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RESUMO 

A contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos por nitrato tem sido 

evidenciada ao longo dos anos, dado que em altas concentrações podem causar reações 

adversas à saúde, como a metemoglobinemia em recém-nascidos. No estudo realizado em 

diferentes estados brasileiros foram determinados níveis de concentração de nitrato acima do 

máximo permitido para padrões de potabilidade, destacados como 10mg/L na consolidação       

nº 5 do Ministério da Saúde. Neste cenário, houve intensificação dos estudos referente ao 

processo de adsorção com emprego de biocarvões ativados e biossorventes produzidos a partir 

de resíduos agroindustriais, para remoção de nitrato em meio aquoso. A utilização do sabugo 

de milho como material precursor torna-se favorável visto a eminente geração destes resíduos. 

Neste estudo, o sabugo de milho foi modificado quimicamente com ácido clorídrico P.A. para 

obter-se biossorvente (BS), biocarvão ativado em atmosfera oxidante (BCO) e biocarvão ativado 

em atmosfera inerte (BCI). Para os materiais adsorventes preparados foram determinadas suas 

características, como o ensaio de ponto de carga zero (pHpcz) que revelou para o BS e BCO pHpcz 

de 2,1, enquanto que o BCI foi de 6,3. No ensaio de Infravermelho com transformada de Forrier 

(FTIR) os materiais adsorventes apresentaram grupos característicos, como os carboxílicos (3400 

cm-1), metil, metileno e metoxilas (2900cm-1), carbonilas (1700cm-1), anéis aromáticos     

(1600cm-1). Ainda, as condições de adsorção foram otimizadas referentes ao pH da solução e 

dosagem de adsorvente, revelando pH da solução de 2,0 para BS e BCO, e pH de 6 para BCI e 

0,75 g para BS e BCO, e 1g para BCI. Determinou-se as isotermas de adsorção e cinética, sendo 

que a isoterma de Langmuir se adaptou melhor para o BS e Freundlich para BCO e BCI. Já a 

cinética foi de pseudo-primeira ordem para o BS e pseudo-segunda ordem para BCI e BCO. Para 

os materiais apresentados, as remoções foram de 6,16 mg.g-1 para BS, 13,33 mg.g-1 para BCO e 

15,54 mg.g-1 para BCI. 

 

PALARAS-CHAVE: Sabugo de milho, Biossorvente, Biocarvão ativado, Adsorção, Nitrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Nitrate contamination of surface and groundwater resources has been evident over the years, 

as high concentrations can cause adverse health reactions such as methemoglobinemia in 

newborns. In the study carried out in different Brazilian states, nitrate concentration levels 

above the maximum allowed for potability standards were determined, highlighted as 10mg / L 

in the consolidation nº 5 of the Ministry of Health. In this context, there was an intensification 

of studies on the adsorption process using activated bichars and biosorbents, produced from 

agroindustrial residues to remove nitrate in aqueous medium. The use of corn cob as a precursor 

is favorable since the imminent generation of these residues. In this study, corncob was 

chemically modified with P.A. hydrochloric acid to obtain biosorbent (BS), activated biochar of 

oxidizing atmosphere (BCO) and activated biochar of inert atmosphere (BCI). For the prepared 

adsorbent materials their characteristics were determined, such as the zero charge point (pHpzc) 

assay which revealed for BS and BCO pHpzc 2.1, while the BCI was 6.3. In the Forrier Transform 

Infrared (FTIR) assay the adsorbent materials showed characteristic groups, such as carboxylic 

(3400 cm-1), methyl, methylene and methoxyls (2900cm-1), carbonyls (1700cm-1), aromatic rings 

(1600cm-1). Also, the adsorption conditions were optimized regarding the solution pH and 

adsorbent dosage, revealing solution pH of 2.0 for BS and BCO, and pH of 6 for BCI, and 0,75 g 

for BS and BCO, 1g for BCI. Adsorption isotherms and kinetics were determined, and Langmuir 

isotherm was better adapted for BS and Freundlich for BCO and BCI. The kinetics were pseudo-

first order for BS and pseudo-second order for BCI and BCO. For the materials presented, 

removals were 6.16 mg.g -1 for BS, 13.33 mg.g -1 for BCO and 15.54 mg.g -1 for BCI. 

 

KEY WORDS: Corn cob, Biosorbent, Activated biochar, Adsorption, Nitrate. 
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1. INTRODUÇÃO 

A contaminação de águas superficiais e subterrâneas por nitrato é uma situação que vem se 

intensificando nos últimos anos devido ao lançamento de efluentes não tratados 

adequadamente, sejam urbanos, industriais ou de aterro sanitários assim como devido à 

lixiviação e escoamento superficial de águas de chuva provenientes de áreas agrícolas que 

habitualmente recebem elevadas quantidade de nutrientes a base de nitrato para o aumento 

de produção.  

O aumento na concentração de nitrato nas fontes de água pode impactar negativamente o 

ambiente devido à aceleração do processo de eutrofização e a saúde de seres humanos 

causando problemas como o câncer de estômago em adultos (CHIU; TSAI; YANG, 2007) e a 

metahemoglobinemia em bebês (FEWTRELL, 2004), também conhecida como a síndrome do 

bebê azul. 

Resultados de remoção de nitrato obtidos em sistemas de tratamentos físico-químicos e 

biológicos convencionais empregados em águas residuais antes da sua descarga em 

recursos naturais revelam a necessidade de aprimorar tecnologias existentes para que estas 

se tornem mais econômicas sem perder sua eficiência. 

Assim, diferentes tecnologias têm sido propostas, dentre as quais se destaca a adsorção com 

emprego de adsorventes obtidos a partir de resíduos orgânicos, reconhecida atualmente 

como um método efetivo e econômico para a remoção de poluentes, cujas vantagens em 

destaque são alta flexibilidade, simplicidade de projeto e facilidade de operação (DOTTO et 

al., 2011). Somado a isso, tem-se o fator da alta disponibilidade destes resíduos e o valor 

agregado ao tipo de uso.   

Basicamente há duas formas de aproveitamento de resíduos como material adsorvente: o 

biocarvão obtido a partir de pirólise da biomassa modificada com tratamento químico ou físico, 

e os biossorventes, biomassa modificada com tratamento químico (OGATA; IMAI; 

KAWASAKI, 2015). 

Entre os diferentes resíduos  apresentados na literatura que podem ser utilizados para a 

produção de adsorvente tem-se o sabugo de milho cuja principal utilização na atualidade é na 

cogeração de energia em processos industriais, porém, sua elevada produção permitiria a 

diversificação para demais usos.



2. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente estudo consiste em comparar a eficiência do biocarvão e 

biossorvente, produzidos a partir de sabugo de milho, e ativados quimicamente com ácido 

clorídrico (HCl) para remoção de Nitrato (𝑁𝑂3
−) em soluções aquosas. 

Ainda, os objetivos específicos são caracterizar o adsorvente, determinando suas 

características químicas e texturais, avaliar a capacidade e cinética de adsorção para os 

materiais adsorventes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. NITRATO E TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO 

A deterioração  da qualidade da água, superficial ou subterrânea, nos países em 

desenvolvimento é um problema em destaque na atualidade devido,  principalmente, à 

contaminação do meio a partir da introdução de vários compostos químicos provenientes de 

áreas urbanas e rurais (BAIN et al., 2014).  

Entre esses compostos o nitrato é reconhecido como um dos graves problemas do mundo 

(KUMAR et al., 2014; KAVITHA et al., 2009). O nitrato quando em excesso no meio aquático 

é reconhecido como agente precursor do processo de eutrofização, e ainda tem relevante 

destaque relacionado aos seus efeitos negativos para a saúde humana tais como  síndrome 

de "bebê azul" ou metemoglobinemia, aumento do desenvolvimento  de alguns tipos de câncer 

(ESPEJO-HERRERA et al., 2016) e problemas fetais, cujos elevados níveis de nitrato incluem 

retardo de crescimento intrauterino, aumento da incidência de síndrome da morte súbtita 

infantil conhecida internacionalmente como SIDS (Sudden Infant Death Syndrom), defeitos 

cardíacos e aumento de risco de defeitos do sistema nervoso (GEORGE et al., 2001). 

Com o intuito de evitar tais impactos, a presença de nitrato no meio aquoso é limita por meio 

de normas e resolução específícas. Por exemplo, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 

de consolidação no 5 de 2017 estabeleceu, entre os padrões de potabilidade para as águas 

de abastecimento, a concentração máxima permitida de nitrato [N-𝑁𝑂3
−] em 10 mg/L (BRASIL, 

2017). Este valor de padrão máximo coincide com o valor estabelecido no enquadramento 

dos recursos hídricos superficiais paras águas doces classificadas nas classes 1, 2 e 3, 

utilizados como manancial para abastecimento público (BRASIL, 2005).  

No entanto, estudos voltados para o monitoramento de águas tem averiguado que a 

concentração máxima de nitrato [N- 𝑁𝑂3
−] tem sido superada, como no caso da região 

metropolitana de Fortaleza/ CE, onde 37,8% das amostras de água subterrânea, de um total 

de 37 pontos coletados,  apresentaram valores superiores a 10 mg/L, com destaque para a 

máxima concetração observada de 55,2 mg/L em um dos pontos. (BEZERRA et. Al., 2017).  

Em estudo realizado por Marque et al. (2019) na região de Urânia – SP foram analisados 

poços cadastrados utilizados no monitoraramento do Aquífero Adamantina (Sistema Aquífero 

Bauru) e detectadas concentrações médias de nitrato [N- 𝑁𝑂3
−]  acima de 45 mg.L-1 sendo, 

81% dos poços cacimbas e 31% dos poços tubulares. 
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Desta forma a adequação da concentração de nitrato nos cursos hídricos é necessária visto 

seus impactos negativos serem efetivos e as legislações ponderarem parâmetros mais 

restritivos.  

Existem vários métodos físico-químicos ou biológicos disponíveis para remoção de nitrato de 

águas residuais, subterrâneas ou superficiais. Os processos físico-químicos incluem 

eletrodiálise, filtração, osmose reversa, troca iônica seletiva e adsorção; já os biológicos 

envolvem a desnitrificação. Tais processos ocorrem individualmente ou com tecnologias 

associadas, sendo mais comuns processos como o tratamento convencional ou processos 

biológicos de assimilação bacteriana e colheita de algas (JAGTAP et al., 2012; MOHSENI-

BANDPI; ELLIOTT; ZAZOULI, 2013). 

Com relação aos processos físico-químicos, embora haja vantagens únicas, há limitações 

com relação ao seu uso relacionadas ao fator de custo, interferência de outros íons, pouca 

regeneração, substituição habitual dos eletrodos, elevado consumo de energia elétrica, 

incrustação nas membranas e ainda, exigência de mão-de-obra qualificada, que criam uma 

aceitação social limitada destes métodos empregados (BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2011). 

Especificamente com relação ao tratamento empregando adsorção, o principal limitante é o 

custo que envolve a produção do carvão ativado que pode alcançar valor médio de 

US$1.500,00/t (AHMAD et al., 2012). 

Desta forma, a crescente preocupação em relação a tecnologias que sejam eficientes e 

econômicas tornou a adsorçao utilizando biocarvão ativado e biossorvente proposta de 

relevante interesse científico e técnico, considerando que a matéria prima para produção 

desses materiais apresenta elevada disponibilidade, além de os mesmos serem efetivos para 

muitas variedades de  contaminantes (SULYMAN; NAMIESNIK; GIERAK, 2017) e obtidos a 

baixos custos quando comparado com o carvão ativado comercial, aproximadamente 1/6 do 

valor deste (AHMAD et al., 2012) 

3.2. ADSORÇÃO 

A adsorção é um fenômeno de superfície, onde o soluto é aderido ao material adsorvente. O 

material inicialmente adsorvido é denominado adsorvato, e o material onde se faz a remoção 

é chamado de adsorvente. Já a dessorção é o processo em que as moléculas são removidas 

da superfície do adsorvente (MASEL, 1996). 



Produção de materiais adsorventes para remoção de nitrato em soluções aquosas 16 

 

S. S. ARAÚJO 

Em suma, o processo de adsorção explora a predisposição que certos sólidos possuem de 

aderir em sua superfície substâncias específicas presentes, por exemplo, em soluções 

aquosas. Este fenômeno, resumidamente, pode ser descrito por meio de 4 etapas, conforme 

apresentado na Figura 1.  

Figura 1: Etapas do fenômeno de adsorção. 

 

Fonte: Adaptado de Zhou; Zhang; Cheng, 2015. 

De acordo com o apresentado na Figura 1, verifica-se quatro etapas associadas ao transporte 

do adsorvato durante a adsorção pelos poros do adsorvente, sendo elas: i)  o transporte de 

massa na fase de solução que envolve o movimento do adsorvato através do seio da solução 

até a camada limite de líquido existente ao redor da partícula sólida adsorvente. Essa etapa 

se distingue por ocorrer de forma  rápida e sua contribuição é considerada desprezível; ii) 

transporte por difusão através da camada limite até a entrada dos poros. Essa etapa se 

caracteriza por ser mais lenta que a anterior; iii) transporte de forma lenta que envolve a 

difusão das moléculas de adsorvato do exterior do adsorvente para o interior dos poros 

(difusão intrapartícula); e iv) a fixação adsortiva, geralmente ocorre muito rapidamente, por 

diferentes mecanismos, sendo eles, adsorção física, adsorção química, troca iônica, 

precipitação, complexação (TRAN et al., 2017). 

Há basicamente duas classes de adsorção, sendo a adsorção física (fisissorção) e a química 

(quimissorção), cuja diferença se baseia na natureza de interação entre adsorvente e 

adsorvato dependendo das espécies envolvidas (DA̧BROWSKI, 2001). Em resumo, quando 
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a ligação entre adsorvato e a superfície do adsorvente envolve a troca ou partilha de elétrons, 

resultando em uma reação química, considera-se quimissorção. Em contrapartida, a 

fisissorção ocorre quando a interação destes são mais fracas, como  exemplo as forças de 

Van der Waals. 

Embora, conceitualmente útil, essa distinção não ocorre claramente na prática onde há muitos 

casos intermediários. Desta forma, nem sempre é possível classificar com exatidão um 

determinado sistema uma vez que, possivelmente, pode ocorrer tanto a fisissorção nos poros, 

quanto a quimissorção e/ou troca iônica, nos sítios formados pelos grupos funcionais 

(MORAIS, 2014). As características gerais que distinguem a quimissorção da fisissorção são 

descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Características da fisissorção e quimissorção. 

Fisissorção Quimissorção 

Baixo calor de adsorção (<2 ou 3 vezes o 
calor latente de evaporação). 

Alto calor de adsorção (> 2 ou 3 vezes o 
calor latente de evaporação). 

Não específica. Específica. 

Monocamada ou multicamadas. Preferencialmente monocamada. 

Não ocorre dissociação das espécies 
adsorvidas. 

Pode envolver dissociação. 

Significativa apenas em temperaturas 
relativamente baixas. 

Possível em uma ampla faixa de 
temperatura. 

Rápida, não ativada e reversível. Pode ser lenta, ativada e irreversível. 

Não compartilhamento ou transferência 
de elétrons e o adsorvato retém sua 
identidade, embora possa ser deformado 
pela presença dos campos de força da 
superficie. 

Ocorre uma combinação quimica entre as 
superfícies do material adsorvente e do 
adsorvato, onde os elétrons são 
compartilhados e/ou transferidos e novas 
configurações eletrônicas podem se 
formar através desse processo. 

Fonte: CARDOSO, 2012 
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Ainda, a quantidade de soluto adsorvida está intimamente ligada à área superficial e volume 

dos poros (ALVES, 2005). Dentre os fatores que favorecem o desenvolvimento das 

características físicas dos materiais adsorventes está a quebra das partículas grandes em 

unidades menores,  que pode abrir minúsculos canais fechados facilitando o acesso aos poros 

(SENTHILKUMAAR et al., 2005), além de aumentar a respectiva área superficial (NUNES; 

FRANCA; OLIVEIRA, 2009), tornando viável o processo adsorção. 

Na Figura 2 encontra-se apresentada as características físicas e químicas  de uma partícula 

de biocarvão ativado.  

Figura 2: Caracteristicas físicas de uma partícula de biocarvão ativado. 

 

Fonte: Adaptado de WEBER; ASCE, 1985. 

A classificação de acordo com o diâmetro dos poros tem sido feita pela União Internacional 

de Química Pura e Aplicada (IUPAC), que os tem denominado como microporos   (diâmetro 

< 2nm), mesoporos (diâmetro na faixa de 2 - 50nm) e macroporos (diâmetro > 50nm). A 

classificação se baseia em análises de tamanhos de poros procedentes de estudos de 

adsorção  de nitrogênio na sua temperatura de ebulição e na largura estatística das camadas 

de moléculas de N2 adsorvidas nas paredes dos poros (SING et al., 1985). 

A importância dos poros nos processos de adsorção depende em grande parte de seu 

tamanho. Como os tamanhos dos poros podem ser comparáveis aos das moléculas de 

adsorvato, todos os átomos ou moléculas do adsorvente podem interagir com as espécies de 

moléculas a serem adsorvidas. 

A adsorção em microporos é essencialmente um processo de preenchimento de poros, no 

qual seu volume é o principal fator de controle. Nos mesoporos, a adsorção monocamada e 

multicamada ocorre sucessivamente em sua superfície. Nos macroporos, a ação das forças 

de adsorção não ocorre em todo o volume vazio, mas a uma curta distância de suas paredes. 
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Mesoporos, bem como macroporos, desempenham um papel essencial no transporte de 

moléculas de adsorvato para dentro do volume de microporos (DUBININ, 1975). 

Em estudos realizados por Demiral e Gunduzoglu (2010) utilizando carvão obtido a partir  do 

bagaço da cana de açucar, foi determinado volume total de poros de 0,65 cm3/g, sendo 

aproximadamente 0,50 cm3/g de microporos. A área superficial obtida foi de 1.389 m2/g. Com 

tais características foi detectada adsorção de 41,2% de nitrato em solução com concentração 

de 100mg/L. 

Em estudo similar utilizando casca de arroz, Zhang et al. (2014) obtiveram volume total de 

1,69 cm3/g sendo 0,84 cm3/g de volume de microporos e 2.802 m2/g correspondente a área 

superficial total. Neste estudo, o percentual de remoção de 70,6% foi obtido para uma 

concentração inicial de 50mg.L-1. 

Desta forma, verifica-se que a área superficial e o volume de microporos podem ser 

determinantes no percentual de remoção nitrato uma vez que sua  molécula pode ser 

facilmente difundida nos poros dos materiais adsorventes (YANG et al., 2017). 

Além disso, o estudo do pH da solução também é de relevante interrese, pois está diretamente 

ligado à capacidade de adsorção dos materiais. O pH do meio aquoso possui influencia na 

superfície dos materiais adsorventes, uma vez que existe um ponto onde as cargas 

superficiais totais dos materiais adsorventes é nula, ou seja, as cargas negativas estão 

exatamente contrabalanceadas pelas cargas positivas (NOBIAL et al., 2007). Este valor de 

pH que proporciona a anulação das cargas supeficiais é denominado Ponto de Carga Zero 

(pHpcz).  

A determinação do pHpcz de um material adsorvente de extrema relevância para aplicações 

de adsorção em que o adsorvato alvo possui estado aniônico ou catiônico. Quando o pH da 

solução é maior que o pHpcz, sua carga superficial total ou externa estará carregada 

negativamente e a adsorção de cátions será favorecida, devido à atração eletrostática. Por 

outro lado, em pHs inferiores ao pHpcz, a carga na superfície do carvão será 

predominantemente positiva, favorecendo então a adsorção de ânions. Assim, os carvões 

ácidos têm um pHpcz menor que 7,0, enquanto os básicos têm um pHpcz maior que 7,0 

(MORENO-CASTILLA, 2004). 

As alterações do pH da solução podem ainda contribuir com o surgimento de grupos 

funcionais na estrutura física dos adsorventes, sendo este outro fator que influencia o 

processo de adsorção podendo favorecer ou prejudicar a adsorção em função do adsorvato. 

Estes grupos funcionais, presentes na superfície dos biossorventes e biocarvões ativados, 
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podem contribuir retendo o adsorvato mais fortemente por quimissorção ou, até mesmo, por 

troca iônica, principalmente, dos íons H+ (LYUBCHIK et al., 2004). 

As superfícies ácidas de materiais adsorventes são caracterizadas pela presença de 

heteroátomos e grupos funcionais como: grupos carboxílicos, grupo fenol, grupo carbonila, 

grupo anidrido carboxílico e grupo peróxido. Tal determinação é importante visto que estes 

determinam além da carga da superfície, a sua hidrofobicidade. Entre os heteroátomos 

presentes na superfície do biocarvão ativado e biossorvente o mais importante é o oxigênio, 

pois em grandes quantidades confere maior capacidade de trocas iônicas, seletividade na 

adsorção, superfície hidrofílica (BOEHM, 2002; CLARK, 2010; STRELKO; MALIK, 2002). Na 

Figura 3 são representados, dentre outros, os citados grupos funcionais. 

Figura 3: Grupos funcionais presentes na superfície de materiais adsorventes. 

 
Fonte: Adaptado de BRENNAN et al., 2001. 

Há métodos físicos e químicos capazes de modificar estes grupos para otimizar o processo 

de adsorção. O método físico baseia-se em técnicas de tratamento térmico do adsorvente que 

removem impurezas, expondo grupos funcionais de superfície que não eram acessíveis ao 

adsorvato anteriormente, já os métodos químicos envolvem protonação, impregnação e 

enxerto de grupos funcionais (LOGANATHAN; VIGNESWARAN; KANDASAMY, 2013). 

A protonação por tratamento ácido é considerada uma técnica simples e eficaz para adsorção 

de ânions, uma vez que é capaz de aumentar a densidade de carga superficial positiva. Com 

a intensificação tais cargas, a adsorção de nitrato ocorre por atração eletrostática (YIN; 

AROUA; DAUD, 2007). Nesse cenário, a adsorção é favorecida principalmente pelo aumento 
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de cargas em sua superfície e formação de novos grupos funcionais que possuem uma maior 

afinidade pelo adsorvato. 

3.3. MATERIAIS ADSORVENTES 

Dentre os diversos adsorventes conhecidos, habitualmente o carvão ativado é o mais utilizado 

para a remoção de nitrato em virtude de sua alta capacidade de adsorção que resulta em uma 

elevada eficiência de remoção (NUNELL et al., 2015). Essa capacidade se deve a sua 

característica estrutural que lhe concede uma grande área superficial e à distribuição de 

tamanho de poros apropriada. Aliada a isso, sua natureza química permite que facilmente a 

superfície seja modificada por tratamento químico (MIODRAG BELOSEVIC, 2014). 

Ainda que eficiente, seu elevado custo tem incentivado pesquisas a identificarem substitutos 

para carvões ativados. Nesse cenário surgem os biocarvões e os biossorventes, materiais 

oriundos, principalmente, de resíduos vegetais cuja composição química em suma é de alto 

teor de carbono, baixos níveis de compostos inorgânicos e cinzas, sendo tais fatores 

determinantes para elevar rendimento de produção (FROEHLICH; MOURA, 2014). 

Várias investigações têm sido realizadas nos últimos anos com o objetivo de desenvolver 

materiais adsorventes a partir de resíduos agroindustriais com baixo custo, por exemplo casca 

de cacau (SAUCIER et al., 2015), fibras de bambu (ZHAO et al., 2015), casca de laranja 

(FERNANDEZ et al., 2015), casca de palma (CHOI et al., 2015), bagaço de cana de açúcar 

(SAAD; ISA; BAHARI, 2010) casca de coco (LI et al., 2009).  

Dentre os vegetais produzidos no país, o milho permanece como uma das principais culturas. 

Devido suas qualidades nutricionais, é extensivamente empregado como alimento humano 

ou ração mineral, contando com uma produção estimada de 92,3 milhões de toneladas, 

distribuídas entre primeira e segunda safras (CONAB, 2018). Em contrapartida ao 

desenvolvimento produtivo, verifica-se uma eminente geração de resíduos, como os sabugos, 

que segundo o Departamento de Agricultura do Estados Unidos (USDA) correspondem à 18% 

do peso bruto da espiga, favorecendo a utilização destes como matéria-prima para produção 

de biocarvão ativado e biossorvente. 

3.3.1. Biocarvão ativado 

Para a produção de biocarvão, os resíduos devem passar por um tratamento térmico 

conhecido como pirólise, tecnologia de conversão termoquímica mais comumente utilizada, 
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que envolve a decomposição térmica de componentes orgânicos sob atmosfera inerte ou 

oxidante em temperatura controlada (NEVES et al., 2011). 

O tratamento térmico é abordado como uma das técnicas que podem ser empregadas para 

otimizar as características dos materiais adsorventes quanto à área superficial e tamanho dos 

poros. Em estudo realizado por Islamm e Patel (2009), utilizando como materia prima 

hidrotalcita (argila aniônica), foi analisado a influência da temperatura de calcinação na 

adsorção de nitrato, variando-se a temperatura de 50 a 400ºC , sendo sugerido que o aumento 

da área superficial e da porosidade para temperatura superior a 200ºC ocorreram devido à 

perda de água fisicamente adsorvida e água fracamente ligada nos espaços intercalares do 

material. 

O aumento da adsorção de nitrato associado ao aumento da temperatura de pirólise também 

foi observado em estudo realizado por  Yang et al. (2017) utilizando diferentes biomassas, 

como a palha de trigo e casca de amendoin. O autor concluiu que a significativa adsorção de 

nitrato está correlacionada ao desenvolvimento elevado das áreas superficiais dos biocarvões 

que somente foram detectadas após tratamento térmico dos materiais. 

Em contraposição aos estudos citados a temperatura pode ter efeitos negativos na 

capacidade de adsorção, de tal forma que aumenta a área superficial, causando efeito 

positivo, porém também pode ocasionar a perda de grupos funcionais que serviriam de sítios 

de adsorção, levando a uma diminuição capacidade adsortiva (DING et al., 2014). Segundo 

Ding et al. (2016),  grupos carboxílicos podem ser reduzidos à medida que ocorre o aumento 

da temperatura de pirólise. Porém, a ligeira diminuição destes grupos sugere que ainda 

podem permanecer em temperaturas abaixo de 600 ºC. 

Para determinação da temperatura ideal de carbonização são realizados ensaios 

termogravimétricos (TG) e análise térmica diferencial (DTA) onde é possivel observar a 

degradação térmica do material sintetizado. A análise mede as mudanças de massa em um 

material em função da temperatura, sob uma atmosfera controlada, geralmente inerte, 

identificando a relação das mudanças de peso com a volatilização de componentes da 

amostra, decomposição, oxidação/reações de redução ou outras mudanças (ISLAM et al., 

2016). 

O processo de carbonização do material precursor pode ocorrer em atmosfera inerte ou 

oxidante, sendo caracterizada por um meio neutro constituído de gases nobres como o 

nitrogênio, e por um meio que contém oxigênio, respectivamente (SILVA, 2012). O processo 

de decomposição da biomassa ocorre em menores temperaturas e apresenta um menor 
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percentual de resíduo quando se trata da atmosfera oxidante, resultado da combustão 

(oxidação) (FERREIRA, 2012). 

3.3.2. Biossorventes 

O termo biossorvente é utilizado para definir um adsorvente que seja oriundo de biomassa 

inativa (sem atividade metabólica) proveniente de resíduos vegetais. Estes materiais 

apresentam em sua parede celular uma grande variedade de grupos orgânicos, tais como 

ácidos carboxílicos, ésteres, fenóis, aminas e amidas (CARDOSO, 2010) sendo estes grupos 

já citados como facilitadores da adsorção de nitrato. 

Devido sua composição, investigações indicam que resíduos de plantas/agricultura contendo 

altos polissacarídeos são biomateriais promissores para a preparação de alguns 

biossorventes (REN et al., 2016). Podendo ser utilizados para adsorção de variados 

adsorvatos, alguns estudos são realizados com biossorvente in natura, sem tratamento físico 

ou químico, apresentando bons resultados. Por exemplo, a utilização de bagaço de uva 

proveniente da produção de vinhos para remoção de metais em efluentes (FARINELLA; 

MATOS; ARRUDA, 2007). 

Contudo, a síntese de biossorvente também inclui o uso de métodos de ativação com o 

objetivo de aumentar a porosidade e a superfície do material sintetizado para elevar a sua 

capacidade de adsorção (JAIN; GOGATE, 2017). Como exemplo, tem-se a ativação de 

biossorvente, produzido a partir da biomassa de resíduos de tomate e maça, utilizando 

solução de NaOH para aumentar os sítios ativos da superfície da biomassa (HERALDY et al., 

2018). 

3.4. ADSORÇÃO DE NITRATO  

Vários estudos têm sido realizados com o intuito de avaliar a adsorção de nitrato utilizando 

sumariamente biocarvões ativados. Em estudo realizado por Mishra e Patel (2009) foi 

detectado maior eficiencia de remoção de nitrato em biocarvão ativado produzido a partir da 

palha de trigo do que em carvão ativado comercial utilizado em purificadores de água 

AquaGuard (Índia). Biocarvões de madeira diminuíram a lixiviação de nitrato devido à sua 

capacidade de retenção de ânions (DEMPSTER; JONES; MURPHY, 2012). 

Estudo realizado por Chintala et al. (2013) utilizando três tipos de biomassa (palha de milho, 

pedaços de madeira de pinheiro e gramíneas) demonstrou efeitos significantes na adsorção 

de nitrato. Após serem ativados utilizando ácido cloridrico concentrado (HCl 37% P.A.) e 
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pirolisados para formarem os biocarvões, houve um aumento de 12 vezes na área de 

superfície do biocarvão obtido a partir da palha de milho e gramíneas, e de 9 vezes para a 

madeira de pinheiro. 

Utilizando Moringa Oleifera como biossorvente para remoção de Nitrato, Paixão et al. (2018) 

observou capacidade máxima de adsorção de 7,69 mg.g-1, com solução inicial de 

concentração de 100 mg/L. Para ensaio realizado em batelada foram empregados sementes 

in natura, com granulometria determinada em 0,8 mm. 

A remoção de aproxidamente 41% de nitrato em solução aquosa com concentração inicial de 

100 mg.L-1, foi obtida utilizando biocarvão ativado quimicamente com cloreto de zinco (ZnCl2), 

produzido com bagaço de cana-de-açucar. Neste estudo foi testado, dentre outros 

parâmetros, a influencia do pH da solução na adsorção do contaminante proposto, resultando 

em pouca variação (DEMIRAL; GUNDUZOGLU, 2010). Esse fator é importante pois propicia 

seu emprego em um amplo intervalo de pH do tratamento.  

Biocarvões ativados de duas espécies de pinheiros (Pinheiro das canárias - PC e pinheiro 

cipreste - CS) foram ativados com ácido fosfórico (H3PO4) e impregnados com solução 

concentrada de ureia. Tais materiais foram testados para a remoção de íons nitrato em 

solução aquosa e obtiveram remoção de aproximada 68% para PC e 59% para CS com 

solução de nitrato 1.61 mmol.L-1 (NUNELL et al., 2015). 

Em outro estudo, biocarvões produzidos a partir de diferentes biomassas - serragem de 

pinhos, casca de arroz, entre outros - foram escolhidos para avaliar as potenciais eficiências 

na fixação de nitrato. Os ensaios realizados para investigar as capacidades de adsorção dos 

diferentes materiais propostos revelaram uma variação de 0,029 mg.g-1 a 0,78 mg.g-1 (YANG 

et al., 2017). 

3.5. MODELOS CINÉTICOS 

A cinética de adsorção descreve a velocidade de remoção do soluto, sendo dependente das 

características físicas e químicas do adsorvato, adsorvente e sistema experimental. Esse fator 

é importante e útil para prever o mecanismo de adsorção (VASANTH KUMAR; SIVANESAN; 

RAMAMURTHI, 2005). 

A taxa cinética de adsorção pode ser descrita a partir da avaliação de parâmetros cinéticos 

que incluem: pH, temperatura, concentração do adsorvato, tamanho dos poros do adsorvente, 

tipo de adsorvato e a natureza da etapa limitante de velocidade de adsorção (CLARK, 2010; 
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DIVBAND HAFSHEJANI et al., 2016). Ainda, o mecanismo cinético de adsorção em sólidos 

porosos pode ser afetado pela concentração da solução e pela agitação, ou seja, um aumento 

da concentração pode acelerar a difusão de adsorvato da solução para a superfície do sólido 

(SUN e XU, 1997). 

Essa cinética de adsorção é de fundamental importância para o projeto de sistemas de 

tratamento de efluentes em batelada, pois assim pode-se determinar o tempo de equilíbrio e 

a velocidade em que ocorre a adsorção (CARDOSO et al., 2011). 

É reportado por diversos autores que, em geral, a cinética de adsorção é rápida inicialmente, 

em virtude de a adsorção ocorrer principalmente na superfície externa, seguida por uma lenta 

etapa de adsorção na superfície interna do adsorvente. Se o adsorvente tem baixa 

microporosidade, não acessível às moléculas de soluto, a cinética de adsorção é mais rápida 

quando comparada com adsorventes com grande volume de microporos (JAAFARI et al., 

2001). 

Para obter os dados experimentais, uma massa conhecida do adsorvente é adicionada a um 

volume de solução com concentração inicial pré determinada, e colocado sob agitação 

durante um certo tempo de contato e a uma dada temperatura (Eq. 01). A concentração final 

de soluto na solução é a massa de soluto adsorvida por unidade de massa de adsorvente 

(CURBELO, 2006). 

𝑞𝑡 =  
(𝐶0−𝐶𝑡)𝑉

𝑚
                                                                                                                      (1) 

Onde qt é capacidade de adsorção no tempo t dada em mg.g-1, C0  e Ct são concentrações de 

adsorvato inicial e no tempo t, dadas em mg.L-1, V é o volume de solução dado em L e m a 

massa de adsorvente dada em g. 

Os modelos empregados com maior frequência são os de pseudo primeira-ordem, pseudo 

segunda-ordem e intrapartícula. Uma análise simples da cinética de adsorção é realizada pela 

equação de Lagergren, uma equação de pseudo primeira-ordem baseada na capacidade dos 

sólidos apresentada por Ho (2004) dada pela Equação 2. Já o modelo de pseudo segunda-

ordem descrito por Ho, Mckay (1999) baseia-se também na capacidade de adsorção do 

adsorvente, e pode ser expresso de acordo com a Equação 3. 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘1 ∗ (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡)  (2) 

𝑑𝑞𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘2 ∗ (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) 2  (3) 
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em que k1 e k2 são as constantes das taxas de adsorção de pseudo primeira-ordem (s-1) e 

pseudo segunda-ordem (g.mg-1.min-1), respectivamente; qe é a quantidade adsorvida por 

grama de adsorvente no equilíbrio e qt no tempo t, dadas em mg.g-1. 

Integrando as equações 2 e 3 com as condições iniciais qt = 0 em t = 0, e qt = qt em t = t, a 

solução da equação diferencial para o modelo de pseudo-primeira ordem é dada pela 

Equação 4, e o modelo de pseudo-segunda ordem pela Equação 5: 

𝑞𝑡 =  𝑞𝑒𝑞 (1 − 𝑒−𝑘1𝑡)                                                                                                               (4) 

𝑞𝑡 =  
𝑞𝑒𝑞

2  𝑘2  𝑡

(𝑞𝑒𝑞𝑘2 𝑡  +1)
                                                                                                                       (5) 

3.6. ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

Enquanto o processo de adsorção se desenvolve, ocorre uma distribuição de soluto entre as 

duas fases (fluida e sólida), que pode ser mensurada a partir da concentração e da natureza 

do soluto. As isotermas de adsorção são requisitos básicos para o planejamento de qualquer 

sistema de adsorção, já que expressam a relação existente entre a quantidade de adsorvato 

removido da fase aquosa e a quantidade de adsorvato remanescente na solução a uma 

temperatura constante (SULYMAN; NAMIESNIK; GIERAK, 2017). 

As isotermas em batelada são obtidas mantendo em contato um volume fixo da solução com 

uma determinada quantidade de adsorvente, variando-se a concentração de cada solução 

(DE FRANCO et al., 2017). O sistema assim formado permanece em agitação até o equilíbrio, 

para então ser obtida a quantidade adsorvida e a concentração que permanece em solução. 

Com esses dados, é possível construir o gráfico que relaciona a quantidade de material retido 

(qe) em função da concentração da solução em equilíbrio (Ce).  

Cada combinação de um adsorvato específico, adsorvente e conjunto de condições de 

solução produz uma distribuição de equilíbrio característica, cuja natureza afeta a eficácia da 

adsorção para uma aplicação específica (WEBER; ASCE, 1985). 

Quantitativamente os dados podem ser ajustados a diferentes modelos, sendo os de Langmuir 

e Freundlich os mais usuais (CARDOSO et al., 2011). As isotermas de Langmuir sugerem que 

a adsorção ocorre em superfície homogênea e em monocamada sem interação entre os 

materiais adsorvidos. A aplicação do modelo de Langmuir (Eq. 6) aos dados isotérmicos de 

equilíbrio experimental produzem dois parâmetros: a capacidade máxima de cobertura da 

monocamada – q0 (mg.g-1), e uma constante relacionada com a energia de adsorção - b  
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(L.mg-1); qe (mg.g-1) e Ceq (mg.L-1)  são a quantidade adsorvida na fase sólida e a concentração 

na fase líquida, no equilíbrio, respectivamente. 

𝑞𝑒 =
𝑞0𝑏𝐶𝑒𝑞

1+𝑏𝐶𝑒𝑞
  (6) 

O valor do fator de separação ou do parâmetro de equilíbrio - RL, pode ser usado para estimar 

se a adsorção é favorável (DIVBAND HAFSHEJANI et al., 2016). Tal fator é calculado 

baseado no modelo isotérmico de Langmuir, de acordo com a Equação 7.  

𝑅𝐿 =
1

1+𝑏𝐶0
                                                                                                                         (7)  

Sendo C0 (mg.L-1) a concentração inicial da solução e RL (adimensional) fator indicativo da 

natureza do processo de adsorção, onde valores entre 0 e 1 indicam que a adsorção é 

favorável (GAUTAM et al., 2015), 

Já as isotermas de Freundlich propõem a adsorção em multicamadas com uma distribuição 

de energia heterogênea de sítios ativos, acompanhada de interação entre moléculas 

adsorvidas (COLPANI, 2012). O modelo de Freundlich (Eq. 8) apresentada por Freundlich 

(1906) é uma equação frequentemente usada para descrever a quimiossorção em superfícies 

heterogêneas, onde Kf (mg1-1/n.L1/n.g-1) é a constante de Freundlich relacionada com a 

capacidade relativa de adsorção qe (mg.g-1), e n é a constante relacionada com a intensidade 

de adsorção. 

𝑞𝑒 =  𝐾𝑓 ∗ 𝐶𝑒  1/𝑛                                                                                                                   (8) 

A constante Kf representa a capacidade de adsorção, ao passo que n representa a intensidade 

do processo de adsorção. O expoente n fornece uma indicação se a isoterma é favorável ou 

desfavorável, sendo que valores de n no intervalo de 1 a 10 corresponde a condições de 

adsorção favoráveis (BARROS, 2001). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

Como precurssor dos materiais adsorventes empregou-se sabugos de milho doados por um 

estabelecimento comercial localizado na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Os 

reagentes aplicados para condução dos ensaios foram Ácido Clorídrico 37% (HCl), 
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bicarbonato de sódio sólido (NaHCO3) e nitrato de sódio (NaNO3). Todos os reagentes 

utilizados foram de grau analítico. 

4.1. PREPARO DO MATERIAL PRECURSOR 

Os resíduos inicialmente foram cortados manualmente em pequenos pedaços e em seguida 

triturados em multiprocessador de alimentos com 3 lâminas, lavados com água destilada para 

remoção de impurezas e posteriormente secos em estufa à temperatura de 105ºC até massa 

constante para obtenção da biomassa. A análise da faixa granulométrica se deu por 

procedimento realizado com uma peneira de 10 mesh, ou seja, foram selecionados granulos 

de diâmetros inferiores a 2mm. (PATNUKAO; PAVASANT, 2008). 

4.2. PRODUÇÃO DO BIOCARVÃO ATIVADO E DO BIOSSORVENTE 

Para o presente estudo foram produzidos três tipos de material adsorvente: biocarvão 

carbonizado em atmosfera inerte (BCI), biocarvão carbonizado em atmosfera ambiente (BCA) 

e biossorvente (BS). Para todos os tipos de materiais adsorventes, foi utilizado biomassa seca 

do sabugo de milho com granulometria inferior a 2 mm.  

Para a preparação do biocarvão ativado BCI a biomassa seca, a princípio, foi ativada 

quimicamente colocando-a em contato com solução de ácido clorídrico concentrado na 

proporção de 1:1 (1g biomassa: 1ml de ácido), deixando a mistura em temperatura ambiente 

por 15 minutos. O excesso de ácido foi removido com água destilada, e em seguida o material 

foi carbonizado em forno mufla à temperatura de 350 oC (temperatura obtida por meio de 

ensaio termogravimétrico) por 30 minutos sob atmosfera inerte de nitrogênio (CHINTALA et 

al., 2013). 

A produção do biocarvão ativado sob atmosfera oxidante, seguiu-se os mesmos 

procedimentos do biocarvão produzido sob atmosfera inerte de nitrogênio. Com exceção das 

caracteriticas da atmosfera de carbonização, que neste caso, foi mantida a atmosfera 

ambiente da mufla. 

Em seguida, os biocarvões ativados produzidos foram lavados com água destilada e solução 

a 1% de bicarbonato de sódio (NaHCO3), ambos por 04 vezes para remover o residual de 

ácido, sendo posteriormente lavados com água destilada até obter-se pH do sobrenadante 

em torno de 7,0. Obtida a condição estabelecida, os biocarvões ativados foram secos em 

estufa durante 24h à temperatura de 105ºC. 
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Já para o biossorvente, o procedimento é simplificado visto que não necessita a queima do 

material, apenas a ativação. Assim, a biomassa seca estabelecida dentro do parâmetro da 

faixa granulométrica de 2mm foi ativada com a mistura de 40g da biomassa em 40mL de 

solução HCl concentrado durante 40 minutos, em agitador do tipo shaker com rotação de 

aproximadamente 180 rpm. Em seguida o biossorvente foi lavado com água destilada até pH 

próximo de 7,0 e seco em estuda a 105º por 24h. 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

4.3.1. Aspectos gerais dos ensaios de caracterização do processo de adsorção 

Os ensaios de caracterização do processo de adsorção foram realizados para os três tipos de 

material adsorvente produzidos em condições pré-estabelecidas, sendo: temperatura 

ambiente média de 23oC ± 2oC; agitação de 180 rpm em mesa agitadora tipo shaker; execução 

em triplicata. 

Foram realizados ensaios para caracterizar o processo de adsorção quanto aos parâmetros 

de: a) pH ideal de adsorção, b) dosagem de adsorvente, c) cinética de adsorção e d) isotermas 

de adsorção. 

4.3.2. Influência do pH  de adsorção 

O pH da solução é um dos fatores chave que controla a adsorção. A fim de investigar os 

efeitos do pH na adsorção do ion  𝑁𝑂3
−, 0,50 ± 0,01 g de material adsorvente (BCI, BCA e BS) 

foram mantidos em contato, sob agitação constante, com 50 mL de solução de NaNO3, com 

concentração de 25mg/L e  pH inicial ajustado para 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 e 10.0 (± 0.1) utilizando 

soluções de NaOH ou HCl ambas 0,1 M . Os experimentos em batelada foram conduzidos no 

tempo de 24 horas. O valor de pH que fornece a remoção máxima de 𝑁𝑂3
− foi determinado 

calculando a porcentagem de remoção de nitrato, assim como o parâmetro qe, apresentados 

nas equações 9 e 10, respectivamente. 

𝑤 =
(𝐶0−𝐶𝑒)

𝐶0
 𝑥 100                                                                                                (9) 

𝑞𝑒 =
𝑉(𝐶0−𝐶𝑒)

𝑚
                                                                                                         (10) 
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Onde W é a porcentagem de remoção de nitrato (%), C0 e Ce são as concentrações 

de solução inicialmente e no equilíbrio, respectivamente (mg.L-1), V é o volume (L) e 

m a massa (g) (OZTURK; BEKTAS, 2004). 

4.3.3. Influência da dosagem inical de adsorvente 

Quanto a caracterização do processo de adsorção relacionado a dosagem de adsorvente 

capaz de remover a máxima quantidade de 𝑁𝑂3
−, diferentes massas de material adsorvente 

(0.25, 0.50, 0.75 e 1.00 (± 0.01) g ) foram mantidas em contato, sob agitação constante, em 

50 mL  de solução de NaNO3 com concentração de 25mg/L por período de 24 h. Neste ensaio 

o pH foi ajustado para o que forneceu a maior adsorção do nitrato conforme ensaio 4.3.2 

Influência do pH  de adsorção utilizando soluções de  NaOH ou HCl 0,1 M. 

4.3.4. Cinética de adsorção 

Os experimentos cinéticos  foram conduzidos utilizando 50 mL de  solução de nitrato de sódio 

(NaNO3) com concentração inicial de 25 mg.L-1 (𝑁𝑂3
−). O pH de equilíbrio e dosagem de 

adsorvente utilizados foram determinados em ensaios de acordo com o descrito em 4.3.2 e 

4.3.3, o tempo de ensaio variou de 5 a 60 minutos em função do equilíbrio da concetração de 

𝑁𝑂3
− na solução  e do material adsorvente utilizado (DIVBAND HAFSHEJANI et al., 2016).  

A quantidade de 𝑁𝑂3
− adsorvido por unidade de peso de adsorvente (qe) foi calculada de 

acordo com a Equação 11, onde qe é a quantidade de 𝑁𝑂3
− adsorvida no equilíbrio (mg.g-1); 

Co a concentração inicial (mg.L-1); Ce concentração de equilíbrio (mg.L-1); V o volume e M a 

massa de adsorvente. 

𝑞𝑒 =  
(𝐶0− 𝐶𝑒)

𝑀
 𝑥 𝑉   (11) 

Com o valor da quantidade de 𝑁𝑂3
− adsorvida no equilíbrio, obtida a partir da Equação 11, foi 

realizado o ajuste nas equações de pseudo-primeira e segunda ordem descritas nas 

Equações 4 e 5. A avaliação do modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais foi 

realizada utilizando o software OriginPro 8.0, com base no coeficiente de correlação de 

regressão linear (R2) pela diferença entre os valores calculados e mensurados do qe, e na 

avaliação do erro relativo entre os valores de qt calculado e qt experimental. 

4.3.5. Isotermas de adsorção 

Os experimentos para determinação das isotermas de adsorçao foram conduzidos utilizando 
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50 mL de  solução de nitrato de sódio (NaNO3) com diferentes concentrações, variando de 25 

mg.L-1 a 300 mg.L-1 (𝑁𝑂3
−). O pH de equilíbrio, a dosagem de adsorvente e o tempo de 

equilíbrio adotado foram determinados em ensaios de acordo com o descrito em 4.3.2, 4.3.3 

e 4.3.4.  

Os dados de remoção de  𝑁𝑂3
− (qe) foram ajustados aos modelos das isotermas de Langmuir 

e Freundlich (CENGELOGLU et al., 2006) descritas pelas Equações 6 e 8, e a análise dos 

dados foi realizada utilizando o software OriginPro 8.0 baseando-se no coeficiente de 

correlação (r2) e fator de separação (RL). 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADSORVENTES 

A caracterização dos três tipos de adsoventes foram realizadas por meio do ensaio de 

termogravimetria, da determinação do ponto de carga zero e de determinação dos grupos 

funcionais, conforme descrito a seguir. 

4.4.1. Ensaio de termogravimetria – TG/DTA 

Para determinação da temperatura de carbonização da biomassa de sabugo de milho, foi 

realizado ensaio termogravimétrico (TG) e análise térmica diferencial (DTA). Neste ensaio é 

possível analisar o comportamento térmico dos biocarvões ativados. Para realização dessas 

análises a biomassa seca a 105ºC foi homogeneizada e peneiradas em peneira de 200 mesh. 

As curvas termogravimétricas foram obtidas utilizando o analisador térmico DTG 60/60H da 

Shimadzu, em uma faixa de 25 a 800 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C.min-1 sob 

atmosfera inerte. As análises foram realizadas no laboratório da Central Analítica, do Instituto 

de Química da Universidade Federal de Goiás. 

4.4.2. Determinação do potencial de carga zero 

Para a determinação do valor do potencial de carga zero (pHpcz) adicionou-se 50 mL e uma 

solução de cloreto de potássio (KCl 0,1M) à frascos erlenmeyers de 125 mL. O pH inicial (pHi) 

das soluções foi ajustado entre 1 e 11 pela adição de HCl 0,1 M ou NaOH 0,1 M. Após o 

ajuste, 0.05g dos materiais adsorventes foram adicionados às soluções. Os frascos foram 

selados com filme de PVC e a suspensão foi agitada a uma velocidade de aproximadamente 

120 rpm e temperatura ambiente de 25 ± 2 ºC. Após 24 h, as soluções foram filtradas em 

papel filtro qualitativo e o pH final (pHf) foi medido. O ponto de carga zero corresponde a faixa 
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onde o pH final se mantém constante independentemente do pH inicial (GUILARDUCI et al., 

2006). 

4.4.3. Identificação dos grupos funcionais  

Os grupos funcionais presentes na superfície dos carvões ativados foram investigados por 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) utilizando 

espectrofotômetro de infravermelho PerkinElmer, modelo Spectrum 400. Os grupos funcionais 

sobre a superfície do carvão foram identificados para os três materiais adsorventes. As 

amostras foram preparadas em pastilha de KBr, os espectros foram registrados de 400 a 4000 

cm-1 e com resolução de 1,0 cm-1. 

4.4.4. Ensaios de adsorção e dessorção de N2 

A área superficial específica e a porosidade dos adsorventes foram avaliadas por fisissorção 

de nitrogênio (-195,850 ºC) utilizando o equipamento ASAP 2020 Plus 2.0 (Micromeritics®), 

presente na Central de Análises Multiusuários/Laboratório de Química da Universidade 

Federal de Goiás. 

As isotermas de adsorção-dessorção foram mensuradas em uma faixa de pressão relativa de 

10-6 a 1. A taxa de aquecimento foi de 10ºC.min-1, e o período de desgaseificação da amostra 

foi de 1 h à temperatura de 100 °C. A área superficial foi determinada empregando-se o 

método de BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938). O volume total de poros foi 

determinado pelo volume apresentado no ponto P/P0 = 0,95; enquanto o diâmetro médio de 

poros e a distribuição de poros foram determinados pelo método BJH (BARRETT; JOYNER; 

HALENDA, 1971). 

4.5. ANÁLISES FÍSICO-QUIMICAS  

Para a determinação da quantidade de 𝑁𝑂3
− adsorvida, as amostras foram filtradas utilizando 

filtros de membrana de acetato de celulose de 0,45 m - Sartorius AG (KATAL et al., 2012), e 

realizada análise espectrofotométrica como descrita na metodologia do Standard Methods of 

Examination of Water and Wastewater utilizando espectrofotômetro DR5000 - Hach / Lange 

(APHA, 1992). As análises de pH foram realizadas conforme método potenciométrico 

utilzando pHmetro de bancada marca Policontrol.



5. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS ADSORVENTES 

5.1.1. Ensaio termogravimétrico – TGA/DTG 

O sabugo de milho, utilizado como material precursor para produção do biossorvente e 

biocarvão ativado é considerado um material lignocelulósico pois contém polissacarídeos que 

podem ser convertidos em lignina e hemicelulose, correspondente de 10 a 40% da matéria 

seca (LOPES, 2015). Devido sua composição característica, foi realizado ensaio 

termogravimétrico para a determinação da temperatura de carbonização, cujo resultado se 

encontra apresentado na Figura 4. 

Figura 4: Curva termogravimétrica. 

 

Para as temperaturas inferiores a 250ºC, a redução de massa é associada a perda da 

umidade e eliminação de pequenas moléculas voláteis. Já acima de 600ºC ocorre a 

estabilidade da amostra. A degradação térmica de amostras de sabugo de milho observada 

nas variações de 250°C a 600°C, pode ser atribuída principalmente à decomposição de 

hemiceluloses, celulose e lignina (SANTOS et al., 2011; VIEIRA et al., 2012).  

A degradação térmica da celulose e hemicelulose ocorre em temperaturas próximas de 300ºC, 

sendo esta associada a decomposição da matéria orgânica e desenvolvimento do material 
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carbonizado (SANTOS et al., 2011). Já a degradação da lignina ocorre em temperaturas 

próximas de 500ºC, dado que tem uma estabilidade térmica maior do que os polímeros de 

celulose ou hemicelulose (VIEIRA et al., 2012). 

O  pico (endotérmico) da curva DTG em aproximadamente 350º, representa a temperatura 

onde ocorre a máxima degradação associada a decomposição de celulose e hemicelulose 

(CHEN; KUO, 2010). Ainda, correlacionado ao pico, pode-se atruibuir a esta temperatura o 

ponto onde ocorre a taxa máxima de degradação da matéria (redução de massa/minuto) 

(PADILLA et al., 2018). Desta forma, em análise combinada das curvas TGA/DTG, a 

temperatura adequada para a carbonização é de 350°C. Este resultado obtido pode ser 

constatado em outros estudos realizados, que admitiram a temperatura de 350ºC como a ideal 

para produção de biocarvão ativados em que o sabugo de milho é material precursor (SALES 

et al., 2015; MIODRAG BELOSEVIC, 2014). 

5.1.2. Ponto de carga zero 

Após a produção dos biocarvões ativados e do biossorvente, foram realizados os ensaios de 

caracterização referentes ao pH. Na Figura 5 são apresentados os valores obtidos para o 

ponto de carga zero do biossorvente e biocarvões ativados. 

Figura 5: Ponto de carga zero dos materiais adsorventes. A) Biossorvente, B) Biocarvão ativado - 
atmosfera inerte e C) Biocarvão ativado - atmosfera oxidante. 
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A partir da análise do gráfico pode-se determinar os valores do ponto de carga zero de cada 

material adsorvente. O ponto de carga zero é o pH no qual a carga líquida da superfície do 

marerial adsorvente é igual a zero Graficamente essa situação é visualizada quando o pHfinal 

torna-se constante, independente do valor de pHinicial (ZHOU; ZHANG; CHENG, 2015). 

Na Figura 5C é possível verificar que o biocarvão produzido sob atmosfera oxidante e o 

biossorvente (Figura 5A) apresentaram ponto de carga zero (pHpcz) próximo de pH=2.1, 

enquanto que o biocarvão produzido sob atmosfera inerte (Figura 5B) o pHpcz ocorre em pH 
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próximo a 6.3. Essa situação indica que a carga superficial em função do pH do meio 

apresenta comportamento diferente para o biocarvão produzido em atmosfera inerte. 

Quando pHpcz for menor do que o pH do meio a superfície do adsorvente torna-se 

negativamente carregada e o contrário ocorre quando pHpcz é maior que o pH da solução (AL-

DEGS et al., 2008). Diante do exposto pode-se verificar que se o meio apresentar pH>2.1, 

tanto o biossorvente quanto o biocarvão produzido sob atmosfera oxidante apresentarão 

carga superficial negativa e essa situação somente irá acontecer com o biocarvão produzido 

sob atmosfera inerte quando o pH do meio for maior que 6.3. 

Sendo assim, para que seja favorecida a adsorção de 𝑁𝑂3
−, classificado como ânion, faz-se 

necessário que o pH empregado no processo de adsorção sejam inferiores ao pHpcz 

determinado, uma vez que a superfície dos adsorventes nessas condições se apresentará 

carregada positivamente, então tem-se que a adsorção do  𝑁𝑂3
− será favorecida no 

biossorvente e no biocarvão produzido sob atmosfera ambiente quando o meio apresentar 

pH< 2.1, e para o biocarvão produzido sob atmosfera inerte deverá apresentar pH <6.3. 

Somado ao aumento da densidade de cargas superficiais, alguns estudos relacionaram os 

baixos valores de ponto de carga zero aos grupos funcionais presentes na superfície dos 

materiais adsorventes (XU et al., 2013). Tratamentos químicos realizados com ácidos 

considerados fortes são capazes de produzir pHpcz abaixo de 7,0, valor correlacionado a 

superfície ácida dos materiais. Desta forma, para os materiais adsorventes produzidos neste 

estudo, considera-se a influência do caráter ácido desenvolvidos pelos mesmos. 

Para biocarvões produzidos a partir de dendê e babaçu, foram determinados pHpcz dos 

materiais ativados e não-ativados com ácido sulfúrico, sendo destacado para estes materiais 

uma redução no pHpcz de 7,6 para 3,7 e 3,9, respectivamente. Associados ao caráter ácido 

provocado pelo tratamendo dados aos biocarvões, houve aumento dos grupos carboxilícos e 

lactônicos (FERREIRA, 2017). 

Em estudo proposto por Olgun,  Atar e Wang (2013) a presença de grupos ácidos foi 

relacionada ao valor de pHpcz = 3 e caracterizou o ponto onde ocorreu a adsorção máxima. 

Resultado semelhante foi relatado por Hafshejani et al. (2016) que analisou a adsorção de 

nitrato em biocarvão produzido a partir do bagaço da cana-de-açucar, cujo material estudado 

apresentou pHpcz de 5.95 e presença intensa de grupos carboxílicos. 
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5.1.3. Espectroscopia no infravermelho – FTIR 

Os espectros de Infravermelho dos materiais adsorventes testados estão representados na 

Figura 6. Observa-se a semelhança nos espectros apresentados por ambos biocarvões 

ativados e biossorvente. 

Figura 6: Espectros de Infravermelho para o biossorvente (BS), biocarvão ativado em atmosfera inerte 
(BCI) e biocarvão ativado em atmosfera oxidante (BCO).  

 

Todos exibiram bandas características de grupos hidroxila (–OH) e também hidroxilas sob a 

forma de grupos carboxílicos, entre 3200 e 3500 cm-1 (YARGIC et al., 2015), sendo que estes 

foram mais intensos para biossorvente e biocarvão ativado em atmosfera oxidante 

comparados ao biocarvão ativado em atmosfera inerte. Ainda, nota-se que o tratamento com 

ácido clorídrico associado a ativação em temperatura de 350ºC foi capaz de elevar a 

concentração destes grupos, uma vez que a intensidade do pico em, aproximadamente, 

3400cm-1 foi maior para BCI e BCO se comparada ao BS. 

Os picos de absorção com bandas fracas na região de 2900 cm-1 indicam o estiramento da 

ligação C-H dos grupos metil e metileno de cadeias laterais e grupos metoxil de cadeias 

aromáticas, grupos característicos da molécula de lignina (LI et al., 2013). A região entre 2900 

e 2800 cm-1 é representativa da vibração de grupos alifáticos presentes em matéria orgânica,  
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sugerindo que para os biocarvões ativados a carbonização tenha sido incompleta  (SILVEROL 

et al., 2015), 

Pode-se verificar também a presença dos grupos ácidos pela presença de bandas intensas 

na região de 1700 cm-1, sendo estas associadas ao estiramento do grupo carbonilas (C=O) 

presente em ácidos carboxílicos e lactonas. Na região de 1600 cm-1 os picos são atribuídos 

ao estiramento de anéis aromáticos (C=C) (YARGIC et al., 2015). No biossorvente, a pequena 

intensidade do pico na região de 1700 cm-1 comparada aos demais materiais produzidos, 

sugere um conteúdo relativamente baixo de grupos carboxílicos em comparação com outros 

grupos de oxigênio dos adsorventes de carbono (LOGANATHAN et. al., 2013) 

Outras bandas que se estendem entre 1100 - 1450 cm-1 podem ser atribuídas ao estiramento 

C-O e à deformação O-H em álcoois e grupos carboxílicos (AHMEDNA; MARSHALL; RAO, 

2000). 

5.1.4. Adsorção e dessorção de N2 

A partir da curva de adsorção de nitrogênio, obtém-se a área superficial (método BET), 

enquanto que, a partir da isoterma de dessorção, é obtida a distribuição e tamanho de poros 

(BJH). O método BET consiste em determinar o volume de gás adsorvido a partir da isoterma 

de adsorção física, determinada experimentalmente (ANDRADE, 2014). 

Os resultados obtidos para os materiais adsorventes são apresentador na Tabela 2. A partir 

da análise nota-se que o tratamento termoquímico dado as amostras foi capaz de elevar a 

área superficial, embora tenha reduzido o volume dos poros.  

Tabela 2: Resultados do ensaio de adsorção e dessorção de N2.. 

 Biossorvente 
Biocarvão ativado   

atm oxidante 

Biocarvão ativado  

atm inerte 

Área superficial 

total (m²/g) 
17,37  30,10  234  

Volume poros totais 

(cm³/g) 
0,08  0,06  0,04  

Tamanho medio 

dos poros (A) 
189,30  80,10  8,31  



Produção de materiais adsorventes para remoção de nitrato em soluções aquosas 39 

 

S. S. ARAÚJO 

Para biossorvente a área superficial total foi, aproximadamente, menor 42% se comparada ao 

biocarvão ativado em atmosfera oxidante, e 92% comparada ao biocarvão ativado em 

atmosfera inerte. Tais diferenças estão relacionadas aos tratamentos químicos e térmicos, em 

diferentes condições de atmosfera, dado as amostras (HADI, 2015). 

Segundo estudo com casca de arroz realizado por Zhang et.al. (2014), a área da superfície 

estava intimamente relacionada à temperatura da carbonização, sendo que para 600ºC 

obteve-se 2.802 m²/g, fator contribuinte para adsorção de nitrato implicando a maior adsorção 

de monocamada.  

Quanto aos poros dos materiais apresentados, os volumes totais foram semelhantes, embora 

tenha apresentado diferença significativa no tamanho médio dos poros no biocarvão ativado 

em atmosfera inerte. Segundo classificação da IUPAC, diâmetros até 20A (2nm) são 

classificados como microporos, e mesoporos de 20A a 500A (20nm – 500nm). Assim, pode-

se inferir ainda que o tratamento termoquímico associado a atmosfera inerte foi capaz de 

produzir microporos na estrutura do biocarvão, fator que pode ter favorecido efetivamente a 

adsorção de nitrato para este material. 

Segundo Sych et. al. (2012) a deterioração da estrutura porosa é provavelmente devida à 

destruição da parede entre poros adjacentes por reação com ácido fortes, ocasionando a 

redução de volume de poros, e aumento de área superficial, como o caso dos materiais em 

estudos. Para Demiral e Gunduzoglu (2010), a estrutura microporosa do material produzido 

foi fator determinante para bons índices de adsorção. 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO 

5.2.1. Otimização do processo de adsorção 

Para avaliar a quantidade de  𝑁𝑂3
− adsorvida em funçao do pH do meio, foram realizados os 

ensaios de adsorção em difrentes valores de pH, cujos resultados encontram-se apresentados 

na Figura 7. 
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Figura 7: Caracterização de adsorção – pH. 

 

Pode-se observar que os resultados obtidos na caracterização do processo de adsorção em 

relação ao pH corrobora com os resultados obtidos para o pHpcz, uma vez que a máxima 

remoção do biocarvão produzido sob atmosfera inerte ocorreu em pH = 6, e para o biocarvão 

produzido sob atmosfera oxidante, a maior remoção foi em pH = 2, apresentando para este 

eficiência de 92%, sendo considerado a melhor adsorvente entre os três, nesta etapa de 

caracterização.  

Para o biossorvente optou-se pelo pH inalterado da solução, dado que as porcentagens de 

remoção sofreram poucas variações com a alteração dos valores de pH mesmo que o pHpcz 

para este material produzido tenha se apresentado baixo. Como vantagem para este material, 

bem como relatado por outros pesquisadores, tem-se a maior flexibilização do processo de 

adsorção, visto que não há necessidade de alteração da solução para que se obtenha bons 

índices de remoção (BEN-ALI et al., 2017). 

Ainda, analisando-se os resultados obtidos para otimização do pH de adsorção e 

espectroscopia de infravermelho dos materiais, o carvão ativado em atmosfera oxidante se 

destacou pela maior porcentagem de remoção e intensidade de grupos funcionais ácidos. A 

relação entre grupos ácidos e pH da solução, relativamente inferior ao pHpcz, sugere a 

influencia positiva na adsorção, uma vez que ocorre a protonação da superfície do material.  

Acrescentado à analise, considerando os resultados de espectroscopia de infravermlho e 

otimização de pH da solução para biocarvão ativado em atmosfera inerte e biossorvente, há 
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indícios que os grupos ácidos e os aneis aromáticos influenciam na adsorção de nitrato. Tal 

informação pode ser baseada observando-se que as menores concentrações destes 

compostos foram destacados para o biossorvente, seguindo pelo biocarvão, refletindo nas 

menores remoções destes materiais. 

Pode-se destacar também a influência da matéra orgânica presente nos materiais, 

simbolizada pelo pico referente aos grupos alifáticos (2900 cm-1). Para esta etapa de 

otimização, maiores concentrações de matéria orgânica, observadas nas diferenças entre os 

picos de transmitância apresentados, espelharam menores porcentagens de remoção.   

Para complementar o ensaio de caracterização, determinou-se a massa de adsorvente 

necessária para obter-se a maior eficiência de remoção de  𝑁𝑂3
− considerando o valor de pH 

obtido no ensaio anterior. Os resultados de massa de adsorvente encontram-se apresentados 

na Figura 8. 

Figura 8: Caracterização de adsorção – dosagem de adsorvente. 

  

Para o biossorvente, ocorreu remoção de aproximadamente 37% com dosagem de 0,75g de 

adsorvente. Apesar de eficientes, os biocarvões propostos ofereceram ainda maiores 

remoções, de aproximadamente 80% e 90% para o biocarvão produzido sob atmosfera 

oxidante e inerte, respectivamente. Tais porcentagens correspondem a 6,16  mg.g-1 para o 

biossorvente, 13,33 mg.g-1 para biocarvão ativado em atmosfera oxidante e 15,54 mg.g-1 para 

biocarvão ativado em atmosfera inerte. 
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 Assim, este estudo torna-se promissor à medida que apresenta condições ótimas para 

aplicação e demonstra capacidade de retenção de contaminante satisfatória, baseadas em 

médias previamente pesquisadas. 

Em estudo realizado com carvão ativado produzido com extrato de chá verde e eucaliptos, 

impregnados com nanopartículas de ferro, apresentaram remoção máxima de 50%, 

correspondente a capacidade de adsorção de 13,06 mg.g-1 (WANG et al., 2014). Estudos 

avançados com nanomateriais utilizados para remoção de nitrato em soluções aquosas 

destacou remoção a cerca de 40% (SURIYARAJ; SELVAKUMAR, 2016). 

Acerca das dosagens, o biossorvente e biocarvão preparado sob atmosfera oxidante 

revelaram a massa de 0,75g como determinante para maior remoção, havendo decréscimo 

de adsorção com aumento de massa dosada. Isso pode ser atribuído à sobreposição ou 

agregação de sítios de adsorção, resultando em diminuição da área total da superfície 

adsorvente  disponível, e um aumento na comprimento do caminho de difusão (GARG; 

KUMAR; GUPTA, 2004).  

5.2.2. Cinética de adsorção 

Os dados cinéticos foram ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-

segunda ordem para se obter maiores informações sobre o comportamento adsorvato-

adsorvente e determinação do tempo necessário para o processo de adsorção. Os ajustes 

foram feitos a partir dos dados experimentais de qt e t e utilizando as Equações 3 e 4  

apresentadas no item 3.3. Na Figura 9 são apresentadas as curvas ajustadas aos modelos 

cinéticos propostos na forma não linearizada para os materiais adsorventes preparados. Já 

na Tabela 3 encontram-se os parâmetros cinéticos (qeq, k1 e k2) obtidos a partir das curvas 

ajustadas utilizando Software Origin 8 para o processo de adsorção de nitrato, bem como os 

valores de coeficientes de correlação (r2) e desvios padrão normalizados (Δqeq). 



Produção de materiais adsorventes para remoção de nitrato em soluções aquosas 43 

 

S. S. ARAÚJO 

Figura 9: Cinética de adsorção para (A) biossorvente, (B) biocarvão atm N2, (C) biocarvão atm O2 e os 
respectivos ajustes aos modelos não-linearizados. 

0 20 40 60

-5

0

5

10

 Dados experimentais

 Pseudo-primeira ordem

 Pseudo-segunda ordem

 

 

q
t (

m
g
/g

)

t (min)

 

0 20 40 60

0

10

20

 Dados experimentais

 Pseudo-primeira ordem

 Pseudo-segunda ordem

 

 

q
t (

m
g

/g
)

t (min)

 

(A) 

(B) 



Produção de materiais adsorventes para remoção de nitrato em soluções aquosas 44 

 

S. S. ARAÚJO 

0 20 40 60

0

10

20

 

 

 Dados experimentais

 Pseudo-primeira ordem

 Pseudo-segunda ordem

q
t (

m
g

/g
))

t (min)

 

Tabela 3: Cálculos dos parâmetros cinéticos a partir dos ajustes aos modelos não linearizados dos 
dados experimentais. 

Material adsorvente qeq, exp (mg.g-1) 
Pseudo-primeira 

ordem 

Pseudo-segunda 

ordem 

Biossorvente 8,63 

qeq, calc = 7,84 

k1 = 0,022 

R2 = 0,93 

Δqeq = 2,59  

 

qeq, calc = 9,10 

k2 = 0,013 

R2 = 0,96 

Δqeq = 1,42 

Biocarvão ativado 

(atm N2) 
18,74 

qeq, calc = 17,86 

k1 = 0,105 

R2 = 0,96 

Δqeq = 8,28 

 

qeq, calc = 18,58 

k2 = 0,054 

R2 = 0,97 

Δqeq = 5,99 

Biocarvão ativado 

(atm O2) 
16,75 

qeq, calc = 16,92 

k1 = 0,101 

R2 = 0,98 

Δqeq = 2,10 

qeq, calc = 17,72 

k2 = 0,060 

R2 = 0,99 

Δqeq = 0,78 

De acordo com os resultados apresentados, observa-se que o tempo necessário para o 

equilíbrio de adsorção dos biocarvões ativados é, aproximadamente, 33% menor se 

comparada ao biossorvente, indicando alta taxa de adsorção já nos primeiros minutos. 

Verifica-se que o equilíbrio foi alcançado nos biocarvões ativados (atm N2 e O2) no período de 

(C) 
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aproximadamente 10 minutos removendo 18,74 mg/g e 16,75 mg/g, já no biossorvente o 

tempo foi de 30 minutos para remover 8,63, mg/g. Tal diferença no tempo de estabilização 

ocorre porque, no início, há uma grande quantidade de sítios vazios disponíveis para a 

adsorção, acrescentado ao fato que o tratamento térmico realizado nos biocarvões elevam a 

quantidade destes sítios (GUIZANI et al., 2017). 

Nota-se que para todos os sistemas propostos o modelo de pseudo-segunda ordem foi o que 

melhor se ajustou aos dados experimentais, apontando os maiores valores de R² e menores 

valores de Δqeq, posto as semelhanças entre os resultados de qeq,exp e qeq,cal. Conforme 

Vijayaraghavan et al. (2004) comumente são encontrados resultados similares, em razão do 

modelo de pseudo-primeira ordem subestimar os valores de qeq experimental. 

O modelo de pseudo-segunda ordem adapta-se melhor a processos de adsorção onde ocorre 

a adsorção química, ou quimissorção, envolvendo doação ou troca de elétrons no sistema de 

batelada adsorvente/adsorvato. Neste processo, as moléculas não são atraídas por todos os 

pontos da superfície do sólido, mas especificamente para os sítios ativos, de maneira a formar 

uma monocamada, podendo haver, posteriormente, a formação multicamadas por fisissorção. 

Em trabalhos publicados na literatura, observa-se que a maior parte tem como melhor ajuste 

dos dados o modelo de pseuda-segunda ordem, como por exemplo pode-se citar a adsorção 

de nitrato utilizando biocarvão produzido a partir da palha de milho, lascas de madeira e 

gramínea (CHINTALA et al., 2013); adsorção com materiais minerais modificados e carvão 

ativado (ÖZTÜRK; BEKTAŞ, 2004) e nanomateriais (SURIYARAJ; SELVAKUMAR, 2016). 

5.2.3. Isotermas de adsorção 

Na Figura 10 observa-se as correlações dos dados experimentais com os modelos de 

Langmuir e Freundlich. É possivel destacar a similaridade entre as isotermas apresentadas 

para os biocarvões ativados em atmosfera inerte e oxidante, onde a curvatura inicial é voltada 

para cima, indicando que as interações adsorvente-adsorvato são mais fracas que as 

interações adsorvato-adsorvato e solvente-adsorvente (GILES et. Al., 1960). 
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(a) (b) 
(c) 

Figura 10: Adaptação dos dados experimentais do (A) biossorvente, (B) biocarvão ativado 
atm O2 e (C) biocarvão ativado atm N2 aos modelos de Langmuir e Freundlich.  
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Na Tabela 4, são indicados os resultados dos parâmetros ajustados pelas isotermas e os 

respectivos parâmetros estatísticos são apresentados. 

Tabela 4: Parâmetros dos modelos das isotermas adaptadas aos materiais adsorventes produzidos. 

Modelos Parâmetros Biossorvente 
Biocarvão  

 (atm N2) 

Biocarvão 

 (atm O2) 

Langmuir 

qmáx (mg.g-1)  

b (L.mg-1 ) 

 R2  

35,86 

0,006 

0,98 

142,98 

5,74x10-7 

0,96 

84,03 

5,71x10-7 

0,96 

 RL 0,869 0,999 0,999 

Freundlich 

𝐾𝐹 [mg.g-1 (mg.L-1)-1/n] 

n 

R2 

1,50 

0,78 

0,94 

0,08 

1,77 

0,99 

0,05 

1,57 

0,99 

Nota-se  que o biossorvente apresentou um comportamento de adsorção diferente em relação 

aos biocarvões ativados, sendo melhor representado pela isoterma de Langmuir. Para os 

demais materiais adsorventes, o coeficiente de correlação de 0,99 corresponde à isoterma de 

Freundlich. 

(C) 
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O modelo de Langmuir, que melhor descreveu o processo de adsorção para o biossorvente, 

sugere que o processo ocorre em uma superfície homogênea, onde os adsorvatos são 

distribuídos em monocamadas (MARTINS et al., 2015). O coeficiente de correlação 0,98, 

capacidade máxima de adsorção de 35,86 mg.g-1 e o parâmetro de equilíbrio (RL) 0,869, 

confirmam que este modelo melhor representa o material em questão. 

Ganesan, Kamaraj e Vasudevan (2013) também obtiveram melhor adaptação à isoterma de 

Langmuir em estudo realizado para analisar a adsorção de nitrato em soluções aquosas 

utilizando grafeno, assim como estudo realizado por Wan et al. (2012) que destacaram 

capacidade de adsorção de 34.36 mg/g, com coeficiente de correlação 0,99. Em estudo 

realizado utilizando carvão ativado com nanopartículas magnéticas para remoção de nitrato, 

a adaptação a isoterma de Langmuir (R2=0,99) demonstrou que a capacidade máxima de 

adsorção (qe) foi de 68,9 mg/g (REZAEI KALANTARY et al., 2016) 

No modelo de Freundlich, o parâmetro n obtido indica como estão distribuídos os sítios de 

adsorção quanto a sua energia. Se o valor de n for maior que 1, a isoterma é do tipo favorável 

e se for menor que 1 é do tipo não favorável (LÁZARO et al., 2008). O valor de n maior que 

1, como é o caso deste estudo, é uma indicação de que estes sítios são energeticamente 

heterogêneos, sendo que provavelmente os sítios altamente energéticos sejam ocupados 

previamente a outros menos energéticos (MCCABE et al., 1993). 

Em estudo realizado por Chaban, Amrane e Bensmaili (2006) utilizando resina Amberlite IRA 

400 para remoção de nitrato obteve melhor adaptação para isoterma de Freundlich, com 

coeficiente de correlação 0,99 e n de 1,074.  Já com carvão produzido a partir dos resíduos 

de trigo utilizados para mesma finalidade, foram obtidos coeficiente de 0,99 e n de 1,73 

(WANG et al., 2007). 

Similarmente aos estudos de caso citados, este estudo com os biocarvões ativados 

produzidos à partir de sabugo de milho em atmosfera inerte e oxidante apresentaram melhor 

adaptação a isoterma de Freundlich, sendo que os parâmetros estabelecidos para estes 

materiais foram de 1,77 e 1,57, respectivamente. O coeficiente de correlação para estes 

materiais foi de 0,99.  

 

 



6. CONCLUSÕES 

Como proposto neste estudo, foram realizados análises para verificar a capacidade de 

remoção de nitrato em soluções aquosas utilizando materiais adsorventes produzidos a partir 

do sabugo de milho, considerado um material precursor em potencial e resíduo da 

agroindustria. Produzidos os materiais adsoventes em diferentes condições físicas, ou seja, 

não pirolisado e pirolisados em diferentes atmosferas, foi possível caracterizar tais 

adsorventes e realizar testes cinéticos e a obtençao das isotermas de adsorção. 

Para a preparação dos materiais adsorventes foi utilizado tratamento químico com HCl 

concentrado, sendo que se mostrou eficiente uma vez que os adsorventes foram capazes de 

reter significativamente a concentração de Nitrato presente inicialmente na solução. Ainda, 

detectou-se que o tratamento termoquímico foi eficiente, comparando-se a área superficial 

dos materiais produzidos, sendo de 17,37 cm²/g para biossorvente, 30,10 cm²/g para 

biocarvão ativado em atmosfera oxidante e 234 cm²/g para biocarvão ativado em atmosfera 

oxidante. Quanto aos poros, houve decréscimo no volume total de poros para os materiais 

que sofreram pirólise, porém para o biocarvão ativado em atmosfera inerte houve mudança 

no tamanho dos poros, de mesoporos para microporos. 

As análises de infravermelho e ponto de carga zero tornaram possível reconhecer as 

semelhanças entre os diferentes materiais produzidos. Todos os materiais adsorventes 

produzidos apresentaram grupos carboxílicos, com mais intensidade para biossorvente e 

biocarvão ativado em atmosfera oxidante. Ainda, a presença de grupos carbonilas, metil, 

metileno e metoxilas. Tais dados podem ser associados aos valores de ponto de carga zero 

dos materiais, que foram determinados em 2,1 para biossorvente e biocarvão ativado em 

atmosfera oxidante, e pHpcz 6,3 para biocarvão em atmosfera inerte. 

Os ensaios de otimização de adsorção executados evidenciaram que o biocarvão ativado 

produzido sob atmosfera inerte apresentou remoção de 92% de nitrato da solução, o melhor 

índice de remoção, embora os demais materiais também tenham sido eficientes (81% de 

remoção para biocarvão ativado em atmosfera oxidante e 37% para biossorvente). 

A cinética de adsorção estudada para os biocarvões ativados foi avaliada com alta taxa de 

adsorção e equilíbrio logo nos primeiros minutos de contato, em torno de 10 minutos. O 

biossorvente apresentou taxa de adsorção mais lenta se comparada aos biocarvões, com 

equilíbrio por volta dos 30 minutos de contato entre adsorvato e adsorvente. Para todos os 

materiais o modelo de pseudo-primeira e segunda ordem apresentaram bons índices de 
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correlação, porém a correlação nos modelos de pseudo-segunda ordem mais se aproximaram 

de 1,0, indicando que este representa o melhor modelo do comportamento cinético do 

sistema. 

Em relação as isotermas, quanto aos dados obtidos experimentalmente no equilíbrio, foram 

ajustadas para os modelos de Langmuir e Freundlich. O biossorvente apresentou melhores 

resultados para a isoterma de Langmuir, indicando adsorção em monocamada e em superfície 

homogênea. Já ambos os biocarvões ativados preparados se adaptaram melhor ao modelo 

de Freundlich, indicando adsorção em multicamadas e superfície heterogênea. Tais dados 

demonstram o potencial que possuem os materiais propostos e podem ser considerados 

adsorventes promissores para a remoção de Nitrato. 
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