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RESUMO 

 

O fosfato é apontado como principal responsável pelo enriquecimento nutricional de 

rios e lagos, desencadeando o fenômeno de eutrofização e floração de grupos algais tóxicos. 

A remoção desse poluente por adsorção é um dos processos mais prático e econômico, e tem 

impulsionado investigações por adsorventes alternativos e de baixo custo, a exemplo de 

carvões ativados preparados a partir de materiais lignocelulósicos. O presente trabalho tem 

como objetivo avaliar a eficiência do carvão ativado preparado a partir do lodo de esgoto, em 

diferentes fases de estabilização, na remoção do fosfato em soluções aquosas. As amostras do 

lodo foram provenientes da Estação de Tratamento de Esgoto do Contorno de Feira de 

Santana, Bahia. As amostras do carvão ativado foram preparadas em forno tubular numa 

temperatura de 450ºC, sob atmosfera inerte por 1 hora. Os adsorventes foram caracterizados 

por análises químicas de CHN, EDX e difração de raios X. Os ensaios de adsorção foram 

realizados a temperatura ambiente em uma suspensão de 0,3 g do adsorvente com 30 mL de 

solução contendo fosfato, no intervalo de concentração de 10 a 50 mg L
-1

. Os experimentos 

foram realizados no intervalo de pH 2–10. Observou-se que a remoção do fosfato nas 

amostras de carvão ativado preparados a partir do lodo da ETE-Contorno diminui com a 

diminuição do pH. Esse comportamento sugere uma instabilidade estrutural em soluções com 

valores baixos de pH. Os dados cinéticos foram melhor descritos pelo mecanismo de pseudo-

segunda ordem e o equilíbrio atingido após 6 horas. A isoterma de adsorção obedece a 

equação de Langmuir. Os resultados da adsorção indicaram que a melhor amostra para 

preparar carvão ativado da ETE-Contorno é o lodo LEC07, amostra que permaneceu 60 dias 

no leito de secagem.  

 

 

Palavra-chave: Fosfato, lodo de esgoto, carvão ativado, pirólise, adsorção. 
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ABSTRACT 

 

Phosphate is named as the main reason for the nutritional enrichment of rivers and 

lakes, promoting the eutrophication phenomenon and flowering of toxic algal groups. The 

removal of this pollutant by adsorption is one of the most practical and economical processes, 

and has driven research for alternative and inexpensive adsorbents, like activated carbons 

prepared from lignocellulosic material. This work aims to evaluate the efficiency of activated 

carbons prepared from sewage sludge at different stages of stabilization in phosphate removal 

from aqueous solutions. The sludge samples were from the wastewater treatment plants in 

Feira de Santana, Bahia: ETE Contorno. The adsorbents were prepared by pyrolysis of 

sewage sludge at 450
º
C, under inert atmosphere by 1 hour. The adsorbents were characterized 

by CHN chemical analyses, EDX and X-ray diffraction The adsorption test were carried out at 

room temperature in the suspension of 0.3 g adsorbent with 30 mL phosphate solution, in the 

range of 10 to 50 mg L
-1

. The experiments were done in the pH range 2–10. It was observed 

that removal of the phosphate on the samples decreases with decrease pH. This behavior 

suggests a structural instability of samples below pH values. The adsorption kinetics data 

were best described by the pseudo-second-order rate equation, and equilibrium was achieved 

after 6 hours. The adsorption isotherms obey the Langmuir equation. The adsorption results 

indicated that the best sample for preparing activated carbon from ETE-Contorno is LEC07, 

sample that remained after 60 days in drying bed. 

 

 

Keyword: Phosphate, sewage sludge, activated carbon, pyrolysis, adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Elevadas concentrações de fosfato apresentam efeitos negativos nos ambientes 

aquáticos. O principal problema oriundo da disponibilidade excessiva desse nutriente 

está relacionado ao processo de eutrofização que, por sua vez, desencadeia uma série de 

outros problemas ambientais.  

O processo de eutrofização se caracteriza pelo crescimento desordenado das 

plantas aquáticas e também de algumas espécies de algas. Nestas condições, a 

população microbiana responsável pela degradação da matéria orgânica das plantas e 

algas aumenta exponencialmente e, consequentemente a demanda de oxigênio, podendo 

ocasionar a morte de peixes e de outros organismos aquáticos por asfixia (BARRETO et 

al., 2013). Além dos impactos ambientais, a eutrofização também resulta em aumento 

nos custos do tratamento da água para abastecimento público. 

O fosfato presente nos ambientes aquáticos tem origem de fontes naturais e 

artificiais. Dentre as fontes naturais, as rochas fosfatadas da bacia de drenagem 

constituem a fonte básica de fosfato. Das fontes artificiais, as mais importantes são às 

descargas de esgotos sanitários, resultado dos detergentes domésticos empregados em 

larga escala. No caso dos efluentes industriais, o fosfato é proveniente das indústrias de 

fertilizantes, pesticidas e químicas em geral (ESTEVES, 1998). 

Para a remoção do fosfato nos esgotos sanitários pode-se recorrer a processos 

físico-químicos ou biológicos. Os processos biológicos apresentam uma elevada 

complexidade operacional por serem altamente dependentes do comportamento da 

biomassa ativa. Quanto aos processos físico-químicos, estes apresentam maior 

flexibilidade podendo ser mais facilmente adaptados aos sistemas de tratamento de 

esgotos.  

Dentre os processos físico-químicos para remoção de fosfato, a adsorção tem se 

destacado devido sua elevada eficiência e facilidade de utilização. Este processo 

consiste basicamente na acumulação do poluente sobre a superfície de um material 

adsorvente, a exemplo, o carvão ativado. 

O carvão ativado pode ser preparado a partir de diversos tipos de matéria-prima, 

desde que a fonte tenha uma rica composição carbonácea. Esta é uma das razões pela 

qual o lodo de esgoto vêm sendo estudado como precursor para produção deste 

adsorvente. Além disso, esta transformação é uma alternativa interessante para a 
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destinação final desse subproduto das Estações de Tratamento de Esgoto. As 

destinações mais comuns para o lodo de esgoto têm sido as disposições em aterros 

sanitários, uso agrícola e disposição superficial. Os problemas relacionados às 

disposições em aterros são referentes à disponibilidade de áreas e aumento na geração 

de lixiviados. Dentre as limitações do uso agrícola, tem sido citada a presença de 

patógenos e substâncias químicas tóxicas, tais como metais pesados. E a disposição 

superficial que é considerada uma prática inadequada devido aos problemas citados 

(JINDAROM et al., 2007).  

Portanto, transformar esse subproduto em um adsorvente, através do processo de 

pirólise, apresenta-se como uma proposta interessante, por apresentar inúmeras 

vantagens como redução significativa do volume, eliminação dos agentes patogênicos, 

mineralização dos constituintes orgânicos e também a valorização econômica do lodo. 

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar a eficiência do adsorvente preparado 

a partir do lodo de esgoto na remoção do fosfato em soluções aquosas. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 GERAL  

 O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficiência do carvão ativado preparado 

a partir do lodo de esgoto, em diferentes fases de estabilização, na remoção do 

fosfato em soluções aquosas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Avaliar a influência do tempo de permanência do lodo de esgoto no leito de 

secagem na preparação do carvão ativado; 

 Caracterizar as amostras de carvão ativado; 

 Verificar o efeito do pH no processo de adsorção do fosfato; 

 Estudar a cinética de adsorção do fosfato sobre o carvão ativado; 

 Determinar os dados de equilíbrio na adsorção do fosfato em solução aquosa 

sobre amostras de carvão ativado. 

 Avaliar o ajuste dos modelos de isotermas de Langmuir e Freundlich aos dados 

de equilíbrio. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 FOSFATO  

Na limnologia, fosfato é a denominação utilizada para se referir às diferentes 

formas de fósforo presentes na água: fosfato particulado (P-particulado), fosfato 

orgânico dissolvido (P-orgânico dissolvido), fosfato inorgânico dissolvido ou 

ortofosfato (P-orto), fosfato total dissolvido (P-total dissolvido) e fosfato total (P-total). 

Todas essas formas, também chamadas de frações do fósforo, são importantes, no 

entanto, o ortofosfato assume maior relevância por ser a principal forma assimilada 

pelos vegetais aquáticos. Desta maneira, a sua quantificação torna-se indispensável no 

controle da qualidade da água (ESTEVES, 1998). 

O esquema, apresentado na Figura 1, mostra como é realizado a determinação 

das frações do fosfato na água. A separação das espécies ocorre por meio da filtração 

em membrana de 0,45µm de porosidade, em que no material retido, encontra-se a fração 

particulada (orgânico e inorgânico) e no material filtrado a fração dissolvida 

(ortofosfato).  

 

Figura 1: Esquema da determinação das frações do fosfato presentes na água. 

 

Fonte: (ESTEVES, 1998) 
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Historicamente, desde do século passado já dispunha-se de dados sobre 

concentrações de fosfato em águas. No entanto, os métodos de quantificação utilizados 

naquela época eram pouco sensíveis e, como consequência, muitos corpos d’águas tidos 

como livres de fosfato, na realidade, apresentavam baixas concentrações. Somente com 

a introdução, em 1921, do método colorimétrico, utilizando molibdato de amônio, foi 

possível elevar a sensibilidade na detecção do fosfato, mesmo em baixas concentrações 

(ESTEVES, 1998). 

Na água, o ortofosfato ou fosfato solúvel é representado pelos íons inorgânicos 

(PO4
3-,

 HPO4
2-

, H2PO4
-
 e H3PO4), o qual pode estar sob diferentes espécies iônicas em 

função do pH do meio, como mostra a Tabela 1 (ESTEVES, 1998; VON SPERLING, 

2005). 

 

Tabela 1: Concentração (%) das espécies iônicas de fosfato presente em solução, em 

diferentes valores de pH (ESTEVES, 1998). 

pH 

 

% H3PO4 % H2PO4
-
 % HPO4

2-
 %PO4

3-
 

4,0 

 

0,9 99,0 0,2 7x10
-10

 

5,0 

 

0,1 98,0 2,0 7x10
-8

 

6,0 

 

8x10
-3

 82,0 18,0 6x10
-6

 

7,0 

 

3x10
-4

 33,0 67,0 2x10
-4

 

8,0 

 

4x10
-6

 3,0 97,0 2x10
-3

 

9,0 5x10
-8

 0,5 99,5 4x10
-2

 

 

 

O fosfato, por se tratar de um complemento nutricional usado pelos organismos 

aquáticos, em excesso na água provoca o fenômeno de eutrofização que é o crescimento 

desordenado das plantas aquáticas e a proliferação de organismos com predominância 

de grupos algais, promovendo o desbalanceamento na cadeia alimentar do ecossistema, 

acompanhado de uma diminuição do oxigênio dissolvido na água, com graves 

consequências para o meio ambiente e para saúde pública (BARRETO et al., 2013).  

De acordo com Esteves (1998), a presença do fosfato nos corpos hídricos tem 

origem de fontes naturais e artificiais. Dentre as fontes naturais, as rochas da bacia de 



18 

 

drenagem constituem a fonte básica de fosfato para os ecossistemas aquáticos. Quanto 

às fontes artificiais, os despejos de esgotos sanitários caracterizam-se como um dos 

principais responsáveis pelo aumento da concentração deste nutriente nos corpos 

d’água.  

Nos esgotos domésticos a presença deste nutriente é por conta dos fosfatos 

inorgânicos constituírem um dos ingredientes mais utilizados e abundantes na 

composição dos detergentes empregados em larga escala domesticamente. A função 

destes componentes nos produtos de limpeza é neutralizar certos íons de metais 

presentes na água, diminuindo a dureza da mesma, mantendo assim o meio alcalino para 

facilitar a remoção da sujeira (SOUZA; CARDOSO; FRAGUAS NETO, 2010).  

Diante dos problemas ambientais de poluição hídrica ocasionadas pela presença 

do fosfato, aliada a crescente utilização dos detergentes em pó, cuja principal 

componente é o tripolifosfato de sódio, foi criada no ano de 2005 a resolução 

CONAMA 359/05, que dispõe sobre a regulamentação do teor de fósforo em 

detergentes em pó para o uso no mercado nacional a qual traz as seguintes 

considerações:  

Considerando que o fósforo (P) está presente na formulação da 

maioria dos detergentes em pó fabricados no Brasil, na forma de 

tripolifosfato de sódio (STPP) e que esses produtos contribuem para as 

boas práticas de higiene. E devido o aumento substancial das 

concentrações de fósforo em corpos hídricos, intensificando o efeito 

de eutrofização, afetando negativamente os ecossistemas naturais, o 

abastecimento de água e demais usos (CONAMA 359/05, p.1).  

 

A resolução CONAMA 359/05 estabelece os limites máximos de concentração 

de fosfato nos detergentes, como também o prazo para os fabricantes se adequarem a 

tais limites estabelecidos, conforme está apresentado na Tabela 2, entrando em vigor a 

partir da data da publicação, que foi em 03 de maio de 2005. 

Tabela 2: Prazo de adequação e limites máximo do teor de fosfato nos detergente 

(CONAMA 359/05). 

Prazo de 

adequação 

Limite 

P2O5 (%) 

Limite 

P (%) 

Média 

STPP/ GFI
*
 (%) 

6 meses  12,71 5,55 15,5 

18 meses  12,14 5,3 13,5 

36 meses 10,99 4,8 12,5 

*
STPP= polifosfato de sódio; GFI = grupo fabricante ou importador. 
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Em um estudo realizado por Souza, Cardoso e Fraguas Neto (2010), sobre a 

determinação da concentração de fosfato em amostra de detergente em pó de fabricação 

brasileira (Omo Multiação Active Clean), constataram que o teor de fósforo está 

adequado aos limites estabelecidos na resolução. Entretanto é preciso avaliar as 

concentrações desse fosfato nos esgotos sanitários.  

A resolução CONAMA 430/11 que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, não estabelece limites de lançamento para o fósforo. 

Determina apenas que o órgão ambiental competente pode definir padrões específicos 

para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com 

registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para 

abastecimento público. 

Por outro lado à resolução CONAMA 357/05 que dispõe sobre a classificação 

dos corpos d'água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, de modo a 

assegurar seus usos preponderantes, estabelece os limites da concentração de fósforo 

para cada classe de rio, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3: Parâmetros de controle de qualidade da água (CONAMA 357/05) 

Parâmetros Concentrações máximas para os rios (mg P/L) 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Fósforo total (Ambiente lêntico)* 0,020 0,030 0,05 

Fósforo total (Amb. intermediário) 0,025 0,050 0,075 

Fósforo total (Ambiente lótico)** 0,1 0,1 0,15 

*lêntico = água parada com movimento lento; **lótico = águas continentais moventes 

 

 

E baseado no princípio desta resolução, em que os efluentes não poderão 

conferir ao corpo receptor características em desacordo com as metas obrigatórias do 

seu enquadramento, subentende que a concentração do fosfato nos efluentes a serem 

lançados deve estar em conformidade para que não altere a qualidade da água do rio, 

sendo, portanto necessário que seja feita sua remoção durante o processo de tratamento.  
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3.1.1 Remoção de fosfato nos efluentes  

 

Nos sistemas de tratamento de esgoto, a remoção de fosfato é classificado como 

processo terciário, que é definido como o tratamento, que além da remoção dos sólidos 

sedimentáveis (tratamento primário) e matéria orgânica (tratamento secundário), 

também prevê a remoção de nutrientes (VON SPERLING, 2005). Entretanto, como a 

grande maioria das ETEs brasileiras são projetadas até o tratamento secundário, os 

efluentes lançados no corpo receptor podem apresentar determinadas concentrações 

desse poluente. 

Como mostra o exemplo de um estudo feito por Ramal et al. (2008), que 

avaliaram uma estação de tratamento esgoto de Sorocaba-SP, a qual operava com o 

sistema de tratamento em nível primário e secundário (lodo ativado convencional), e o 

efluente tratado apresentou concentrações de fosfato que variaram de 5,55 mg/L a 17,95 

mg/L, estando muito acima dos limites determinado pela legislação CONAMA 357/05 

para a classe do corpo receptor que seria de 0,050 mg/L.  

Basicamente a remoção do fosfato nos esgotos sanitários pode ser efetuada por 

meio de processos biológicos ou físico-químicos.  

Os processos biológicos consistem em acelerar os mecanismos de degradação, 

por meio do contato efetivo entre os microrganismos (bactérias, protozoários, fungos 

etc.) e o material orgânico contido nos esgotos, de tal forma que possa ser utilizado 

como alimento por estes microrganismos (VON SPERLING, 2005).  

De acordo com Wang et al. (2008), as técnicas de remoção biológica de fosfato 

se baseiam na capacidade, de algumas bactérias heterotróficas presentes na biomassa 

dos lodos ativados, em acumularem, dentro da célula, fosfato solubilizado na forma de 

polifosfatos para seus processos metabólicos. Na remoção do lodo excedente estas 

bactérias são retiradas do sistema e, consequentemente, o fosfato metabolizado pelas 

mesmas.  

Entretanto os processos biológicos, por sua vez, tendem a apresentar uma maior 

complexidade operacional por serem altamente dependentes do comportamento da 

biomassa ativa, das condições ambientais previstas no tanque de aeração e das 

características do substrato afluente. Alternativamente, os processos físico-químicos 

apresentam maior flexibilidade podendo ser mais facilmente adapatados aos sistemas de 

tratamento de esgotos.  
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Dentre os métodos físico-químicos para remoção de fosfato, destacam-se a 

precipitação com sais metálicos ou com cal hidratada e o processo de adsorção.  

A precipitação com sais metálicos consiste na utilização de sais de alumínio ou 

de ferro, com a finalidade de reagir entre si ou com a água e os compostos presentes no 

meio, dando origem à formação de complexos como o fosfato de alumínio ou de ferro 

que são precipitados e posteriormente removidos em decantadores. No entanto, deve ser 

observado que a precipitação é apenas uma reação paralela dentro de um processo geral 

de floculação, o que exige dosagens elevadas de coagulantes e conduz à geração de 

grandes quantidades de lodo, que tornam o processo oneroso, além de problemas de 

manipulação do precipitado e neutralização do efluente (MARGUTI et al., 2008). 

De acordo com Marguti et al. (2008), a precipitação com cal hidratada, em que o 

fosfato se precipita na forma de hidroxi-apatita, constitui um tratamento mais barato, 

porém tem o mesmo problema de geração de resíduos e apresenta menor eficiência de 

remoção em comparação com os sais metálicos. 

A substituição da precipitação química por processo de adsorção tem sido 

amplamente estudada por diversos autores como solução mais eficientes para remoção 

de fosfato em meio aquoso, principalmente em relação a utilização de materiais de 

baixo custo e simplificação dos sistema operacional (BOUJELBEN et al., 2008; 

MASCHIO et al., 2009; OZACAR, 2003; RODRIGUES e SILVA, 2009 ).  
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3.2 ADSORÇÃO 

 

O processo de adsorção é um fenômeno físico-químico que consiste basicamente 

da ligação de partículas a uma superfície. O fenômeno pode ser descrito como a 

transferência de um componente em fase líquida ou gasosa para a superfície de um 

sólido. As substâncias adsorvidas são denominadas adsorvatos, e o sólido é chamado 

adsorvente. A remoção desse componente, processo inverso, é conhecida como 

dessorção. (CASTELLAN, 1986) 

Adsorção é por sua vez uma operação de transferência de massa do tipo sólido-

fluido, em que explora a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície 

substâncias específicas existentes nas soluções líquidas ou gasosas, o que permite uma 

separação seletiva em soluções multicomponentes. Uma vez que os componentes 

adsorvidos concentram-se sobre a superfície externa do sólido, a área superficial e a 

distribuição dos poros dos adsorventes são parâmetros fundamentais para adsorção: 

quanto maior for à superfície por unidade de peso, tanto mais favorável será a adsorção. 

A Figura 2, apresenta um modelo esquemático do processo de adsorção. 

 

Figura 2: Modelo esquemático do processo de adsorção  

 

Fonte: Adaptado (REIS,2012)   
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No processo de adsorção ocorre uma força de atração entre o sólido e as 

moléculas do fluido, entretanto a intensidade dessa força depende da natureza do sólido 

(principalmente das características da superfície), do tipo das moléculas adsorvidas, 

além de variar com alguns outros fatores como temperatura e o processo empregado na 

fabricação do adsorvente. A atração do sólido por certos tipos de moléculas é tão 

intensa que praticamente todas as moléculas incidentes ficam retidas até saturar os sítios 

ativos (GOMIDE, 1980). 

Dependendo da natureza das forças envolvidas entre as moléculas e a superfície 

do sólido podemos distinguir dois tipos de adsorção: adsorção física ou fisissorção e 

química ou quimissorção, a Tabela 4 apresenta as principais diferenças entre os dois 

tipos.  

 

Tabela 4: Diferenças entre a adsorção física e a adsorção química (RABOCKAI, 1979) 

Adsorção Física Adsorção Química 

 

Forças de Van der Waals 

 

Forças comparáveis a ligações químicas 

Calor de adsorção inferior a 20 kcal/mol 

 

Calor de adsorção superior a 20 kcal/mol 

Quantidade adsorvida depende mais do 

adsorbato do que do adsorvente 

 

Quantidade adsorvida depende tanto do 

adsorbato como do adsorvente 

Especificidade baixa 

 

Especificidade alta 

Adsorção apreciável somente abaixo do 

ponto de ebulição do adsorbato 

 

A adsorção pode ocorrer também a 

temperaturas elevadas 

Energia de ativação baixa 

 

Energia de ativação pode ser elevada 

Pode ocorrer tanto em monocamada 

como também em multicamadas 

 

Ocorre somente em monocamadas 

Dessorção fácil 

 

A dessorção pode ser difícil ou pode ser 

acompanhada de transformações químicas 

 

 

Se entre o adsorvato e a superfície do adsorvente agir em apenas forças de Van 

der Waals, a adsorção é denominada física. Essas interações são de longo alcance, 

porém fracas, e a energia liberada quando uma partícula é adsorvida fisicamente é da 

mesma ordem de grandeza que a entalpia de condensação. Valores típicos de entalpia 
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desse tipo de adsorção estão na faixa de 20 kJ mol
-1

. Esta pequena variação de entalpia é 

insuficiente para romper as ligações químicas e por isso uma molécula adsorvida 

fisicamente não é deformada (ATKINS e PAULA, 2004; CASTELLAN, 1986). 

Em virtude da pequena energia envolvida na adsorção física, ou seja, a atração 

intermoleculares serem fracas o equilíbrio é atingido mais rapidamente e o processo 

pode ser reversível. Outro fato característico desse tipo de adsorção é a possibilidade de 

haver várias camadas de moléculas adsorvidas (GOMIDE, 1980) 

Na adsorção química também chamada de quimissorção, as moléculas unem-se á 

superfície do adsorvente por ligações químicas (usualmente covalentes) e tendem a se 

acomodar em sítios que propiciem o número de coordenação máximo com o substrato. 

A entalpia desse tipo de adsorção é muito maior do que a adsorção física, valores típicos 

estão na faixa de 200 kJ mol
-1 

(ATKINS; PAULA, 2004).  

De acordo com Haghseresht et al. (2002), o desempenho da adsorção de um 

líquido ou de um gás sobre um sólido depende principalmente da natureza do 

adsorvente e seu modo de ativação; da natureza do adsorbato e das condições do 

processo (temperatura, pH, agitação, relação adsorbato/adsorvente). 

 

3.3 EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO  

 

A capacidade de adsorção de um adsorvente pode ser avaliada quando um sólido 

entra em contato com o adsorvato, em solução gasosa ou líquida, e a adsorção ocorre até 

o equilíbrio. Esse equilíbrio é atingido quando a concentração do soluto permanece 

constante ao longo do tempo. A quantidade de substância adsorvida pode ser descrita 

graficamente em função da concentração do adsorbato, cuja curva é denominada 

isoterma de adsorção (GOMIDE, 1980; RUTHVEN, 1984). 

No entanto, em um processo de adsorção pode ocorrer alguns fenômenos, como 

a formação de monocamadas, formação de multicamadas e até condensação em poros.  

E quando acontece a superposição desses fenômenos, torna-se complicado a 

interpretação dos estudos da adsorção (RUTHVEN, 1984).  
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A classificação qualitativa das isotermas de adsorção física proposta por 

Brunauer em 1940 facilitou a interpretação deste processo, sendo classificadas em seis 

tipos, de acordo com o tipo de poro envolvido, conforme mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: Classificação das Isotermas de Brunaeur 

 

Fonte: SHAW (1975); WEBB e ORR (1997) 

 

O Tipo I é caracterizado por um aumento inicial rápido da quantidade adsorvida, 

quando chega a um determinado equilibrio torna-se constante. O qual admite-se que 

esse equilibrio corresponde á monocamada completa, de modo as isotermas desse tipo 

são observadas tanto no caso de adsorção química, quanto em alguns casos de adsorção 

física. As isotermas do tipo I são denominadas isotermas de Langmuir, por tal motivo 

esse modelo será mais aprofundado posteriormente.  

Tipo II são as isotermas bastante frequentes, em que a parte inicial consiste na 

formação da monocamada e depois ocorre a adsorção em camadas múltiplas.  

Tipo III as isotermas desse tipo são raras. A adsorção inicial é lenta em virtude 

de forças de adsorção pouco intensas. Á medida que aumenta a área ocupada, aumenta a 

adsorção com a formação de multicamadas, um exemplo desse tipo de isoterma é a 

adsorção de nitrogênio sobre gelo.  

Quanto às isotermas do tipo IV e V estas refletem o fenômeno da condensação 

capilar, característicos de materiais mesoporosos. 
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E por fim, a isoterma Tipo VI é indicativa de um sólido não poroso com uma 

superfície quase completamente uniforme e é bastante rara, onde a adsorção ocorre em 

etapas.  

A classificação de Brunauer considerou inicialmente as isotermas obtidas da 

adsorção em fase gasosa, no entanto podem ser aplicadas na adsorção em solução 

aquosa sem prejuízo na interpretação dos fenômenos de superfície característicos deste 

processo. Do ponto de vista experimental, a adsorção em solução é mais prática do que 

a gasosa, na determinação das concentrações de equilíbrio e da temperatura 

(CASTELLAN, 1986; SHAW, 1975).  

No sentido de desenvolver expressões matemáticas a partir dos mecanismos de 

adsorção propostos, e que se adaptassem ás diferentes isotermas, foram feitas 

numerosas tentativas. Observando que as equações de isotermas mais utilizadas com 

frequência são as equações devidas a Langmuir, a Freundlich, e a Brunauer,Emmett e 

Teller (BET). E para o caso de adsorção em solução as mais aplicadas são as duas 

primeiras.  

3.3.1 Isoterma de Langmuir  

 

A isoterma de Langmuir é aceita para adsorção física e química, a pressões 

baixas e temperaturas moderadamente elevadas, sendo um dos modelos mais simples 

para representação das isotermas, e corresponde a um tipo de adsorção altamente 

idealizada, pois deriva das seguintes considerações teóricas:  

 Ocorre apenas adsorção monomolecular; 

 Que a superfície de um sólido é constituída por um número finito de sítios ativos 

nos quais as moléculas se adsorvem; 

 Que cada sítio tem a capacidade de adsorver apenas uma molécula;  

 Que o calor de adsorção independe da extensão da superfície que é coberta pela 

adsorção (SHAW, 1975).  

O modelo da Isoterma de Langmuir é representado pela Equação (1):  

 

   
      

      
 

(1) 
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A qual também pode ser descrita na forma linearizada: 

 

  

  
  

 

    
 

  

  
 

 (2) 

Em que: 

qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg g
-1

);  

Ce é a concentração de equilíbrio na solução (mg L
-1

);  

KL é a constante da isoterma de Langmuir (L mg
-1

); 

qm é a capacidade máxima cobertura monocamada (mg.g
-1

);   

 

Pelos significados físicos das constantes da isoterma de Langmuir pode-se dizer 

que elevados valores da constante de Langmuir KL indica forte afinidade do adsorvato 

pelos sítios do material, enquanto que o parâmetro qm representa o número total de sítios 

disponíveis no material adsorvente. 

As características essenciais da isoterma de Langmuir podem ser expressas em 

termos de um fator de separação adimensional ou parâmetro de equilíbrio, RL, que é 

utilizado para prever se o sistema de adsorção é favorável ou desfavorável. Este fator de 

separação pode ser definido pela Equação (3). 

 

   
 

        
 

(3) 

 

Em que Cmax é a maior concentração inicial do soluto em solução (mg.L
-1

) e KL  

a constante de Langmuir. O processo é considerado favorável quando (0 < RL< 1), 

desfavorável quando (RL>1), linear (RL= 1) e irreversível quando (RL= 0). 

 

3.3.2 Isoterma de Freundlich 

A isoterma de Freundlich é uma equação empírica que considera a existência de 

uma estrutura de multicamadas, e não prevê a saturação da superfície. O modelo 

considera o sólido heterogêneo e distribuição exponencial para caracterizar os vários 

tipos de sítios de adsorção, os quais possuem diferentes energias adsortivas. É possível 
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interpretar a isoterma teoricamente em termos de adsorção em superfícies 

energeticamente heterogêneas. Este modelo se aplica bem a dados experimentais de 

faixa de concentração limitada. Este modelo de isoterma é aplicado somente abaixo da 

concentração de saturação (solubilidade ou pressão de vapor de saturação) a partir da 

qual ocorre a condensação ou cristalização quando o fenômeno de adsorção não é mais 

significativo (CASTELLAN, 1986). 

O modelo de adsorção proposto por Freundlich, é definida conforme a Equação (4): 

 

       
 
  

(4) 

 

Também expressa na forma linearizada:   

 

          
 

 
     

(5) 

Em que: 

 qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg g
-1

);  

Ce é a concentração de equilíbrio na solução (mg L
-1

);  

KF (L mg
-1

) é o indicador da capacidade adsortiva e 1/n é indicativo da energia ou 

intensidade da reação. 

 

3.4 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

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

dependente das características físicas e químicas do adsorbato, adsorvente e sistema 

experimental. Os parâmetros a serem avaliados incluem: pH, temperatura, concentração 

do adsorbato, tamanho dos poros do adsorvente, tipo de adsorbato e a natureza da etapa 

limitante de velocidade de adsorção (ZOGORSKY et al., 1976). 

A sequência das quatro etapas sucessivas do mecanismo de adsorção em sólidos 

porosos é demonstrada na Figura 4. 
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Figura 4: Etapas da cinética de adsorção 

 
Fonte: BAUP et al. (2000) apud WEBER e SMITH (1987) 

 

 

A etapa 1 envolve o movimento do material (substância) a ser adsorvido 

(adsorvato) através do seio da solução líquida para a camada-limite ou filme fixo de 

líquido existente ao redor da partícula sólida do adsorvente. 

A etapa 2 corresponde ao transporte do adsorvato por difusão através da camada 

limite até a entrada dos poros do adsorvente (difusão externa). 

A etapa 3, envolve o transporte do adsorvato através dos poros da partícula por 

uma combinação de difusão molecular através do líquido contido no interior dos poros e 

difusão ao longo da superfície do adsorvente (difusão interna). 

E na etapa 4 é quando ocorre a ligação do adsorvato em um sítio disponível do 

adsorvente, envolvendo vários mecanismos, tais como: adsorção física, adsorção 

química e troca iônica. 

A cinética da adsorção é importante já que controla a eficiência do processo. 

Existem diferentes modelos nos quais se pode ajustar os dados do processo de adsorção 

com relação ao tempo. Entre os principais e mais usados são o modelo de pseudo 

primeira ordem e o pseudo segunda ordem (ONAL, 2006). 
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3.4.1 Modelo cinético de Pseudo-Primeira ordem 

 

Em 1898, Largergren propôs uma equação da velocidade a qual é um modelo de 

primeira-ordem, sendo desenvolvido para a adsorção de solutos em soluções líquidas, 

baseando-se na capacidade de adsorção do sólido, representada pela Equação (6). 

 

   

  
              

(6) 

 

Em que ks1 é a constante da velocidade de adsorção de pseudo 1ª ordem (L.h
-1

), 

e qe e qt são as quantidade adsorvidas por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo 

t, respectivamente (mg.g
-1

). Após a integração da Equação (6) e aplicando condições de 

contorno: qt = 0; t = 0; quando qt = qt, t = t obtém-se a Equação (7) na forma linearizada.  

 

                      (7) 

 

A Equação (7) é uma das mais utilizadas para a velocidade de adsorção de soluto 

em solução líquida. E os valores de ks1 e qe podem ser determinados através do gráfico 

ln(qe-qt) versus t. Em alguns casos, a equação de Lagergren não se ajusta bem para toda 

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

(NCIBI et al., 2008). 

3.4.2 Modelo cinético de Pseudo-Segunda ordem 

O modelo da cinética de pseudo-segunda ordem poder ser expressa através da 

Equação (8) (HO e MCKAY, 1999): 

 

   

  
              

  
(8) 

 

Em que ks2 é a constante da taxa de adsorção da pseudo-segunda ordem (g.mg
-1

 .min
-1

).  
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Integrando a Equação (8) e aplicando as condições de contorno: qt = 0, t = 0; 

quando qt =qt, t = t obtém-se a Equação(9) na forma linearizada. 

 

 

  
 

 

      
 
 

 

  
   

(9) 

 

A velocidade de adsorção inicial (mg.g
-1

.h
-1)

 pode ser calculada pela Equação (10). 

 

 

         
  (10) 

 

Se o modelo cinético de pseudo-segunda ordem for aplicável, a plotagem de 

(t/qt) versus t deve apresentar uma relação linear próxima a 1. Os valores de qe e ks2 

podem ser obtidos através do intercepto e da inclinação da curva apresentada no gráfico. 

Contrariamente ao modelo de Lagergren, o modelo de pseudo-segunda ordem prediz o 

comportamento de adsorção durante todo o tempo do processo (HO, 2006). 

 

3.5 CARVÃO ATIVADO  

O carvão ativado é um material carbonáceo poroso, cuja aplicação datada desde 

1600 a.C., quando já era usado pelos egípcios para fins medicinais. Entretanto apenas 

no século 20, durante as guerras mundiais, a necessidade de desenvolver máscaras de 

gás estimulou o rápido crescimento em pesquisas desse material no processo de 

adsorção (SUZUKI, 1990).  

A característica adsorvente do carvão ativado está associada a sua estrutura, a 

qual consiste em lâminas carbônicas de cadeia curta e distorcidas, empilhadas de forma 

irregular e unidas entre si para formar uma rede tridimensional conforme Figura 5. Os 

espaços vazios entre essas lâminas formam os poros, onde ficaram retidas as substâncias 

(o adsorbato) (RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-SABIO, 1998). 
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Figura 5: Esquema da microestrutura de um carvão ativado 

 

Fonte: (RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-SABIO, 1998) 

 

Por apresentarem propriedades adsortivas, os carvões ativados podem ser 

utilizados em processos em que se deseja remover determinadas substâncias de um 

fluido, através do fenômeno da adsorção. Este adsorvente atende a uma variada gama de 

aplicações, tais como: purificar, desintoxicar, filtrar, descolorir, separar ou concentrar 

materiais líquidos e gasosos, em diversas áreas como alimentícia, farmacêutica, 

química, e principalmente no tratamento de águas e efluentes (MULLER et al. 2009;). 

O desempenho do carvão ativado em adsorver compostos é dependente de 

algumas características, tais como: porosidade, área superficial, e principalmente da 

superfície química do material, uma vez que a presença de grupos funcionais na 

superfície dos poros afeta a reatividade da superfície (MUSSATTO e ROBERTO, 

2004). 

 

3.5.1 Porosidade 

A porosidade do carvão ativado é um dos aspectos mais importantes para a 

avaliação de seu desempenho. As diferenças nas características de adsorção estão 

relacionadas com a estrutura dos poros do material. Baseado nas propriedades de 
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adsorção, a IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) estabelece 

uma classificação porosa assim resumida: 

Quanto à forma: utiliza-se a expressão poro aberto ou poro fechado para 

designar buracos em materiais sólidos, o primeiro correspondendo a buracos que se 

comunicam com a superfície externa e o segundo correspondendo a um buraco isolado, 

se um poro aberto é tal que permite o fluxo de um fluido, o poro é dito ser poro de 

transporte, sendo que, este pode apresentar braços que não contribuem para o fenômeno 

de transporte. 

Quanto à dimensão dos poros: Baseado nas propriedades de adsorção, a IUPAC, 

propõe a seguinte classificação de poros como apresentada na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Classificação, tamanho e função dos poros do carvão ativado. 

Tipo de poro  Diâmetro Função Principal  

 

 

Microporos  

 

 

θm < 2 nm  

Contribuem para a maioria da 

área superficial que 

proporciona alta capacidade de 

adsorção para moléculas de 

dimensões pequenas, tais como 

gases e solventes comuns.  

 

 

Mesoporos  

 

 

2 nm<θm< 50nm 

São importantes para a 

adsorção de moléculas grandes 

tais como corantes e 

proporcionam a maioria da 

área superficial para carvões 

impregnados com produtos 

químicos.  

 

 

Macroporos  

 

 

θm > 50 nm  

São normalmente considerados 

sem importância para a 

adsorção e sua função é servir 

como meio de transporte para 

as moléculas gasosas.  
Fonte: ( IUPAC, 1994) 

 

De acordo com a Tabela 5, os tipos de poros possuem diferentes finalidades 

dentro do processo de adsorção e sua distribuição irá melhorar a qualidade do carvão 

ativado em relação à área superficial. Quanto mais microporosa a superfície maior será 

a área superficial. No entanto, além disso, os carvões também devem conter macro e 

mesoporos, que são muito importantes na acessibilidade das moléculas de adsorvato 



34 

 

para o interior dos poros, especialmente nas aplicações em fase líquida (RODRIGUEZ-

REINOSO; SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2001).  

Uma maneira de testar à micro e a mesoporosidade de um carvão ativado é 

através da adsorção de soluções de iodo e de azul de metileno.  A molécula do iodo, 

comparada a do azul de metileno, é grandemente adsorvida, devido ao seu tamanho 

pequeno, diâmetro de 0,56nm e conformação linear, o que facilita a sua adsorção 

exclusivamente pela região de microporos primários. Já a molécula do azul de metileno, 

tem uma secção transversal molecular de aproximadamente 0,8nm, e estima-se que o 

diâmetro mínimo dos poros de um adsorvente na qual esta molécula é acessível seja de 

1,3nm. Desta maneira esta molécula apenas estará acessível à região de mesoporos 

(MORENO et al., 2005). 

 

3.5.2 Área Superficial 

A área superficial é frequentemente utilizada como medida para descrever o 

desenvolvimento dos poros. Como a adsorção se dá na superfície do sólido, é 

fundamental que o adsorvente apresente grande área superficial específica.  

Um dos meios mais comuns na determinação da área específica de um sólido 

baseia-se na determinação da quantidade de um adsorvato necessária para recobrir com 

uma monocamada a superfície de um adsorvente. Os adsorvatos normalmente usados 

para esse fim são gases. Quando um sólido é exposto a um gás ou vapor, em um sistema 

fechado à temperatura constante, o sólido passa a adsorver o gás, ocorrendo assim, um 

aumento da massa do sólido e um decréscimo da pressão do gás. Após um determinado 

tempo, a massa do sólido e a pressão do gás assumem um valor constante. A quantidade 

de gás adsorvido pode ser calculada pela diminuição da pressão por meio da aplicação 

das leis dos gases ou pela massa de gás adsorvida pelo sólido. A quantidade de gás 

adsorvida é função da interação entre o gás e o sólido, sendo, portanto, dependente da 

natureza dessas espécies (TEIXEIRA et al., 2001). 

A determinação experimental da área superficial dos adsorventes é realizada 

pelo método elaborado por Brunauer, Emmett e Teller, o qual é baseado na 

determinação do volume de nitrogênio adsorvido a diversas pressões na temperatura do 

nitrogênio líquido, empregando no cálculo uma equação por eles deduzida, que permite, 

a partir de algumas experiências, determinar o volume de nitrogênio necessário para 
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formar uma camada monomolecular sobre o material adsorvido (TEIXEIRA et al., 

2001; SUZUKI, 1990). 

 

3.5.3 Superfície Química  

As propriedades do carvão ativado dependem das estruturas porosas e dos 

grupos químicos presentes em sua superfície. As propriedades físicas da superfície são 

descritas pela área superficial específica e porosidade, enquanto que as propriedades 

químicas dependem da presença ou ausência de grupos ácidos ou básicos sobre sua 

superfície (MORENO-CASTILLA, 2004). 

De acordo com Cheremisinoff e Ellerbusch (1978), o oxigênio reage com o 

carbono para formar um complexo físico-químico, CxOy, de composição variável. A 

decomposição deste complexo origina uma mistura de CO e CO2. De acordo com a 

temperatura na qual o carvão é exposto ao oxigênio, são formadas superfícies ácidas e 

básicas.  

A superfície ácida é formada quando uma solução oxidante é colocada em 

contato com o carvão em temperaturas em torno de 300 a 400ºC; esta superfície 

caracteriza o carvão tipo L. As superfícies ácidas são caracterizadas pela presença de 

grupos funcionais como: grupos carboxílicos, grupo fenol, grupo carbonilo, grupo 

anidrido carboxílico, grupo ciclo peróxido. Por outro lado, a superfície básica é formada 

em atmosfera inerte em temperaturas acima de 700ºC; esta superfície caracteriza o 

carvão tipo H. A superfície básica é caracterizada pela presença de um grupo funcional 

denominado pirano (CHEREMISINOFF e ELLERBUSCH 1978), conforme ilustrado 

na Figura 6. 
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Figura 6: Principais grupos químicos na superfície do carvão ativado 

 

Fonte: (RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-SABIO, 1998) 

 

 

De acordo com Rodriguez-Reinoso e Molina-Sabio (1998), a composição 

química da superfície do carvão desempenha um papel importante no comportamento 

da adsorção. O carvão ativado está associada com quantidades apreciáveis de 

heteroátomos, tais como oxigênio e hidrogênio quimicamente ligado à estrutura, e com 

componentes inorgânicos.  

A caracterização química dos grupos oxigenados na superfície de um carvão não 

pode ser precisamente realizada por uma única técnica analítica. No entanto, pode ser 

razoavelmente determinada por métodos qualitativos, tais como espectroscopia de 

infravermelho, espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS), espectroscopia de 

dessorção térmica, Raman; ou quantitativos (mais como estimativas), como técnicas 

titulométricas e medidas eletrocinéticas (BOEHM, 2002; OLIVEIRA e FRANCA, 

2008). 

Outro método bastante empregado é a espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR). A análise de FTIR permite observações 
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espectrométricas da superfície do adsorvente na faixa de 400–4000 cm
-1

, e serve como 

um meio direto para a identificação de grupos funcionais orgânicos contidos na 

superfície. Uma análise dos carvões, antes e após a adsorção, possibilita a obtenção de 

informações com relação à participação desses grupos funcionais no processo de 

adsorção e indica em quais sítios da superfície a adsorção ocorreu (NAMASIVAYAM e 

KAVITHA, 2006).  

 

3.6 PREPARAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO 

O processo de preparação do carvão ativado envolve duas etapas principais: a 

pirólise e a ativação. A pirólise consiste em submeter o material precursor a uma 

decomposição térmica (acima de 300ºC) em atmosfera inerte, a fim de eliminar a fração 

volátil e gases leves, resultando em uma massa de carbono fixo. E a ativação que 

consiste em maximizar o potencial poroso do material carbonizado (SUZUKI, 1990). 

O carvão obtido pela pirólise de materiais carbonáceos já é essencialmente 

microporoso, mas essa microporosidade pode tornar-se preenchida ou parcialmente 

bloqueada pelos produtos de decomposição. Então, para aumentar o volume dos 

microporos é necessário fazer a ativação (RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-

SABIO, 1998). 

A ativação é o processo subsequente a pirólise, consiste em submeter o material 

carbonizado a reações secundárias, visando o aumento da área superficial. Deseja-se no 

processo de ativação, o controle das características básicas do material (distribuição de 

poros, área superficial específica, atividade química da superfície, etc) de acordo com a 

configuração requerida para uma aplicação específica (SOARES, 2001). Existem duas 

formas de ativação: ativação física e ativação química. 

A ativação física consiste na reação do carvão com gases oxidantes como CO2, 

vapor d’água ou uma combinação destes, em temperaturas na faixa de 600 a 1000°C. 

Durante a ativação, ocorre uma reação entre o gás e os átomos de carbono mais reativos, 

ou seja, os mais insaturados, eliminando-os sob a forma de monóxido de carbono. A 

perda seletiva de carbono produz um alargamento da porosidade, em que o volume dos 

poros aumenta quanto mais se prolongue a ativação (OLIVEIRA e FRANCA, 2008; 

RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-SABIO, 2004). Em geral, a ativação com CO2 

leva à criação e ampliação de pequenos microporos, enquanto a ativação com vapor 



38 

 

d’água promove somente a ampliação dos microporos existentes na estrutura do carvão 

(RODRIGUEZ-REINOSO e MOLINA-SABIO, 1998). Uma vantagem da ativação com 

vapor d’água é que possui menor custo que com CO2. 

A ativação química consiste na impregnação prévia do material precursor com 

um agente químico e seguido por um aquecimento. Há diversos reagentes que podem 

ser utilizados no processo de ativação química, tais como: cloreto de zinco (ZnCl2), 

ácido fosfórico (H3PO4), ácido sulfúrico (H2SO4), cloreto de alumínio (AlCl3), hidróxido 

de potássio (KOH) dentre outros hidróxidos de metais. No entanto os mais comumente 

utilizados em carvão ativado são cloreto de zinco, ácido fosfórico e hidróxido de 

potássio (RODRIGUEZ-REINOSO e SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2001). 

O carvão ativado pode ser preparado a partir de uma variedade de materiais 

carbonáceos. Na literatura, encontram-se vários trabalhos envolvendo diversos tipos de 

matéria-prima para a obtenção de carvão ativado como resíduos lignocelulósico 

(SHINDO et al., 2011); grãos de café (CLARK, 2010; RAMOS et al., 2009); bagaço de 

caju (SARAH et al., 2009); endocarpo de noz macadâmia e semente de goiaba 

(ROCHA et al., 2006) entre muitos outros precursores como o lodo de esgoto.  

 

 

3.6.1 Preparação do carvão ativado a partir do lodo de esgoto  

 

O termo lodo de esgoto tem sido utilizado para designar os subprodutos gerados 

nas ETEs. Estima-se que a produção de lodo no Brasil está entre 150 a 220 mil 

toneladas de massa seca por ano (PEDROZA et al., 2010). Baseado em dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2011), em que apenas 

37,5% da população urbana têm seu esgoto devidamente coletado e tratado, há uma 

perspectiva de que essa quantidade venha aumentar uma vez que tais serviços estão se 

ampliando em todo país. 

O gerenciamento do lodo é uma atividade de grande complexidade e alto custo 

que se for mal executada, pode comprometer os benefícios ambientais e sanitários 

esperados destes sistemas. Pois embora o lodo de esgoto apresente em sua composição 

elementos de grande valor (nutrientes e matéria orgânica), outros componentes 

presentes nestes resíduos são perigosos e indesejáveis (metais pesados e patógenos), 

dificultando sua utilização e disposição final. Nesse sentido, o desenvolvimento de 



39 

 

novas tecnologias é o resultado dessa crescente demanda pela disposição segura e com o 

menor impacto ambiental possível, garantindo maior segurança. 

O potencial do lodo de esgoto como matéria-prima para a produção de carvão 

ativado resulta principalmente de sua natureza carbonácea, o qual foi reconhecido desde 

de 1971 por Kemmer e colaboradores, em que patentearam um processo para a 

produção de adsorventes por ativação química do lodo de esgoto seco. No mesmo ano, 

Beeckmans e Ng (1971), produziram o primeiro estudo sobre a produção de adsorventes 

de lodo de esgoto pelo processo de carbonização. Bojner (1973), determinou que esses 

tipos de adsorventes poderiam ser produzidos por cerca de 10% do custo do carvão 

ativado normal. A partir destes estudos, uma série de pesquisas têm sido conduzidas 

para a utilização do lodo de esgoto como matéria prima para produção de adsorvente 

(FILIPPIS et al., 2013; MÉNDEZ et al., 2005; QODAH e SHAWABKAH, 2009; RIO 

et al.,2006; WANG et al. 2008; YU e ZHONG, 2006).  

No Brasil ainda é pequeno o número de trabalhos referentes à pesquisa 

empregando o lodo de esgoto como precursor na produção de carvão ativado, 

entretanto, os resultados obtidos se mostraram promissores (FONSECA e ASSIS, 2009; 

MOCELIN, 2007; REIS, 2012; REIS et al., 2013; VASQUES, 2012). 

De acordo com Mocelin (2007), os adsorventes obtidos a partir do lodo de 

esgoto apresentaram elevada capacidade de troca iônica como também alta 

microporosidade, adsorvendo 618 mg de iodo por grama de carvão ativado, indicativo 

que significa que o adsorvente possui alta capacidade de retenção de moléculas 

pequenas. Fonseca e Assis (2009), confirmaram tais resultados, utilizando o forno 

microondas para a produção dos adsorventes.  

Os resultados de Reis (2012) mostraram potenciais para remoção de corantes em 

efluentes líquidos. Ressaltando a importância do emprego do lodo de esgoto como 

alternativa para produção de adsorventes, dando assim uma utilização mais nobre para 

este subproduto indesejável e com muitas restrições de uso.  

De acordo com Reis et al. (2013) as propriedades dos adsorventes preparados a 

partir do lodo de esgoto dependem principalmente de sua composição, portanto faz-se 

necessário caracterizá-lo inicialmente, a fim de avaliar suas propriedades físico-

químicas e seu comportamento em relação às variações de concentração de matéria 

orgânica. Na Tabela 6 estão apresentados os resultados da caracterização físico-química 

das amostras do lodo de esgoto com diferentes tempos de estabilização. 
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Tabela 6: Resultados das Características físico-químicas do lodo de esgoto proveniente 

da ETE Contorno 

PARÂMETROS AMOSTRAS 

 01 02 03 04 05 06 07 

Acidez (pH)       6.9 6,8       6,2      6,0       5,7      5,8      7,0 

Carbono Orgânico 

– COT (%) 
42,96 34,14 26,22 26,84 24,6 23,31 23,81 

Nitrogênio (g/Kg) 
5,28 

(0,48) 

10,02 

(0,19) 

14,41 

(0,58) 

15,72 

(0,27) 

17,5 

(0,42) 

35,2 

(0,45) 

101,5 

(0,97) 

Sólidos voláteis (%) 
61,3 

(0,55) 

56,06 

(1,21) 

48,78 

(0,23) 

49,92 

(0,81) 

45,75 

(1,71) 

43,36 

(0,61) 

44,28 

(0,49) 

Umidade (%) 85,55 74,18 59,05 59,48 55,91 23,16 11,48 

Os valores entre parênteses são os desvios padrão das triplicatas. Fonte: Os valores 

que compõem esta Tabela foram extraídas de Reis et al. (2013) da Revista GESTA. 

 

Os rendimentos e a eficiência do carvão ativado são influenciados 

principalmente pelas condições operacionais empregadas, como a taxa de aquecimento, 

a temperatura final e também a composição da matéria-prima (SHEN et al., 2003).  

Os resultados de Wang et al. (2008), mostraram que, sob as condições de 

pirólise com taxa de aquecimento de 40ºC/min chegando a uma temperatura final de 

600ºC, a qual foi mantida por 60 minutos. O carvão ativado produzido apresentou uma 

microporosa e mesoporosos de caráter específico com área de superficial de 381,6 m
2
/g 

e o volume total de poros e o volume de microporos de 0,25 e 0,11 cm
3
/g, 

respectivamente.  

Rozada et al. (2005), utilizaram lodo proveniente de tratamento anaérobico para 

preparação de carvão ativado, pirolisou á uma temperatura de 650ºC mantida nesta 

temperatura por um tempo de 30minutos, perceberam que os adsorventes produzidos,  

mostraram um bom desenvolvimento da superfície química e também tamanho e 

estrutrura de poros que viabilizam o uso carvão na adsorção em soluções aquosas.  
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3.7 REMOÇÃO DE FOSFATO SOBRE CARVÃO ATIVADO  

 

Os fosfatos são representados pelos íons inorgânicos (PO4
3-

, HPO4
2-

, H2PO4
-
), 

por tratar-se de um ânion sua remoção é favorável em superfície catiônica. O carvão 

ativado por sua vez é considerado um trocador iônico natural, sendo esta propriedade 

enriquecida pela ativação química. O tratamento do carvão com uma base incrementará 

a capacidade do carvão para a troca com ânions, e a acidificação das superfícies dá ao 

carvão um poder de trocador catiônico (JANKOWSKA, et al. 1991). 

Shi et al. (2011), testaram o carvão ativado com e sem tratamento químico para a 

remoção do fosfato. Os resultados dos testes de adsorção mostraram que a capacidade 

máxima de adsorção para o carvão ativado impregnado com óxido ferro foi de 98,39 

mg.g
-1

, ao passo que o carvão ativado sem impregnação foi de 78,90 mg.g
-1

, conforme 

mostra a Figura 7.  

 

Figura 7: Isotermas de adsorção dos íons fosfatos nos adsorventes 

 
Fonte: (SHI et al. , 2011) 

 

 

Tais resultados confirmam que o tratamento químico no carvão ativado com uma 

base, eleva a capacidade de remoção do fosfato em solução aquosa.  

Wang et al. (2012), também testaram o carvão ativado impregnado com óxido de 

ferro (II) e (III) em diferentes temperaturas (15, 25 e 35ºC). E perceberam que o 
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aumento na temperatura e a impregnação com óxido de ferro (II), elevaram a 

capacidade de remoção do fosfato.  

Shindo et al. (2011) utilizaram carvão ativado obtido de diferentes resíduos 

lignocelulósicos, impregnado com óxido de zircônio na remoção de fosfato. O zircônio 

é um óxido metálico anfótero, adsorvendo cátions em meio básico e ânions em meio 

ácido. Em que a capacidade de troca aniônica é fortemente influenciada pelo pH da 

solução, pela espécie iônica do fosfato e pela superfície do adsorvente (MASCHIO et 

al., 2009). Os resultados do estudo do efeito do pH, mostraram que o percentual de 

remoção do fosfato para todos os adsorventes foram superiores a 90%, entre o pH 1 e 9, 

e que a partir do pH 9 o percentual de remoção foi reduzido, conforme mostra a Figura 

8.  

 

Figura 8: Efeito do pH na remoção de fosfato em solução aquosa 

 
Fonte: (SHINDO et al.,2011), 

 

 

 

Os íons de fosfato existem em três espécies diferentes, isto é, monovalente 

(H2PO4
-
), bivalente (HPO4

2-
) e trivalente (PO4

3-
), além da espécie neutra (H3PO4). 

Dependendo do pH da solução,a distribuição destas espécies variam. A espécie neutra é 

dominante na solução de pH inferior a 2, ao passo que os mono e divalentes são os 

principais componentes entre pH 2 e 9. A redução na remoção de fosfato com o 

aumento do pH de 9 a 13, pode ser atribuída à disputa entre OH
-
 e íons de fosfato para 

sítios de adsorção e/ou de troca iônica (SHINDO et al., 2011).  
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De acordo com Perrin e Dempsey (1974) apud Ge et al. (2013), as espécies 

iônicas de fosfato são representados como: 

 

K1K2K3 

H3PO4←→H2PO4
−
 + H

+
←→HPO4

2−
 +2H

+
←→PO4

3− 
+3H

+
 

 

Onde pK1=2,15; pK2=7,20 e pK3=12,33.  

 

Namasivayam e Sangeetha (2004) utilizaram carvão ativado proveniente de 

resíduo agrícola ativado quimicamente com cloreto de zinco (ZnCl2), na remoção de 

fosfato em solução. Os resultados dos testes de adsorção mostram um capacidade 

máxima de adsorção de 5,1mg.g
-1

em pH na faixa 3-10. 

Como é possivel perceber a capacidade de adsorção do fosfato sobre carvão 

ativado, depende de diversos fatores, que vai desde a matéria-prima utilizada na 

fabricação do adsorvente, do ativante químico, do pH da solução, da temperatura, do 

tempo de contato, dentre outros parâmetros.  

Ainda não há estudos sobre remoção de fosfato em carvão ativado produzido a 

partir do lodo de esgoto. Entretanto, recentemente pesquisadores utilizaram adsorventes 

sentitezado preparados a partir do lodo na remoção de fosfato (CHEN et al., 2013; GE 

et al., 2013) 

Chen et al. (2013), produziram um adsorvente sintetizado, preparado a partir da 

mistura do lodo de esgoto e lixo mineralizado (escavado de um aterro sanitário coberto 

por quase 12 anos). A proporção da massa do lixo mineralizado e do lodo de esgoto foi 

de 3:1, a qual foi sinterizada á uma temperatura de 950 á 1000ºC por cerca de 20 

minutos. Os resultados mostraram que o adsorvente sintetizado pode ser usado para a 

remoção de fosfato dentro de uma ampla gama de valores de pH de 3-10. E com uma 

capacidade máxima de adsorção de cerca de 9,72mg.g
-1

, a qual foi superior a de outros 

adsorventes empregado nas mesmas condições, como por exemplo o zeólito que foi de 

cerca de 0,71mg.g
-1

.  

Ge et al. (2013), prepararam o adsorvente utilizando uma mistura de lodo de 

esgoto e escória de fundo (da incineração de resíduos sólidos urbanos). A proporção da 

massa foi a mesma de Chen et al. (2013), porém a temperatura de sinterização foi de 

900 a 950ºC por cerca de 15 minutos. A capacidade máxima de adsorção do fosfato foi 
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de 27,03 mg.g
-1

. Os resultados obtidos indicam que o adsorvente sintetizado fornece um 

material promissor para a remoção de fosfato nos efluentes.  

O bom desempenho desse tipo de adsorvente pode estar associado 

principalmente a composição química da matéria-prima utilizada, uma vez que 

substratos contendo óxidos de Ca, Fe, Al e Mg produzem excelentes adsorventes na 

remoção de fosfato (CHEN et al. 2009; CHUBAR et al., 2005; OGUZ et al., 2004; 

RENTZ et al., 2009). No estudo realizado por Chen et al. (2013), foi feita uma análise 

para verificar a quantidade destes óxidos presentes nos materiais utilizados para 

preparar o adsorvente, conforme Tabela 7.  

 

Tabela 7: Principal composição química do lodo de esgoto e do lixo mineralizado por 

meio de análise de fluorescência de raio-X (CHEN et al. 2013) 

Conteúdo (%massa) Lodo de esgoto lixo mineralizado 

CaO 2,82 ± 0,06 9,12 ± 0,11 

Al2O3 13,30 ± 0,28 13,86 ± 0,21 

Fe2O3 4,76 ± 0,12 5,55 ± 0,13 

MgO 1,91 ± 0,05 2,49 ± 0,07 

 

 

Essa composição química é decorrente principalmente da heterogeneidade de 

compostos que geram a estes subprodutos. O processo de sinterização têm sido 

empregado para aumentar a capacidade de adsorção e para melhorar o ambiente de 

segurança do material (CHEN et al.,2013) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 MATÉRIA-PRIMA 

O lodo de esgoto utilizado como precursor para produção do carvão ativado foi 

proveniente da Estação de Tratamento Contorno (ETE Contorno) localizada nas 

proximidades do Bairro Pedra do Descanso, no município de Feira de Santana, Bahia. 

Esta estação foi projetada para tratar os esgotos domésticos, porém além destes, recebe 

resíduos de clínicas, hospitais, comércio, órgãos públicos e indústrias (CORREIA, 

2009). O tratamento preliminar da ETE Contorno é realizado por gradeamento e 

desarenador; seguido pelos tratamentos primário e secundário através do processo de 

lodos ativados. A recirculação do lodo é realizada através de bomba no tanque de 

decantação operando em série com o sistema, e o excesso do lodo é captado para o leito 

de secagem. O destino final do efluente tratado é o Riacho Principal, afluente da bacia 

de acumulação da barragem Pedra do Cavalo. 

 As amostragens foram coletadas no leito de secagem durante os meses de 

agosto a outubro de 2011. O leito de secagem foi dividido em uma rede quadriculada 

imaginária de quatro subáreas. De cada subárea foi retirada, com auxílio de uma pá 

coletora, uma subamostra. As quatros subamostras foram misturadas em um balde 

metálico de 20 litros, e daí foi retirada a amostra para posterior análises. Em seguida as 

amostras foram acondicionadas, etiquetadas, transportadas e analisadas no Laboratório 

de Saneamento Ambiental (Departamento de Tecnologia) da Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS).  

As coletas foram realizadas a cada 08 dias de modo a obter amostras com 

diferentes tempos de estabilização (10, 18, 26, 32, 42, 50 e 60 dias). As amostras foram 

então nomeadas de LEC (Lodo da Estação Contorno) e enumeradas de acordo com a 

ordem em que foram coletadas com seus respectivos tempos de permanência no leito de 

secagem. As sete amostras foram, portanto, denominadas de LEC01, LEC02, LEC03, 

LEC04, LEC05, LEC06 e LEC07 respectivamente.  

 As amostras do lodo de esgoto utilizadas na presente pesquisa já foram 

caracterizadas anteriormente por Reis et al. (2013), quanto aos seus parâmetros físico-

químicos e apresentados na Tabela 6. Onde o pH foi determinado pelo método 

potenciométrico; teor de umidade; sólidos totais á 105°C e sólidos voláteis á 550°C; 

carbono orgânico total (COT) obtido a partir dos valores de Sólidos Voláteis Totais 

(SV), usando o fator de correção igual a 1,86 proposto por Pereira et al. (2006) e 
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nitrogênio, pelo método Kjeldhal, ressaltando que todas as análises físicas e químicas 

obedeceram às recomendações preconizadas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 1998).  

4.1.1 Análise Termogravimétrica 

As amostras do lodo foram primeiramente levadas à estufa a 105°C por 30 horas 

para retirada de sua umidade. O lodo seco foi passado em uma peneira com malha de 30 

mesh (0,59 mm) a fim de se obter um material pulverizado. Posteriormente foi realizado 

a análise termogravimétrica, com cerca de 50mg das amostras do lodo, em cadinho de 

platina, utilizando um aparelho Shimadzu TG50 no intervalo de temperatura de 25 até 

1000°C, em atmosfera de argônio, sob fluxo de 50 mL.min
-1

, em uma taxa de 

aquecimento de 10 °C min
-1

. Esta análise teve como objetivo determinar a temperatura e 

o tempo de pirólise do lodo para produção de carvão ativado. 

 

4.2 PREPARAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO  

Baseado na análise termogravimétrica, as amostras do lodo secas e pulverizadas 

foram então pirolisadas em forno tubular a uma taxa de aquecimento de 10ºC.min
-1

 sob 

atmosfera de argônio até a temperatura final de 450ºC. O lodo permaneceu nessa 

temperatura por 60 min.  

Os carvões ativados gerados pelas amostras do lodo de esgoto foram nomeados 

da seguinte maneira: CEC01, CEC02, CEC03, CEC04, CEC05, CEC06 e CEC07 

respectivamente relacionadas às amostras de lodo de esgoto LEC01, LEC02, LEC03,  

LEC04, LEC05, LEC06 e LEC07. 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE CARVÃO ATIVADO  

As amostras do carvão ativado foram caracterizadas através de análise elementar 

CHN, análise elementar por EDX e difração de raios X. 

4.3.1 Análise elementar (CHN) 

A análise química para determinar o percentual de carbono foi realizada por 

análise elementar CHN (carbono fixo, hidrogênio e nitrogênio), em um aparelho Perkin 

Elmer modelo 2400.  
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4.3.2 Análise elementar (EDX) 

As análises para determinar a composição dos óxidos metálicos foram realizadas 

em um espectrômetro de fluorescência de raios-X por dispersão de energia Shimadzu 

EDX720, operando com fonte de ródio. As amostras na forma de pó foram 

acondicionadas em porta-amostras de polipropileno, fornecidos pelo fabricante. As 

análises foram realizadas no modo semi-quantitativo.  

 

4.3.3 Difração de raios-X 

O difratograma foi obtido em um difratômetro Shimadzu XRD 6000, radiação 

CuKα, 40 kV CuK, 30 mA, numa faixa de 2θ de 1,4 a 50
o
, numa velocidade de 1

o
/min, 

com fendas de 0,5
o
 para espalhamento, 0,5

o
 para recepção e 3mm para saída. A amostra 

do carvão ativado utilizada nesta caracterização foi proveniente do lodo com tempo de 

estabilização de 26 dias CEC03, como amostra representativa. 

4.4 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

4.4.1 Preparo das soluções 

Toda a vidraria utilizada nos ensaios de adsorção foram lavadas com detergente 

neutro adequado para laboratório, e também deixadas imersas em solução de ácido 

clorídrico numa proporção de 1:3, para evitar a contaminação com fosfato.  

A solução estoque foi preparada dissolvendo-se 222,7 mg de fosfato de sódio 

monobásico (NaH2PO4.H2O) em 1000 mL de água deionizada, tendo uma concentração 

de 50 ppm
 
de fosfato (PO4

3-
), com a finalidade de obter diversas soluções com 

concentrações distintas por diluição a partir de uma mesma solução estoque (SILVA, 

2001). As soluções foram armazenadas em frascos escuros para minimizar o efeito de 

decomposição a partir da incidência da luz. 

Os testes de adsorção foram realizados em frascos erlenmeyers de 125 mL, com 

uma quantidade de 0,3g de carvão ativado para 30mL da solução, submetidos à agitação 

constante em agitadores magnéticos, em temperatura ambiente (SHINDO et al. 2011). 
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4.4.2 Construção da curva analítica 

A determinação da concentração do fosfato nas soluções antes e após os testes 

de adsorção foram realizadas através do método do ácido ascórbico (SILVA, 2001), 

utilizando um espectrofotômetro UV-VIS de feixe duplo com especificação TU-1880, 

em um comprimento de onda ( λ ) de 880nm.  

Antes das medidas de absorbância no espectrofotômetro, foram realizadas as 

curvas analíticas para cada ensaio. A Figura 9 mostra uma curva representativa feita 

com valores padrões de concentrações do fosfato (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 e 0,8 

mg.L
-1

). 

 

 

Figura 9: Curva analítica do fosfato 

 

 

 A partir da equação gerada pela curva de calibração, é então possível determinar 

as concentrações das amostras antes e após os testes de adsorção, substituindo o “y” 

pela média dos valores da absorbância medida no espectrofotômetro. A Figura 10 

apresenta as amostras utilizadas para a construção da curva, em qual é possível perceber 

que a intensidade da cor azul aumenta de acordo com a concentração do fosfato.  
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Figura 10: Amostras de fosfato para a construção da curva de calibração 

 

 

4.4.3. Determinação do tempo de equilíbrio de adsorção 

Para estudar a cinética de adsorção do fosfato nos carvões ativados preparados a 

partir do lodo de esgoto, foi utilizada como amostra representativa o CEC02, 

considerando que para atingir o tempo de equilíbrio de adsorção, a estabilidade da 

amostra não interfere significativamente (REIS et al., 2013).  

As soluções foram preparadas pesando-se 0,3 g da amostra CEC02 em 30 ml da 

solução de fosfato á 25 ppm. As soluções ficaram sob agitação em temperatura 

ambiente em períodos de 01,02, 03, 04, 05, 06, 08 e 10 horas.  

Para este ensaio não foi realizado ajuste no pH da solução, a variação do pH da 

solução foi acompanhada através de um pHmetro modelo HI 208 (Gama de -2.00 a 

16.00 pH), no qual foi possível observar uma variação nos valores do pH em uma faixa 

de 6,0 á 6,5. Os ensaios foram realizados em duplicata, e as filtrações feitas á vácuo em 

membrana de acetato de celulose 0,45 µm.   

A quantidade de fosfato adsorvido qe (mg g
-1

) foi calculada pela Equação (11). 

 

 
m

CCV
q eo

e


  (11) 
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Onde: qe é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de carvão ativado (mg g
-1

); V é 

o volume da solução utilizada nos testes de adsorção (L); Co é a concentração inicial do 

soluto na solução (mg L
-1

); Ce é a concentração de equilíbrio após o tempo de adsorção 

na solução (mg L
-1

); e m é a massa do adsorvente (g).  

 

4.4.4 Estudo do efeito do pH na solução  

O estudo do efeito do pH na adsorção do fosfato sobre o carvão ativado foi 

realizado variando-se os valores de pH entre 2 e 10. A amostra do carvão ativado 

utilizada neste ensaio foi proveniente do lodo com tempo de estabilização de 26 dias 

CEC03, como amostra representativa. 

As soluções foram preparadas pesando-se 0,3 g da amostra do carvão CEC03 em 

30 ml da solução de fosfato á 25ppm. As soluções ficaram sob agitação em temperatura 

ambiente por 6 horas. O pH foi ajustado pela adição de uma solução de  Cl 0,1mol.L
-

1
ou NaOH 0,1mol.L

-1
. 

A determinação da concentração do fosfato foi realizada através do método do 

ácido ascórbico (SILVA, 2001), utilizando um espectrofotômetro UV-VIS de feixe 

duplo com especificação TU-1880, em um comprimento de onda ( λ ) de 880nm.  

 

4.4.5. Isotermas de Adsorção 

Os ensaios de adsorção para obtenção das isotermas foram realizados com as 

sete amostras do carvão ativado CEC01, CEC02, CEC03, CEC04, CEC05, CEC06 e 

CEC07, com objetivo de avaliar o efeito do tempo de estabilidade das amostras de lodo 

de esgoto no leito de secagem na adsorção do fosfato sobre os adsorventes preparados a 

partir destes precursores. Os ensaios foram realizados preparando as soluções com 0,3 g 

da amostra do carvão em 30 ml da solução de fosfato, a temperatura ambiente e tempo 

de adsorção de 6 horas. As concentrações das soluções de fosfato variaram de 10, 20, 

30, 40 e 50 ppm. 

As investigações iniciais foram realizadas sem ajustes do pH para conhecer, 

nessa condição, a capacidade de adsorção das amostras de carvão ativado em soluções 

de fosfato. Em seguida, a condição de adsorção foi melhorada pelo ajuste de pH 

utilizando a amostra de melhor desempenho nos testes preliminares.  
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Os ensaios foram realizados em duplicata, e as alíquotas retiradas de cada 

amostra para verificar a concentração antes e após os testes de adsorção foram 

realizadas em triplicatas.  

 

4.5 AJUSTES AOS MODELOS MATEMÁTICO DE ADSORÇÃO 

4.5.1 Modelos Cinéticos de adsorção  

Os modelos de pseudo-primeira ordem (LAGERGREN, 1898) e pseudo- 

segunda ordem (HO & MCKAY, 1999) foram utilizados para modelar os dados 

cinéticos no processo de adsorção do fosfato nos carvões ativados. A forma linear da 

equação da pseudo-primeira ordem é dada pela Equação (7) 

 

  tKqqq Sete 1lnln   (7) 

 

Onde: qe é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de carvão ativado no equilíbrio 

(mg g
-1

); qt é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de carvão ativado no tempo t 

(mg g
-1

); Ks1 é a constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem (min
-1

).  

A forma linear da equação da pseudo-segunda ordem é dada pela equação 9: 

 

eeSt q

t

qKq

t


2

2

1
 

(9) 

 

Onde: qe é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de carvão ativado no equilíbrio 

(mg g
-1

); qt é a quantidade adsorvida do fosfato por grama de carvão ativado no tempo t 

(mg g
-1

); KS2 é a constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (g mg
-1

 min
-1

).  

4.5.2 Modelos de Equilíbrio de adsorção 

A adsorção foi avaliada quantitativamente pelas Isotermas de Langmuir e 

Freundlich (TAO et al., 2010). A equação de Langmuir descrita na forma linearizada 

(2): 
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Ce

qe

=
1

KLqm

+
Ce

qm

 
(2) 

 

Em que: qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg.g
-1

); Ce é a 

concentração de equilíbrio na solução (mg.L
-1

); KL (L.mg
-1

) e qm (mg.g
-1

) são 

constantes de adsorção de Langmuir que indicam a energia de troca iônica e a 

capacidade adsortiva, respectivamente. 

A forma linear da equação de  reundlic , por sua vez, é dada pela equação (5): 

 

lnqe = lnKF +
1

n
lnCe

 
(5) 

 

Em que: qe é a concentração de equilíbrio no adsorvente (mg g
-1

); Ce é a 

concentração de equilíbrio na solução (mg L
-1

); KF (L mg
-1

) é indicador da capacidade 

adsortiva e 1/n é indicativo da energia ou intensidade da reação. 

4.5.3 Avaliação estatística dos parâmetros cinéticos e de equilíbrio das isotermas de 

adsorção 

 

A avaliação dos modelos matemáticos utilizados para modelar os dados 

cinéticos e os dados obtidos pelas isotermas de adsorção foi realizada por análise de 

regressão linear. Por essa análise, o coeficiente de correlação (r
2
) é usado para verificar 

a relação entre as variáveis dos modelos, e o valor numérico de r
2
 próximo da unidade é 

considerado uma boa correlação e um bom ajuste. 

Os parâmetros da equação de regressão foram determinados pelo método dos 

mínimos quadrados e assim foram estimados a constante da taxa de adsorção de pseudo-

primeira ordem (KS1), constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem (KS2), os 

parâmetros da Isoterma de Langmuir (KL e qm) e os parâmetros da Isoterma de 

Freundlich (KF e n).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ANÁLISE TÉRMICA DO LODO  

A análise termogravimétrica foi realizada em quatro amostras, em diferentes 

estágios de estabilização do lodo de esgoto no leito de secagem, como representativas 

dos outros lodos, conforme apresentada na Figura 11: LEC01, LEC02, LEC06 e 

LEC07. As amostras foram selecionadas no intuito de avaliar a influência do tempo de 

permanência no leito de secagem na perda de massa das amostras em função do 

aumento da temperatura em atmosfera inerte.  

 

Figura 11: Resultados da análise termogravimétrica das amostras de lodo de esgoto 

 

 

À temperaturas abaixo de 150
o
C, as curvas pouco se distanciam umas das outras, 

mostrando uma diferença não significativa, e que pode ser atribuída a diferença nos 

conteúdos de carbono (CONESA, 1998). Com o aumento da temperatura, observa-se 

que as curvas se distanciam significativamente em pares, LEC01/LEC02 e 

LEC06/LEC07, com maior decaimento entre 250 e 500
o
C nitidamente para o par 

LEC01/LEC02. Este intervalo de temperatura é característico para degradação de 

polímeros orgânicos típicos do processo de estabilização do lodo de esgoto e 

corresponde a maior fração de perda de massa (FONT, 2001).  Para as amostras LEC01 

e LEC02 por terem menor tempo de estabilização, a perda de massa está na faixa de 23 
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a 25%, e cerca de 13 a 15% para amostras LEC06 e LEC07. Este comportamento indica 

uma decomposição térmica mais estável para amostras de lodo de esgoto com maior 

tempo de permanência no leito de secagem.  

De acordo com os perfis das curvas, observa-se que as amostras do lodo 

apresentaram uma tendência geral de decomposição térmica com perda de massa em 

três diferentes intervalos de temperatura, iniciando abaixo de 250ºC; entre 250 e 500ºC 

e acima de 500ºC. Esses valores estão próximos àqueles mencionados na literatura para 

decomposição do lodo de esgoto em atmosfera inerte: abaixo de 200ºC, em que a perda 

de massa pode ser atribuída à evaporação da água; acima de 200ºC e abaixo de 450ºC, 

decomposição de diferentes compostos orgânicos; e acima de 450ºC que corresponde a 

liberação de compostos inorgânicos (CONESA, 1998; FONT, 2001; GÓMEZ-RICO, 

2005;).  Pela Figura 11, observa-se que as amostras LEC01 e LEC02 apresentaram uma 

maior perda de massa entre 200 e 500
o
C, pela sua maior quantidade de material 

orgânico ainda em decomposição por estarem apenas há 10 e 18 dias no leito de 

secagem, respectivamente.  

Alguns autores sugerem a decomposição de determinados compostos nesses 

intervalos, como Conesa et al. (1998) que atribuiram três estágios principais a 

decomposição do lodo de esgoto: O primeiro estágio, centrado em torno de 250
o
C, 

refere-se á perda do metano, clorometano, dióxido de carbono, água e ácido acético; o 

segundo à 350
o
C, refere-se a perda principalmente de hidrocarbonetos, clorometano e 

álcoois; e no último estágio, em 550
o
C, liberação de hidrogênio, metano, dióxido de 

carbono, além também de outros hidrocarbonetos, clorometano e álcoois. 

Corroborando com Conesa et al. (1998), os trabalhos de Gómez-Rico et al. 

(2005) e Font et al. (2001) apresentaram uma avaliação sobre a decomposição do lodo 

em que divide as etapas em primeira região que ocorre em um intervalo entre 200ºC a 

300
o
C, o qual está associado ao material biodegradável e compostos semivoláteis; a 

segunda região entre 300 a 450ºC que corresponde aos polímeros orgânicos 

provenientes da estabilização (oxidação bioquímica) do lodo ou polímeros provenientes 

do lodo gerado no processo de tratamento; e a última região corresponde à fração de 

materiais não degradáveis, como celulose ou similares, que se decompõem acima de 

450ºC.  

Considerando os resultados da análise termogravimétrica, Figura 11, observa-se 

que a perda de massa para LEC06 e LEC07 não passou de 20% indicando que essas são 
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amostras de lodo de esgoto mais estáveis. Ainda pela análise desses resultados, a 

temperatura de pirólise do lodo de esgoto da Contorno foi definida em 450ºC, pois 

apesar de não ser o limite da decomposição do segundo estágio, é uma temperatura em 

que ocorre liberação da maior fração dos voláteis e permite avaliar a preparação de 

carvão ativado em condições menos severas de operação, o que também proporciona 

menor gasto energético. 

5.2 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO 

5.2.1 Análise elementar (CHN) 

A Tabela 8, apresenta os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio encontrados 

nas amostras dos adsorventes produzidos. As análises foram feitas em duplicatas e são 

apresentados seus valores médios com seus respectivos desvios padrão.  

 

Tabela 8: Resultados da análise elementar dos adsorventes 

Amostras C (%) H (%) N (%) 

CEC01 23,41 ±0,74 1,34 ±0,39 3,02 ±0,08 

CEC02 24,03 ±0,18 0,61 ±0,04 2,99± 0,04 

CEC03 25,32 ±0,91 0,73 ±0,05 3,06 ±0,13 

CEC04 25,39 ±0,66 1,17±0,00 3,26 ±0,06 

CEC05 21,77 ±0,18 1,05 ±0,01 2,86 ±0,06 

CEC06 19,38 ±0,72 0,82±0,04 2,56±0,04 

CEC07 23,58 ±0,16 0,98 ±0,11 3,16 ±0,01 

 

O principal objetivo desta análise é identificar o percentual de carbono presente 

nas amostras dos adsorventes produzidos. A presença deste constituinte nas amostras é 

decorrente da decomposição dos componentes orgânicos presentes no lodo de esgoto.  

Para todas as amostras de carvão ativado, observa-se que não houve uma 

diferença significativa entre os valores encontrados, levando em consideração o tempo 

de estabilização e a heterogeneidade do lodo de esgoto. Este resultado indica que 

embora o lodo com menor tempo de permanência no leito de secagem apresente maior 

teor de material orgânico, conforme evidenciado na Tabela 6, quando pirolisado á 

450ºC em atmosfera inerte, ocorre a decomposição dos compostos mais voláteis, 

permanecendo os mais estáveis. 
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Na amostra CEC01, com apenas 10 dias de estabilização o teor de carbono foi de 

23,41%, enquanto a amostra CEC07 com 60 dias de estabilização foi de 23,58%. O 

nitrogênio, outro elemento fundamental na avaliação da estabilização dos constituintes 

do lodo de esgoto, passou de 3,02% em CEC01 para 3,16% no CEC07. Estes resultados 

evidenciam que o tempo em que o lodo permaneceu no leito de secagem não 

influenciou significativamente nos teores de seus constituintes presentes nas amostras 

do carvão ativado. 

Comparando os valores encontrados com o de alguns autores, observa-se que um 

dos principais fatores que influenciam na composição química elementar das amostras 

do carvão ativado é a forma de degradação (aeróbia ou anaeróbia) em que o lodo de 

esgoto foi submetido. Na Tabela 9 estão apresentados os valores encontrados por outros 

autores e o tipo de degradação do material precursor.  

 

Tabela 9: Resultados de análise elementar de carvões ativados de diferentes autores 

Amostra C (%) H (%) N (%) Degradação 

CA (lodo)* 

 

5,94 á 7,3 0,22 á 0,30 0,46 á 0,68 Anaeróbia 

CA (lodo)** 

 

15,95 1,03 2,53 Aeróbia 

CA (lodo)*** 

 

19,1 e 19,4 - - Aeróbia 

CA (lodo)**** 

 

38,94 1,94 4,39 Aeróbia 

Fonte: *Reis, 2012; ** Viana, 2013; *** Mocelin, 2007, **** Chen et al., 2002 

 

Nota-se, pela Tabela 9, que os valores encontrados na presente pesquisa estão 

próximos a de alguns autores que também utilizaram o lodo de esgoto proveniente da 

degradação aeróbia para a produção do carvão ativado (VIANA, 2013; MOCELIN, 

2007 e CHEN et al., 2002). Entretanto Reis (2012), que utilizou o lodo de esgoto 

proveniente de uma degradação anaeróbia (ETE Subaé) para a produção de carvão 

ativado, os valores encontrados para os mesmos elementos foram consideravelmente 

menores. Corroborando que o perfil de concentração final dos elementos C, H e N é 

função do tipo do processo, anaeróbio ou aeróbio, da Estação de Tratamento e não o 

tempo de estabilização no leito de secagem. 

Outros fatores que também influenciam nos resultados dos constituintes 

presentes nas amostras são as condições de pirólise, como o tempo e a temperatura em 
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que o lodo foi submetido para a produção do carvão ativado. Viana (2013), pirolisou o 

lodo de esgoto em uma temperatura de 500ºC em diferentes tempos, e percebeu que 

quanto maior o tempo em que o lodo permaneceu nesta temperatura diminuíram o 

percentual dos constituintes nos adsorventes. 

Quanto ao teor de carbono, parâmetro relevante para produção do carvão 

ativado, os resultados mostram que o tempo de permanência no lodo de esgoto no leito 

de secagem não interfere significativamente na fixação do carbono no pirolisado. 

5.2.2 Análise elementar por fluorescência de raios-X  

Na Tabela 10 está expresso o quantitativo dos óxidos presentes nas amostras do 

carvão ativado preparados a partir do lodo de esgoto. As amostras analisadas foram as 

referentes ao tempo de estabilização de 26 e 60 dias (CEC03 e CEC07), no intuito de 

verificar se houve influência do tempo de estabilização do lodo nas concentrações dos 

óxidos metálicos do carvão ativado.  

 

Tabela 10: Composição química das amostras do carvão ativado 

CONSTITUINTE AMOSTRA (%) 

  CEC03  CEC07 

SiO2 47,43 ± 0,37 45,88 ± 0,37 

Al2O3 17,89 ± 0,40 17,89 ± 0,40 

Fe2O3 6,69 ± 0,01 6,76 ± 0,01 

SO3 7,68 ± 0,10 9,47 ± 0,11 

P2O5 10,16 ± 0,19 10,43 ± 0,20 

TiO2 1,37 ± 0,01 1,43 ± 0,01 

CaO 6,11 ± 0,01 5,75 ± 0,01 

K2O 1,03 ± 0,01 0,93 ± 0,01 

ZrO2 0,12 ± 0,00 0,11 ± 0,00 

ZnO 0,34 ± 0,00 0,35 ± 0,00 

CuO 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 

MnO 0,06 ± 0,00 0,07 ± 0,00 

SrO 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 

BaO 0,61 ± 0,02 0,49 ± 0,02 

PbO 0,03±0,002 - 

Valores com  ± desvio padrão apresentado pelo equipamento  
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A partir dos resultados obtidos, nota-se que não houve uma disparidade 

significativa nos percentuais dos compostos encontrados nas duas amostras (CEC03 e 

CEC07). Isto condiz com o esperado, uma vez que os metais não são degradáveis e 

portanto sua concentração não varia consideravelmente em função do tempo de 

permanência do lodo no leito de secagem.  

Pode-se perceber pela Tabela 10 que o óxido de silício aparece em maior 

concentração nas duas amostras do carvão ativado, com 47,43 e 45,88% 

respectivamente. Este elevado percentual está associado á presença de argilominerais 

(areia, silte e argila) no lodo de esgoto, provavelmente devido aos arrastes destes 

materiais para as unidades de tratamento da estação através das contribuições das águas 

pluviais, e pelas interconexões da rede coletora.  

Por conta da heterogeneidade do lodo de esgoto, o adsorvente preparado a partir 

do mesmo, possui uma composição química muito distinta, com a presença de uma 

variedade de elementos. De acordo com Chen et al. (2002), essa particularidade da 

composição química do adsorvente obtido do lodo, sugere que o mesmo apresente uma 

estrutura que pode influenciar no comportamento da adsorção de determinados 

adsorbatos.  

Alguns estudos revelaram que adsorventes compostos por elementos associado á 

alumínio, ferro, cálcio e magnésio influencia positivamente na capacidade de adsorção 

do fosfato (CHENG et al., 2009; CHEN et al., 2013; CHUBAR et al., 2005; RENTZ et 

al. 2009; SHIN et al., 2004). As amostras CEC03 e CEC07 apresentaram percentuais 

dos óxidos que favorecem a remoção do fosfato.  

O percentual do óxido de alumínio foi de 17,89% para as duas amostras 

analisadas, o qual se encontra acima dos teores encontrados por outros autores como 

Chen et al. (2013) com 15,83% e Ge et al. (2013) que encontram 16,83% de Al2O3 nos 

adsorventes sinterizados preparado a partir do lodo de esgoto para a remoção do fosfato.  

 A quantidade de Fe2O3 encontrado foi de 6,69 e 6,76% respectivamente, estes 

valores foram um pouco menor do que o encontrado por Ragheb (2013) que foi de 

7.22%, para a escória de uma indústria de ferro, utilizada como adsorvente para a 

remoção de fosfato. Em relação ao óxido de cálcio (CaO), a amostra que apresentou o 

maior percentual foi o CEC03 com 6,11% comparado com 5,77% encontrado por 
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Ragheb (2013). Estes resultados indicam que o carvão ativado produzido na presente 

pesquisa possui capacidade adsortiva para o fosfato.  

A partir da análise de fluorescência de raios-X foi possível identificar a 

variedade de elementos presentes nas amostras do carvão, dentre eles alguns metais 

pesados como: Bário, zinco, cobre e chumbo. A Resolução CONAMA nº 375/06 

estabelece as concentrações máximas desses elementos no lodo de esgoto visando o seu 

reaproveitamento agrícola. No entanto, apesar de na presente pesquisa não ser sido 

realizada a análise de metais pesados nas amostras no lodo de esgoto utilizado para 

produzir o carvão ativado, é possível compreender a partir de tais resultados que estes 

metais também estavam presentes no lodo.  

Todavia não será feita a comparação da concentração encontrada nas amostras 

dos adsorventes com os valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 375/06, pelo 

fato de que, durante o processo de pirólise ocorre a diminuição do percentual orgânico e 

a desidroxilação dos argilominerais presentes no lodo de esgoto, podendo provocar o 

aumento na concentração final de alguns metais (VIANA, 2013).  

A principal preocupação com a presença de metais pesados no carvão ativado é 

com a possível lixiviação dos mesmos para a solução. Para esta identificação, foram 

realizados testes em água deionizada a diferentes valores de pH (2,0; 6,5 e 8,0) com a 

amostra do carvão (CEC07), qual ficou em agitação por seis horas. Subsequentemente, 

foi realizada a filtração através de uma membrana de 45μm, e as concentrações de 

metais dissolvidos foram determinadas por Espectrometria de Absorção Atômica, os 

resultados estão apresentados na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11: Resultados da lixiviação dos metais pesados 

Metais Concentrações (mg.L
-1

) 

 pH= 2,0 pH=6,5 pH=8,0 

Zn 5,3 ±0,060 0,10±0,060 0,06±0,060 

Cu 0,61± 0,019 0,00± 0,019 0,00± 0,019 

Pb 0,52± 0,002 0,03± 0,002 0,01± 0,002 

Valores com  ± desvio padrão apresentado pelo equipamento  

 

Estes resultados mostraram que, mesmo o carvão ativado contendo metais 

pesados na sua composição, a lixiviação dos mesmos ocorre apenas em meio muito 



60 

 

ácido (em pH 2,0). Para valores de pH acima de 6, sua presença nos adsorventes não 

constuitui um fator preocupante, pois a probabilidade de serem lixiviados é 

relativamente pequena.  

 

5.2.2 Difração de raios-X  

O difratograma de raios-X da amostra CEC03 é apresentado na Figura 12, onde 

observamos um discreto halo entre 2 igual 20º a 30º, intervalo de difração 

característico da estrutura amorfa do carbono (WANG et al, 2012). A presença dos 

diversos óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, Tabela 10, gera cristalitos na 

estrutura diminuindo a fase amorfa do carvão. Os picos mais pronunciados foram 

observados em 2 igual a  20,99º; 26,67º e 50,22º, os quais identificados a partir de 

comparações com padrões conhecidos, (JCPDS 2002), correspondem a fase cristalina 

do quartzo. 

Considerando a baixa intensidade dos demais picos e a presença de diversos 

óxidos metálicos, não é possível, utilizando apenas a técnica de difração de raios-X, 

identificar outras fases cristalinas.  

 

Figura 12: Difratograma de raios-X da amostra CEC03. 
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Este resultado da difração de raios-X confirma os encontrados na seção 5.2.1 e 

5.2.2 para as analises química do carvão ativado produzido a partir do lodo de esgoto da 

ETE-Contorno, o qual se caracteriza com uma estrutura combinada com carbono 

amorfo, cristais de quartzo e pequenos cristais de variados óxidos metálicos.  

 

5.3 ENSAIOS DE ADSORÇÃO  

5.3.1 Estudo cinético de adsorção  

Através do estudo cinético foi possível determinar o tempo necessário para que o 

sistema adsorvente/adsorbato atingisse o equilíbrio. A Figura 13, apresenta os 

resultados obtidos da cinética de remoção do fosfato sobre o adsorvente CEC02, 

amostra utilizada como representativa. Observa-se que após 6 horas não houve variação 

significativa da quantidade adsorvida de fosfato indicando que o sistema atingiu o 

equilíbrio. Nota-se ainda que a remoção aumentou com o passar do tempo, sendo o 

processo de adsorção mais rápido no estágio inicial e mais lento próximo ao equilíbrio. 

A ocorrência desse comportamento está relacionada à quantidade de sítios disponíveis 

para adsorção na superfície do material adsorvente, pois no inicio do processo todos os 

sítios estão disponíveis, mas à medida que o processo vai sendo conduzido ocorre uma 

diminuição dos mesmos. 

 

Figura 13: Cinética da adsorção do fosfato na amostra de carvão (CEC02). As linhas 

são somente guia para os olhos. 
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O tempo de adsorção encontrado para a remoção de fosfato sobre o carvão 

ativado obtido a partir do lodo de esgoto pode ser considerado um tempo relativamente 

curto. Comparado a outros estudos que atingiram o equilíbrio em 24 horas, utilizando 

adsorventes mineralizados preparados à base de lodo para a remoção do fosfato (GE et 

al., 2013; CHEN et al., 2013).  

Este resultado indica que o adsorvente investigado pode vir a constituir uma 

alternativa promissora para o tratamento de efluentes tornando o processo mais 

econômico.  

 Dados cinéticos de adsorção foram analisados usando os modelos de pseudo-

primeira ordem (LAGERGREN, 1898) e pseudo-segunda ordem (HO & MCKAY, 

1999). As Figuras 14 e 15 mostram os gráficos das equações de pseudo 1ª ordem e 

pseudo 2ª ordem para adsorção de íons fosfato no carvão CEC02. 

 

 

Figura 14: Gráfico da equação de pseudo 1ª ordem para adsorção de íons fosfato no 

carvão CEC02. 

 

 

  

y = -0,0191x + 0,3378 

R² = 0,9386 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

0 60 120 180 240 300 

ln
 (

q
e-

q
t)

 

Tempo (min) 

CEC02 



63 

 

Figura 15: Gráfico da equação de pseudo 2ª ordem para adsorção de íons fosfato no 

carvão CEC02. 

 

 

 

As constantes KS1 e qe foram calculadas da correlação linear do gráfico ln (qe – 

qt) vs. T (Figura 14) para pseudo-primeira ordem e o gráfico t/qt vs. t (Figura 15) para 

pseudo-segunda ordem. Os resultados estão apresentados na Tabela 12. 

 

 

 

Tabela 12: Parâmetros dados cinéticos 

  pseudo-primeira ordem pseudo-segunda ordem 

Amostra qexp qe  

(mg g
-1

) 

KS1  

(min
-1

) 

R
2 

qe  

(mg g
-1

) 

KS2 

(min
-1

) 

R
2
 

CEC02 0,65 

 

1,02 0,0191 0,935 0,88 0,0108 0,988 

 

 

Pela Tabela 12, KS1 e KS2 são os valores das constantes de cada modelo cinético, 

e qexp é o valor experimental da quantidade máxima adsorvida do fosfato. Observando 

os valores dos coeficientes de correlação de cada modelo, o melhor ajuste é conseguido 

usando o modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R
2
 = 0,988) sugerindo que o 

mecanismo para adsorção seja limitado pelo processo de quimissorção. Quando 

comparamos os valores de qe, a quantidade máxima adsorvida de fosfato, calculados 
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pelos dois modelos, o valor obtido pelo modelo cinético de pseudo-segunda ordem é o 

que mais se aproxima do valor experimental.  

De acordo com as informações obtidas com o desenvolvimento dos 

experimentos cinéticos, foi possível identificar o tempo necessário para o processo de 

adsorção atingir o equilíbrio. Dessa forma, com o tempo de equilíbrio definido, foi 

possível estudar o efeito do pH na adsorção e também construir as isotermas para todas 

as amostras dos carvões ativados em estudo. 

 

5.3.2 Estudo do Efeito do pH  

Ensaios de adsorção variando-se o pH da solução foram realizadas para estudar 

o efeito desse parâmetro na adsorção do fosfato nos adsorventes preparados a partir do 

lodo de esgoto. O pH inicial da solução desempenha importante papel na eficiência da 

adsorção devido ao impacto causado sobre os sítios ligantes da superfície do carvão 

ativado e a influência na ionização das espécies de fosfato presentes na solução 

(BOUJELBEN et al., 2008). Os resultados do efeito provocado pelo pH inicial da 

solução estão dispostos na Figura 16.  

 

Figura 16: Estudo do efeito do pH na capacidade de adsorção do fosfato. As linhas são 

somente guia para os olhos. 
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O gráfico da Figura 16, mostra a concentração final da solução do fosfato após 6 

horas de adsorção em diferentes valores de pH. Os resultados indicaram um aumento na 

concentração do fosfato na solução quando os ensaios foram realizados com valores de 

pH 2 e 3, como indicam os pontos localizados no gráfico acima da linha. Esses pontos 

representam os valores das concentrações finais maiores do que a inicial (25 mg L
-1

). 

Com o aumento nos valores do pH, a concentração final diminui indicando que houve 

adsorção do fosfato em valores mais elevados de pH.  

O aumento na concentração final do fosfato nos pHs 2 e 3 pode ser explicado 

pela Figura 17, a qual mostra o resultado do ensaio realizado com a amostra do carvão 

em água deionizada com diferentes valores de pH (2,0; 6,5 e 8,0) respectivamente. 

Observa-se que apenas na amostra com pH 2 ocorreu a coloração azul indicando, 

provavelmente, a ressolubilização do fosfato presente no carvão ativado (Tabela 10) 

para a solução. Diferentemente das suspensões preparadas com pH 8 e a sem ajuste, em 

que a solução não apresentou alteração na sua coloração, mostrando que nesses valores 

de pH não ocorre lixiviação para o meio.  

 

Figura 17: Resultado dos ensaios realizado com água deionizada em diferentes pH. 

 

 

 

Outro fator que chamou a atenção no ensaio realizado com pH 2, foi em relação 

a estrutura da amostra do carvão após 6 horas em agitação, conforme Figura 18, a qual 

mostra visivelmente que houve uma desorganização na estrutura do material, indicando 

baixa resistência em soluções fortemente ácidas.  

 



66 

 

Figura 18: Amostra CEC03 após 6 horas de agitação em pH=2. 

 

 

 

Os autores Al-Qodah e Shawabkah (2009) prepararam carvões ativados a partir 

do lodo de esgoto e observaram pelos difratogramas de raios-X, que a maioria dos picos 

cristalinos presentes no lodo desapareceram nas amostras do carvão, devido a lixiviação 

de seus minerais correspondentes, durante a etapa de lavagem do precursor. Como as 

amostras do carvão preparadas neste trabalho apresentam uma estrutura combinada com 

carbono amorfo, cristais de quartzo e pequenos cristais de variados óxidos metálicos, 

Figura 12, a lixiviação dos minerais em soluções fortemente ácidas pode comprometer o 

desempenho do adsorvente pela remoção dos sítios ativos para adsorção do fosfato.  

Para o ensaio realizado com pH 8 a Figura 19 mostra que o carvão ativado 

preparado a partir do lodo de esgoto consegue em meio básico manter sua estrutura 

mesmo após 6 horas em agitação, diferentemente de quando submetida a meio ácido. 
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Figura 19: Amostra CEC03 após 6 horas de agitação em pH=8. 

 

 

Diante de tais resultados, é possível compreender o motivo pelo qual o aumento 

do pH da solução favoreceu a adsorção do fosfato sobre o carvão ativado. Embora na 

literatura o aumento do pH da solução seja conhecido como dificultar a adsorção pela 

competição dos íons de fosfato com as hidrolixas, OH
-
, neste trabalho esse fato compete 

com a menor agressão do meio básico ao material adsorvente, mantendo-o mais 

preservado e favorecendo a adsorção em valores mais elevados. 

Portanto o parâmetro mais significativo para o carvão ativado obtido do lodo de 

esgoto é que sua estrutura é mais afetada por valores mais ácidos, ou seja, em valores 

baixos de pH, e que impede a disponibilidade dos sítios ativos para adsorção do fosfato.  

 

5.3.4 Isotermas de adsorção  

Todas as amostras de carvão ativado provenientes do lodo de esgoto da ETE 

Contorno foram testadas nos ensaios de adsorção do fosfato. Para determinar as 

isotermas de adsorção, a concentração inicial do fosfato variou de 10 a 50 ppm. 

Inicialmente o processo de adsorção foi estudado sem ajuste do pH, sendo que os 

valores da suspensão ficaram em torno de 5,5 a 6,5.  

As isotermas de adsorção obtidas sob essas condições experimentais estão 

apresentadas nas Figuras 20 e 21, em que a quantidade do fosfato adsorvida (q) está em 
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função da concentração de equilíbrio (Ce). As isotermas de adsorção de todas as 

amostras dos carvões ativados apresentaram um aumento na capacidade de adsorção nas 

concentrações iniciais, indicando afinidade entre o fosfato e o adsorvente e uma 

tendência a formação de um platô após a saturação da monocamada.  

 

Figura 20: Isotermas de adsorção em soluções aquosas do fosfato das amostras dos 

carvões ativados CEC01, CEC02 e CEC03. As linhas são somente guia para os olhos. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Isotermas de adsorção em soluções aquosas do fosfato das amostras dos 

carvões ativados CEC04, CEC05, CEC06 e CEC07. As linhas são somente guia para os 

olhos. 

 

 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

0 10 20 30 40 50 

q
 (

m
g

.g
-1

) 

Ce (mg.L -1)  

CEC03 

CEC02 

CEC01 

0,0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

0 10 20 30 40 50 

q
 (

m
g

.g
-1

) 

Ce (mg.L -1)  

CEC07 

CEC06 

CEC05 

CEC04 



69 

 

Comparando as Isotermas da Figura 20, é possível perceber um deslocamento 

das curvas para maiores valores da quantidade adsorvida de fosfato da amostra CEC01 a 

CEC03. Esses resultados indicam uma correlação entre o tempo de envelhecimento no 

leito de secagem (tempo em que o lodo permanece no leito de secagem para 

estabilização do lodo) e a capacidade de adsorção desses materiais.  As amostras CEC01 

e CEC02, referentes a 10 e 18 dias respectivamente, adsorveram menos que a CEC03. O 

comportamento análogo se verifica na Figura 21 com as Isotermas de CEC04 a CEC07, 

apesar da diferença entre as amostras deste grupo ser menos significativa. A partir da 

amostra CEC06 as curvas estão mais próximas indicando que a capacidade de adsorção 

dessas amostras são similares.  

A Figura 22 apresenta de maneira mais perceptível a diferença entre a amostra 

com menor tempo de estabilização (CEC01); a amostra com o tempo intermediário 

(CEC04) e a amostra com o maior tempo de permanência no leito de secagem (CEC07).  

 

 

Figura 22: Diferença entre as isotermas de adsorção em soluções aquosas do fosfato das 

amostras dos carvões ativados CEC01, CEC04 e CEC07. As linhas são somente guia 

para os olhos. 
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Tabela 13: Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich e seus respectivos 

coeficientes de correlação (R
2
). 

Langmuir Freundlich 

 KL  qm (mg.g
-1

) RL R
2
 KF  n R

2
 

CEC01 0,17 0,86 0,10 0,996 0,34 4,56 0,8961 

CEC02 0,29 0,83 0,06 0,9937 0,16 2,19 0,8228 

CEC03 0,10 1,01 0,16 0,9943 0,19 2,42 0,9222 

CEC04 0,10 1,05 0,16 0,9927 0,20 2,43 0,9011 

CEC05 0,10 1,07 0,16 0,9961 0,21 2,50 0,926 

CEC06 0,11 1,08 0,15 0,9948 0,22 2,56 0,9335 

CEC07 0,16 1,06 0,11 0,9982 0,29 3,05 0,9363 

 

 

Os dados de adsorção mostram que os adsorventes obtidos a partir do lodo de 

esgoto possuem capacidade de adsorção comparáveis a outros diversos adsorventes 

utilizados para remoção de fosfato como óxidos hidratados, materiais híbridos e carvões 

ativados por impregnação química.  

Rodrigues e Silva (2009) prepararam óxido de nióbio hidratado pela dissolução 

do nióbio metálico em mistura ácida de    3 (65%)/HF (40%) na relação 1:3 molar, e 

testaram o adsorvente em processo a batelada, à temperatura ambiente e sem ajuste de 

pH, na relação 0,1 g do adsorvente para 50 mL da solução de íons fosfato. A capacidade 

de adsorção máxima obtida de íons fosfato sobre o óxido de nióbio  idratado foi de 0,22 

mg g
-1

, valor bem abaixo do encontrado quando comparamos com todas as amostras de 

carvões ativados preparados a partir do lodo de esgoto, Tabela 13. 

No entanto, quando esses valores são comparados com carvões ativados 

impregnados com metais tais como ferro e zircônio, os resultados são bem 

diversificados. Shindo et al. (2011), sintetizaram carvões ativados de materiais a base de 

resíduos lignocelulósicos como palhas de arroz (ACRS); casca de cedro (ACCB) e 

resíduos do lodo de papelão (ACWS). Após a preparação dos carvões, esses foram 

impregnados com zircônio usando soluções de oxinitrato de zircônio. Os adsorventes 

foram denominados Zr/ACRS; Zr/ACCB e Zr/ACWS considerando a natureza de cada 

material precursor. Os experimentos de adsorção foram realizados em batelada com 

suspensões de 0,3 g do adsorvente em 30 mL de solução contendo fosfato nas 
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concentrações variando de 10 a 50 ppm, por 15 horas. Wang et al. (2012), prepararam 

os adsorventes com carvão ativado sintético pela impregnação com Fe (II) e Fe (III) 

utilizando soluções de FeSO4·7H2O e FeCl3·6H2O, respectivamente. As amostras foram 

denominadas AC/N-Fe
II
 e AC/N-Fe

III
. Os ensaios foram realizados com 0,1 g 

adsorvente em 50 mL de solução, concentração do fosfato variando de 11,82 a 42,96 

mgL
-1

, a temperatura ambiente por 24 horas. Os dados de adsorção desses materiais 

foram ajustados pelo modelo de Langmuir e os valores da quantidade máxima de 

fosfato determinados para cada um desse estão apresentadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Capacidade adsortiva obtida pelos parâmetros da isoterma de Langmuir para 

amostras a base de carvão ativado.  

Amostras Qm (mg g
-1

) 

ACRS 7,35 

Zr-ACRS 11,1 

ACWS 4,38 

Zr-ACWS 5,97 

ACCB 12,4 

Zr-ACCB 3,83 

AC/N-Fe
II 

10,15 

AC/N-Fe
III

 7,37 

Fonte: (SHINDO et al., 2011; WANG et al., 2012) 

 

A capacidade adsortiva para esses materiais variam de 3,83 a 12,4 mg g
-1

, 

intervalo superior ao encontrado para as amostras do carvão a base de lodo de esgoto, 

0,83 a 1,08 mg g
-1

.  

 Não há estudos referentes à utilização de carvão ativado obtido a partir do lodo 

de esgoto para a remoção de fosfato. No entanto, os poucos encontrados que mais se 

assemelha a presente pesquisa são os trabalhos realizados por Chen et al. (2013), em 

que utilizaram adsorvente sintetizado preparado a partir de lodo de esgoto e lixo 

mineralizado, em que encontraram um qm de 9,72 mg g
-1

. E o de Ge et al. (2013), que 

também utilizaram um adsorvente preparado a partir de uma mistura de escória com 

lodo de esgoto, em que os autores encontraram um valor para qm de 27,03mg g
-1

. 
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Apesar destes carvões ativados preparados a partir do lodo de esgoto, CEC01 a 

CEC07, apresentarem capacidade adsortiva para remoção do fosfato ainda menores do 

que outros adsorventes, observamos que o desempenho destes ainda são competitivos 

com outras tantos adsorventes como opaca, dolomita, bauxita e zeólitos, que 

apresentaram capacidade máxima de adsorção 0,10; 0,17, 0,61 e 0,71 (JOHANSSON e 

GUSTFASSON, 1999; PROCHASKA e ZOUBOULIS, 2006; DRIZO et al., 1999; 

CHEN et al. 2013) respectivamente.  

Uma das vantagens em utilizar o lodo de esgoto como precursor do carvão 

ativado é o reaproveitamento desse resíduo, e a não utilização de outros metais para 

gerar sítios ativos para adsorção do fosfato já que o lodo de esgoto contém metais com 

grande afinidade para o íon fosfato, Tabela 10. Os resultados apresentados nas Figuras 

20 e 21, confirmam a afinidade desses sítios quando observamos que houve remoção do 

fosfato mesmo sem o ajuste do pH da solução.  

A partir dos resultados preliminares dos dados de equilíbrio de adsorção 

realizado com amostras do carvão ativado, CEC01 a CEC07, selecionou-se os 

adsorventes com melhores desempenhos para repetir os ensaios em condições 

otimizadas de valores de pH. A Figura 23 apresenta as isotermas das amostras CEC04 e 

CEC07 com o ajuste do pH para o valor 8,0.  

 

Figura 23: Isotermas de adsorção das amostras CEC04 e CEC07 com ajuste do pH. As 

linhas são somente guia para os olhos. 
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Os resultados apresentados na Figura 23 mostraram que o ajuste do pH da 

solução aumentou em cerca de três vezes a adsorção do fosfato sobre as amostras do 

carvão ativado. Os dados de adsorção foram ajustados pelos modelos de Langmuir e 

Freundlich e a correlação foi analisada pelo valor numérico de R
2
, Tabela 15.  

 

Tabela 15: Parâmetros das isotermas de Langmuir e Freundlich das amostras CEC04 e 

CEC07. 

Langmuir Freundlich 

 KL  qm (mg.g
-1

) RL R
2
 KF  n R

2
 

CEC04 0,15 3,66 0,11 0,9892 0,67 2,07 0,9465 

CEC07 0,16 3,78 0,11 0,9908 0,69 2,02 0,9305 

 

De acordo com os coeficientes de correlação R
2
, os valores encontrados 

mostraram que o modelo de Langmuir ajustou-se melhor comparado ao modelo de 

Freundlich. O fato da isoterma de Langmuir se ajustar melhor aos dados experimentais, 

sugere que o mecanismo de adsorção por quimissorção, como evidenciado pelos dados 

cinéticos, deve ser significativo na adsorção do fosfato sobre os sítios ativos dos carvões 

(GUO et al. 2009). 

Outros parâmetros importantes que ajudam a entender melhor o fenômeno de 

adsorção para o modelo de Langmuir são o KL que se relaciona a energia de adsorção 

entre o adsorbato e o adsorvente. E o RL, fator de separação, que é calculado a partir do 

KL, e pode ser utilizado para verificar se a adsorção no sistema estudado é desfavorável 

(RL> 1), linear (RL= 1), favorável (0 < RL<1) ou irreversível (RL= 0), (ROZADA et al., 

2007). Na faixa de concentração estudada (10, 20, 30, 40 e 50 mg L 
-1

 ), os valores entre 

0,06 e 0,16 para o RL indicam adsorção favorável para todos os carvões ativados. 

Quando as condições do processo de adsorção são melhoradas com o ajuste de 

pH, a distância entre as isotermas das amostras CEC04 e CEC07 diminui, Figura23. No 

entanto, essa diferença não é significativa quando comparamos os valores da adsorção 

máxima, qm. Esses resultados sugerem que a retirada do lodo de esgoto para preparação 

do carvão ativado pode ocorrer a partir do 32
º
dia de permanência no leito de secagem, 

apesar da amostra CEC07 apresentar resultados ligeiramente melhores. A retirada 

antecipada aos 60 dias se justificaria por uma questão ambiental, representando uma 

alternativa viável na redução do tempo de permanência do lodo nos leitos e 
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consequentemente redução na demanda de áreas construídas nas Estações de 

Tratamento de Esgoto. 
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6 CONCLUSÕES  

Os adsorventes preparados a partir do lodo de esgoto da ETE-Contorno são 

ativos na remoção do fosfato em solução aquosa, mesmo sem nenhum tipo de 

tratamento químico. 

As curvas da análise termogravimétrica das amostras do lodo de esgoto 

possibilitaram determinar a melhor temperatura de pirólise, a qual foi definida em 

450°C, pois na mesma ocorre liberação da maior fração dos voláteis e permite avaliar a 

preparação dos adsorventes em condições menos severas de operação, proporcionando 

assim menor gasto energético. 

Na análise elementar CHN foi possível identificar, pelos teores de carbono nas 

amostras dos carvões ativados, que a fixação do carbono no pirolisado independe do 

tempo de estabilização do lodo no leito de secagem.  

Através da análise de fluorescência de raios-X verificou-se que as amostras de 

carvão ativado produzidos a partir do lodo de esgoto são constituídos por diferentes 

tipos de óxidos, e que a presença dessa variedade de óxidos no carvão ativado influencia 

positivamente a capacidade de adsorção do fosfato desses materiais.  

O tempo de equilíbrio de adsorção foi de seis horas para a remoção do fosfato 

sobre o carvão ativado, o qual pode ser considerado um tempo relativamente curto, 

comparado a outros estudos que utilizaram adsorventes mineralizados preparados à base 

de lodo para a remoção do fosfato. E Observando os valores dos coeficientes de 

correlação dos modelos cinéticos de adsorção, o melhor ajuste foi obtido usando o 

modelo cinético de pseudo-segunda ordem (R
2
 = 0,988) sugerindo que o mecanismo 

para adsorção seja limitado pelo processo de quimissorção.   

Ao analisar o efeito do pH no processo de adsorção, foi observado que o 

desempenho do carvão ativado obtido a partir do lodo de esgoto é fortemente afetado 

pelo pH inicial da solução de fosfato, sendo os melhores resultados observados em pHs 

acima de 7.  

A análise do processo de adsorção nas amostras dos carvões ativados sob os 

modelos de Langmuir e Freundlich, usando o fosfato como adsorvato, indicou que os 

melhores ajustes ocorreram ao modelo de Langmuir para todas as amostras. Os 

coeficientes de correlação mostram que a isoterma de Freundlich não é o modelo mais 

adequado para descrever a adsorção do fosfato nos adsorventes preparados nesta 

pesquisa.  
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Os melhores resultados de adsorção são das amostras que permaneceram mais 

tempo no leito de secagem, após 60 dias de estabilização. Considerando os resultados da 

adsorção, a quantidade de fosfato adsorvido, a melhor amostra para preparar carvão 

ativado da ETE-Contorno é o lodo LEC07. Entretanto é possível produzir adsorventes 

com características similares, após 32 dias de estabilização, sendo uma alternativa 

viável na redução do tempo de permanência do lodo nos leitos e consequentemente a 

demanda de áreas na Estação de Tratamento. 

Baseado em tais resultados conclui-se que, a produção de carvão ativado a partir 

do lodo de esgoto apresenta-se como uma alternativa promissora para a destinação final 

deste subproduto. Além disso, a possibilidade de utilização destes adsorventes na 

remoção de poluentes presentes nos efluentes. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 Estudar a adsorção dos adsorventes obtido do lodo de esgoto em sistemas reais, 

a exemplo de efluentes domésticos; 

 

 Avaliar a produção do carvão ativado em temperaturas mais elevadas na 

tentativa de melhorar a resistência do adsorvente; 

 

 Verificar a variação de outros parâmetros como massa do adsorvente e 

temperatura na capacidade de adsorção; 

 

 Produzir materiais a partir da sinterização do lodo de esgoto, e verificar sua 

eficiência de adsorção do fosfato; 

 

 Estudo da viabilidade econômica da produção dos adsorventes obtidos a partir 

do lodo de esgoto.  
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