada e ativada. Todos os carvões
ativados foram submetidos a modificações de forma a induzir novas características estruturais
e químicas que permitam um aumento do desempenho na adsorção em fase líquida. Foram
assim estudados dois tipos de modificação, com ureia e com hidróxido de sódio.
Após a preparação de todos os precursores (Cortiça, PET e Tecido) e respetivas
modificações com hidróxido de sódio (Cor NaOH, PET NaOH e Tec NaOH) e ureia (Cor U, PET U
e Tec U) tornou‐se necessário recorrer a várias técnicas de análise que permitiram uma análise
das transformações químicas e físicas observadas nas amostras.
Estas técnicas de caracterização permitem não só identificar as alterações químicas, como
o FTIR e a análise elementar, como também as alterações físicas, como o tamanho de poro,
volume poroso, área externa, analisados através da adsorção de azoto e também pelos ensaios
em fase líquida, estes últimos reveladores em parte das características químicas dos
adsorventes.
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3.1. Caracterização Química
3.1.1. Análise Elementar
Todas as amostras foram preparadas de forma idêntica, segundo o procedimento
descrito na parte experimental. Nas amostras analisadas foram identificadas e calculadas as
áreas de todos os picos máximos correspondentes ao carbono, hidrogénio, azoto, enxofre e
oxigénio. Os valores obtidos estão apresentados na tabela 4 e na figura 24.
Todas as amostras apresentaram uma elevada percentagem de carbono, nomeadamente as
amostras de PET e Tecido. Numa análise mais pormenorizada, como demonstrado na figura
24, verifica‐se que os carvões ativados (AC) antes de modificação já apresentam uma
percentagem elevada de carbono.
A modificação dos carvões ativados faz com que esta percentagem aumente
significativamente, particularmente no caso da modificação de cortiça com ureia (Cor U), com
um aumento de 9,0%. Por sua vez, a modificação do carvão ativado de PET com ureia (PET U),
dá um acréscimo de 5,3% em relação ao valor inicial sem modificação. Já com um tratamento
com NaOH, há um aumento de 8,5% de carbono.

Tabela 4 – Percentagem de elementos encontrados nos carvões ativados através de análise
elementar.

% Azoto

% Carbono

% Hidrogénio

% Oxigénio

Cor

0,64

63,25

0,03

7,0

Cor NaOH

0,61

67,57

0,01

*1

Cor U

1,29

72,23

0,02

4,6

Tec

1,69

71,65

0,02

11,5

Tec NaOH

1,77

73,25

0,02

5,9

Tec U

1,99

71,93

0,01

3,9

Pet

0,37

68,17

0,00

10,5

PET NaOH

0,35

76,68

0,40

5,1

PET U

1,50

73,50

0,00

3,7

1

Amostra não foi suficiente para realizar análise.

51

Univeersidade de Évora

TTese de Messtrado

8
80
7
70
Percentagem (%)

6
60
5
50
4
40

% Azoto
o

3
30

% Carbo
ono

2
20

% Hidro
ogénio

1
10

% Oxigé
énio

0
Cor

Cor
NaOH

Cor U

Tec

TTEC TEC U
N
NaOH

Pet

PE
ET PET U
NaOH

Figura 244 ‐ Representaação da perce
entagem de a zoto, carbono
o, hidrogénio e oxigénio, nnos diferentess carvões
ativados.

n parte inttrodutória deste
d
trabalh
ho, dependeendo dos grupos
g
Como foi referido na
e
presen
ntes na supeerfície dos caarvões ativad
dos, estes poodem ter carácter
superrficiais que estão
ácido
o ou básico. O carácter básico, por exemplo, po
ode ser também atribuíído à presen
nça de
grupo
os contendo azoto na sua superfície.
al, ver figur a 25, conclui‐se que as
a condiçõess de modifiicação
De uma forma gera
testadas não pro
omoveram alterações
a
s ignificativas das quantid
dades de azzoto. Contud
do de
nduz a uma maior quanttidade
entree todas elas, a modificaçção com ureiia é, de facto, a que con
dessee elemento na composiçção das amoostras. A quaantidade de azoto, introoduzida dura
ante o
proceesso de modificação com
m ureia respeeita a sequên
ncia:

PET U > Cor U > Tec
T U

Também por análise elementar
e
é ainda possívvel observar a quantidadde de oxigénio nas
amosstras. Neste caso, os AC
C iniciais aprresentam um
ma maior qu
uantidade dee oxigénio que
q as
respeetivas amostras modifica
adas. De umaa forma geraal, tanto para
a as amostraas de tecido como
para as de PET, a percentagem
m de oxigéniio varia de acordo com a sequência:

Não modificado
m
> Modificado
o NaOH > Mo
odificado ureeia
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Figura 25 ‐ Representa
ação da perceentagem de azoto, hidrog
génio e oxigéénio nos diferentes
carvõ
ões ativados.

e
Nas amostras de corrtiça não é possível esttabelecer estta relação jáá que não existia
amosstra suficiente para estta análise, ccontudo con
ntinua a verrificar‐se um
ma diminuiçã
ão da
quantidade de oxxigénio após modificaçãoo do AC com ureia.

3.1.2. Ponto
P
de carga zerro
O ponto de
d carga zero dos difere ntes carvõess ativados foi determinaddo para eluccidar o
comp
portamento dos
d grupos funcionais
f
exxistentes na superfície do
os carvões.
Consideraa‐se que qua
ando um maaterial apressenta um vallor de pcz dee 7 apresentta um
caráccter neutro. Tendo em conta
c
este prrincípio quando o pcz<7
7 os carvões são conside
erados
ácido
os, enquanto
o que, se apre
esentarem vvalores de pccz>7 denomin
nam‐se de caarvões básicos.
O mecanismo de adssorção de feenóis em carrvões ativados pode serr influenciad
do por
três ttipos de inteerações: interações dadoor‐recetor de
e eletrões entre o anel arromático do
o fenol
e os o
oxigénios básicos da sup
perfície, o efeeito de dispe
ersão entre o anel aromáático do feno
ol e os
eletrõ
ões π da estrrutura grafítiica e as atraçções/repulsõ
ões eletrostáticas na pressença de iõe
es. [57]
Para valo
ores de pH do
o meio inferriores ao pKa do fenol (pK
Ka=9,89), estte elemento surge
maioritariamentee sob forma protonada, sem carga aparente,
a
o que
q faz com que as repu
ulsões
ostáticas não
o existam, dando origem
m a ligações π – π entre o anel arom
mático do fen
nol e a
eletro
estrutura grafíticaa do carvão. [57] [58]
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Tabela 5 ‐ Identificação do pcz para os vários adsorventes preparados.

PCZ
Cor

Tec

PET

Sem modificação

7,58

7,14

7,21

Modificação com NaOH

4,49

10,12

4,86

Modificação com ureia

7,73

8,79

7,54

O fenol pode ser considerado como um ácido fraco com um valor de pKa de 9,95. Para
valores de pH abaixo do valor de pKa a espécie predominante em solução é a forma molecular
de fenol. Para valores de pH acima do valor de pKa, o grupo hidroxilo ioniza, tornando o anel
aromático carregado. Em consequência, a forma iónica é predominante para valores de pH
mais elevado do que 9,95, como é possível confirmar no diagrama de especiação (anexo 5). [58]
[8]

Tendo em conta que o PNF é moderadamente ácido em solução aquosa, pKa =7,15,
todas as suas formas iónicas são extremamente dependentes do pH do meio. Em soluções
onde o pH é superior a 8, as moléculas de PNF dissociam‐se na forma aniónica. A diminuição
do pH da solução resulta da diminuição da quantidade de cargas negativas. [59] [60]
Analisando os dados da tabela 5 e figura 26, verifica‐se que os carvões ativados iniciais,
sem qualquer modificação, apresentam valores de pcz bastante semelhantes variando entre
7,21 e 7,58, segundo a ordem Cor > PET > Tec.
As modificações induziram várias alterações no pcz, sendo que as modificações com
NaOH provocaram maior variação. Nesta modificação as amostras de Cor e PET diminuíram
bastante os valores de pcz, aumentando o caracter ácido. O contrário verifica‐se quando se
modifica o Tec com NaOH em que o carácter básico aumenta drasticamente, alcançando um
valor de pcz de 10,12. Esta observação está de acordo com os dados obtidos por AE, em que a
quantidade de azoto aumenta nesta amostra.
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10
8
PCZ Cor

6

PCZ Tec

4

PCZ PET
T

2
0
Não Mod
d.

M
Mod. NaOH

Mod. Ureia

Figura 26 ‐ Re
epresentação dos valores dde pcz para am
mostras modificadas e nãoo modificadass.

Por sua vez, na modifficação com ureia não háá uma alteraçção tão signiificativa. Con
ntudo,
o em todas as
a amostras,, corroboran
ndo os
verifica‐se um peequeno aumento do carracter básico
os por AE, on
nde se observva um aume
ento da quantidade de azzoto.
resulttados obtido

3.1.3. Caracteriz
C
zação porr FTIR
Atravéés da análise
e espectral d e todas as amostras foi possível connfirmar a pre
esença
de differentes gru
upos funciona
ais na superffície de cadaa amostra e assim
a
confirm
mar as inferê
ências
retiraadas de outrras análises realizadas. TTodos os ressultados obttidos foram analisados com
c
o
auxíliio do programa informático OMNIIC da empre
esa Thermo Nicolet, juuntamente com
c
a
recolha efetuada em várias re
eferências biibliográficas..
pesar dos carvões
c
ativvados terem
m sido
Na figuraa 27 é posssível observvar que, ap
metidos a mo
odificações, os
o espectross apresentam
m morfologia
as bastante ssemelhantess. Esta
subm
caraccterística é ainda encon
ntrada quanndo se comp
param amosstras preparradas a partir de
percu
ursores diferrentes. Desta
a forma torn a‐se possível fazer uma análise
a
conjuunta das amostras
de Co
or e PET, já que todos os picos se encontram no mesmo comprimennto de onda, com
difereentes intensidades.
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Transmitância / %

Cor NaOH
Cor U
Cor
PET
PET NaOH
PET U

400

1000

1600
2200
2800
Número de onda / cm‐1

3400

4000

Transmitância / %

Figura 27 – Espetro de infravermelho para as duas séries de amostras obtidas do percursor cortiça e
PET.

Cor NaOH
Cor U
PET NaOH
PET U

400

1000

1600

2200

2800

Número de onda

3400

4000

/cm‐1

Figura 28 ‐ Especto de infravermelho para os carvões ativados obtidos a partir de cortiça e
PET, antes e após modificação com NaOH e ureia.

O mesmo não poderá ser feito com TEC já que possui um comportamento diferente,
nomeadamente em termos de intensidade de picos.
Tendo em conta as amostras de PET e Cor, figura 28, todos os espectros apresentam,
na gama entre 3900 cm‐1 e 3500 cm‐1, pequenas bandas que correspondem a vibrações das
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ligações N‐H e O‐H. Verifica‐se também uma maior intensidade dessas mesmas bandas nas
amostras de cortiça, corroborando os resultados de AE, que indicam a existência de uma maior
percentagem de azoto nestas amostras.
A cerca de 2360 cm‐1 surge o pico mais intenso e característico em todos os espectros
traçados. Este pico corresponde à ligação C‐O, que poderá também ser associado a CO2
atmosférico. Verifica‐se porém que a intensidade deste pico varia entre amostras,
aumentando dos carvões não modificados para os carvões modificados, segundo a ordem:

Cor < Cor NaOH < Cor U
PET < PET NaOH < PET U

Na gama de número de onda mais baixa, verifica‐se a existência de bandas
características e comuns a todas as amostras, não menos importantes que as anteriormente
mencionadas.
Entre 1650 cm‐1 e 1400 cm‐1 surge uma banda característica associada a ligações de
anéis aromáticos, designadamente ligações CH3, CH2 e CH assim como ligações duplas C=C.
As amostras preparadas a partir de cortiça, figura 28, ao contrário das amostras de PET,
exibem várias bandas que se sobrepõem em número de onda próximos, o que pode ser
explicado pela diferença da natureza, sintética e natural, dos percursores assim como todos os
grupos funcionais que são desenvolvidos na ativação com KOH.
Ligeiramente mais intensa encontra‐se uma banda a cerca de 1200 cm‐1,
correspondente a ligações contendo oxigénio, como por exemplo, C‐O, C‐O‐C e CH3‐CO‐O. As
bandas mais intensas estão presentes nos carvões modificados com NaOH.
A cerca de 1100 cm‐1 existe uma banda, corresponde ao grupo CO. Porém esta banda não é
muito evidente em todas as amostras, podendo até estar sobreposta com à banda, a 1200 cm‐
1

, descrita anteriormente. Na amostra de Cor podemos observar claramente esta sobreposição

assim como o comportamento de cada banda. Por fim, a cerca de 670 cm‐1, é evidente uma
banda correspondente à ligação O‐H.
De uma forma geral, analisando todos os picos principais verifica‐se que o pós‐
tratamento provoca alterações mais significativas na superfície química do sólido que o
tratamento com ureia, sendo este resultado coerente com os resultados de AE que
comprovam a existência de uma maior quantidade de oxigénio nos carvões modificados com
NaOH do que nos carvões modificados com Ureia.
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Figura 29 ‐ Espectro de infravermelho do conjunto de amostras de TEC.

Na figura 29 observa‐se a 3950 cm‐1 e 3500 cm‐1 a presença de uma banda
correspondente aos grupos OH, CH e NH.
A intensidade da banda aumenta segundo a ordem TEC > TEC NaOH> TEC U, coerente
com a AE, onde se verifica esta mesma relação para a percentagem de oxigénio.
Outra característica encontrada nesta banda, em todas as amostras, é a intensidade. Os
espectros de tecido apresentam uma banda muito mais proeminente e intensa que as
correspondentes bandas de cortiça ou PET, o que era esperado devido à forte presença de
azoto e oxigénio encontrado por análise elementar.
Tal como com as amostras de cortiça e PET, o pico mais intenso no tecido surge a cerca de
2360 cm‐1 e está associado com o grupo CO. Verifica‐se ainda que após modificações feitas
com NaOH e ureia ocorre um aumento de intensidade desta banda.
Entre 1950 cm‐1 e 1300 cm‐1 existem um conjunto de pequenos picos e bandas que
estão relacionados principalmente com vibrações de grupos contendo oxigénio. Dependendo
do tipo de tratamento a que os carvões ativados foram sujeitos, o oxigénio pode ser
relacionado com a existência de cetonas, ou grupos contendo éter (como as quinonas, pirole).
Aproximadamente a 1900 cm‐1 encontra‐se uma banda correspondente aos grupos carboxilo
(COOH), por sua vez entre 1725 cm‐1 e 1650 cm‐1 encontramos uma banda correspondente a
presença de lactonas. Por fim, entre 710 cm‐1 e 620 cm‐1 denota‐se a existência de picos
característicos da ligação OH e ligações C‐C de anéis aromáticos. Aliás, são estas pequenas
bandas que, juntamente com as referidas entre 3950 cm‐1 e 3500 cm‐1 permitem, com algum
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grau de confiança, afirmar a existência desta ligação. Uma observação mais atenta permite
afirmar que as modificações, principalmente com ureia, provocam uma intensificação dessas
bandas comprovando a eficácia das mesmas. Em concordância com estes dados está a figura
26, onde é possível observar um aumento do caracter básico nestas amostras.
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3.2. Adsorção em fase gasosa
Todos os carvões ativados foram caracterizados, sob as mesmas condições experimentais,
com recurso à adsorção de azoto a 77K, de forma a obter as isotérmicas de adsorção e
desadsorção. Através do estudo destes resultados é possível obter indicações sobre a
estrutura porosa das amostras. Para tal, as isotérmicas de azoto foram analisadas utilizando
vários métodos entre os quais se destacam o método αs, BET e DR.

3.2.1. Isotérmicas de adsorção nos carvões ativados obtidos a
partir de cortiça
Na figura 27 estão representadas as isotérmicas correspondentes às amostras de
cortiça, contemplando as amostras que sofreram tratamentos com NaOH (Cor NaOH) e com
ureia (Cor U), assim como a amostra de AC sem tratamento, Cor.
Numa primeira análise verifica‐se que todas as amostras apresentam, uma isotérmica
do tipo I. Estas isotérmicas são características de materiais essencialmente microporosos em
que o patamar está relacionado com o preenchimento dos microporos e a altura deste
patamar está relacionada com o volume acessível ao azoto. Em todas as isotérmicas é possível
observar um pequeno ciclo de histerese de pouca extensão, sendo possível afirmar que os dois
ramos da isotérmica são praticamente sobreponíveis, numa gama baixa de valores de pressão
relativa.
25

nads/mmol g ‐1

20

Cor

15

Cor NaOH
10

Cor U

5

0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

p/p
Figura 30 ‐ Isotérmicas de adsorção‐desadsorção de azoto a 77K, das amostras preparadas a partir do
percursor cortiça.
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Verifica‐sse ainda que ambos oss tratamenttos, tanto com ureia coomo com NaOH,
N
provo
ocam um au
umento na capacidade dde adsorção. Este aumen
nto é mais a centuado qu
uando
nos rreferimos à amostra
a
de Cor U, enqu anto, o aum
mento de adssorção para a amostra de
d Cor
NaOH
H é pouco siggnificativo.
Através das
d isotérm
micas de adssorção a 77
7K é possível determinnar caracteríísticas
essen
nciais à adsorção como o volume miccroporoso e a área superrficial.
A determ
minação da área
á
superficcial especificca é usualmente efetuadda recorrendo ao
méto
odo BET, em
mbora hoje em
e dia se ssaiba que essta teoria se
e baseia nuum modelo muito
simpllificado. Con
ntudo, continua a ser bbastante utilizada como instrumentto comparativo, e
analissada em con
njunto com a área superfficial determinada pelo método
m
de αss.
A equaçãão de BET, referida
r
na parte introd
dutória, pode
e ser repressentada na forma
f
ndendo o quociente
q
linearr, correspon

°

à abcissa e a pressão relativa,

°

, à

ordenada na oriigem.
Na figgura 31, apresenta‐se a representaçãão BET para a amostra Cor.
C Tendo eem conta o declive
d
da reta será então possível de
eterminar a áárea BET, atrravés da expressão:

A

çã 10

0,06
y = 00,1132x ‐ 0,000
03
RR² = 0,9996

p/n ads(p‐p)

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0
0,0

0,1

0,2

0,3

p/p
Figuraa 31 ‐ Represe
entação gráficca da curva dee BET para a amostra
a
de Cor.
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Tendo em conta as limitações da teoria BET, e que os carvões ativados são materiais
essencialmente microporosos, aplica‐se também a Teoria do Preenchimento Volúmico de
Microporos (TVFM), proposta por Dubinin, de forma a consolidar a caracterização das
amostras. A partir desta teoria foram desenvolvidos variados métodos para a caracterização
dos microporos, de entre eles a equação DR.
Esta equação foi utilizada no tratamento das isotérmicas de adsorção de azoto a 77K
de forma a determinar a energia característica de adsorção, E0, e a capacidade dos microporos,
nmic. Esta equação pode ser representada na forma linear graficamente através de ln nads vs
ln2(p0/p), figura 32.
Através do ajuste à representação linear DR e do valor do declive, obtido na
representação gráfica, figura 32, obtemos o valor de energia característica de adsorção, E0.
Através do valor da ordenada na origem, obtido através da equação da reta chega‐se
ao valor de V0 e do declive determinamos o tamanho médio dos poros (L0).
O método αs consiste na comparação da isotérmica realizada com uma isotérmica
padrão ou de referência, neste caso obtida através de trabalhos anteriores feitos com
materiais padrão não porosos, de química superficial conhecida e idêntica à dos nossos
adsorventes. [56] Este método permite determinar o volume microporoso e a área externa,
através da sua representação gráfica, figura 33.
A partir da representação gráfica da quantidade adsorvida pela amostra experimental
em função do valor de αs para a isotérmica padrão, à mesma pressão relativa, surge uma zona
linear numa gama restrita de valores de αs.

2,6
y = ‐0,0143x + 2,3384
R² = 0,9992

ln (n ads /mmol g‐1)

2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
0,0

5,0

10,0
ln2(p/p)

15,0

Figura 32 ‐ Representação gráfica da equação de DR para a amostra de Cor.
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A partir da equação da reta dessa mesma zona de linearidade obtém‐se, da ordenada
na origem e do declive os valores de volume microporoso e área externa, respetivamente.
Tendo em conta que as densidades do adsorvato e adsortivo, no estado líquido, são
idênticas torna‐se possível determinar o volume microporoso:

çã 11

Onde M é a massa molar do adsortivo e ρ é a densidade do adsorvato à temperatura
de adsorção. Por sua vez, a área externa, AS, é determinada pelo produto entre a ordenada na
origem e o factor αs.
α

çã 12

,

Todas as representações acima descritas foram realizadas para todas as amostras, em
anexo. Contudo uma abordagem mais simplificada será feita, já que todos os parâmetros
foram determinados de igual forma.

n ads/ mol.‐1

20

16
Cor
Cor NaOH

12

Cor U

8
0,0

1,0

αs

2,0

3,0

Figura 33 ‐ Representação αs para os carvões ativados: Cor, Cor NaOH e Cor U.

63

Univeersidade de Évora

TTese de Messtrado

Com basee na representação αs, é possível confirmar
c
o aumento d a área supe
erficial
destaas amostras. Uma análise à figura 333, e com base no aumento do decliive do patam
mar, é
possíível verificar um pequeno aumento dda área supe
erficial com o tratamentoo com NaOH
H, mas
um aumento sub
bstancial qua
ando o carvãão ativado fo
oi submetido
o a um tratam
mento com ureia.
de concluir‐sse que a áreaa superficial aumenta se
egundo a segguinte ordem
m: Cor
Destaa forma, pod
< Corr NaOH < Corr U.
A represeentação em gráfico de barras, figu
ura 34, perm
mite ter umaa perceção visual
simpllificada da vaariação de ca
ada parâmettro em funçãão das modificações de caada amostra
a.
Destaa forma é po
ossível afirm
mar que a am
mostra de Cor
C tem um volume miccroporoso de
e 0,38
cm3g‐‐1 e um tam
manho médio
o de poro d e 0,82 nm. O tratamento com NaO
OH promove
eu um
aumeento significativo do vollume micropporoso para 0,43 cm3g‐11, no entantto, o tamanho do
poro manteve‐see praticamen
nte inalteraddo. Justifica‐‐se a maior capacidade de adsorçã
ão por
p
aumentto do alargamento do ta
amanho mé dio do poro
o, 1,25
partee da amostraa de Cor U pelo
nm, e do volume microporoso
o, 0,50 cm3g ‐1, em relaçãão a amostra sem tratam
mento.

1,4
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1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
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Co
or NaOH

CCor U
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LL0/nm
0 / nm

Cor Na
aOH

Cor U
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Vαs
/ cm32g‐1
g‐1

Figuraa 34 ‐ Represe
entação do ta
amanho médi o do poro detterminado pe
elo método DRR e do volume
micro
oporoso obtid
do pelo métod
do αs, para as amostras de Cor.
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3.2.2. Isotérmicas de adsorção nos carvões ativados obtidos a
partir de PET
As isotérmicas de adsorção de azoto obtidas nos carvões ativados preparados a partir
de PET, com e sem tratamento são apresentadas na figura 35. São notórias algumas diferenças
relativamente aos carvões ativados obtidos a partir de cortiça. Neste caso, apesar de todas as
amostras apresentarem isotérmicas do tipo I, apenas as amostras modificadas, PET NaOH e
PET U, apresentam um pequeno ciclo de histerese. Este ciclo de histerese aparece a pressões
relativas altas, com ramos de adsorção e desadsorção praticamente paralelos, o que se pode
associar à presença de materiais essencialmente microporosos.
Analisando as isotérmicas é possível confirmar a eficácia dos tratamentos efetuados
com base nos métodos utilizados, conclui‐se que o tratamento básico com NaOH provocou
não só uma diminuição do volume microporoso de 0,53 cm3g‐1 para 0,46 cm3g‐1 como também
da dimensão média dos poros para 1,02 nm.

30

n ads / mmol g‐1

25
PET

20

PET NaOH

15

PET U

10
5
0
0,0
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0,8
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Figura 35 ‐ Isotérmicas de adsorção‐desadsorção de azoto a 77K, das amostras preparadas a partir do
percursor PET.
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nads / mmol g‐1
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Figura 36 ‐ Represen
ntação αs parra os carvões ativados: PET
T, PET NaOH e PET U.

Com basee na represe
entação αs appresentada na
n figura 36,, pode claram
mente conclluir‐se
que h
houve um aumento da área superfiicial externa, na amostra
a PET U. Asssim, a capaccidade
adsorrtiva surge na seguinte ordem:
o
PET N
NaOH < PET < PET U.
a
dee Cor, o PETT, figura 37,, apresenta Vαs ligeiram
mente
Contrariaamente às amostras
superrior às amostras modificadas com NaaOH. Desta forma,
f
a amo
ostra de AC produzida a partir
de PEET possui um
m volume miicroporoso dde 0,53 cm3g‐1, e o tamanho médio ddos poros de
e 1,07
nm. A grande varriação das ca
aracterísticass estruturais dá‐se com o tratamentoo de redução
o com
a ureia. Neste casso, verifica‐se um alargam
mento do tamanho médio dos poross para um valor de
o do volumee microporosso para 0,58 cm3g‐1.
1,32 nm e um ligeeiro aumento
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1

0,5

0
PET

PET NaOH

PET U

PET

nm
LI0/n
0 / nm

PET NaOH

PET U

3 ‐1
‐1
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Figuraa 37 ‐ Repressentação do tamanho méédio do poro determinado
o pelo métoddo DR e do volume
v
micro
oporoso obtid
do pelo métod
do αs, para as amostras de PET.
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3.2.3. Isotérmicas de adsorção nos carvões ativados de tecido e
tecido modificado
As amostras de tecido de carbono ativado, com e sem tratamento, foram analisadas
recorrendo à adsorção de azoto dando origem às isotérmicas apresentadas na figura 38. Tal
como nas amostras anteriores, todas as isotérmicas são do tipo I, indicando claramente a
existência de microporosidade. Contudo, o pequeno ciclo de histerese até agora denotado
deixou de surgir de forma tão acentuada.
Tal como nas amostras de PET, as amostras de TEC e TEC NaOH são muito
semelhantes, podendo afirmar que se sobrepõem, uma vez que apresentam valores idênticos
quer no volume, quer na dimensão dos poros (figura 39), revelando que o tratamento com
NaOH foi pouco eficaz. Por sua vez, o tratamento com ureia faz com que haja um aumento do
volume microporoso e um alargamento do tamanho médio dos poros. A amostra de TEC U
apresenta assim uma dimensão média de poro de 0,93 nm e um volume microporoso de 0,44
cm3g‐1.
Para as amostras de TEC e TEC NaOH, apesar de exibirem dimensões de poro idênticas,
o tratamento com NaOH conduz a um aumento, não muito acentuado, da área superficial.
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Figura 38 ‐ Isotérmicas de adsorção‐desadsorção de azoto a 77K obtidas no tecido de carvão ativado e
após tratamentos com NaOH e ureia.
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Figura 39 ‐ Represen
ntação αs parra os carvões ativados: TEC
C, TEC NaOH e TEC U.

manho de poro, que mo
ostraram serr idênticos, a área
Ao contráário do volume e do tam
superrficial de Tecc NaOH é liggeiramente ssuperior à do Tec. Por outro
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3.2.4. Análise comparativa das isotérmicas de adsorção
Tendo em conta os resultados analisados anteriormente torna‐se necessário verificar o
impacto que os tratamentos com ureia e NaOH causaram em cada uma das amostras.

3.2.4.1. Tratamento com NaOH
Das análises das isotérmicas de adsorção anteriores é possível concluir que a
modificação com NaOH não provoca grandes melhorias ao nível estrutural, relativamente aos
carvões ativados de partida.
De todas as amostras tratadas com NaOH, a única que apresenta algumas melhorias
relativamente a tamanho e volume microporoso é a amostra de Cor NaOH, figura 30. Ao invés,
na amostra TEC NaOH verifica‐se que este tratamento não promoveu nenhum melhoramento,
já que os valores de volume e tamanho médio dos poros surgem com valores idênticos
verificando‐se até uma sobreposição quase perfeita das isotérmicas de TEC e TEC NaOH, figura
38. No caso das amostras de PET, esta modificação chegou até a promover uma diminuição de
volume e tamanho microporoso, isto é, um efeito inverso ao desejado.
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Figura 41 ‐ Isotérmicas de adsorção‐desadsorção de azoto a 77K das amostras de tratadas com NaOH.
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Figura 42 ‐ Representação gráfica da curva αs para as amostras sob tratamento básico com NaOH.

Correlacionando as amostras modificadas, figura 41 e 42, é possível observar uma
maior capacidade adsortiva para a amostra de Cor NaOH. A amostra de TEC é aquela que
apresenta menos semelhanças com as restantes amostras, expondo um menor volume e
dimensão média do poro. As isotérmicas das amostras de Cor NaOH e PET NaOH são bastante
semelhantes morfologicamente, apresentando, a pressões relativamente baixas, os mesmos
valores de quantidade adsorvida. Com o aumento da pressão relativa, nota‐se um pequeno
incremento da quantidade adsorvida para a amostra de PET NaOH.
Com base na figura 42, verifica‐se que a área externa evolui na seguinte ordem: TEC
NaOH < Cor NaOH < PET NaOH.

3.2.4.2. Tratamento com Ureia
As amostras tratadas com ureia apresentam‐se como as que sofreram maiores
alterações estruturais. Torna‐se essencial verificar qual dos carvões ativados, preparados a
partir de percursores diferentes, apresenta melhores características adsortivas.
Tal como foi observado anteriormente a isotérmica da amostra Tec U é aquela que
apresenta uma morfologia diferente. Contrariamente à modificação com NaOH, as diferenças
entre quantidades adsorvidas são notoriamente visíveis.
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Figura 43 ‐ Isotérmicas de adsorção–desadsorção de azoto a 77K das amostras tratadas com ureia.

A isotérmica de Tec U é a que apresenta menor volume e dimensão de poro, sendo
que as amostras tratadas com ureia obedecem à seguinte ordem: TEC U < Cor U < PET U.
A mesma relação poderá ser feita em termos de área superficial tendo em conta o
método de αs, figura 44 e tabela 6.
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Figura 44 ‐ Representação gráfica da curva αs para as amostras sob tratamento básico com ureia.
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Como é possível observar pela tabela 6, de entre todas as amostras tratadas, as
modificadas com ureia são aquelas que apresentam maiores melhorias estruturais após
tratamento.

Tabela 6 ‐ Resumo da aplicação dos métodos αs, BET e DR.

Amostra

Método BET
2 ‐1

Método αs
2 ‐1

Método DR
3 ‐1

3 ‐1

Cor

ABET/m g
986

Aαs/m g
86

VαS/cm g
0,38

V0/cm g
0,22

L0/nm
0,82

Cor NaOH

1090

91

0,43

0,25

0,83

Cor U

1300

112

0,50

0,25

1,25

PET

1418

134

0,53

0,30

1,07

PET NaOH

1127

93

0,46

0,24

1,02

PET U

1550

178

0,58

0,31

1,32

Tec

740

15

0,30

0,18

0,78

Tec NaOH

755

12

0,30

0,18

0,78

Tec U

1060

32

0,44

0,25

0,93
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33.3. Adsorção em fa
ase líquidaa
A
As isotérmicaas de adsorçã
ão de fenol e p‐nitrofenol foram rea
alizadas em ttodas as amostras
antess e após m
modificação. Por sua vez, a quantificação foi realizadda recorren
ndo a
especctrofotometria de UV‐Viss, a comprim
mentos de on
nda caracteríísticos.

3.3.1. Cinética
C
de
d adsorçãão

O estudo de cinética de adsorçãoo foi realizad
do com a am
mostra de PETT e Cor, figura 45,
mitindo conhecer o temp
po mínimo necessário para
p
que cada amostra consiga adssorver
perm
uma quantidade máxima de p‐nitrofenol.
p
mpostas as mesmas con
ndições, descritas na paarte experim
mental,
Às amosttras foram im
enol, para qque fosse representado um ambientte idêntico ao do
para a adsorção de p‐nitrofe
dsorção, figu ra 45. Concluiu‐se
experrimental, permitindo asssim estabeleccer o tempo ótimo de ad
que aao fim de 48
8 horas era possível,
p
com
m elevado grrau de certezza, obter um
ma condição ótima
de ad
dsorção máxxima de fenó
óis, passandoo a ser este o tempo de equilíbrio applicado para todas
as am
mostras.
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73

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

3.3.2. Influência do pH
Tornou‐se também bastante importante identificar qual o meio ótimo para adsorção.
O pH do meio é um outro fator determinante nas aplicações práticas de adsorção, já que os
adsorvatos podem apresentar diferentes comportamentos em gamas distintas de pH. Desta
forma prepararam‐se três meios diferentes para cada amostra, um básico, neutro e ácido. A
figura 46 mostra o comportamento da adsorção de fenol, nas amostras de Cor e PET, para
diferentes valores de pH.
No estudo da influência do pH do meio na adsorção de fenol, as amostras preparadas
segundo o procedimento descrito na parte experimental, conduziram aos resultados indicados
na representação gráfica da figura 46, em que é possível observar o comportamento da
adsorção de fenol, nas amostras de Cor e PET para diferentes valores de pH do meio de
adsorção.
Quando o valor de pH da solução é superior ao pKa do fenol e do valor de pcz das
amostras de carvão ativado, parte do fenol está na sua forma ionizada, apresentando carga
negativa. Alguns dos grupos superficiais do carvão ativado estão igualmente ionizados, como
por exemplo, os oxigénios adquirem carga negativa, dando origem a repulsões eletrostáticas
entre a superfície e o fenol. [8] [58] Podem existir também algumas ligações por deslocalização
dos eletrões π, contudo à medida que o pH do meio aumenta, estas perdem importância, visto
que a superfície do carvão tende a ficar completamente ionizada, tal como o fenol, gerando
repulsões eletrostáticas entre a superfície negativa e o fenol também negativo.
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Figura 46 ‐ Representação da quantidade adsorvida vs. pH do meio para a amostra de Cor e PET com
fenol.
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Outro facto que contribuiu para a diminuição da adsorção de fenol em zonas de pH
elevadas, é o facto de os aniões fenolato serem mais solúveis em água do que o próprio fenol,
facto que torna mais difícil a sua adsorção pelo carvão. [57] [58] [59] [60]
No caso do p‐nitrofenol, quando dissolvido em água apresenta um pKa de 7,15.
Quando o pH da solução é ácido quase toda a quantidade de PNF em solução está sob a forma
molecular. Com o aumento do pH da solução para valores mais básicos, as moléculas de PNF
começam gradualmente a ionizar. O estudo da influência de pH na amostra de TEC não foi
realizado uma vez que amostra fornecida existia em reduzida quantidade. Os estudos
anteriores comprovam que as amostras de tecido apresentam o mesmo comportamento dos
percursores acima descritos. [60] [61]
Tendo em conta todas estas características foi possível concluir que, para todas as
amostras é possível obter um pH ótimo de adsorção de 3.

3.3.3. Isotérmicas de adsorção
A adsorção de compostos fenólicos em fase aquosa é uma das principais áreas de
estudos em fase líquida. Trata‐se de uma área de extrema importância ambiental dada aos
recorrentes estudos de remoção de poluentes tóxicos de águas residuais, onde as moléculas
de PNF e fenol estão contempladas.
Como já foi referido, a modificação da superfície de um AC surge no sentido de
melhorar a superfície, e consequentemente as suas capacidades adsortivas. Nos tópicos
anteriores, foram usadas algumas técnicas de caracterização que confirmaram a eficiência
destes tratamentos, nomeadamente com FTIR e a determinação do pcz. Outro ponto
importante é a adsorção de azoto a 77K onde foi possível analisar as características texturais
dos adsorventes, nomeadamente o volume, tamanho e a distribuição de tamanho de poro,
não esquecendo também a área superficial. Todas estas características são essenciais para
compreender a adsorção em fase líquida e prever os seus comportamentos.
No sentido de facilitar a compreensão dos resultados agruparam‐se as isotérmicas em
fase líquida, em dois grupos, relativamente ao adsortivo, fenol e p‐nitrofenol.
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Este comportamento está inteiramente de acordo com as análises morfológicas e
texturais analisadas anteriormente. Recordemos que nas isotérmicas de adsorção gasosa com
azoto a 77K, era esta amostra a que surgia com maior volume poroso, sendo ainda de realçar o
aumento de quase 77% da sua área superficial, relativamente à mesma sem tratamento. Outra
característica encontrada na análise de FTIR foi o aumento de grupos superficiais com carácter
básico, confirmada pelo pcz, com um aumento da quantidade de azoto na superfície deste
carvão ativado. Como foi referido na parte introdutória deste trabalho, a presença dos grupos
funcionais básicos na superfície do carvão aumenta a densidade eletrónica π nas camadas de
grafeno dos carvões ativados. Esta interação dispersiva entre os eletrões π‐π torna‐se mais
forte, aumentando desta forma a adsorção de fenol. [41] [42]
Por outro lado verifica‐se que as isotérmicas Cor e Cor NaOH são bastante
semelhantes, corroborando as informações obtidas pelas análises texturais e químicas já
frisadas. Relembrando as análises anteriores, verificou‐se que a quantidade de azoto na
modificação básica com NaOH diminui ligeiramente relativamente à amostra de Cor. No
mesmo sentido, na análise de FTIR observou‐se que o pico correspondente a ligação O‐H,
assim como a intensidade dos picos em geral, mostra‐se mais intensa na amostra tratada com
NaOH.
Por outro lado, a adsorção de azoto a 77K indicou que tanto o diâmetro médio do poro
e volume poroso são bastante próximos, sendo mais proeminente o aumento da área
superficial.
Serão todas estas características em comum que fazem com que a modificação com
NaOH se torne eficiente.
Na análise das isotérmicas de adsorção em fase líquida é possível recorrer a dois
modelos teóricos que permitem identificar a eficiência de adsorção, nomeadamente a
equação de Langmuir e a de Freundlich. Os resultados obtidos pela aplicação destas equações
aos resultados experimentais envolvendo as amostras de cortiça, encontram‐se na tabela 7. É
possível observar que a capacidade de monocamada, qm, aumenta com a modificação, sendo
superior nos carvões ativados modificados com ureia.
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Tabela 7 – Parâm
metros obtido
os pela apliccação das eq
quações de Langmuir
L
e FFreundlich pa
ara as
nte de
amostras de Cor (qm é a capaccidade de moonocamada; KL constante de Langmuir;; KF a constan
ndlich e nF o exxpoente de Freundlich).
Freun

Lan gmuir
Amosttra

qm
/mmolg‐1
1.8
1.9
2.0

(Cor)F
(Cor NaO
OH)F
(Cor U)
UF

KL
‐
/dm3mol‐1
3.5
4.5
2.6

Freundllich
KF

nF

1.3
1
1.3
1
1.3
1

3.4
3.6
3.4

3.3.33.2. Isottérmicas d
de adsorçção de fen
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A prepara
ados
a partirr de PET
A adsorçãão em fase lííquida, de feenol para as amostras de
e PET é repreesentada na figura
48. In
nicialmente, a concentrações de equ ilíbrio relativvamente baixxas, a amosttra de PET Na
aOH é
a quee apresenta maior capaccidade adsorrtiva, contudo a concentrações mais elevadas ve
erifica‐
se qu
ue é a amostrra de PET U que
q passa a desempenhaar esse pape
el.
Desta rep
presentação podemos cooncluir que a capacidade adsortiva suurge pela segguinte
ordem
m: PET NaO
OH < PET < PET U. Estaa relação é concordante
e com os reesultados ob
btidos
anterriormente paara a análise
e textural e superficial. É porém de
e salientar o comportam
mento
semeelhante entre as amostrras de PET e PET U, se
endo que, a concentraçções de equ
uilíbrio
inferiior a 5 mmoldm‐3, PET tem maiorees capacidad
des adsortivvas mas, a cconcentraçõ
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equilííbrio superio
ores a situaçã
ão inverte‐see.
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Figura 48 ‐ Isotérmicas de
e adsorção dee fenol para as
a amostras preparadas a ppartir de PET.
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Tendo em conta as análises dos pontos anteriores, observa‐se que a quantidade de
azoto existente nos carvões ativados de PET aumenta na sequência do tratamento: PET NaOH
< PET <PET U. Este aumento de elementos básicos por parte dos tratamentos de modificação
teve reflexo na amostra de PET U, onde se dá um aumento do valor de pcz, indicando uma
superfície moderadamente básica.
Por sua vez, com a adsorção de azoto a 77K é possível observar uma menor adsorção
da amostra de PET NaOH comparativamente a amostra de PET, já que, pelo método de αs e DR
é possível confirmar a diminuição não só do tamanho médio do poro como também do seu
volume.
Por fim, através dos métodos de Langmuir e Freundlich, tabela 8, é possível confirmar
algumas características nomeadamente a afinidade entre adsorvente‐adsorvato. Através da
equação de Langmuir confirma‐se que a capacidade de monocamada, é mantida. As
constantes dos dois métodos são próximas para o caso das amostras de PET e PET U,
confirmando o seu comportamento similar na adsorção de fenol.

Tabela 8 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para as amostras
de PET (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a constante de Freundlich e
nF o expoente de Freundlich).

Langmuir
Amostra
(PET)F
(PET NaOH)F
(PET U)F

qm
/mmolg‐1
2.2
1.7
2.1

KL
/dm3mol‐1
0.5
0.6
0.5
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3.3.33.3. Isottérmicas d
de adsorçção de fen
nol em CA
A de TEC e
modificcados
As isotérmicas de ad
dsorção de feenol em fase líquida forram compilaadas na figura 49.
Nestee caso, é po
ossível verificcar um com portamento
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notórria a eficáciaa dos tratamentos na supperfície dos AC.
A Desta forma, a orde m de adsorçção de
fenol das amostraas preparada
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a
a 77K, que permittiu observar que as isottérmicas de TEC e TEC NAOH
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olume e tamanho médioo de poro. A única
melhoria estruturral verifica‐se na área su perficial, ape
esar de não ser
s muito siggnificativa. Poderá
melhor capaccidade
ser esta melhoriaa, juntamentte com a quíímica superfficial, que justificará a m
ostra de PET NaOH, face aao PET.
adsorrtiva da amo
Com os resultados ob
btidos pelos métodos de
e Langmuir e Freundlich,, tabela 9, é ainda
possíível analisar as
a interações adsorventee‐adsorvato,, assim como
o as capacidaades adsortivvas de
cada amostra.
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Tabela 9 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para as amostras
de TEC (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a constante de Freundlich e
nF o expoente de Freundlich).

Langmuir
Amostra
(TEC)F
(TEC NaOH)F
(TEC U)F

qm
/mmolg‐1
1.2
1.4
1.5

KL
/dm3mol‐1
0.8
3.7
5.0

Freundlich
KF

nF

0.9
1.0
1.2

3.6
3.2
3.6

Neste caso, comparando os valores de qm, conclui‐se que a capacidade da
monocamada aumenta com as amostras modificadas, segundo a ordem Tec < TEC NaOH <TEC
U.
Quanto ao modelo de Freundlich, a constante de Freundlich, KF, mede a capacidade
relativa de adsorção do adsorvente e o expoente de Freundlich, nF, é uma constante que indica
a força da adsorção. Estes parâmetros surgem segundo a mesma sequência, já observada nos
valores de pcz.

3.3.4. Isotérmicas de adsorção de PNF
Os ensaios de adsorção em fase líquida de PNF foram realizados em todas as amostras,
segundo a descrição na parte experimental.

3.3.4.1. Isotérmicas de adsorção de PNF em CA preparados
a partir de Cor
Todas as isotérmicas de adsorção de PNF em fase líquida para as amostras de cortiça
foram representadas na figura 50, permitindo observar e confirmar o sucesso das
modificações estruturais sofridas com os tratamentos de NaOH e ureia.
Das isotérmicas representadas verifica‐se que morfologicamente as isotérmicas
apresentam comportamentos diferentes. As amostras apresentam um patamar a
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concentrações elevadas, permitindo confirmar de forma clara a quantidade máxima de PNF
que é adsorvida pelas amostras.
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Figura 50 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para as amostras preparadas a partir de Cor.

As amostras de Cor NaOH e Cor U, na gama baixa de concentrações, apresentam um
aumento súbito de quantidade adsorvida, atingindo rapidamente a capacidade máxima de
adsorção. Para a amostra de Cor a quantidade adsorvida aumenta gradualmente com o
aumento da concentração de PNF em equilibro e, como já foi referido, apenas a amostra de
Cor atinge um pequeno patamar máximo de adsorção.
O sucesso destas modificações é confirmado pelo aumento da quantidade adsorvida
em cada isotérmica. Na verdade, a isotérmica de NaOH, até aproximadamente 4 mmoldm‐3
apresenta maior capacidade adsortiva, contudo, a concentrações mais elevadas este lugar
passa a ser “ocupado” pela amostra de Cor U. A mesma característica foi observada na
adsorção de fenol em fase líquida, contudo tal diferença não era tão evidente. Tal como na
adsorção de fenol, a ordem de adsorção mantem‐se: Cor < Cor NaOH < Cor U, o que é
coerente com as análises texturais e morfológicas de cada amostra.
Tendo em conta a importância das interações adsorvente‐adsorvato, assim como das
capacidades adsortivas de cada amostra, será interessante analisar os resultados da aplicação
das equações de Langmuir e Freundlich, tabela 10.
De forma a conseguir determinar tais parâmetros, foi necessário linearizar cada uma
das equações de forma a poder representá‐las graficamente a partir dos valores obtidos por
adsorção em fase líquida.
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Tabela 10 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para as
amostras de Cor (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a constante de
Freundlich e nF o expoente de Freundlich).

Langmuir
Amostra
(Cor)PNF
(Cor NaOH)PNF
(Cor U)PNF

qm
/mmolg‐1
1.7
2.0
2.4

KL
/dm3mol‐1
64.0
47.1
27.4

Freundlich
KF

nF

1.7
2.1
2.3

9.4
6.8
5.1

Comparando os valores de qm, conclui‐se que a capacidade da monocamada, assim
como a constante de Freundlich, KF, que mede a capacidade relativa de adsorção em relação
ao adsorvente aumenta com as amostras modificadas, tendo em conta a ordem apresentada
na figura 50. Por outro lado é de frisar o facto da constante de Langmuir apresentar valores
superiores à mesma constante na adsorção de fenol.
Estes resultados mostram a coerência das análises realizadas com estes modelos aos
diferentes pares adsortivo‐adsorvente.
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3.3.4.2. Isotérmicas de adsorção de PNF em CA preparados
a partir de PET
As amostras de PET foram utilizadas na adsorção, em fase líquida, de PNF e a
representação das suas isotérmicas é visível na figura 51. Neste caso todas as isotérmicas
apresentam a mesma forma, contudo, as isotérmicas são diferenciáveis o que não aconteceu
com o fenol.
Outra diferença encontrada deve‐se ao facto da amostra de PET U apresentar, a
concentrações de equilíbrio de PNF baixas, uma grande capacidade adsortiva, mantendo esta
tendência a concentrações mais elevadas. Por outro lado, as amostras de PET NaOH e PET
apresentam um comportamento idêntico com o aumento da concentração de PNF.
A capacidade adsortiva porém mantem‐se idêntica, o que põe em evidência a
diminuição de dimensão do tamanho de poro e volume poroso.
Esta mesma diminuição é clara na tabela 11, em que tanto a constante de Langmuir
como a de Freundlich, acompanham a tendência da capacidade adsortiva, ou seja: PET NaOH <
PET < PET U.
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Figura 51 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para as amostras preparadas a partir de PET.
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Tabela 11 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para as
amostras de PET (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a constante de
Freundlich e nF o expoente de Freundlich).

Amostra

Langmuir
qm
/mmolg‐1
2.0
1.8
2.2

(PET)PNF
(PET NaOH)PNF
(PET U)PNF

Freundlich

KL
/dm3mol‐1
80.6
40.3
22.4

KF

nF

2.0
1.8
2.2

8.7
9.1
6.8

3.3.4.3. Isotérmicas de adsorção de PNF em CA de TEC e
TEC modificado
As amostras de TEC com e sem modificação foram submetidas à adsorção de PNF de
forma a testar as suas capacidades adsortivas em fase líquida. Os resultados deste estudo
foram representados na figura 52.
Tendo em conta a forma das isotérmicas, pode verificar‐se que, comparativamente
com as correspondentes isotérmicas de adsorção de fenol, estas apresentam uma maior
capacidade de adsorção a concentrações de PNF mais baixas.
Em todas as isotérmicas de PNF surge um patamar, indicando com algum grau de
certeza a quantidade de tóxico adsorvido.
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Figura 52 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para as amostras preparadas a partir de Tecido.
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Tal como tem sido possível verificar, a tendência adsortiva mantem‐se apesar da
alteração do adsorvato. Ou seja, a capacidade adsortiva destes compostos depende da
natureza do percursor, assim como do tipo de modificação aplicada.
Na tabela 12 estão representados os parâmetros para os métodos de Langmuir e
Freundlich, sendo possível confirmar a tendência da capacidade adsortiva, ou seja: TEC < TEC
NaOH < TEC U, através das suas constantes.

Tabela 12 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para as
amostras de TEC (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a constante de
Freundlich e nF o expoente de Freundlich).

Langmuir
Amostra
(TEC)PNF
(TEC NaOH)PNF
(TEC U)PNF

qm
/mmolg‐1
1.2
1.3
1.7

KL
/dm3mol‐1
53.6
68.1
31.6
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3.3.5. Análise conjunta das isotérmicas de adsorção
Apesar da análise exaustiva das isotérmicas de adsorção, é fulcral analisar o
comportamento das amostras que sofreram modificação. Desta forma é possível identificar o
percursor cuja natureza permite uma maior adsorção destes compostos orgânicos.

3.3.5.1. Tratamento com NaOH
As amostras tratadas a partir de NaOH, e que foram utilizadas na adsorção de PNF e
fenol, estão representadas pelas figuras 53 e 54. A partir destas é possível observar as
diferentes interações adsorvente‐adsorvato. É possível verificar que as amostras apresentam
uma maior capacidade de adsorção de PNF a concentrações de equilibro relativamente baixas.
Estas isotérmicas permitem ainda que se estabeleça um patamar de adsorção que indica, a
capacidade máxima de adsorção deste carvão. As isotérmicas de fenol não têm este
comportamento, apresenta um formato curvilíneo sem que se estabeleça um patamar
concreto. Este comportamento levou‐nos a estudar a adsorção a concentrações mais elevadas,
nomeadamente a 12 mmoldm‐3, contudo continuou sem se observar a formação de um
patamar claramente definido de adsorção máxima.
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Figura 53 ‐ Isotérmicas de adsorção de fenol para as amostras de diferentes precursores modificados
com NaOH.
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Figura 54 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para as amostras de diferentes precursores modificados
com NaOH.

Uma observação mais cuidada ao comportamento geral das diferentes amostras
modificadas com NaOH, permitem concluir que as suas capacidades adsortivas mantem‐se
mesmo com alteração do adsortivo. Ou seja, apesar de serem utilizados dois compostos
diferentes, fenol e PNF, com dimensões e reatividades diferentes, a ordem de capacidade de
adsorção mantem‐se, segundo a sequência: Cor NaOH > PET NaOH > TEC NaOH.
Esta característica é interessante no sentido em que, não só as amostras de TEC NaOH
apresentam uma maior percentagem de elementos básicos, como por exemplo elementos
contendo azoto, podendo esta basicidade ser comprovada por pcz. A adsorção gasosa de azoto
a 77K, tabela 13, dá‐nos a indicação das alterações estruturais dos CAmodificados.
Para as amostras de PET e TEC é percetível que os valores de volume e tamanho médio
dos poros e até de área superficial respeitam esta mesma ordem, o que nos dá uma indicação
do impacto que a estrutura do adsorvente tem na adsorção em fase líquida.

Tabela 13 – Resumo dos parâmetros obtidos pela aplicação dos métodos αs, BET e DR.

Amostra

Método BET

Método αs

Método DR

ABET/m2g‐1

Aαs/m2g‐1

VαS/cm3g‐1

V0/cm3g‐1

L0/nm

Cor NaOH

1090

91

0,43

0,25

0,83

PET NaOH

1127

93

0,46

0,24

1,02

Tec NaOH

755

12

0,30

0,18

0,78
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É possível afirmar até que, devido ao comportamento das isotérmicas, a adsorção de
PNF está intimamente relacionada com os parâmetros estruturais do adsorvente. Quanto à
amostra de Cor NaOH, estes parâmetros são bastante semelhantes à amostra de PET NaOH,
pelo que, a diferença de percentagem de azoto, assim como das interações químicas
superficiais, podem explicar o facto de esta amostra apresentar‐se como a que possui melhor
capacidade de adsorção para PNF.
No caso da adsorção de fenol, as isotérmicas apresentam um comportamento
idêntico. A diferença entre a sua capacidade adsortiva é bastante baixa, o que não
corresponde as indicações dadas na adsorção de azoto. Assim, e recorrendo às caracterizações
da estrutura das amostras de AC, conclui‐se que a adsorção de fenol está intimamente
relacionada com a natureza química do percursor e do seu correspondente carvão ativado.
Os valores para o coeficiente KL, relativos à energia de ligação, apresentaram‐se mais
elevados nas amostras submetidas à adsorção de PNF, o que indica uma maior retenção deste
tóxico por parte das amostras comparativamente ao fenol.
Esta tendência é ainda acompanhada pelo parâmetro de capacidade de monocamada,
qm, assim como pela constante de Freundlich, KF, que indica a capacidade adsortiva do
adsorvente. Tendo ainda em conta a equação de Freundlich, verifica‐se que o expoente, nF,
indicativo da força da adsorção apresenta valores díspares. Tais dados podem estar
relacionados com as repulsões eletrostáticas existentes à superfície dos carvões aquando da
adsorção.

Tabela 14 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para todas as
amostras modificadas com NaOH (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a
constante de Freundlich e nF o expoente de Freundlich) e R2.

Langmuir
Amostra
(Cor NaOH)F
(Cor NaOH)PNF
(PET NaOH)F
(PET NaOH)PNF
(TEC NaOH)F
(TEC NaOH)PNF

qm
/mmolg‐1
1.9
2.0
1.7
1.8
1.4
1.3

KL
/dm3mol‐1
4.5
47.1
0.6
40.3
3.7
68.1

Freundlich
R2

KF

nF

R2

0,9971
0,9608
0,9935
0,9751
0,9972
0,9998

1.3
2.1
1.4
1.8
1.0
1.4

3.6
6.8
4.8
9.1
3.2
7.7

0,9986
0,9823
0,9669
0,9669
0,9889
0,9219
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3.3.5.2. Tratamento com Ureia
As amostras tratadas com ureia foram colocadas em contato com dois adsortivos
diferentes, podendo as suas isotérmicas ser observadas nas figuras 55 e 56.
As amostras submetidas a adsorção de PNF, apresentam comportamentos idênticos,
surgindo com a mesma sequência de capacidade de adsorção, observada nas amostras
modificadas com NaOH, ou seja, TEC U < PET U < Cor U. Neste caso, as amostras possuem uma
elevada capacidade de adsorção a concentrações de equilíbrio bastante baixas. Após ser
atingido uma quantidade de adsorção máxima, estas isotérmicas passam a apresentar um
patamar.
A adsorção de fenol com estas amostras, figura 56, não apresenta uma adsorção tão
acentuada a concentrações de equilíbrio tão baixas, aliás esta isotérmica não apresenta um
patamar característico, mesmo a concentrações mais elevadas.
A concentração baixas, a amostra de Cor e Tec surgem como as que apresentam maior
capacidade de adsorção para este composto , contudo este comportamento altera‐se a
concentrações mais elevadas. O mesmo é observado quando se faz a comparação entre a
isotérmica de PET U e TEC U.
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Figura 55 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para as amostras modificadas com ureia.
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Figura 56 ‐ Isotérmicas de adsorção de fenol para as amostras modificadas com ureia.

É possível observar que, tal como nas amostras modificadas com NaOH, existe uma
relação próxima entre os parâmetros texturais determinados pelo método de BET e αs, e as
amostras de PET U e TEC U. Ou seja, para as amostras de PET e TEC é percetível que os valores
de volume e tamanho médio dos poros e até de área superficial respeitam esta mesma ordem,
dando‐nos, mais uma vez, uma indicação do impacto que a estrutura do adsorvente tem na
adsorção em fase líquida.
Relativamente à amostra de Cor, os valores de área superficial e volume microporoso,
indicam‐nos um comportamento inferior ao de PET U, contudo, na prática a sua capacidade
adsortiva é superior, o que pode ser explicado pelo aumento da basicidade, confirmada pelos
valores de pcz. As capacidades adsortivas podem também ser estudadas pelas equações de
Langmuir e Freundlinch, cujos resultados se apresentam na tabela 16.

Tabela 15 ‐ Resumo dos parâmetros obtidos pela aplicação dos métodos αs, BET e DR.

Amostra

Método BET
2 ‐1

Método αs
2 ‐1

Método DR
3 ‐1

3 ‐1

Cor U

ABET/m g
1300

Aαs/m g
112

VαS/cm g
0,50

V0/cm g
0,25

L0/nm
1,25

PET U

1550

178

0,58

0,31

1,32

Tec U

1060

32

0,44

0,25

0,93
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De uma forma geral pode verificar‐se que pela tabela 16, que o qm, aumenta para a
adsorção de p‐nitrofenol, sendo o valor superior obtido na amostra de Cor U. A mesma
tendência é observada tanto para as constantes de Langmuir como de Freundlich,
comprovando a maior capacidade adsorvida para o PNF. Com a equação de Freundlich, o
expoente, nF, apresenta valores diferentes, tal como nos resultados observados para as
isotérmicas modificadas com NaOH. Esta diferença poderá dever‐se a interações químicas e
repulsões eletrónicas na superfície dos carvões ativados modificados.

Tabela 16 ‐ Parâmetros obtidos pela aplicação das equações de Langmuir e Freundlich para todas as
amostras modificadas com ureia (qm é a capacidade de monocamada; KL constante de Langmuir; KF a
constante de Freundlich e nF o expoente de Freundlich) e R2.

Langmuir
Amostra
(Cor U)F
(Cor U)PNF
(PET U)F
(PET U)PNF
(TEC U)F
(TEC U)PNF

qm
/mmolg‐1
2.0
2.4
2.1
2.2
1.5
1.7

KL
/dm3mol‐1
2.6
27.4
0.5
22.4
5.0
31.6

Freundlich
R2

KF

nF

R2

0,9896
0,9861
0,9976
0,9921
0,9772
0,9396

1.3
2.3
1.2
2.2
1.2
1.8

3.4
5.1
2.9
6.8
3.6
6.4

0.9800
0,9724
0,9789
0,9656
0, 9957
0,9302

92

VÉÇvÄâáûÉ

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

4. Conclusão
O objetivo principal desta investigação prende‐se com a preparação e modificação de
carvões ativados por forma a aumentar as suas capacidades adsortivas, melhorando a sua
capacidade de remoção de compostos fenólicos de águas residuais.
Para tal, foram preparados três carvões ativados, a partir de percursores diferentes,
cortiça, PET e tecido, os quais foram sujeitos a pós tratamento com ureia e NaOH.
A modificação com ureia promoveu de forma acentuada o aumento de tamanho e volume
do poro, assim como, da área superficial. Este tratamento básico promoveu um aumento de
pcz, confirmando a presença dos grupos superficiais básicos identificados pelo FTIR e
corroborados pela análise elementar.
A modificação com NaOH foi realizada com sucesso, contudo a capacidade adsortiva
destas amostras não é tão elevada como no tratamento com ureia. De facto, apenas com a
amostra preparada a partir de cortiça se observaram algumas melhorias estruturais, face ao
carvão inicial. Na amostra de TEC NaOH, não se verificaram alterações relativamente a TEC no
que se refere à dimensão e volume de poro. Na amostra de PET NaOH registou‐se mesmo uma
diminuição do volume e do tamanho médio de poro.
A adsorção de compostos fenólicos apresentou a mesma tendência no que toca à
capacidade adsortiva, sendo as amostras modificadas com ureia aquelas que apresentam
maiores capacidades de adsorção.
É ainda importante frisar que, apesar de não se apresentar como o carvão ativado com
maior capacidade adsortiva, foi na amostra de tecido de carbono ativado que as modificações
tiveram maior impacto.
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6. Anexos
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Anexo 1 ‐ Espectros de FTIR carvões activados
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Figura 57 – Espectro de FTIR da amostra de Cor.
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Figura 58 ‐ Espectro de FTIR da amostra de Cor NaOH.
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Figura 59 ‐ Espectro de FTIR da amostra de Cor U.
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Figura 60 ‐ Espectro de FTIR da amostra de PET.
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Figura 61 ‐ Espectro de FTIR da amostra de PET NaOH.
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Figura 62 ‐ Espectro de FTIR da amostra de PET U.
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Figura 63 ‐ Espectro de FTIR da amostra de TEC.
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Figura 64 ‐ Espectro de FTIR da amostra de TEC NaOH.
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Figura 65 ‐ Espectro de FTIR da amostra de TEC U.
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Anexos 2 – Isotérmicas de adsorção de azoto 77K
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Figura 66 ‐ ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de Cor.
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Figura 67 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de Cor NaOH.
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Figura 68 ‐ ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de Cor U.
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Figura 69 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de PET.
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Figura 70 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de PET NaOH.
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Figura 71 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de PET U.
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Figura 72 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de TEC.
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Figura 73 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de Tec NaOH.
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Figura 74 ‐ Isotérmicas de adsorção de N2 a 77K da amostra de TEC U.

103

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

Anexos 3 – Representação αs das isotérmicas de adsorção de fenol e PNF
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Figura 75 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de Cor.
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Figura 76 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de Cor NaOH.
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Figura 77 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de Cor U.
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Figura 78 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de PET.
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Figura 79 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de PET NaOH.
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Figura 80 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de PET U.
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Figura 81 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de TEC.
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Figura 82 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de TEC NaOH.

16,00

nads / mol.g‐1

14,00
12,00

TEC U

10,00
8,00
6,00
,00

,500

1,00

1,500

2,00

αs

2,500

Figura 83 ‐ Representação gráfica da curva αs para a amostra de TEC U.
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Anexxos 4 – Isotérrmicas de adsorção de feenol e PNF, nos
n vários carvões ativadoos em estudo
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Figuraa 84 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de Cor.
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Figuraa 85 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de Cor NaO
OH.
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Figuraa 86 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de Cor U.
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Figuraa 87 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de PET.
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Figuraa 88 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de PET NaO
OH.
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Figuraa 89 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de PET U.
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Figuraa 90 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de TEC.
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Figuraa 91 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de TEC NaO
OH.
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Figuraa 92 ‐ Isotérm
mica de adsorçção de fenol ppara a amostrra de TEC U.

109

10

Universidade de Évora

Tese de Mestrado

03

n ads mmol g‐1

02
02
Cor PNF

01
01
00
0

2

4
6
C eq / mmol dm‐3

8

10

Figura 93 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de Cor.
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Figura 94 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de Cor NaOH.
04

n ads mmol g‐1

03
03
02
02

Cor U PNF

01
01
00
0

2

4
6
C eq / mmol dm‐3

8

Figura 95 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de Cor U.
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Figura 96 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de PET.
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Figura 97 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de PET NaOH.
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Figura 98 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de PET U.
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Figura 99 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para a amostra de Tec.
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Figura 100 ‐ Isotérmicas de adsorção de PNF para a amostra de Tec NaOH.
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Figura 101 ‐ Isotérmica de adsorção de PNF para a amostra de Tec U
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Anexxo 5 – Diagrama de especciação para o fenol.

Figura 102 ‐ Diagrama
D
de especiação de fennol, remoção de
d fenol em fun
nção do pH da ssolução inicial.
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