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RESUMO  

Altas concentrações de metais pesados em corpos d’água constituem um sério risco para o meio 

ambiente, ameaçando a vida como um todo, o que torna sua remoção uma tarefa relevante e de 

grande importância. Dentre as diversas técnicas voltadas para remoção de cátions de metais 

pesados do meio ambiente, a adsorção aparece como uma opção atrativa devido ao baixo custo, 

facilidade de execução e a possibilidade de reutilização. Materiais à base de carbonos porosos 

têm sido empregados como adsorventes promissores, pois em comparação a adsorventes 

convencionais, como as sílicas porosas, esses materiais apresentam elevada área superficial, 

alta capacidade de adsorção, além da possibilidade de serem obtidos a partir de subprodutos da 

agroindústria. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é desenvolver cartuchos à base de 

carbonos porosos utilizando fontes distintas de carbono para adsorção de íons metálicos em 

meio aquoso. A metodologia de preparação é baseada na liofilização, seguida da carbonização 

de dois materiais de origem vegetal obtidos a partir da amêndoa da manga Tommy atkins e do 

caroço do abacate Persea americana, sendo posteriormente submetidos a modificação via 

oxidação. Por meio da técnica de espectroscopia na região do infravermelho, foi possível 

verificar que as duas fontes de carbonos, apesar de origens distintas, apresentam composição 

similar. Análises de microscopia eletrônica de varredura, realizadas para ambas as amostras, 

comprovaram a presença de estruturas porosas definidas e organizadas. Análises de 

termogravimetria auxiliaram na verificação da estabilidade térmica das amostras liofilizadas, 

bem como das amostras carbonizadas e oxidadas. Além disso, o potencial adsortivo das 

amostras foi avaliado por meio de ensaios de adsorção em batelada dos íons metálicos Cu2+, 

Cd2+ e Pb2+. Os resultados indicam eficiência na preparação de carbonos porosos, com 

distribuição homogênea do tamanho dos poros, alta estabilidade térmica e com valores 

promissores de capacidade de adsorção para os materiais estudados, mostrando viabilidade para 

aplicações de cunho ambiental. 

  

Palavras-chaves: carbonos porosos; adsorção; íons metálicos; manga Tommy atkins; abacate 

Persea americana. 
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ABSTRACT  

The high concentration of heavy metals in water bodies is dangerous for the environment, as it 

is intensely toxic to organisms, making its removal of great importance. Several techniques for 

removing heavy metal cations from the environment have been developed in order to reduce 

contamination of effluents, among them, adsorption appears as a great option due to its low 

cost, for example. For this, solid adsorbent materials with high adsorption capacity are used. 

Recently, materials based on porous carbons have been used as bioadsorbents in this technique, 

because compared to conventional adsorbents, such as silicas, these materials have a high 

surface area, high adsorption capacity, in addition to the possibility of being obtained from by-

products of agribusiness. In this context, the objective of this work is to develop cartridges 

based on porous carbons using different carbon sources for the adsorption of metallic ions in 

an aqueous medium. The methodology is based on lyophilization, followed by carbonization 

of two materials of vegetable origin obtained form the Tommy atkins mango kernel and the 

Persea americana avocado seed, which were subjected to oxidation procedure. The 

characterization of the cartridges took place throug the techniques of spectroscopy in the 

infrared region, which allowed to prove that the two carbon sources, despite different origins, 

have similar composition. Scanning electron microscopy for both samples confirmed the 

presence of defined and organized porous structures. And the thermogravimetric tests allowed 

to identify the similar resistance between the lyophilized samples and the carbonized and 

oxidized samples of both samples. Furthermore, the adsorptive potential of both was evaluated 

through the batch adsorption of the metallic ions Cu2+, Cd2+ and Pb2+. The results indicate the 

success in the preparation of porous carbons with homogeneous pore size distribution, high 

termal stability and with promising adsorption values for the materials studied. Thus, the results 

obtained demonstrate the practical feasibility for the adsorption of toxic metals. 

 

Keywords: porous carbons; adsorption; metal ions; Tommy atkins mango; Persea americana 

avocado. 
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1  APRESENTAÇÃO 

A água é um recurso indispensável à vida. Embora se trate de um recurso natural 

renovável, a água doce disponível no planeta não passa de 2,5% do total, sendo que a maioria 

desse recurso se encontra na forma de geleiras e cerca de um terço em reservas subterrâneas 

[1]. A disponibilidade de água potável perpassa por uma série de fatores que não se restringem 

às fontes em si, mas envolvem também complexos processos de captação, tratamento de 

distribuição. Ademais, o consumo mundial cresce de forma exponencial, notadamente por conta 

do crescimento populacional, mas também devido ao aumento de consumo em processos 

industriais e na agricultura [2]. No Brasil, é estimado que o consumo diário por pessoa seja de 

152 L de água (SNIS 2021) [3] para atender as necessidades de uso e higiene, sendo a má 

qualidade decorrente de contaminação [4], um dos grandes desafios relacionados à sua 

disponibilidade. 

A contaminação da água é classificada em: biológica, sedimentar, térmica, 

radioativa e química. Essa última é causada pela presença de produtos, compostos e elementos 

químicos, sendo considerada a mais nociva devido aos efeitos lentos e constatados tardiamente 

[5]. Ainda sobre a presença de elementos característicos da contaminação química, tem-se o 

aparecimento de íons metálicos que chamam atenção em razão ao perigo à vida humana bem 

como aos demais prejuízos causado aos ecossistemas [6].  

Todavia, em consequência dos avanços científicos e tecnológicos, existem diversas 

técnicas como a troca iônica, a separação por membrana e a adsorção, que podem ser aplicadas 

para a remoção de metais pesados de águas residuais [7]. Vale ressaltar que esses métodos 

apresentam algumas desvantagens e limitações como a ineficiência e o custo operacional 

elevado [8].  

Dentre as técnicas supracitadas, a adsorção mostra-se especialmente atrativa devido 

aos custos de operação relativamente baixos, facilidade de operação e manuseio, além da 

eficácia com o uso de materiais com alta capacidade de adsorção utilizados, principalmente em 

batelada, no qual o sistema atinge o equilíbrio. Esse procedimento consiste em uma técnica que 

envolve um volume conhecido contendo o adsorvato em concentração inicial conhecida. A 

solução é mantida em sistema fechado sob agitação constante e no instante inicial (t = 0), uma 

quantidade conhecida de adsorvente é adicionada à solução, dando início ao processo de 

adsorção [9].  



17 

Não obstante, vinculado à essa técnica, deve-se utilizar adsorventes que apresentem 

alta seletividade em relação aos íons a serem removidos, elevada capacidade de adsorção, 

facilidade de regeneração, aspectos cinéticos favoráveis à difusão iônica que permitem o acesso 

dos íons aos sítios de adsorção [10], além de dispor de estabilidade térmica e química e elevadas 

áreas superficiais. A escolha do material adsorvente é crucial para assegurar eficiência ao 

processo de adsorção em batelada, pois o adsorvente deve combinar algumas propriedades, tais 

quais: baixo custo, versatilidade, elevada capacidade de adsorção e rápida taxa de 

adsorção/desorção.  

Neste sentido, os carbonos porosos [11, 12] são materiais promissores, pois 

atendem aos pré-requisitos necessários para serem utilizados como adsorventes e, além disso, 

podem apresentar estrutura porosa ajustável, a depender da rota de produção, o que pode ser 

uma vantagem quando comparado, por exemplo, às zeólitas [13], que apresentam elevada 

compactação e, consequentemente, baixa transferência de massa, e aos MOFs, cuja produção 

envolve custos bastante elevados [14]. 

Dentre os materiais mesoporos, cujos poros apresentam diâmetros entre 2 e 50 nm 

[15], tem-se os carbonos porosos, que na sua forma ativada, encontra emprego em diversas 

áreas, como no armazenamento de energia [16], em eletroquímica [17] e em adsorção [18]. O 

uso como adsorvente se mostra possível devido a algumas características específicas como 

distribuição estreita de tamanho de poros, estabilidade térmica e a presença de grupos 

funcionais em sua superfície [18].  

Além dessas características que se mostram vantajosas, outro fator relevante é 

quanto a sua fonte, pois os carbonos porosos podem ser obtidos à partir de subprodutos 

agrícolas, tais como a amêndoa da manga Tommy atkins [19] e o caroço do abacate Persea 

americana [20], tornando-os interessantes no ponto de vista econômico e ambiental. Além 

disso, processos de modificação químicos ou físicos superficiais, geralmente referidos como 

ativação, podem conferir propriedades adicionais, em particular relacionadas com a estrutura 

porosa do material [21, 22]. 

Entre as maneiras de acomodar esses materiais, tem-se o formato de cartuchos que 

são vantajosos quando se analisa a facilidade no manuseio, por exemplo. Contudo, para o 

material ser considerado um suporte adequado, ele deve ser inerte, estável e resistente de modo 

a não sofrer alterações como consequência de choques mecânicos. Outras propriedades também 

devem ser consideradas: forma, distribuição e tamanho de poro [23]. Por isso, é necessária a 
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síntese de materiais com dimensões dos poros compatíveis com as espécies a serem retidas para 

possibilitar que os íons sejam adsorvidos e que disponham de uma estrutura moldada a fim de 

atingir prontamente o maior número possível de sítios ativos, isto é, regiões aptas à adsorção 

[24].  

Como exemplos de materiais com dimensões dos poros definidas e estruturas 

moldadas, tem-se os cartuchos de carbonos porosos oriundos de matéria orgânica, em particular 

aqueles à base de sementes [25]. A Tabela 1 mostra a composição típica das amêndoas/caroços 

obtidas a partir da manga Tommy atkins e do abacate Persea americana.     

Tabela 1. Análise composicional típica das sementes obtidas à partir da manga Tommy atkins e do abacate Persea 

americana. 

Constituinte 
Composição percentual 

(% m/m) 
Referências 

Umidade 62,9 – 64,9 

[20] [25] [26] 

Cinzas 0,5 – 0,7 

Proteínas 2,0 – 2,1 

Lipídeos 3,9 – 6,5 

Carboidratos 26,1 – 27,7 

Fonte:  Elaborado pela autora (2021). 

A fração correspondente aos carboidratos constitui a maior composição percentual, 

após a fração de umidade, e essa porção é composta, em sua maioria, por amido, celulose, 

hemicelulose e lignina, as quais possuem maior contribuição na composição da amêndoa, cujas 

fórmulas químicas são exibidas na Figura 1.  
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Figura 1. Estruturas químicas dos constituintes da fração carboidratos presentes nas sementes obtidas a partir da 

manga Tommy atkins e do abacate Persea americana presentes na Tabela 1: (a) amido, (b) hemicelulose, (c) 

celulose e (d) lignina. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Devido às características singulares desses materiais, constituídos sobretudo por 

carbono, como a facilidade de preparação e o baixo custo [27], sementes e caroços têm sido 
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amplamente utilizados em diversas aplicações, com destaque em processos adsortivos [28]. 

Dessa forma, entende-se ser de amplo interesse, tanto de cunho acadêmico como industrial, 

estudos mais aprofundados acerca de materiais de carbonos porosos, a fim de utilizá-los nos 

processos de adsorção e tratamento de água, de modo a otimizar esses processos e reduzir os 

custos envolvidos.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1  Materiais porosos 

Materiais porosos são caracterizados por conterem espaços vazios funcionais 

chamados de poros, ou até mesmo células, distribuídos regularmente no interior de sua matriz 

[29] e podem tanto ser classificados de acordo com os tipos de poros, por exemplo: poros 

fechados ou poros abertos, como ilustrado na Figura 2, quanto ao tamanho dos poros, 

correspondendo aos microporosos, mesoporosos e macroporosos. 

Figura 2. Esquema representativo de poros com diferentes tamanhos e formas: (a) e (b) poros fechados; (c) poro 

aberto; (d) e (e) poros abertos interconectados; (f) rugosidade de superfície. 

 

Fonte: Santos (2016) [30]. 

Esses materiais estão presentes no nosso dia a dia, como podemos observar nos 

exemplos apresentados na Figura 3. 
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Figura 3. Fotografias de: (a) superfície de um monólito de pedra pomes; (b) superfície de um monólito de carvão 

vegetal; (c) superfície de um piso com cimento grosso; (d) uma jarra de barro; (e) superfície de uma pastilha de 

cerâmica; (f) superfície interna de uma panela de cerâmica. 

 

Fonte: Santos (2016) [30].  

Além disso, podemos encontrar esses materiais aplicados em diversas áreas da 

ciência, em especial em processos de filtração, assim como na mecânica, na acústica, na 

engenharia civil, na biorremediação, na biologia e na ciência de materiais.  

2.1.1  Materiais microporosos  

No final do século XIX, já era possível observar que o nível de desenvolvimento 

científico levava em conta determinadas propriedades da matéria. A disseminação dessas 

informações para escalas microscópica e macroscópica permitiu a conclusão que todo sólido é 

um material porosos, pois há espaços intersticiais entre sua estrutura apesar de, as vezes, não 

serem visíveis [31]. 

Os materiais microporosos contêm poros com diâmetros menores que 2 nm [32], e 

incluem as zeólitas (Figura 4) que constituem uma classe de aluminossilicatos caracterizadas 

por suas estruturas abertas, cristalinas, microporosas e cátions de compsensação em sua 

composição, geralmente cátions de metais alcalinos e alcalinos terrosos [33]. O mecanismo de 

funcionamento do conjunto de aplicações mais relevantes das zeólitas baseia-se na seletividade 

que ocorre por causa da grande superfície interna relacionada à externa, possibilitando a 

passagem de massa entre o espaço cristalino e o meio externo, sendo, por sua vez, essa 

passagem limitada pelo diâmetro e uniformidade de seus microporos [34, 35]. 
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Figura 4. Representação das estruturas de diferentes tipos de zeólitas. Os vértices dos sólidos representam 

tetraedros, Si ou Al principalmente, que são ligados por átomos de oxigênio, representados na imagem pelas arestas 

dos sólidos. 

 

Fonte: Rozek et al (2019) [36]. 

É válido reforçar que o tamanho da abertura dos poros controla a acessibilidade de 

moléculas de interesse ao interior dos poros e a sua capacidade é determinada pela relação 

esqueleto/espaço vazio. Como consequência da organização porosa, tem-se a elevada área 

superficial dos materiais porosos que variam de centenas à milhares de metros quadrados por 

grama de sólido [34]. 

2.1.2  Materiais mesoporosos 

Apesar dos materiais microporosos mostrarem uma ampla gama de aplicabilidades, 

esses materiais ainda apresentam restrições, como tamanhos de poros muito reduzidos, que 

podem se traduzir em importantes limitações, a depender do objetivo. A partir do início da 

década de 1990, alguns desses problemas foram atenuados com o desenvolvimento de materiais 

mesoporosos [37], pois estes já possuem tamanho de poros maiores, com abertura entre 2 e 

50 nm [32].  

Em termos de porosidade e estrutura, os materiais mesoporosos podem ser 

classificados como amorfos ou paracristalinos, como por exemplo as sílicas que, inclusive, 

podem ser encontradas nas duas formas. Além disso, os poros nestes materiais são geralmente 

irregularmente espaçados e amplamente distribuídos, podendo ser utilizados, inclusive, como 

peneiras moleculares. Sabe-se também que os sólidos mesoporosos podem ser sintetizados via 

intercalação de materiais em camadas, a citar hidróxidos duplos, fosfatos metálicos e argilas, 

ressaltando que estes materiais também apresentam distribuições de tamanho de mesoporos 

amplas, bem como a presença de microporos [38].  
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O primeiro sólido mesoporoso que apresentava um arranjo de poros regularmente 

ordenado e uma distribuição de tamanho de poro estreita, foi a sílica mesoporosa MCM-41 

(Mobil Composition of Matter) [39], cujo processo de formação é ilustrado na Figura 5. 

Figura 5. Representação simplificada do processo de formação de cristal líquido mostrando dois caminhos 

possíveis para a formação de MCM-41: (1) iniciado por cristal líquido e (2) iniciado por silicato. 

 

Fonte: Adaptado de Beck (1992) [37]. 

Com a descoberta dessa classe de materiais mesoporosos, em 1992, esse campo de 

pesquisa se expandiu rapidamente com rotas de síntese de novos materiais inspiradas no 

conceito de síntese do MCM-41. Ainda sobre esse material, o mesmo possui uma estrutura com 

geometria semelhante a favo de mel, resultante do empacotamento hexagonal de poros 

cilíndricos. Para sua caracterização é necessário o emprego de técnicas como difração de raios-

X, microscopia eletrônica de transmissão e de adsorção de gases[39].  

2.1.3  Materiais macroporosos  

De acordo com a IUPAC, materiais que apresentam diâmetros porosos maiores que 

50 nm são definidos como macroporosos. Nesta classe de materiais encontram-se as cerâmicas 

macroporosas, as quais, inclusive, apresentam poros que podem ser visualizados a olho nu. 

Além das cerâmicas, outra classe importante desses materiais que está em avanço, são os 

hidrogéis macroporosos. Esse último se tornou uma grande promessa para o desenvolvimento 

de materiais sensíveis "inteligentes” pela possibilidade de serem utilizados em catálise, como 

detectores químicos, suportes para engenharia de tecidos e ainda como adsorventes para a 

captura de carbono [40]. 

Materiais com essas características dispõem de uma rede de poros interligados com 

tamanhos uniformes que determinam várias propriedades, permitindo que os mesmos retenham 

uma grande quantidade de líquido [41]. Contudo, apesar de sua produção em geral não envolver 
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processos complexos, isto é, são materiais facilmente produzidos, são de difícil caracterização, 

devido à natureza de sua estrutura interna. Posto isso, pesquisas estão sendo realizadas com o 

intuito de melhorar algumas propriedades e funções desses materiais para destina-los à 

aplicações em sensores e digestão ou a separação de macromoléculas biológicas [42]. 

2.1.4  Materiais hierárquicos  

Algumas características, como a difusibilidade e a conectividade entre poros, dos 

materiais citados, podem ser melhoradas por meio da hierarquização de sua estrutura. Tomando 

como exemplo desse material, a zeólita, que em geral, é produzida no formato de pó, possui o 

acesso das moléculas de interesse aos seus microporos (onde se concentram os principais sítios 

de adsorção) limitado pela própria compactação do material. Logo, o procedimento de 

hierarquização funciona concedendo à zeólita novos poros interconectados, sejam eles 

mesoporos, macroporos ou ainda os dois tipos. Deste modo, em seu sistema de poros há não 

somente um, mas vários tipos de poros que vão desde microporos (diâmetros de poros inferiores 

a 2 nm), passando por mesoporos (diâmetros de poros que compreendem tamanhos entre 2 e 

50 nm), até macroporos (tamanhos de poros superiores a 50 nm) [43]. 

Figura 6. Exemplos de estruturas hierárquicas encontradas no dia a dia, em (a) folha, em (b) rio (foto de satélite), 

em (c) ruas de uma cidade, em (d) raízes, em (e) pulmão e em (f) sistema nervoso. 

 

Fonte: Loiola (2009) [44]. 

Logo, tem-se que os diferentes tipos de poros são responsáveis por atribuições 

distintas, tal como os microporos fornecem sítios catalíticos para espécies hospedeiras, os 

mesoporos favorecem a seletividade para acesso de moléculas de interesse e os macroporos 
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melhoraram o desempenho da difusão. Entretanto, apesar dessas vantagens, existem algumas 

limitações inevitáveis para cada tipo de material poroso, a citar a limitada acessibilidade através 

de microporos confinados. Com isso, as estruturas porosas hierárquicas, cujos poros congregam 

múltiplos níveis em termos de abertura, de micro à macroporos, são bastante atraentes dadas as 

vantagens que podem trazer em diferentes contextos práticos. Neste sentido, pode-se afirmar 

sem exageros que a preparação de materiais porosos com arquitetura hierárquica se configura 

como um dos novos grandes desafios na área de química de materiais [45].  

2.2  Carbonos porosos  

Os materiais porosos tornaram-se de suma importância em decorrência das 

propriedades únicas advindas de seus sistemas de poros. Dentre as propriedades mais marcantes 

associadas aos materiais porosos, os elevados valores de área específica, o tamanho e geometria 

dos poros, são decisivos quando a finalidade pretendida está intimamente ligada à seletividade, 

como é o caso da catálise, e aos processos de separação. Além disso, é imprescindível conhecer 

bem a composição desses materiais para prever qual será adequado para cada processo 

específicos, pois ela responde diretamente pela estabilidade térmica, estabilidade química, 

capacidade de troca iônica, entre outras características.  

Ao contrário do que se possa imaginar, materiais porosos à base de carbono são 

utilizados desde a antiguidade, com o uso de carvões vegetais em pinturas rupestres e durante 

as guerras, como em máscara de carvão para proteção contra gases tóxicos [46]. Por 

conseguinte, é possível o emprego desses materiais em diversas áreas devido à sua versatilidade 

em vastas aplicações. Por último, é válido mencionar que esses materiais, assim como a classe 

de matérias mais genérica, também são classificados de acordo com o tamanho dos seus poros, 

sendo eles carbonos microporosos, carbonos mesoporos e carbonos macroporosos.  

2.2.1  Carbonos microporosos 

Os carbonos microporosos, materiais à base de carbono que apresentam poros 

menores que 2 nm, têm como principal representante a classe dos carvões ativados. Esses 

materiais são essencialmente formados por carbono, oxigênio, hidrogênio e resíduos de 

heteroátomos oriundos do seu precursor. Ademais, os carvões possuem elevadas áreas 

especificas que podem chegar à 3000 m² g⁻¹. Os grupos funcionais presentes em sua superfície 

são relevantes no processo de adsorção e de ativação desses materiais. Este último 

procedimento, ilustrado na Figura 7, ocorre com o objetivo de transformar um precursor com 
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porosidade quase nula em um material com uma porosidade bem desenvolvida, o que reforça 

o seu potencial para o uso na adsorção, por exemplo [47].  

Figura 7. Representação do processo de ativação de carvões. 

 

Fonte: Ferreira (2019) [48]. 

Vale salientar que, em princípio, qualquer material à base de carbono pode ser 

utilizado como precursor. Contudo, é interessante que este apresente características como 

disponibilidade, baixo custo, facilidade de ativação e estabilidade [49]. Acerca do procedimento 

de tratamento, tem-se que este consiste primeiramente na pirólise, ou carbonização, que eleva 

o teor de carbono via tratamento térmico, sob atmosfera de gás inerte, devido à ruptura de 

ligações do tipo C–X [em que “X” representa hidrogênio (H) e/ou  oxigênio (O)] de materiais 

lignocelulósicos [50]. Esse procedimento é seguido da ativação, que promove a geração da 

porosidade através de mecanismos físicos e/ou químicos com o uso de agentes ativantes. Ainda 

há a possibilidade da realização de um novo procedimento de carbonização e lavagem para 

remoção do agente utilizado [49]. Não obstante, há processos em que se faz necessário o uso 

da impregnação, como o representado na Figura 7, quando há necessidade de melhorar algumas 

de suas características, transformando o precursor com porosidade quase nula em um material 

com uma porosidade bem desenvolvida [51], como mencionando anteriormente. 

Esses materiais, dependendo do formato obtido, isto é, pó, granular ou monólito, 

podem ser aplicados em diferentes áreas como, por exemplo, o carvão ativado em pó é voltado 

para a purificação de águas de consumo imediato, pois este material, devido ao seu tamanho, 

não pode ser utilizado dentro de colunas adsorventes. O carvão ativado granular, que apresenta 

tamanho significativamente maior que o formato de pó, é utilizado em colunas para tratamento 

de gases e para tratamento de fluxo de água, por consequência da boa velocidade de difusão. 

Por último, tem-se que os carvões ativados no formato de monólito são empregados no 

tratamento de gases [52]. 
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2.2.2  Carbonos mesoporosos  

A síntese de materiais porosos ordenados de carbono, particularmente os 

mesoporosos, dispõe de atenção particular. A título de exemplo, tem-se que os carvões 

mesoporosos ordenados (CMOs) que foram sintetizados, pela primeira vez, utilizando peneiras 

moleculares de sílica como direcionador de estrutura [53]. Isso ocorreu por meio, 

primeiramente, da conversão de um precursor orgânico em carvão, dentro da estrutura 

mesoporosa de uma peneira molecular de sílica fazendo-se o uso de ácido sulfúrico (H₂SO₄) 

como catalisador, seguido da remoção do arranjo de sílica utilizando uma solução de hidróxido 

de sódio (NaOH), como ilustrado na Figura 8. 

Figura 8. Representação da síntese de carbonos mesoporosos ordenados (CMOs). 

 

Fonte: Modificado de Ryoo (1999) [53]. 

Como forma de tentar reduzir os custos envolvidos na preparação destes materiais, 

novas rotas sintéticas foram desenvolvidas tomando-se como base o uso de copolímeros, como 

agentes direcionadores de estrutura [53]. Em decorrência das propriedades únicas dos carbonos 

porosos, a citar: elevada área específica, estabilidade térmica e mecânica, fácil manipulação e 

baixo custo de produção [54, 55], essa classe de materiais encontra aplicações em áreas 

relevantes, tais como  purificação de água e de ar, catálise, armazenamento de gás, 

eletroquímica, entre outras [56, 57]. 

Todavia, para destinar corretamente esses materiais às suas aplicações, é necessário 

que eles apresentem estruturas de poros bem definidas e ordenadas, as quais foram possíveis 

alcançar devido ao uso de direcionadores de estrutura , o que possibilitou realizar o controle do 

tamanho de poros, além dos diferentes formatos e propriedades [47]. Independentemente da 

rota de síntese adotada, a verificação da eficiência da síntese demanda o emprego de algumas 

técnicas específicas para caracterização, como é do caso da difração de raios-X, microscopia 

eletrônica de transmissão e a adsorção/dessorção de nitrogênio (N₂). 
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Salienta-se que esses materiais são consideravelmente recentes e já apresentam 

potencialidades em diferentes áreas, em particular devido às suas propriedades vantajosas em 

comparação a outros materiais. Entretanto, é interessante buscar formas de otimizar suas 

sínteses em escala industrial, além de pesquisar acerca do uso de rotas mais ecologicamente 

corretas. 

2.2.3  Carbonos macroporosos  

As propriedades dos materiais carbonosos são bastantes singulares, o que tornou 

esse material alvo de inúmeras pesquisas. Além dos carbonos micro e mesoporosos, tem-se os 

carbonos macroporosos que se tornaram específicos para determinadas aplicações, como 

recuperação de óleo pesado e adsorção de grandes moléculas, devido ao tamanho de seus poros 

[58]. 

Dentre os exemplos desses materiais, tem-se as espumas de carbono, que 

apresentam macroporos conectados entre si formando uma estrutura tridimensional (3D) [59]. 

Essas espumas foram definidas como um produto de carbono poroso contendo células 

homogêneas dispersas, predominantemente côncavas e regularmente formadas, que interagem 

para formar um arranjo tridimensional ao longo de um material contínuo de carbono [60], como 

pode ser observado na Figura 9. 

Figura 9. Microscopia eletrônica de varredura de uma estrutura de espuma de carbono. Magnificação de 50x e 

escala de 1 mm. 

 

Fonte: Adaptado de Leite (2016) [61]. 

A configuração desses materiais, juntamente com as propriedades do seu precursor, 

o carbono, lhe conferem características como condutividade térmica, condutividade elétrica, 

baixa densidade, elevada estabilidade térmica e superfície hidrofóbica, por exemplo. Também 

é valido ressaltar que as espumas de carbono são obtidas por meio de um procedimento em 
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duas etapas, a qual a primeira consiste na formação da espuma e a segunda no tratamento 

térmico em temperaturas acima de 1300 ºC [58].  

Por serem obtidos a partir de diversos precursores e possuírem diferentes métodos 

de obtenção, além de apresentarem propriedades como elevada área específica, estabilidade 

térmica e mecânica, fácil manipulação e baixo custo de reprodução, esses materiais à base de 

carbono possuem ampla aplicações a citar o uso como adsorventes, suportes de catalisadores e 

isolantes eletromagnéticos [62].  

2.2.4  Carbonos porosos oriundos de biomassa  

Os carbonos porosos, por apresentarem características singulares e inúmeras 

propriedades, têm sido amplamente estudados. Além disso, atualmente, pode-se observar uma 

intensa discussão, tanto na academia quanto no setor produtivo, a respeito do aproveitamento 

sustentável da biomassa e dos recursos naturais, pois as matérias-primas utilizadas para a 

produção em grande escala destes materiais não são renováveis. Dentre as principais fontes 

renováveis tem-se a biomassa que envolve os resíduos orgânicos provenientes de plantas 

silvestres e resíduos agrícolas [63, 64].  

A biomassa pode ser definida como recurso renovável oriundo de matéria orgânica 

animal ou vegetal e por esse motivo está cada vez mais despertando a atenção dos setores 

produtivos [63]. Ademais, ela é um precursor que gera baixo impacto ambiental, possui baixo 

custo, apresenta grande disponibilidade e rápida regeneração, processo utilizado para recuperar 

a capacidade de adsorção através da remoção dos materiais adsorvidos nos poros [65], em 

comparação aos precursores não renováveis [66-68], além de dispor de estrutura moldável, a 

qual apresenta vantagens como a facilidade de recuperação do material e a possibilidade do 

desenvolvimento de cartuchos, por exemplo. Neste contexto, é imprescindível a busca por 

novos materiais à base de carbono, bem como investigar novas metodologias de preparação, as 

quais podem se utilizar biomassa, ou seja, fontes renováveis, como matérias-primas [69].  

Dentre as metodologias em ascensão nas pesquisas, tem-se os estudos acerca dos 

procedimentos de carbonização para a preparação carbonos porosos funcionais oriundos de 

precursores naturais de carbono, como as sementes e os caroços [19, 20, 25], tornando este 

processo interessante em razão de suas vantagens, além de ser uma técnica ambientalmente 

adequada e apresentar baixo custo de execução. 
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2.3  Adsorção  

A adsorção é um processo físico-químico ao qual moléculas, átomos ou íons são 

retidos na superfície de uma substância, geralmente substâncias sólidas. Contudo, esse processo 

não ocorre no material como um todo, acontecendo apenas em sua superfície, por isso é 

classificado como fenômeno de superfície ou interface [70]. Dentre suas aplicabilidades, tem-

se a remoção de poluentes em águas contaminadas, em decorrência deste método ser eficiente 

e de baixo custo. Entretanto, para eficiência satisfatória do procedimento é necessário a escolha 

correta dos adsorventes, como por exemplo o uso dos carbonos porosos ativados que 

apresentam características necessária para esse uso, como estabilidade, elevada área superficial 

e estrutura porosa [71]. 

Há dois termos comuns que estão diretamente ligados ao fenômeno de adsorção: 

adsorbato e adsorvente. O primeiro refere-se a espécie química que se adsorve à superfície 

sólida e o segundo é o sólido com a capacidade adsortiva. Todavia, para o entendimento 

aprofundado da adsorção faz-se necessário a compreensão acerca de outras temáticas 

envolvidas, como os estudos de equilíbrio e de cinética no que se refere ao adsorvente e ao 

adsorbato.  

2.3.1  Íons metálicos 

Na classe dos adsorbatos consta os íons metálicos, inclusive aqueles metais 

prejudiciais à saúde de plantas e animais mesmo em pequenas quantidades, devido à 

possibilidade de causar doenças, além de serem bioacumuladores nos organismos por não 

apresentarem funções biológicas [72]. Contudo, apesar da poluição em decorrência dos 

despejos inadequados, as indústrias que utilizam esses metais como matéria-prima ainda estão 

em ascensão, por exemplo as indústrias de tintas, cloro, plástico PVC e as metalúrgicas [73]. 

Dentre os vários íons metálicos usualmente presentes nesses resíduos despejados de modo 

incorreto no meio ambiente, tem-se o cádmio, o cobre e o chumbo que despertam forte interesse 

da comunidade científica devido à hipótese do potencial cancerígeno para animais e seres 

humanos [74].   

O cádmio, que possui número atômico 48 e está localizado no grupo 12 da tabela 

periódica, é um elemento químico consideravelmente raro e encontrado em combinação com 

outros elementos. O mesmo é empregado na fabricação de baterias, galvanoplastia de 

acessórios e, até mesmo, na produção de pigmentos [75]. Não obstante, ainda há descartes 



32 

inadequado desses produtos, estima-se também os efluentes resultantes das atividades de 

fundição e mineração como principais fontes de poluição [76]. A importância da remoção 

desses materiais do meio ambiente é em decorrência desse elemento ser considerado um dos 

metais mais tóxicos para os sistemas vivos, devido à capacidade de se fixar intracelularmente 

por intermédio de proteínas com acumulação principalmente nos rins e no fígado, além de 

causar danos ao sistema imunológico e problemas de reprodução [77]. É válido salientar que 

este elemento é encontrado principalmente dissolvido nas águas superficiais. 

Já o cobre, elemento de número atômico 29, mesmo entre os elementos mais 

abundantes da crosta terrestre, é encontrado na forma de minérios, como calcopirita (CuFeS₂) 

e sulfetos (Cu₂S e CuS). Seu íon, Cu²⁺, apresenta elevada propensão a formar complexos 

coloridos, além de formar quelatos com diferentes compostos orgânicos. Como exemplos de 

sua aplicabilidade, pode-se relatar o uso na indústria elétrica, devido à sua condutividade, e em 

dutos de águas por consequência de sua inércia química [78]. Um interessante fato sobre esse 

elemento é a sua essencialidade à vida, devido a sua capacidade de auxiliar no transporte de 

oxigênio e na oxidação de algumas substâncias. Contudo, teores de cobre ingeridos maiores 

que 12,5 mg/dia por kg em adultos e 50 mg/kg em crianças de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, são nocivas ao organismo [76]. Como principais fontes de contaminação 

por esse elemento, cita-se as águas residuais e os efluentes dos processos de produção de peças 

de cobre [78] e referente aos danos causados aos indivíduos, tem-se a falta de coordenação 

motora e a deterioração mental progressiva, ocasionada pela doença de Wilson, assim como a 

inibição do crescimento em plantas e em organismos de modo natural [79]. 

O chumbo é um elemento químico pertencente ao grupo 14 da tabela periódica, 

representado pelo símbolo Pb e de número atômico 82. É um metal encontrado na natureza 

principalmente na forma de galena (PbS), sendo bastante utilizado na fabricação de baterias 

[80]. Contudo, há também uma preocupação com este elemento devido à sua natureza tóxica, 

dentre os problemas causados por ele podemos citar: distúrbios no sistema nervoso central, 

deficiência dos músculos extensores, inflamação gastrointestinal, além de ser um provável 

causador de câncer [81]. Apesar de haver uma quantidade máxima permitida para esse material 

em águas superficiais, sendo ela 0,05 mg L⁻¹ de acordo com o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), considera-se esse valor elevado, pois ainda é considerado a quantidade 

de chumbo presente no processo de dispersão do ar [82].  



33 

2.3.2  Cinética de adsorção 

A cinética de adsorção é expressa como a taxa de remoção do adsorbato na fase 

fluida em relação ao tempo, envolvendo a transferência de massa de um ou mais componentes 

contidos em uma massa líquida externa para o interior da partícula adsorvente, os quais deverão 

migrar através dos macroporos até as regiões mais interiores desta partícula [83]. Esses estudos 

são importantes no auxílio da compreensão da interação adsorvente/adsorbato, por meio da 

determinação de parâmetros como a ordem de reação, a constante de velocidade, a energia de 

ativação e taxa de adsorção inicial [84]. Além disso, esse tópico também é fundamental à 

definição do tempo necessário para se alcançar o equilíbrio para determinadas condições 

experimentais, tornando o processo mais eficiente, diminuindo custos e economizando tempo 

[84]. 

Na prática, esses procedimentos de adsorção estão sendo bastante estudados, 

principalmente quando se refere ao controle ambiental de meios aquosos. A cinética é 

alicerçada em pilares, sendo eles: as características físico-químicas do adsorvente, a estrutura 

de poros destes, além  das características do adsorbato e da solução, a citar a sua natureza e a 

concentração da solução de estudo, respectivamente [85]. As cinéticas de adsorção dependem 

também das interações entre adsorvente e adsorbato, além das condições do sistema [86]. Logo, 

vários traços são capazes de indicar as compatibilidades e as capacidades da bioadsorção, ou 

seja, adsorção de metais pesados por meio de biomassa vegetal, por exemplo os resíduos 

agroindustriais, como adsorvente, isto é, a utilização de um bioadsorvente [87].  

2.3.3  Equilíbrio de adsorção 

Para a obtenção de informações relevantes à respeito de processos de separação por 

adsorção, utiliza-se o equilíbrio de adsorção, que consiste no equilíbrio alcançado entre o 

adsorvente e o adsorbato, ou seja, quando a concentração do adsorbato na fase líquida 

permanece constante, obtendo-se assim a capacidade de adsorção do adsorvente utilizado [83]. 

É válido ressaltar que, com essas determinações, é possível construir gráficos envolvendo a 

capacidade de adsorção do adsorvente (Q) versus a concentração do adsorbato na fase liquida 

(Ce).  

Para determinar o equilíbrio, separa-se o adsorvente da solução fazendo-se o uso 

de um filtro, este podendo ser de membrana ou de papel, e analisa-se a solução sobrenadante 

para determinar a concentração residual do adsorvato por meio de técnicas como a 
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espectroscopia de absorção atômica. Com a determinação da capacidade de adsorção e da 

concentração do adsorbato no equilíbrio, constrói-se o gráfico de isotermas, que é denominado 

assim por consequência dos seus ensaios serem realizados em temperaturas constantes. Logo, 

as isotermas são diagramas que mostram a variação da concentração de equilíbrio no sólido 

adsorvente com a concentração da fase líquida em uma determinada temperatura. E esses 

gráficos fornecem informações tais como as que são apresentadas na Figura 10: 

Figura 10. Comportamento das isotermas de adsorção. 

 

Fonte: Moreira (2008) [72]. 

As informações fornecidas pelos gráficos revelam características importantes sobre 

o processo de adsorção. Resumidamente, tem-se que o comportamento linear informa que a 

massa de adsorvato retida por unidade de massa do adsorvente é proporcional à concentração 

de equilíbrio do adsorbato na fase líquida. Enquanto a isoterma favorável informa que a massa 

do adsorbato retida por unidade de massa do adsorvente é alta para uma baixa concentração de 

equilíbrio do adsorbato na fase líquida. Já a isoterma irreversível e a desfavorável revelam que 

a massa de adsorbato retida por unidade de massa do adsorvente independem da concentração 

de equilíbrio do adsorbato na fase líquida e que a massa de adsorvato retida por unidade de 

massa do adsorvente é baixa, mesmo para uma alta concentração de equilíbrio do adsorbato na 

fase líquida [72, 83]. 
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2.3.4  Modelos de isotermas de adsorção  

Equações de isotermas, com dois ou mais parâmetros, são propostas a fim de ajustar 

os dados experimentais em relação aos valores de q versus Ce para diferentes formas de 

interação. Dentre elas, cita-se as equações de Langmuir e Freundlich como as mais utilizadas, 

pois são capazes de prever tanto a capacidade máxima de adsorção do material quanto descrever 

o comportamento dos dados experimentais [88]. 

Para representar os processos de adsorção, a equação modelo mais utilizada é a de 

Langmuir. Contudo, para fazer o uso da mesma, supõe-se que há um número definido de  sítios, 

esses sítios apresentam energias equivalentes, as moléculas adsorvidas não interagem umas 

com as outras, a adsorção ocorre em uma monocamada e cada sítio comporta apenas uma 

molécula adsorvida [83]. A seguir, a equação 1 que representa a isoterma de Langmuir [89]: 

𝑸 =
𝑸𝒎á𝒙. 𝑲𝑳. 𝑪𝒆

𝟏 + 𝑲𝑳. 𝑪𝒆
 (1) 

A qual tem-se que: 

Q é a quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no 

equilíbrio (mg g⁻¹); 

Qmáx é a capacidade máxima de adsorção (mg g⁻¹); 

KL é a constante de interação adsorvato/adsorvente (L mg⁻¹); 

Ce é a concentração do adsorvato no equilíbrio (mg L⁻¹). 

É válido ressaltar que o estado de equilíbrio é, resumidamente, a igualdade da 

velocidade em que as moléculas ou íons são adsorvidos/dessorvidos na superfície do 

adsorvente. Ou seja, no equilíbrio a adsorção e a dessorção não deixam de ocorrer, apenas 

apresentam velocidades (taxas) iguais.  

Em contrapartida, tem-se que o modelo proposto por Freündlich foi um dos 

primeiros a equacionar a relação entre a concentração do material na solução e a quantidade de 

material adsorvido, em um modelo com características empíricas podendo ser aplicado em 

sistemas não ideais, em superfícies heterogêneas e adsorção em multicamadas [90, 91]. 

Nas considerações desse modelo, tem-se que o sólido é heterogêneo ao passo que 

aplica-se uma distribuição exponencial para caracterizar os vários tipos de sítios de adsorção, 
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os quais possuem diferentes energias adsortivas [92]. Para esse modelo de isoterma, tem-se a 

equação 2: 

𝑸𝒆 = 𝑲𝑭. 𝑪𝒆𝒍/𝒏 (2) 

Ao qual: 

Qe é a quantidade de soluto adsorvido (mg g⁻¹); 

KF é a constante de capacidade de adsorção de Freündlich [mg¹⁻(l/n) (g⁻¹) Ll/n]; 

Ce é a concentração de equilíbrio em solução (mg L⁻¹); 

l/n é a constante relacionada à heterogeneidade da superfície; 

Neste modelo, implica-se que a distribuição de energia para os sítios de adsorção é 

essencialmente do tipo exponencial, ao invés do tipo uniforme como considerado no modelo 

de Langmuir. Todavia, como há evidências experimentais que a distribuição de energia não 

seja estritamente exponencial, considera-se que alguns sítios são altamente energéticos e a 

ligação do soluto adsorvido ocorre fortemente, enquanto em outros sítios ocorre o contrário 

[71].  

Vale pôr em evidência que se considera a adsorção como favorável quando a 

constante de Freündlich (n) apresenta valores entre 1 e 10, ao qual quanto maior o seu valor, 

mais forte é a interação entre o adsorvato e o adsorvente. Em contrapartida, esse modelo não 

pode ser utilizado em faixas de concentrações extremamente elevadas. 
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3  OBJETIVOS 

3.1  Objetivo geral 

Desenvolver materiais porosos, na forma de cartuchos, a partir de diferentes fontes 

de carbono, com potencial para a adsorção de íons metálicos em batelada. 

3.2  Objetivos específicos  

 Produzir cartuchos porosos a partir da carbonização da amêndoa da manga Tommy 

atkins e do caroço do abacate Persea americana; 

 Aprimorar as propriedades adsortivas dos carbonos porosos, na forma de cartuchos, por 

meio de modificação química via rota de oxidação; 

 Avaliar as principais propriedades físicas, espectroscópicas, morfológicas e 

termodegradativas dos materiais precursores e dos carbonos porosos, inclusive de suas 

formas modificadas; 

 Analisar a eficiência tanto dos carbonos porosos base (carbonizados) quanto dos 

carbonos porosos oxidados como adsorventes na remoção dos íons metálicos Cd²⁺, Cu²⁺ 

e Pb²⁺, em sistemas de batelada; 

 Relacionar as características estruturais e morfológicas dos materiais ao desempenho 

como adsorvente para íons metálicos (Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺) em solução multielementar, 

valendo-se de estudo cinético; 

 Realizar ensaios de adsorção dos íons metálicos (Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺) em solução 

multielementar para estudar o comportamento dos materiais preparados a partir das 

análises no equilíbrio. 
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4  METODOLOGIA  

O presente trabalho está centrado na preparação e modificação de cartuchos de 

materiais porosos à base de carbono para avaliação do desempenho na adsorção de íons 

metálicos (Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺) em sistemas de batelada. Como estratégia, foi realizada a 

carbonização de dois materiais de origem vegetal, amêndoa da manga Tommy atkins e caroço 

do abacate Persea americana, os quais apresentam estrutura fibrosa com potencial para geração 

de sistemas porosos. Nas seções seguintes são apresentados, de forma detalhada, os 

procedimentos empregados. 

4.1  Carbonos porosos à base de amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do 

abacate Persea americana 

Incialmente, foi feita a separação manual da amêndoa da manga Tommy atkins 

(Figura 11) e do caroço do abacate Persea americana do restante das partes dos frutos. Em 

seguida, as amostras foram expostas ao sol por 10 h, em ambiente seco e arejado, objetivando 

a secagem do material. Com as amostras secas, foi feita a remoção da casca e, com o auxílio 

de uma furadeira de mesa, as amêndoas e os caroços foram cortados em formatos cilíndricos 

(Figura 12) com dimensões de aproximadamente 3,5 mm de diâmetro e 4,0 mm de altura. 

Figura 11. (a) Amêndoa extraída a partir da semente da manga Tommy atkins e (b) semente da manga Tommy 

atkins. 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 12. Cartuchos in natura obtidos a partir (a) do caroço do abacate Persea americana (CA) e (b) da amêndoa 

da manga Tommy atkins (CM).  

   

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Os cartuchos foram lavados com água destilada para a remoção de impurezas. 

Nesse processo, os cartuchos foram imensos em água destilada (40,0 mL), em frascos 

Erlenmeyer de 250 mL, e submetidos a agitação orbital a 200 rpm por 30 min. Este processo 

foi repetido quatro vezes, fazendo-se a troca da água. Em seguida, foi feita lavagem com 

solução etanol:acetona 95:5%, em volume por 2 h, com o intuito de evitar a proliferação de 

microrganismos na amostra, acrescida de mais uma lavagem com água destilada.  

Os cartuchos foram armazenados sob congelamento à -5 ℃ e, posteriormente, 

liofilizados à -43 ℃ e 0,5 mmHg utilizando liofilizador da marca JJ Científica, do Laboratório 

do Grupo de Química de Materiais Avançados – GQMat, da UFC. Os cartuchos foram então 

submetidos a carbonização utilizando forno tubular do Laboratório de Adsorção e Catálise – 

LANGMUIR, da UFC, à 500 ℃, com razão de aquecimento de 10 ℃ min⁻¹, durante 2 h, sob 

fluxo de N₂ de 33,7 mL min⁻¹, da forma como está apresentada na Figura 13 para a obtenção 

as amostras exibidas na Figura 14. 

Figura 13. Cartuchos obtidos a partir do caroço do abacate Persea americana (a) antes do procedimento de 

carbonização (CAL) e (c) após o processo de carbonização (CAC); Cartuchos obtidos a partir da amêndoa da 

manga Tommy atkins (b) antes do procedimento de carbonização (CML) e (d) após o procedimento de 

carbonização (CMC).  

Fonte: 

Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 14. Cartuchos carbonizados obtidos a partir (a) do caroço do abacate Persea americana (CAC) e (b) da 

amêndoa da manga Tommy atkins (CMC). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

A seguir, na Figura 15 e na Figura 16, pode-se observar todos os estágios de 

modificação dos caroços de manga Tommy atkins e de abacate Persea americana, que 

precedem a obtenção dos carbonos porosos bases. 

Figura 15. Estágios da obtenção dos cartuchos oriundos da amêndoa da manga Tommy atkins: (a) fruto, (b) 

semente, (c) amêndoa, (d) cartucho liofilizado: CML e (e) cartucho carbonizado: CMC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 16. Estágio da obtenção dos cartuchos oriundos do caroço do abacate Persea americana: (a) fruto, (b) 

caroço, (c) cartucho liofilizado: CAL e (d) cartucho carbonizado: CAC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

4.2  Oxidação dos cartuchos de carbono porosos 

Os cartuchos carbonizados foram submetidos ao procedimento de oxidação 

objetivando a adição de grupos carboxilas em sua superfície. Os materiais carbonizados foram 

transferidos para um balão de fundo chato contendo 70,0 mL de HNO₃ (65%) e, em seguida, 

submetidos a aquecimento em banho de glicerina, sob refluxo, a 70 ℃, por 2 h. Após 

resfriamento à temperatura ambiente, 30 ℃, a mistura foi filtrada e os sólidos lavados com 

água desionizada até o pH do filtrado se igualar à 7,0. Os cartuchos foram então secos a 50 ℃ 

por 1 h. 

A seguir, tem-se a Tabela 2 com a identificação dos respectivos materiais 

produzidos, seguida da Figura 17 com a esquematização dos procedimentos realizados. 

Tabela 2. Siglas de identificação dos cartuchos obtidos a partir da amêndoa manga Tommy atkins e do caroço do 

abacate Persea americana. 

Amostras Manga Tommy atkins  Abacate Persea americana  

Cartucho in natura CM CA 

Cartucho liofilizado CML CAL 

Cartucho carbonizado CMC CAC 

Cartucho carbonizado 

e posteriormente 

oxidado 

CMCoxi CACoxi 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Figura 17. Fluxograma ilustrativo dos procedimentos realizados.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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4.3 Caracterização 

4.3.1 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho 

Análises de espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho (IV) 

foram realizadas com os cartuchos liofilizados, carbonizados e oxidados, tanto obtidos a partir 

da amêndoa da manga Tommy atkins quanto os obtidos do caroço do abacate Persea americana. 

As amostras foram dispersadas em KBr, na forma de pastilhas, e analisadas em equipamento 

Shimadzu, modelo IRTracer-100, da Central Analítica do Programa de Pós-graduação em 

Química da Universidade Federal do Ceará. 

4.3.2 Microscopia eletrônica de varredura  

Análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas em microscópio 

Quanta FEG 450-FEI, com diferentes magnificações, utilizando feixe de elétrons com 

aceleração entre 5,0 e 20,0 kV e detectores de elétrons secundários e de energia dispersiva de 

raios-X, disponíveis na Central Analítica da Universidade Federal do Ceará. As amostras dos 

cartuchos liofilizados, carbonizados e oxidados, tanto obtidos à partir da amêndoa da manga 

Tommy atkins quanto os obtidos do caroço do abacate Persea americana, foram ficadas em 

suportes de alumínio utilizando fita de carbono dupla-face e metalizadas com camada de 

aproximadamente 20 nm de ouro em metalizadora Quorum Q150T ES. 

4.3.3 Análise termogravimétrica  

Medidas termogravimétricas (TG/DTG) foram realizadas para os cartuchos 

liofilizados, carbonizados e oxidados. Foi utilizado equipamento NETZSCH STA 449F3, sob 

razão de aquecimento 10 ºC min⁻¹, de 25 °C a 800 °C, sob atmosfera de ar sintético e de 

nitrogênio, do Laboratório de Materiais Avançados/Laboratório de Fundição do Departamento 

de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Ceará.  
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4.4 Adsorção em batelada  

Para os ensaios, tanto de cinética quanto de isotermas de adsorção, utilizou-se uma 

série de dez frascos Erlenmeyers de 125 mL contendo 20 mg das amostras C_C e C_Coxi dos 

materiais provenientes tanto da amêndoa da manga Tommy atkins quanto do caroço do abacate 

Persea americana, ressaltando que ambos os experimentos foram realizados em duplicatas. As 

amostras de carbonos porosos foram colocadas em contato com a solução multielementar, 

contendo os íons Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺, em pH = 5,0 e mantidas sob agitação de 200 rpm. 

Para a cinética de adsorção, utilizou-se o volume de 25 mL da solução 

multielementar de concentração igual a 0,1 mmol L⁻¹ em pH = 5,0 adicionada à uma série de 

frascos Erlenmeyer contendo 20 mg de C_C e C_Coxi, o qual o tempo de agitação variou em: 

5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 120 min, 180 min, 240 min, 360 min, 720 min e 1440 min. Os 

dados obtidos experimentalmente foram avaliados usando as equações linearizadas de pseudo-

primeira ordem [93], de pseudo-segunda ordem [94] e a equação de difusão intrapartícula [95]. 

Para o modelo linearizado de pseudo-primeira ordem, tem-se a equação 3:  

𝑳𝒐𝒈 (𝒒𝒆 − 𝒒𝒕) = 𝒍𝒐𝒈 𝒒𝒄 −
𝑲𝟏

𝟐, 𝟑𝟎𝟑
𝒕  

(3) 

Ao qual: 

qe e qt são as quantidades de metais adsorvidos (mg g⁻¹) no equilíbrio e no tempo t 

(min), respectivamente;  

qc são as quantidades de metais adsorvidos (mg g⁻¹) calculadas; 

K1 é a constante de velocidade de adsorção em min⁻¹.  

Para a equação de pseudo-primeira ordem, validou-se esse modelo averiguando o 

gráfico linear de log (qe – qt) versus t.  

Para o modelo linear de pseudo-segunda ordem, tem-se a equação 4: 

𝒕

𝒒𝒕
=

𝟏

𝑲𝟐 . 𝒒𝒆𝟐
+

𝟏

𝒒𝒆
𝒕 

(4) 

Ao qual: 

t (min) é o tempo; 

qt (mg g⁻¹) é a quantidade de metal adsorvida no tempo t (min); 
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qe (mg g⁻¹) é a quantidade de metal adsorvida no equilíbrio; 

K2 (g mg⁻¹ min⁻¹) é a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem. 

 A validação do modelo foi averiguada pelo gráfico linear de t/qt versus t para 

equação de pseudo-segunda ordem.  

Por último, tem-se que o coeficiente de difusão intrapartícula é definido pela 

equação 5: 

𝒒𝒕 = 𝑲𝒇 .  𝒕𝟎,𝟓 (5) 

Ao qual:  

qt (mg g⁻¹) é a quantidade de metal adsorvida em um determinado tempo; 

Kf (mg g⁻¹) é a constante de difusão intrapartícula; 

t (min) é o tempo de agitação.  

A averiguação da validação desse modelo foi feita através do gráfico linear de qt 

versus t0,5. 

Os ensaios de isotermas de adsorção foram realizados utilizando solução 

multicomponentes com concentrações de 0,02; 0,05; 0,08; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,50; 0,80 e 

1,00 mmol L⁻¹, em pH = 5,0. Neste estudo, adicionou-se 25 mL da solução em frascos 

Erlenmeyer contendo 20 mg de adsorvente. Os frascos foram vedados e mantidos sob agitação 

orbital por 6 h, à 200 rpm, até atingir o equilíbrio à temperatura ambiente (28±2 ℃). Logo após, 

as alíquotas foram filtradas e a concentração residual analisada por espectroscopia de absorção 

atômica. Os resultados obtidos experimentalmente foram avaliados utilizando as equações não 

linearizadas do modelo de Langmuir [96] e Freündlich [97]. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção é feita a apresentação dos resultados de caracterização obtidos a partir 

das técnicas de espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho, 

microscopia eletrônica de varredura e análise termogravimétrica, dos materiais porosos à base 

de carbono liofilizados, carbonizados e oxidados. Além disso, são mostrados e discutidos os 

resultados dos ensaios de adsorção dos íons Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em solução aquosa permitindo, 

portanto, a avaliação do desempenho dos carbonos porosos produzidos. 

5.1  Propriedades físicas dos cartuchos  

Os cartuchos CM e CA apresentam-se como monólitos, de forma cilíndrica e de 

aspecto homogêneo. Sua baixa densidade pode indicar uma estrutura tridimensional de 

natureza porosa. Contudo, apesar da origem vegetal e da composição similar, possuem 

diferenças sutis quanto à coloração, como pode ser observado na Figura 12. Além disso, ao 

realizar o monitoramento da massa liofilizada e da mesma após o procedimento de 

carbonização, que consiste na remoção de hidrogênio e oxigênio do sólido, pela ação do calor 

elevado, de modo que a matéria restante é composta de carbono, obtemos os seguintes dados, 

apresentados na Tabela 3.  

Tabela 3. Acompanhamento da massa das amostras liofilizadas e carbonizadas obtidas à partir da amêndoa da 

manga Tommy atkins e do caroço do abacate Persea americana. 

Precursor/Amostra 
Massa 

Liofilizada (g) 

Massa 

Carbonizada (g) 

Redução após 

carbonização (%) 

Manga Tommy 

atkins 
2,700 0,722 73,26 

Abacate Persea 

americana 
1,503 0,430 71,39 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Apesar de ambas as amostras preencherem completamente as navículas, Figura 13a 

e Figura 13b, a quantidade em massa dos cartuchos liofilizados oriundos do abacate Persea 

americana é menor em comparação com a quantidade em massa dos cartuchos liofilizados 

oriundos da manga Tommy atkins. Devido a isso, pode-se inferir que as amostras obtidas a 

partir do caroço do abacate são menos densas, além de apresentarem menor redução em massa 

após o processo de carbonização. 
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5.2  Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho  

A partir dos resultados de espectroscopia vibracional na região do infravermelho, 

foi possível sugerir atribuições dos principais grupos funcionais nas amostras provenientes da 

amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do abacate Persea americana. Deste modo, 

buscou-se avaliar as bandas de absorção que pudessem evidenciar mudanças estruturais 

associadas aos tratamentos aplicados até a obtenção dos carbonos porosos oxidados.  

5.2.1  Amêndoa da manga Tommy atkins 

A Figura 18 apresenta os espectros de IV obtidos para as amostras oriundas da 

amêndoa da manga Tommy atkins liofilizada (CML), carbonizada (CMC) e oxidada (CMCoxi). 

Figura 18. Espectros de IV para as amostras:  a) CML (em bordô), b) CMC (em vermelho) e c) CMCoxi (em pink). 

Amostras preparadas na forma pastilhas, dispersas em KBr. 

 

   

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 4. Principais bandas de absorção no IV das amostras oriundas da amêndoa da manga Tommy atkins e 

correlação com grupos funcionais. 

Tentativas de 

atribuições em cm⁻¹ 
CML CMC CMCoxi Referências 

–O–H 3278 - 3606 [98] 

–N–H - - 3336, 1533 [99]  

–C–H 2922, 2850 - - [99] 

–C=O 1735 1699 1714 [100] 

–C=C– 1658 1573 1608 [101] 

–C=O–O⁻ 1458 - 1314 [102] 

–C–O–C– 1163 - - [27] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

O espectro correspondente à amostra CML, Figura 18a, mostra bandas 

características da estrutura da amêndoa oriunda da manga Tommy atkins. Por exemplo, a banda 

larga localizada na região entre 3700 e 3000 cm⁻¹, com máximo em 3278 cm⁻¹, corresponde à 

vibração de estiramento dos grupos hidroxilas. As bandas em 2922 e 2850 cm⁻¹ são atribuídas 

ao estiramento assimétrico dos grupos C–H. A banda em 1735 cm⁻¹ é característica do 

estiramento do C=O, devido aos grupos carboxilas (COOH), assim como as bandas em 1658 e 

1163 cm⁻¹ podem ser atribuídas, respectivamente, aos estiramentos referentes à C=C e C–O–

C. As vibrações simétricas de grupos carboxílicos iônicos aparecem em 1458 cm⁻¹. Por fim, as 

bandas presentes no intervalo entre 1000 e 400 cm⁻¹ são características dos polissacarídeos que 

compõem a amostra de partida. 

Para a amostra carbonizada, Figura 18b, observa-se que a quantidade e a 

intensidade das bandas diminuíram, sendo que algumas bandas prevaleceram, como as bandas 

em 1699 e 1573 cm⁻¹, que podem ser atribuídas aos estiramentos C=O e C=C na amostra, 

respectivamente. Os sinais relacionados aos grupos funcionais presentes na amostra liofilizada 

(CML) referentes ao amido, a celulose e a hemicelulose desapareceram, indicando a conversão 

e/ou eliminação destes [100]. Esta mudança já era esperada haja vista o procedimento de 

carbonização ser responsável pela remoção de hidrogênio e de oxigênio, por meio do alto teor 

energético oriundo do aquecimento de modo que a matéria restante é composta de carbono. 

No espectro da amostra CMCoxi, Figura 18c, tem-se duas bandas localizadas na 

região entre 3700 e 3000 cm⁻¹, com máximos em 3606 e 3336 cm⁻¹, as quais podem estar 

relacionadas às vibrações de estiramento de grupos hidroxila e amina, respectivamente, esta 
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última resultado da oxidação promovida pelo tratamento com HNO₃ 65%. Observa-se também 

bandas em 1714, 1608 e 1314 cm⁻¹, as quais que podem ser atribuídas, respectivamente, aos 

estiramentos referentes às ligações C=O, C=C e C=O–O⁻.  

Os espectros de IV, apresentados na Figura 18, expõem resultados esperados, pois 

permite verificar, primeiramente, as bandas características dos polissacarídeos que compõem a 

amostra de partida, para em seguida confirmar a eficiência do procedimento de carbonização, 

devido a diminuição da intensidade das bandas em decorrência da remoção de hidrogênio e de 

oxigênio da amostra carbonizada, evidenciando sua constituição à base de carbono. Ainda é 

possivel observar o reaparecimento das bandas referentes aos grupos funcionais, adquiridos 

pela amostra como resultado da oxidação promovida pelo tratamento com HNO₃ 65%. 

Assegurando a eficiência da sequência de procedimentos. 

5.2.2  Caroço do abacate Persea americana  

Na Figura 19 são apresentados os espectros de IV obtidos para as amostras, 

oriundas do caroço do abacate Persea americana liofilizada (CAL), carbonizada (CAC) e 

oxidada (CACoxi). 
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Figura 19. Espectros de IV para as amostras:  a) CAL (em bordô), b) CAC (em vermelho) e c) CACoxi (em pink). 

Amostras preparadas na forma pastilhas, dispersas em KBr. 

  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Tabela 5. Principais bandas de absorção no IV das amostras oriundas do caroço do abacate Persea americana e 

correlação com grupos funcionais. 

Tentativas de 

atribuições em cm⁻¹ 
CAL CAC CACoxi Referências 

–O–H 3369 - 3348 [98] 

–N–H - - - [19]  

–C–H 2931, 2891 - - [99] 

–C=O 1649 1699 1720 [100] 

–C=C- 1521 1579 1614 [101] 

–C=O–O⁻ 1448 - 1346 [102] 

–C–O–C– 1159 - - [27] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021).  

O espectro correspondente à amostra CAL, Figura 19a, mostra bandas 

características da estrutura do caroço do abacate Persea americana. A banda larga localizada 

na região entre 3800 e 3100 cm⁻¹, com máximo em 3369 cm⁻¹, corresponde à vibração de 
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estiramento dos grupos hidroxilas. As bandas em 2931 e 2891 cm⁻¹ são atribuídas ao 

estiramento assimétrico dos grupos C–H. A banda em 1649 cm⁻¹ corresponde ao estiramento 

do C=O, devido aos grupos carboxilas (–COOH), assim como as bandas em 1521 e 1159 cm⁻¹ 

podem ser atribuídas, respectivamente, aos estiramentos referentes às ligações C=C e C–O–C. 

Por fim, as vibrações simétricas de grupos carboxílicos iônicos aparecem em 1448 cm⁻¹. 

Para a amostra carbonizada, Figura 19b, verifica-se que a quantidade e a intensidade 

das bandas diminuíram, sendo que algumas bandas prevaleceram, como as bandas em 1699 e 

1579 cm⁻¹, as quais podem ser atribuídas ao estiramento C=O e C=C na amostra, 

respectivamente. Os sinais relacionados aos grupos funcionais presentes na amostra liofilizada 

(CML) referentes ao amido, a celulose e a hemicelulose desapareceram, indicando a conversão 

e/ou eliminação destes [100], o que era esperado pois o procedimento de carbonização é 

responsável pela remoção de hidrogênio e de oxigênio, através do calor elevado, de modo que 

a matéria restante é composta de carbono. 

No espectro da amostra CACoxi, Figura 19c, diferente do espectro da amostra 

CMCoxi, não há as duas bandas localizadas na região entre 3700 e 3000 cm⁻¹. Assim, apesar 

das amostras, obtidas a partir da amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do abacate 

Persea americana, terem sido submetidas ao mesmo tratamento, não foi possível atestar a 

formação dos grupos amino que foram atribuídos à amida resultante da oxidação com 

HNO₃ 65%, havendo apenas o sinal referente à vibração de estiramento dos grupos hidroxilas 

com o máximo em 3348 cm⁻¹. Contudo, de forma similar, temos as bandas em 1720, 1614, 

1346 cm⁻¹ que podem ser atribuídas, respectivamente, aos estiramentos referentes à C=O, C=C 

e C=O–O⁻.  

Em virtude dos dados expostos, assim como verificado para as amostras obtidas a 

partir da amêndoa da manga Tommy atkins, pode-se afirmar que estes resultados são 

aguardados. Em suma, observa-se, primeiramente, a diminuição da intensidade das bandas 

características dos polissacarídeos da amostra de partida, o que evidencia a matriz de carbono 

em decorrência da eficiência do procedimento de carbonização. Para que em seguida, esta 

amostra seja submetida ao tratamento de oxidação, promovido pela ação do HNO₃ 65%, 

ocasionando o reaparecimento das bandas atribuídas aos grupos funcionais adquiridos como 

resultado desse tratamento, ambos em conformidade com os espectros exibidos na Figura 19, 

certificando também a eficiência da sequência de procedimentos. 
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5.3  Microscopia eletrônica de varredura 

As micrografias obtidas por meio desta técnica ilustram características da superfície 

dos materiais oriundos da amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do abacate Persea 

americana, auxiliando no acompanhamento das alterações decorrentes dos procedimentos de 

liofilização, carbonização e oxidação. 

5.3.1  Amêndoa da manga Tommy atkins e caroço do abacate Persea americana  

A Figura 20 apresenta as micrografias para as amostras obtidas a partir da amêndoa 

da manga Tommy atkins, enquanto a Figura 21 apresenta as micrografias para as amostras 

oriundas do caroço do abacate Persea americana. 
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Figura 20 - Micrografias eletrônicas de varredura para as amostras: (a-c) CML; (d-f) CMC; (g-a) CMCoxi. O destaque em (a) chama a atenção para o amido presente na amostra. 

O destaque em (b) mostra as células do parênquima. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021).
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Figura 21. Micrografias eletrônicas de varredura para as amostras: (a-c) CAL; (d-f) CAC; (g-a) CACoxi. O destaque em (a) chama a atenção para o amido presente na amostra. O 

destaque em (b) mostra as células do parênquima. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Os resultados de MEV, apontam a existência de estruturas porosas. A Figura 20a-c 

e a Figura 21a-c, das amostras CML e CAL, respectivamente, expõem a presença de amido, 

evidenciados na Figura 20a e na Figura 21a, e de células do parênquima, marcadas na Figura 

20b e na Figura 21b, nas quais o amido apresenta aparência de grumos esféricos de formato 

homogêneo e de tamanho similar, enquanto as células do parênquima apresenta cavidades 

circulares que armazenam amido para serem utilizados posteriormente pela planta [100, 103]. 

Como esperado, as amostras carbonizadas, representadas na Figura 20d-f e na 

Figura 21d-f, sofreram alterações em suas morfologias como consequência do colapso das 

estruturas de amido, devido ao calor elevado do procedimento de carbonização, sendo 

interessante notar que as células do parênquima mantiveram suas estruturas. Logo, os 

procedimentos de carbonização degradaram o amido, mas evidenciaram as estruturas porosas 

e homogêneas das amostras.  

Nas Figura 20g-i e Figura 21g-i pode-se observar que houve, novamente, 

modificações morfológicas na estrutura dos poros presentes nas amostras. A deformação 

pronunciada não promoveu alterações significativas nas amostras, mas evidenciou a presença 

dos poros presentes na estrutura. Todavia, diferente da amostra oxidada oriunda da amêndoa 

da manga Tommy atkins, a amostra CACoxi (Figura 21g-i), mostrou superfície composta por 

maior quantidade de poros definidos, ordenados e de paredes espessas. Ainda assim, ambas as 

amostras mostraram estrutura porosa desenvolvida tornando-as atrativas para o uso como 

adsorventes.  

A estrutura dos poros, realçada nas amostras oriundas do caroço do abacate Persea 

americana, possivelmente está relacionada com o observado no estudo das propriedades físicas 

dos cartuchos, seção 5.1, na qual a amostra obtida a partir desse material apresentou menor 

massa, pois apesar de ambas as amostras, oriundas das diferentes fontes de carbono, 

preencherem completamente as navículas, Figura 13a e Figura 13b, a quantidade em massa dos 

cartuchos liofilizados oriundos do abacate Persea americana é menor em comparação com a 

quantidade em massa dos cartuchos liofilizados oriundos da manga Tommy atkins. 

Corroborando que as amostras obtidas a partir do caroço do abacate são menos densas, além de 

apresentarem menor redução em massa após o procedimento de carbonização em comparação 

à outra fonte de carbono estudada. 
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5.4  Análise termogravimétrica  

A análise termogravimétrica é uma ferramenta importante para a avaliação da 

estabilidade térmica dos materiais. Essas informações permitem estimar as melhores condições 

para os processos subsequentes, isto é, a carbonização e a oxidação, assim como auxiliam na 

verificação da estabilidade relativa dos materiais modificados. 

5.4.1  Amêndoa da manga Tommy atkins e caroço do abacate Persea americana liofilizados 

A Figura 22 apresenta os resultados da análise termogravimétrica para o cartucho 

oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins, enquanto a Figura 23 refere-se ao cartucho obtido 

a partir do caroço do abacate Persea americana, ambos liofilizados. A partir da análise desses 

resultados, os eventos termodegradativos foram identificados e são apresentados na Tabela 6 e 

na Tabela 7, onde são mostradas a temperatura inicial e final, temperatura de degradação 

máxima e a variação da massa da amostra correspondente a cada evento. 

Figura 22. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de nitrogênio, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins liofilizado, CML. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 6. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins 

liofilizado, CML, sob atmosfera de nitrogênio. 

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatur

a final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 
Referências 

I 45 187 110 -9,3 [104] 

II 255 368 307 -42,8 [105] 

III 368 446 411 -11,8 [106] 

IV 446 668 - -8,1 [106] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Figura 23. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de nitrogênio, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea americana liofilizado, CAL. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 7. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea 

americana liofilizado, CAL, sob atmosfera de nitrogênio. 

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatura 

final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 

Referênci

as 

I 38 149 100 -9,9 [104] 

II 234 387 303 -47,8 [107] 

III 387 602 - -13,1 [108] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

A amostra CML apresentou perda total de 72% da massa inicial, dividida em quatro 

eventos principais, enquanto a amostra CAL mostra que há perda de aproximadamente 71% do 

total da massa, fracionada em três eventos principais. Para CML, o primeiro evento (I), entre 

46 e 187 ℃, apresenta temperatura máxima de degradação de 110 ℃ e para CAL, primeiro 

evento (I), entre 38 e 149 ℃, com temperatura máxima de degradação próxima de 100 ℃, estão 

relacionados à evaporação de água fisicamente adsorvida no material [104].  

O segundo evento (II), mais pronunciado, acontece entre 255 e 368 ℃, com 

máximo de degradação em 307 ℃ para a amostra CML, enquanto para a amostra CAL acontece 

entre 234 e 387 ℃, com máximo de degradação em 303 ℃, relacionam-se à decomposição de 

moléculas orgânicas como, por exemplo, celulose, amido e hemicelulose [105, 107]. 

O terceiro evento (III) da amostra CML acontece entre 368 e 446 ℃, com máximo 

de degradação em 411 ℃, já para a amostra CAL o terceiro evento (III) sem máximo de 

degradação, acontece entre 387 e 602 ℃, ambos referem-se à decomposição dos resíduos 

resultantes do evento II em compostos ácidos, seguidos pela formação de resíduos finais 

(cinzas) [106, 108]. O quarto evento (IV), amostra CML, acontece entre 446 e 668 ℃, sem 

máximo de degradação, está relacionada à degradação da lignina e a pirólise do carvão vegetal 

[106]. 

É notório que ambas as amostras liofilizadas possuem tendência de degradação 

semelhante, com perda de massa total estimada entre 71 e 72% em massa. Esse comportamento 

é esperado, em decorrência da temperatura de degradação ser dependente da composição das 

amostras [108] e, quando comparadas, verifica-se que ambas possuem composição similares. 
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5.4.2  Amêndoa da manga Tommy atkins e caroço do abacate Persea americana carbonizados  

Para o cartucho procedente da amêndoa da manga Tommy atkins, obteve-se as 

curvas de TG/DTG apresentadas na Figura 24. Do mesmo modo, tem-se na Figura 25 o 

resultado de termogravimetria obtido para o cartucho do caroço do abacate Persea americana. 

Ambas as amostras estavam carbonizadas e a partir dessa análise, foi possível identificar os 

eventos termodegradativos, expostos nas Tabelas 8 e 9. De modo igual, para as duas amostras 

são mostradas a temperatura inicial e final, além da temperatura de degradação máxima e a 

variação da massa da amostra concernente a cada evento. 

Figura 24. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de ar sintético, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins carbonizado, CMC. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 8. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins 

carbonizado, CMC, sob atmosfera de ar sintético. 

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatura 

final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 
Referências 

I 37 115 67 -6,5 [28] 

II 326 599 532 -81,4 [109] 

III 599 645 616 -6,6 [110] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

Figura 25. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de ar sintético, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea americana carbonizado, CAC.  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
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Tabela 9. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea 

americana carbonizado, CAC, sob atmosfera de ar sintético. 

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatura 

final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 
Referências 

I 39 129 79 -3,3 [108] 

II 285 567 531 -82,3 [111] 

III 567 594 573 -7,9 [112] 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

A amostra CMC apresenta perda correspondente à aproximadamente 95% do total 

da massa, dividida em três eventos principais e a perda total de massa da amostra CAC 

corresponde à 93,5 %, também dividida em três eventos principais. Para a amostra CMC, o 

primeiro evento (I), entre 37 e 115 ℃, apresenta temperatura máxima de degradação próxima 

de 67 ℃, já para a amostra CAC, o primeiro evento (I), entre 39 e 129 ℃, apresenta temperatura 

máxima de degradação próxima de 79 ℃, ambos associados à evaporação de água fisicamente 

adsorvida no material [28, 108]. 

O segundo evento (II) na amostra CMC, é o mais pronunciado e acontece entre 326 

e 599 ℃, com máximo de degradação em 532 ℃ e na amostra CAC, acontece entre 285 e 

567 ℃, com máximo de degradação em 531 ℃, indica a possibilidade da reação, expressa 

como: C(s) + O₂(g) → CO₂(g) + CO(g), esteja ocorrendo [109, 111] . 

Por fim, para amostra CMC, o terceiro evento (III) acontece entre 599 e 645 ℃, 

com máximo de degradação em 616 ℃  e para a CAC, ocorre entre 567 e 594 ℃, com máximo 

de degradação em 573 ℃, referem-se à lenta degradação da matriz de carbono resistente ao 

processo de carbonização e pode referir-se, consequentemente, à efetivação da estrutura porosa 

[110, 112]. 

Novamente, nota-se um comportamento similar na degradação de ambas as 

amostras carbonizadas, que apresentaram perda de massa total de 95.0% e 93,5%. Esses 

resultados são esperados devido a relação entre a temperatura de degradação e a composição 

das amostras, as quais são similares. 
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5.4.3  Amêndoa da manga Tommy atkins e caroço do abacate Persea americana oxidados 

As análises termogravimétricas para os cartuchos oxidados, procedentes da 

amêndoa da manga Tommy atkins e caroço do abacate Persea americana, podem ser 

visualizados nas Figura 26 e Figura 27, respectivamente. Ambas as amostras foram 

carbonizadas e posteriormente oxidadas com HNO₃ 65%, como resultado é possível identificar 

os eventos termodegradativos que estão expostos nas tabelas Tabela 10 e Tabela 11, junto as 

temperaturas iniciais e finais e de degradação máxima, além da variação da massa das 

respectivas amostras em cada evento. 

Figura 26. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de ar sintético, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins carbonizado e 

posteriormente oxidado, CMCoxi. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 10. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo da amêndoa da manga Tommy atkins 

carbonizado posteriormemte oxidado, CMCoxi, sob atmosfera de ar sintético.  

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatura 

final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 
Referências 

I 30 129 82 -15,4 [113] 

II 213 363 316 -19,5 [114] 

III 407 588 516 -61,6 [115] 

IV 599 648 614 -3,3 [110] 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Figura 27. Curvas de TG/DTG obtidas sob atmosfera de ar sintético, com razão de aquecimento 

25 ℃/10 (℃/min) /800 ℃, para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea americana carbonizado e 

posteriormente oxidado, CACoxi. 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 



64 

Tabela 11. Eventos termodegradativos evidenciados para o cartucho oriundo do caroço do abacate Persea 

americana carbonizado posteriormente oxidado, CACoxi, sob atmosfera de ar sintético. 

Eventos 
Temperatura 

inicial (℃) 

Temperatura 

final (℃) 

Temperatura 

máxima de 

eliminação (℃) 

∆m 

(%) 
Referências 

I 29 149 91 -14,0 [113] 

II 207 593 523 -79,0 [115] 

III 605 660 628 -6,3 [112] 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

A amostra CMCoxi mostra perda de massa correspondente à 99,8% do total da 

massa, dividida em quatro eventos principais, enquanto a amostra CACoxi possui perda total 

de massa igual à 99,3% dividida em três eventos principais. Na amostra CMCoxi, observa-se a 

primeira perda de massa, na faixa de temperatura 30-129 ℃, com degradação máxima em 

82 ℃, ao passo que para a mostra CACoxi o evento I ocorre entre 29 e 149 ℃, apresentando 

temperatura de degradação máxima em 91 ℃, ambos relacionados à perda de água residual no 

carbono [113].  

O segundo evento (II) da amostra CMCoxi está relacionado à decomposição dos 

precursores [114], que ocorre entre 213 e 363 ℃, sendo eles os grupos aminas resultantes da 

oxidação promovida pelo tratamento com HNO₃ 65%, como identificado no espectro de IV 

obtido para a amostra oriunda da amêndoa da manga Tommy atkins oxidada (CMCoxi), vide 

página 46, ao qual ocorre com temperatura de degradação máxima em 316 ℃. 

Na mesma proporção que tem-se o evento III para a amostra CMCoxi, há o evento 

II para a amostra CACoxi, que referem-se a decomposição dos grupos de oxigênio de 

superfície, adquiridos após o procedimento de oxidação, aos quais liberam CO e CO₂ entre 100 

e 600 ℃ [115], com temperatura máxima de degradação em 516 ℃ para a primeira amostra e 

523 ℃ para a segunda amostra.  

Por fim, tem-se a degradação da matriz de carbono oxidada resistente ao processo 

de carbonização, com temperatura de degradação máxima em 614 ℃, referindo-se ao quarto 

evento (IV) da amostra CMCoxi, ao mesmo tempo que para amostra CACoxi está relacionada 

ao terceiro evento (III) e ocorre na temperatura de degradação máxima igual à 628 ℃ [110, 

112]. 
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Assim como foi observado para as amostras liofilizadas e carbonizadas, mais uma 

vez, é possível notar comportamento similar na degradação das duas amostras oxidadas, que 

apresentaram perda de massa total de 99,8% e 99,3%. Resultados esses esperados em razão da 

similaridade entre a temperatura de degradação e a composição das amostras. 

5.5  Ensaios de adsorção em batelada 

Para indicar o principal mecanismo envolvido na adsorção dos íons Cd²⁺, Cu²⁺ e 

Pb²⁺ nos cartuchos carbonizados (C_C) e oxidados (C_Coxi), provindos tanto da amêndoa da 

manga Tommy atkins (CMC e CMCoxi) quanto do caroço do abacate Persea americana (CAC 

e CACoxi), foram aplicados os modelos cinéticos mais usuais reportados na literatura 

especializada, fazendo-se uso das equações de pseudo-primeira ordem, de pseudo-segunda 

ordem e de difusão intrapartícula. Além disso, também foi realizado o estudo inerente às 

isotermas de adsorção para descrever as interações entre o adsorvente e o adsorvato em 

diferentes concentrações de equilíbrio, na qual contribuem para uma melhor avaliação do 

sistema em estudo. 

5.5.1  Cinética de adsorção 

A Figura 28 apresenta os perfis cinéticos dos modelos de pseudo-primeira ordem e 

de pseudo-segunda ordem enquanto a Figura 29 expõe os modelos de difusão intrapartícula, 

ambos aplicados aos valores experimentais obtidos para os carbonos porosos, oriundos da 

amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do abacate Persea americana, carbonizados 

(CMC e CAC) e oxidados (CMCoxi e CACoxi), respectivamente. 
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Figura 28. Modelos de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem aplicados à adsorção de íons metálicos em carbonos porosos bases [a) c) e) e g)] e carbonos porosos 

oxidados [b) d) f) e h)] e suas respectivas regressões lineares. Concentração multielementar de 0,1 mmol L⁻¹, pH = 5,0 e 20 mg dos adsorventes CMC, CMCoxi, CAC e CACoxi.

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021).
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Figura 29. Modelo cinético de difusão intrapartícula aplicados à adsorção de íons metálicos em carbonos porosos 

bases [a) CMC e c) CAC] e carbonos porosos oxidados [b) CMCoxi e d) CACoxi] e suas respectivas regressões 

lineares. Concentração multielementar de 0,1 mmol L⁻¹, pH = 5,0 e 20 mg dos adsorventes CMC, CMCoxi, CAC 

e CACoxi. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 12. Parâmetros dos modelos cinéticos de adsorção para o adsorvente CMC referente aos íons metálicos 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em mg g⁻¹. 

  CMC   

  Cd²⁺ Cu²⁺ Pb²⁺ 

 Ce 0,0869 0,0525 0,0536 

 Qexp 0,0243 0,0612 0,0585 

 Qc 0,0064 0,0077 0,0089 

 K1 0,0050 0,0041 0,0019 

Pseudo-primeira ordem R² 0,4616 0,5636 -0,2010 

 SQE 2,9 × 10⁻⁴ 4,3 × 10⁻⁴ 4,8 × 10⁻⁴ 

 Qc 0,0221 0,0582 0,0496 

 K2 13,78 10,56 619,20 

Pseudo-segunda ordem R² 0,9986 0,9997 0,9685 

 SQE 8,9 × 10⁻⁶ 1,3 × 10⁻⁴ 6,8 × 10⁻⁴  

 K 4,9 × 10⁻⁴ 4,3 × 10⁻⁴ 4,4 × 10⁻⁴ 

Difusão intrapartícula R² 0,5731 0,5059 -0,1060 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Tabela 13. Parâmetros dos modelos cinéticos de adsorção para o adsorvente CMCoxi referente aos íons metálicos 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em mg g⁻¹. 

  CMCoxi   

  Cd²⁺ Cu²⁺ Pb²⁺ 

 Ce 0,0435 0,0355 0,0029 

 Qexp 0,0698 0,0825 0,1331 

 Qc 0,0491 0,0611 0,0786 

 K1 0,0094 0,0124 0,0078 

Pseudo-primeira ordem R² 0,2844 0,3857 0,6049 

 SQE 1,4 × 10⁻² 2,2 × 10⁻² 4,3 × 10⁻² 

 Qc 0,0608 0,0719 0,1219 

 K2 1,37 0,93 0,67 

Pseudo-segunda ordem R² 0,9402 0,9789 0,9835 

 SQE 2,6 × 10⁻³ 2,2 × 10⁻³  7,2 × 10⁻³ 

 Kf 3,2 × 10⁻³ 4,3 × 10⁻³ 4,7 × 10⁻³ 

Difusão intrapartícula R² 0,3434 0,7908 0,6234 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 14. Parâmetros dos modelos cinéticos de adsorção para o adsorvente CAC referente aos íons metálicos 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em mg g⁻¹. 

  CAC   

  Cd²⁺ Cu²⁺ Pb²⁺ 

 Ce 0,0781 0,0483 0,0519 

 Qexp 0,0311 0,0673 0,0602 

 Qc 0,0121 0,0115 0,0168 

 K1 0,0011 0,0013 0,0018 

Pseudo-primeira ordem R² 0,1208 0,2623 0,5023 

 SQE 1,0 × 10⁻³ 9,3 × 10⁻⁴ 2,0 × 10⁻³ 

 Qc 0,0214 0,0593 0,0482 

 K2 19,91 8,09 13,79 

Pseudo-segunda ordem R² 0,9977 0,9987 0,9977 

 SQE 5,4 × 10⁻⁵ 2,7 × 10⁻⁴ 5,4 × 10⁻⁵  

 Kf 2,3 × 10⁻⁴ 2,1 × 10⁻⁴ 4,8 × 10⁻⁴ 

Difusão intrapartícula R² 0,1370 0,1208 0,6211 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Tabela 15. Parâmetros dos modelos cinéticos de adsorção para o adsorvente CACoxi referente aos íons metálicos 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em mg g⁻¹. 

  CACoxi   

  Cd²⁺ Cu²⁺ Pb²⁺ 

 Ce 0,0224 0,0313 0,0023 

 Qexp 0,0986 0,0883 0,1312 

 Qc 0,0658 0,0315 0,0609 

 K1 0,0016 -0,0025 0,0152 

Pseudo-primeira ordem R² -0,1089 0,5524 0,8052 

 SQE 2,6 × 10⁻² 6,9 × 10⁻³ 2,3 × 10⁻² 

 Qc 0,0938 0,0734 0,1279 

 K2 0,26 0,63 0,96 

Pseudo-segunda ordem R² 0,9609 0,9495 0,9923 

 SQE 2,8 × 10⁻³ 1,3 × 10⁻³  1,4 × 10⁻³   

 Kf 4,4 × 10⁻³ 3,5 × 10⁻³ 3,5 × 10⁻³ 

Difusão intrapartícula R² 0,9973 0,8449 0,9010 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Os modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, de pseudo-segunda ordem e de 

difusão intrapartícula foram testados com o objetivo de determinar o comportamento cinético, 

de concordância com os dados experimentais, dos processos de adsorção dos íons metálicos 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ conforme os parâmetros cinéticos obtidos através das equações vistas na seção 

4.3, dos perfis apresentados nas Figura 28 e Figura 29 e dos valores mostrados nas Tabelas A, 

B, C e D, expostas no apêndice. 

Os coeficientes de determinação (R²) para os modelos de pseudo-primeira ordem, 

que variaram de -0,2010 a 0,8052, não se mostraram adequados para explicar a cinética de 

adsorção dos metais para nenhum dos materiais à base de carbono estudados. Além disso, os 

valores calculados da quantidade adsorvida (Qc) para os modelos de pseudo-primeira ordem 

diferiram-se dos valores da quantidade adsorvida experimental (Qexp). Resultâncias esperadas 

pois comumente o modelo de pseudo-primeira ordem é adequado para descrever processos 

apenas em períodos iniciais, inclusive há trabalhos que reportam resultados semelhantes, não 

obtendo boas correlações, como Moreira (2008).  

Por outro lado, os coeficientes de determinação (R²) para o modelo de pseudo-

segunda ordem foram superiores a 0,94, geralmente em torno de 0,99, para os materiais 

adsorventes CMC, CAC, CMCoxi e CACoxi, indicando que a adsorção dos metais avaliados, 

Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺, segue esse modelo cinético. O modelo de pseudo-segunda ordem sugere que 

o processo de adsorção envolve, principalmente, mecanismos de quimissorção entre os metais 

avaliados e os grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente [116], este mecanismo 

dominante foi confirmado pela obtenção dos valores de Qc maiores para materiais oxidados 

em comparação aos materiais base. Contudo, também há fissisorção, pois o modelo cinético de 

pseudo-segunda ordem não limita a adsorção a um único mecanismo, devendo coexistir tanto 

o mecanismo de adsorção física quanto de adsorção química dos íons metálicos nos materiais 

adsorvente [117]. 

Não obstante, tem-se que os valores calculados da quantidade adsorvida (Qc) pela 

equação de pseudo-segunda ordem foram os que mais se aproximaram dos valores de Qexp, 

referente a quantidade do metal adsorvida no equilíbrio, o que fortalece que os materiais CMC, 

CMCoxi, CAC e CACoxi seguem o modelo cinético de pseudo-segunda ordem.  

Diante disso, tem-se que os resultados sugerem que o processo de adsorção dos íons 

metálicos Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb² pelos materiais porosos à base de carbono, CMC, CMCoxi, CAC e 

CACoxi, em solução multielementar, seguem o modelo de pseudo-segunda ordem. 
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Também foram obtidos os gráficos de q versus t0,5, Figura 29, para o modelo de 

difusão intrapartícula, o qual preconiza que se o gráfico apresentar comportamento linear e 

passar pela origem o mecanismo de adsorção predominante é o de difusão [72]. Contudo, os 

comportamentos dos gráficos e os valores dos coeficientes de correlação, presentes nas Tabelas 

A, B, C e D expostas no apêndice, mostraram não haver correlações lineares, nem obstante, 

uma reta que passasse pela origem para nenhum dos materiais estudados.  
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5.5.2  Isotermas de adsorção 

As isotermas de adsorção descrevem as interações entre o adsorvente e o adsorvato 

em diferentes concentrações de equilíbrio, contribuindo para melhor avaliar o sistema em 

estudo. Para esse trabalho, foram realizados testes em sistemas multielementares, como 

mostram as Figura 30, Figura 31 e Figura 32. 

Figura 30. Isotermas experimentais de Cu²⁺ em sistema de multicomponentes para os adsorventes: a) CMC, b) 

CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi. 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 16.  Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para o íon Cu²⁺ referente aos adsorventes: a) CMC, 

b) CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi em mg g⁻¹. 

   Íon Cu²⁺   

  a) CMC b) CMCoxi c) CAC d) CACoxi 

 Qexp 0,1450 0,3769 0,0874 0,1384 

 Qmáx 0,1923 0,4175 0,0855 0,2054 

Langmuir KL 3,25 12,47 11,05 2,57 

 R² 0,9753 0,9027 0,8470 0,9480 

 SQE 4,8 × 10⁻⁴ 0,0147 4,9 × 10⁻⁴ 6,4 × 10⁻⁴ 

 nF 1,9904 3,1548 2,8730 1,7462 

 KF 0,1652 0,4635 0,0918 0,1707 

Freündlich 1/n 0,5024 0,3170 0,3481 0,5727 

 R² 0,9816 0,9449 0,9611 0,9883 

 SQE 0,0217 0,3627 1,2 × 10⁻⁴ 0,0136 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

De acordo com o comportamento dos dados apresentados na Figura 30 e com os 

valores de R², apresentados na Tabela 16, pode-se verificar que os materiais em estudos se 

ajustaram ao mesmo modelo isotérmico. Para os ensaios com o íon Cu²⁺, os materiais 

adequaram-se melhor ao modelo de isoterma de Freündlich, sugerindo a presença de vários 

tipos de sítios de adsorção, os quais apresentam diferentes energias adsortivas [118]. Também 

observa-se que as isotermas apresentaram comportamento favorável, como visto na seção 2.3.3, 

informando que as massas dos adsorbatos retidas por unidade de massa do adsorvente são altas 

para uma baixa concentração de equilíbrio do adsorbato na fase líquida [83].   

Além disso, verifica-se que as amostras CMCoxi e CACoxi apresentaram os 

maiores valores de Qmáx para o íon Cu²⁺, dados referentes a capacidade máxima de adsorção, 

seguindo as ordens CMCoxi > CMC e CACoxi > CAC, corroborando com o exposto nos 

estudos acerca dos modelos cinéticos, seção 5.5.1, ao qual informa há o prevalecimento da 

quimissorção entre os metais avaliados e os grupos funcionais presentes na superfície dos 

adsorventes oxidados, CMCoxi e CACoxi.  

Em relação aos valores dos parâmetros de Freündlich, nF, e da constante de 

Freündlich, KF, para o primeiro observa-se que os processos de adsorção do íon metálico Cu²⁺, 

em todos os materiais, CMC, CMCoxi, CAC e CACoxi, foram favoráveis, pois obteve-se 

valores de nF > 1, indicando fortes interação entre o adsorvato e o adsorvente e a distribuição 
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heterogênea dos sítios ativos na superfície desses materiais [71], para a segunda tem-se a 

associação da afinidade de adsorção do íon metálico em solução à fase sólida, aos quais os 

valores mais baixos indicam que a maior parte do íon Cu²⁺ permanece em solução e está 

disponível para adsorção [119]. 

Além disso, o parâmetro KL indica a afinidade entre o íon Cu²⁺ e as superfícies 

sólidas dos materiais, ao quais os valores elevados apontam maior afinidade entre o adsorbato 

e o adsorvente [120].  

Figura 31. Isotermas experimentais de Pb²⁺ em sistema de multicomponentes para os adsorventes: a) CMC, b) 

CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 17. Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para o íon Pb²⁺ referente aos adsorventes: a) CMC, 

b) CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi em mg g⁻¹. 

   Íon Pb²⁺   

  a) CMC b) CMCoxi c) CAC d) CACoxi 

 Qexp 0,0656 0,4530 0,0456 0,0983 

 Qmáx 0,0424 0,4746 0,0489 * 

Langmuir KL 33,38 30,79 8,96 1,79 

 R² 0,9693 0,9336 0,8561 0,9720 

 SQE 2,3 × 10⁻⁵ 0,01618 1,1 × 10⁻⁴ 2,5 × 10⁻⁴ 

 nF 6,6161 4,3975 2,6676 1,3062 

 KF 0,0445 0,5613 0,0525 0,2882 

Freündlich 1/n 0,1511 0,2274 0,3749 0,7655 

 R² 0,8563 0,9016 0,9517 0,9975 

 SQE 0,0038 0,6615 3,71 × 10⁻⁵ 0,0029 

*Valor não determinado, pois o procedimento não alcançou o equilíbrio. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Em concórdia com o observado na Figura 31 e na Tabela 17, infere-se que os 

materiais em estudo se ajustaram a modelos isotérmicos distintos. Os materiais CMC e 

CMCoxi adequaram-se melhor ao modelo de isotermas de Langmuir, o que sugere uma 

adsorção homogênea na superfície desses materiais [121]. Enquanto o adsorvente CAC 

adequou-se melhor ao modelo isotérmico de Freündlich, sugerindo a presença de vários tipos 

de sítios de adsorção, os quais apresentam diferentes energias adsortivas. Apesar dos materiais 

acima terem alcançado o equilíbrio no tempo t = 360 min, o mesmo não ocorreu para o 

adsorvente CACoxi, logo não se pode inferir qual o comportamento essa amostra se adequa, 
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sendo necessário a realização desse procedimento com tempo de duração maior para 

possibilitar que o equilíbrio seja atingido e conferir precisão à análise. 

Também pode-se verificar que as isotermas dos materiais CMC, CMCoxi e CAC, 

se comportaram de modo favorável, como visto na seção 2.3.3, informando que as massas dos 

adsorbatos retidas por unidade de massa do adsorvente são altas para uma baixa concentração 

de equilíbrio do adsorbato na fase líquida. Enquanto para o material CACoxi é observado o 

comportamento linear, indicando que a massa do adsorvato retida por unidade de massa do 

adsorvente é proporcional à concentração de equilíbrio do adsorbato na fase líquida [83].  

Ainda é possível observar que, para o íon Pb²⁺, o adsorvente CMCoxi apresentou o 

maior valor de Qmáx, referente a capacidade máxima de adsorção, seguindo a ordem 

CMCoxi > CMC, resultado este também condizente com o que se refere nos estudos de cinética 

de adsorção, seção 5.5.1. Como não se tem o valor de Qmáx para a amostra CACoxi, não foi 

possível realizar a mesma comparação para os materiais oriundos do caroço do abacate Persea 

americana.  

Em relação ao parâmetro de Freündlich, nF, verifica-se que os processos de 

adsorção do íon metálico Pb²⁺, nos matérias CMC, CMCoxi, CAC e CACoxi são favoráveis, 

pois os valores de nF foram superiores à 1, indicando fortes interação entre o adsorvato e o 

adsorvente [122]. Nota-se também que os valores da constante de interação 

adsorvato/adsorvente, KL, são superiores para os materiais provenientes da amêndoa da manga 

Tommy atkins, CMC e CMCoxi quando comparamos o procedimento do íon Pb²⁺ com o do íon 

Cu²⁺, indicando interações mais fortes entre esses adsorventes e o íon Pb²⁺ [119].  
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Figura 32. Isotermas experimentais de Cd²⁺ em sistema de multicomponentes para os adsorventes: a) CMC, b) 

CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi. 

  

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 
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Tabela 18. Parâmetros dos modelos de isotermas de adsorção para o íon Cd²⁺ referente aos adsorventes: a) CMC, 

b) CMCoxi, c) CAC e d) CACoxi em mg g⁻¹.  

   Íon Cd²⁺   

  a) CMC b) CMCoxi c) CAC d) CACoxi 

 Qexp 0,6542 0,6414 0,5887 0,5288 

 Qmáx * * * * 

Langmuir KL 0,13 1,15 0,32 0,11 

 R² 0,9896 0,9496 0,9648 0,9984 

 SQE 0,0054 0,0230 0,0166 3,0 × 10⁻⁴ 

 nF 1,0713 1,5371 1,1065 1,0473 

 KF 0,6766 0,6744 0,6174 0,4601 

Freündlich 1/n 0,9333 0,6506 0,9038 0,9548 

 R²  0,9998 0,9936 0,9580 0,9979 

 SQE 0,0056 0,2141 0,0198 4,0 × 10⁻⁴ 

*Valor não determinado, pois o procedimento não alcançou o equilíbrio. 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

Tal como à amostra CACoxi nas isotermas experimentais para o íon metálico Pb²⁺, 

verificou-se o mesmo para os adsorventes CMC, CMCoxi, CAC e CACoxi no procedimento 

de adsorção do íon metálico Cd²⁺. Logo, de acordo com comportamento dos dados apresentados 

na Figura 32, infere-se que o equilíbrio não foi atingido nesse procedimento, não sendo possível 

verificar à quais modelos isotérmicos os materiais em estudos se ajustariam. Nota-se apenas 

que o comportamento linear é indicativo que as massas de adsorvatos retidas por unidade de 

massa dos adsorventes são proporcionais às concentrações de equilíbrio dos adsorbatos na fase 

líquida. Pode-se, deste modo, inferir a existência de fortes interação entre o adsorvato e 

adsorvente, devido aos valores da constante de Freündlich, nF, serem superiores à 1 para o 

processo de adsorção do íon metálico Cd²⁺ em ambos os materiais.  
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6  CONCLUSÃO 

Os cartuchos de carbono porosos oriundos da amêndoa da manga Tommy atkins e 

do caroço do abacate Persea americana foram eficientemente preparados por meio da adoção 

de uma estratégia de liofilização seguida de carbonização. Esses procedimentos promoveram a 

remoção do hidrogênio e oxigênio dos materiais, levando à formação de uma estrutura baseada 

em carbono. 

As propriedades morfológicas dos carbonos porosos foram pouco afetadas pela 

modificação química que objetivava a oxidação parcial dos cartuchos para, assim, permitir 

posterior aplicação na adsorção de íons metálicos Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ em meio aquoso. 

Os resultados obtidos na técnica de espectroscopia na região do infravermelho 

mostraram que ambas as fontes de carbonos, apesar de origens distintas, apresentam 

composição similar, além de possibilitar a verificação da presença dos principais responsáveis 

pela adsorção dos íons metálicos, os grupos funcionais presentes nos materiais oxidados. Os 

cartuchos também apresentam, como evidenciado nas análises de microscopia eletrônica de 

varredura, padrão de poros definidos e homogêneos. Além disso, os materiais obtidos a partir 

da amêndoa da manga Tommy atkins e do caroço do abacate Persea americana mostraram 

comportamento termodegradativo semelhante, tanto para as amostras liofilizadas quanto para 

as amostras carbonizadas e oxidadas. 

A cinética de adsorção indicou que o equilíbrio de adsorção multielementar foi 

atingido em 360 min, pH = 5,0, para a maioria dos materiais, exceto para os procedimentos 

realizados com o íon Cd²⁺ e para a amostra CACoxi do procedimento realizado para o Pb²⁺. 

Todavia, para ambos os sistemas metálicos, todos os materiais seguiram o modelo de pseudo-

segunda ordem, indicando que quimissorção é o mecanismo que prevalece na adsorção dos 

íons metálicos Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺ nos materiais estudados. 

Os dados de equilíbrio dos sistemas de multicomponentes mostraram que os 

mecanismos de adsorção seguem o modelo de Freundlich ou de Langmuir. Ressaltando que 

não foi possível determinar à qual modelo as amostras CACoxi, no mecanismo de adsorção 

para o íon Pb²⁺, e todas as amostras no mecanismo de adsorção para o íon Cd²⁺ seguem, pois 

em nenhum desses procedimentos o equilíbrio foi alcançado. 

De modo geral, os resultados apresentados apontam que os materiais porosos de 

carbono oxidados apresentam grande potencial, em termos de composição, estabilidade térmica 
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e morfologia, para serem aplicados como adsorventes no tratamento de efluentes contendo os 

íons metálicos Cd²⁺, Cu²⁺ e Pb²⁺.  
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