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RESUMO 

A adsorção vem ganhando espaço na separação de gases, devido ocorrer em espaço 
reduzido e com materiais adsorventes eficientes e econômicos. A operação unitária 
de adsorção, ocorre em uma coluna, em que o material adsorvente captura o 
adsorvato, fluido de interesse ou poluente. Esse processo tem inúmeros fatores que 
interfere na eficiência da separação, e a porosidade do adsorvente é uma delas, a 
qual também está diretamente relacionada com a área superficial interna do mesmo. 
Para avaliação desse fator, este trabalho teve por objetivo analisar a interferência da 
porosidade do carvão ativado, CAG e CAP, na capacidade de adsorção do CO2. Os 
métodos utilizados foram: estudo da isoterma de equilíbrio, por meio teórico, e em 
seguida experimento em coluna de adsorção de bancada, ambos para estimar a 
capacidade de adsorção de CO2. Na avaliação da porosidade foi realizada a 
comparação dos resultados obtidos do experimento em bancada e da célula de ensaio 
de porosidade para ambos os carvões. Os resultados apontaram que o CAG possui 
maior capacidade de adsorção CO2, de 149,67 mg de CO2 /g de carvão, se comparado 
com o CAP, com 139,67 mg de CO2 /g. O CAG apresentou valores de porosidades 
menores sendo elas:𝜺𝒃: 0,25; 𝜺𝒑: 0,35 e 𝜺𝑻: 0,505, e área da superfície interna de 

1.006 m2/kg, comparados com o do CAP: 𝜺𝒃:0,35; 𝜺𝒑: 0,55 e 𝜺𝑻 0,71 e área de 

superfície interna de 223,9 m2/kg. A avaliação permitiu a compreensão de que a 
eficiência de um adsorvente se deve a materiais porosos com maior área de superfície 
interna. As porosidades tanto da partícula quanto do leito devem ser inversamente 
proporcionais, em que a porosidade da partícula seja alta e a porosidade do leito 
baixa, evitando assim o maior volume de vazios no leito e proporcionando melhor 
capacidade máxima de adsorção do adsorvente. 
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ABSTRACT 

The adsorption has been gaining space in the separation of gases, due to occur in 
reduced space and with adsorbent materials efficient and economic. The unitary 
adsorption operation occurs in a column, where the adsorbent material captures the 
adsorbate, fluid of interest or pollutant. This process has many factors that interfere 
with the efficiency of the separation, and the porosity of the adsorbent is one of them, 
which is also directly related to the internal surface area of the same. In order to 
evaluate this factor, this work had the objective of analyzing the porosity of activated 
carbon, CAG and CAP, in the adsorption capacity of CO2. The methods used were: 
study of the equilibrium isotherm, by theoretical means, and then experiment in the 
bench adsorption column, both to estimate the adsorption capacity of CO2. In the 
evaluation of the porosity, the results of the bench experiment and of the porosity test 
cell for both coals were compared. The results showed that the CAG has a higher 
adsorption capacity of CO2, of 149.67 mg of CO2 / g of coal, when compared to the 
CAP, with 139.67 mg of CO2/g. The CAG presented values of smaller porosities 
being:𝜺𝒃: 0.25; 𝜺𝒑: 0.35 and 𝜺𝑻: 0.505, and internal surface area of 1,006 m2/kg, 

compared to CAP: 𝜺𝒃: 0.35; 𝜺𝒑: 0.55 and  𝜺𝑻: 0.71 and internal surface area of 223.9 m2 

/ kg. The evaluation allowed the understanding that the efficiency of an adsorbent is 
due to porous materials with greater internal surface area. The porosities of both the 
particle and the bed must be inversely proportional, where the porosity of the particle 
is high and the porosity of the bed low, thus avoiding the greater volume of voids in the 
bed and providing better maximum adsorption capacity of the adsorbent. 
 
 
Keywords: Adsorption. Porous materials. Carbon dioxide 
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1  INTRODUÇÃO  

  

 Dentre os métodos de separação de gases, a operação unitária adsorção vem 

ganhando espaço, e ela se fundamenta num processo em coluna, com fluxo contínuo 

de fluido, o qual é transferido para a superfície sólida de um adsorvente. 

  Na medida que o adsorvente passa a ser saturado a adsorção é cessada. 

“Para todo esse processo, o desempenho depende dos equilíbrios sólido-fluido e das 

taxas de transferência de massa. ”(McCABE; SMITH; HARRIOTT, 1993, p. 810, 

tradução nossa). 

 A criogenia e a absorção permanecem como os processos mais utilizados na 

separação de gases, todavia já há um crescimento considerável em pesquisa e 

aplicações comerciais de sistemas de separação embasados na adsorção. A 

utilização do processo de separação por adsorção amplia-se na remoção de 

contaminantes de matérias-primas, efluentes industriais líquidos e gasosos, dentre 

outros. A importância da separação e tratamento de efluentes industriais por adsorção 

tem sido ressaltada não apenas pelo seu aspecto econômico, formando subprodutos, 

mas também traz a consciência do controle ambiental que tem levado a legislações 

cada vez mais rigorosas. (NEVES E SCHVARTZAMAN, 2005) 

 Inúmeros fatores influenciam no processo de adsorção, tais como a natureza 

do adsorvente, propriedades do soluto, e as condições operacionais. A estrutura 

molecular ou a natureza do adsorvente é de suma importância na capacidade de 

adsorção. As propriedades do adsorvente podem ser relacionadas como: a área 

superficial especifica; porosidade; volume, tamanho, distribuição dos poros, grupos 

funcionais contidos na superfície do adsorvente e a qualidade do seu material 

precursor. Em especial, a área especifica do material possui relação direta com a 

estrutura porosa do adsorvente. Em coluna de leito fixo, adicionalmente, é necessário 

ter cuidado com a porosidade do leito, pois o mesmo pode ser compactado devido o 

fluxo, ascendente ou descendente, e consequentemente alterar a taxa de adsorção 

na coluna. A tendência de o fluido buscar caminhos preferencias, (espaços vazios), 

interfere também na capacidade de adsorção do adsorvente. 

 Nesse âmbito, o objetivo desta pesquisa é avaliar a influência da porosidade 

do carvão ativado na captura do dióxido de carbono, por meio de uma coluna de 

adsorção a nível de bancada. 
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 Para isso foram estudadas, de forma teórica, as isotermas de adsorção de 

carvão ativado granulado e carvão ativado peletizado para prever a capacidade de 

adsorção. Em seguida, realizou-se o experimento, em triplicata, na coluna de 

adsorção de gases com os respectivos leitos e para finalizar foi utilizada a célula de 

ensaio de porosidade, contendo o adsorvente usado na coluna, a fim de analisar a 

interferência da porosidade. 

 A escolha deste adsorvente deve-se a “uma tendência notável no 

desenvolvimento do carvão ativado [...] com sua grande área de superfície porosa, 

estrutura de poros controlável, estabilidade térmica e baixa reatividade ácido / 

base”(MOHAN; PITTMAN Jr., 2006? apud FOO;HAMEED, 2010)1. 

 O carvão ativado é oriundo de materiais orgânicos dos quais: carvão mineral, 

a casca de coco, caroço de azeitonas ou frutas, resíduos agroindustriais, dentre 

outros. As origens das materias-primas, as condições de ativação e a natureza do 

agente ativante do carvão são extremamente relevantes nas propriedades de 

adsorção do carvão ativado. A estrutura rígida e a possibilidade de regeneração, faz 

com que esse adsorvente opere em leitos de forma econômica e eficiente.  

 Para tratamento de gases, os mais indicados são o carvão ativado granulado e 

o carvão ativado peletizado, segundo Matos (2015). Neste trabalho busca-se 

compreender qual possui maior capacidade de captura de CO2 , verificando assim se 

há interferência da porosidade neste processo.  

                                            
1 MOHAN, D.; PITTMAN Jr., C. U. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri-
and hexavalent chromium from water, HAZARD. J. Mater 137(2006)762-811 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a influência da porosidade do carvão ativado na captura do CO2 por 

meio de uma coluna de adsorção de bancada. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

 Por meios teóricos, identificar as isotermas de adsorção, para o Carvão Ativado 

Granulado (CAG) e para o Carvão Ativado Peletizado (CAP), a fim de 

determinar a capacidade de captura de CO2, baseado em experimentos em 

batelada. 

 Construir uma curva de concentração de soluto em função do tempo, para o 

CAG e para o CAP, por meio da coluna de adsorção, e assim avaliar a 

capacidade de adsorção da coluna em estado experimental, usando o Método 

de Warder (técnica de titulação). 

 Analisar a porosidade do CAG e do CAP, utilizando a Célula de Ensaio de 

Porosidade do Leito, após o funcionamento da coluna. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO: 

 

3.1 Fundamentos da Adsorção 

 Segundo Riffel, Belo e Leite (2007), a adsorção é um fenômeno de 

transferência de massa em que um fluido (com adsorvato) entra em contato com um 

sólido (adsorvente), capturando o adsorvato por afinidade física e/ou química. 

 O processo de adsorção baseia-se em três mecanismos: o estérico, o equilíbrio 

e o cinético. No mecanismo estérico, as dimensões dos poros do adsorvente permitem 

que determinadas moléculas sejam aderidas nos poros e excluam as demais. O 

mecanismo de equilíbrio possibilita que diferentes sólidos possam acomodar espécies 

variadas de adsorvato. E por fim, o mecanismo cinético, permite diferentes níveis de 

difusividade das variadas espécies de adsorvato nos poros dos sólidos adsorventes 

(DO, 1998 apud VIDAL et al, 2014, p. 14)2. 

 De acordo com as forças envolvidas no processo, a adsorção pode ser 

classificada em: adsorção física (fisissorção) e adsorção química (quimissorção). O 

fenômeno físico envolve interações fracas entre o adsorvente e o adsorvato, como a 

força de Van der Walls, similares às forças de coesão molecular. A temperatura baixa 

possibilita a formação de monocamadas, ou multicamadas a altas pressões. O 

processo de adsorção física é um processo reversível, pois não há troca de elétrons 

entre o material sólido e o fluido a ser tratado (adsorvato), permitindo assim a 

recuperação do adsorvente. Em contrapartida a adsorção química trabalha numa 

ampla faixa de temperatura, já que o processo não é reversível. Essa não 

reversibilidade deve-se a troca de elétrons, gerando assim apenas uma monocamada 

na superfície do adsorvente, alterando a natureza química do adsorvato (RUTHVEN, 

D. M.,1984 apud GALINDO, 2012, p. 14)3. 

 Outro fator importante, segundo Vidal et al (2014), é que o fenômeno de 

adsorção física ocorre apenas na superfície do material adsorvente, enquanto a 

adsorção química acontece somente nos sítios ativos do adsorvente. 

 Os fatores que interferem no processo de adsorção são as propriedades do 

adsorvente, do adsorvato, e condições operacionais. Dentre as propriedades dos 

adsorventes, Isenmann (2015) relata que, a garantia de uma alta capacidade de 

                                            
2 DO,D.D. Adsorption analysis: equilibria and kinetics. London: Imperial College Press,1998 
3 RUTHVEN, D. M. Principals of Adsorption and Adsorption Processes. John Wiley & Sons, 1984, 
433p. 
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captura do adsorvato depende de adsorventes sólidos particulados, com alta 

porosidade e superfície interna.  

 Segundo Teixeira, Coutinho e Gomes (2001), os parâmetros usados para 

descrever uma estrutura porosa são densidade, tamanho de partícula, área 

específica, tamanho e volume de poros. Esses parâmetros são importantíssimos na 

otimização do processo de adsorção, pois podem proporcionar o aumento da 

superfície de contato do adsorvente contido na coluna de adsorção com a fase móvel, 

fluido contendo o adsorvato. 

 A densidade de um sólido nada mais é do que a sua massa dividida pelo seu 

volume. Nos sólidos porosos, “a região ocupada por poros é preenchida com ar, que 

possui um estado de agregação muito diferente do estado de agregação do sólido não 

poroso e, por isso, o volume de poros em um material tem grande influência sobre a 

densidade deste” (GREEG; SING, 1997 apud SANTOS et al, 2016, p. 6)4. 

 
 A área externa é caracterizada pela porosidade constituída pelos 
espaços existentes entre partículas primárias e entre partículas secundárias. 
Este tipo de área aumenta quando a superfície do sólido apresenta 
imperfeições na forma de sulcos e fissuras com dimensões maiores em 
comprimento do que em profundidade. Já a área interna é formada pelas 
paredes dos sulcos, poros e cavidades com profundidades maiores do que o 
comprimento e que tenham abertura para o exterior. Poros fechados não 
contribuem para o aumento da área interna. Normalmente, a área interna é 
muito maior que a externa, sendo determinante na superfície total do sólido 
(GREEG; SING, 1982; HOWARD; MIDGLEY, 1981 apud TEIXEIRA; 
COUTINHO; GOMES, 2001)5 
 

 Conforme Santos (2016), um dos materiais que pode obter um aumento da 

porosidade interna é o carvão ativado, que passa por um tratamento inicial de 

carbonização (pirólise) e em seguida a ativação propriamente dita. Essa ativação pode 

ocorrer quimicamente, com a impregnação de materiais não carbonizados e com 

auxílio de temperaturas controladas afim de remover agentes químicos, expondo 

assim a estrutura porosa. E pode também ser efetuada a ativação física, onde o 

material carbonizado é exposto a gases de arrastes contendo 𝑂2  combinado, que 

diante de temperaturas elevadas comportam-se como agentes oxidantes. Na FIG. 1 é 

nota-se a estrutura do carvão comum comparada à estrutura do carvão ativado. 

                                            
4 GREGG, S.J.; SING, K.S.W. Adsorption, surface area and porosity. 4. ed. Londres: Academic Press, 
1997. 
5 - Gregg, S. J.; Sing, K. S. W.; Adsorption, Surface Area and Porosity; Academic Press; London, 1982; 

p 41.  

  - Howard, G. J.; Midgley, C. A.; J. Appl. Polym. Sci. 1981, 26, 3845 
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Figura 1 – Estrutura porosa do carvão antes e após a ativação 

 

Fonte: Láctea Cientifica, blog, 2017. 

 

 A estrutura porosa do carvão ativado, de acordo com Santos et al (2016), depende 

do precursor, material base do carvão, e do processo de fabricação, para proporcionar 

a formação de microporos, mesoporos e macroporos. Na QUA. 1 pode ser notada a 

classificação de poros em relação ao diâmetro médio e suas principais funções 

correspondentes. 

 

Quadro 1 – Classificação de poros de acordo com o diâmetro médio 

Tipo de poro Diâmetro médio Função principal 

Microporos Θm < 2nm 

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 < 50 nm 

Importante para 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 
adsorção e sua função é de servir como meio de 
transporte para as moléculas gasosas. 

 
Fonte: IUPAC,1985 apud COSTA 2015 6, modificado 

 

                                            
6 IUPAC. REPORTING PHYSISORPTION DATA FOR GAS/SOLID SYSTEMS with Special Reference 
to the Determination of Surface Area and Porosity (Recommendations 1984). Pure and Applied 
Chemistry, v.57, n.4, p.603 – 619, 1985 
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 Em relação ao carvão ativado, “[...] tem sido possível nos últimos anos gerar 

em carbono um sistema de poros com um intervalo estreito de tamanhos de poros. 

Com um diâmetro médio de poro de talvez 0,6 nm, esses produtos são conhecidos 

como peneiras moleculares de carbono” (COULSON; RICHARDSON’S, 2002, 

tradução nossa). 

 Os parâmetros dos adsorventes relacionados podem trazer uma abordagem 

prévia para a obtenção de carvões ativados efetivos de armazenamento para uma 

grande quantidade de adsorvato. “Sabe-se que um grande volume de microporos, 

altas áreas superficiais e diâmetros médios de poros menores (entre 8 e 15 Å) 

individualmente tendem a favorecer o aumento da eficiência do adsorvente 

(CANABRAVA et al, 2005, p. 2 ?).” 

 O carvão ativado além de sua estrutura textural, possui afinidades com 

substâncias de caráter orgânico e é hidrofóbico, não absorve e nem adsorve água 

(DO, 1998 apud AMORA Jr. et al, 2007)7. Segundo a Ficha de Informações de 

Segurança de Produto Químico da empresa Tratho Metal Química (2014), o carvão 

ativado possui um pH de 8,0 a 10,0 natural em solução a 5%, sendo assim de carater 

básico. Os adsorventes com características básicas tendem a ter afinidade com 

adsorvatos com características ácidas e o dióxido de carbono é um exemplo de 

adsorvato ácido (ALESSANDRO; SMIT; LONG, 2010 apud OLIVEIRA et al 2014)8. 

 As propriedades dos adsorvatos tambem possuem influência no processo de 

adsorção. Conforme Domingues (2005) o tamanho da molécula de adsorvato no 

transporte intraparticular influencia na taxa de adsorção. A polaridade é outro fator 

relevante já que uma espécie polar terá mais afinidade para o solvente ou para o 

adsorvente. 

 E por fim, as condições operacionais conclui o processo de adsorção, que 

segundo Isenmann (2015), trata-se de um processo exotérmico. O processo reverso 

é a dessorção, é endotérmico, e responsável pela regeneração do adsorvente 

saturado por meio de tratamento térmico, evidenciando assim a importância da 

temperatura durante o processo de adsorção e também no de dessorção. Para 

estabeler um processo contínuo dentro de uma indústria, é necessário o uso de duas 

                                            
7 DO D. D., Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics, Series on Chemical Engineering, Vol. 2 
(Imperial College Press, London 1998). 
8  Alessandro, D. M. D.; Smit, B.; Long, J. R.; Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6058 
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colunas paralelas, em que uma efetua a adsorção enquanto a outra efetua o processo 

de regeneração do adsorvente saturado, a dessorção. 

 A adsorção pode ocorrer em sistema de batelada  ou sistema contínuo, como 

por exemplo na coluna de leito fixo. Segundo, Oliveira (2014), o estudo  em batelada 

é  relevante por fornecer informações dinâmicas de adsorção e parâmetros de 

equilibrio usados também no estudo de adsorção em colunas de  leito fixo. 

 A isoterma de adsorção de equilibrio determina a capacidade máxima de 

adsorção, entretanto, segundo Vidal et al. (2014), é a cinética deste processo que 

verifica o comportamento da velocidade do fluido em contato com a superfície do 

sólido.  

 A cinética de adsorção é dada pela taxa de remoção do soluto na fase fluida 

em relação ao tempo. Este processo ocorre pela transferência de massa do soluto da 

fase fluida, contido na superfície externa, para o interior do sólido adsorvente, o qual 

realiza uma migração através dos macroporos até as regiões mais internas da 

partícula do adsorvente (VIDAL et al, 2014). 

 Segundo Worch (2012, p. 123, tradução nossa) o transporte ocorre no “ [...] 

interior das partículas adsorventes (denominadas difusão intrapartícula ou difusão 

interna) por difusão no líquido poroso (difusão dos poros) e / ou por difusão no estado 

adsorvido ao longo da superfície interna (difusão superficial)”. Na FIG 2 é possível 

observar como ocorre o processo de difusão. 

Figura 2 – Efeito cinético em um poro de carvão ativado 

 

Fonte: CAVALCANTE Jr., 2009 
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 A resistência difusiva na região de microporos, na maioria dos casos, é 

responsável pela seletividade de forma. Na região intracristalina, a afinidade molecular 

entre os vários adsorvatos e a estrutura microporosa do adsorvente, podem levar a 

diferença considerável no comportamento cinético das espécies. Ou seja, o efeito 

estérico e interação de campo potencial entre a molécula e a estrutura microporosa é 

dominante (VIDAL et al, 2014). 

 
 A dinâmica de equilibrio em coluna de adsorção é determinada pela 
distribuição do adsorvato entre o fluido e a superfície sólida. Esse equilíbrio 
geralmente é expresso em termos de concentração ou através do “ 
carregamento” do adsorvente que nada mais é do que o preenchimento dos 
sítios ativos com adsorvato expresso em termos mássicos, molares ou 
volume de adsorvato por unidade de massa por unidade de superficie de área 
de adsorvente ( SEADER & HENLEY, 2006 APUD OLIVEIRA, 2014, p.36)9 
 

3.2 Adsorção em coluna de leito fixo 

 

  A adsorção em coluna de leito fixo é um sistema operacional, em que um fluido 

com fluxo constante passa pela coluna que contém um adsorvente sólido poroso, o 

qual encontra-se em estado fixo. Este sólido poroso adsorve, por meio da 

transferência de massa, o adsorvato contido no fluido até o seu ponto de saturação. 

O fluxo da coluna é provido de bombeamento de forma descendente ou ascendente, 

sendo o último mais utilizado, pois evita a compactação do leito e caminhos 

preferencias.  O desempenho da coluna é desenvolvido entre a camada da coluna 

que está saturada e a camada que ainda contem adsorvente não saturado, região 

onde ocorre grande parte da transferência de massa, a qual é chamada de zona de 

transferência de massa (ZTM) (RAULINO et al, 2014). 

 Em situação real a ZTM leva um tempo para que seja estabelecida, pois há 

alguns fatores que interferem na sua formação como a resistência de transferência de 

massa no filme da partícula, a vazão do fluido e temperatura, entre outros fatores 

(NAJA; VOLESKY, 2006 apud RAULINO et al, 2014)10. 

 A ZTM move-se na coluna de acordo com a direção do fluxo a uma velocidade 

específica, que depende da carga de soluto, capacidade de adsorção do adsorvente 

e a proporção (quantidade de soluto no fluido) de alimentação da coluna. Ao final da 

                                            
9 SEADER, J. D.; HENLEY, E. J. Separation Process Principles. 2 ed. Estados Unidos, John Wiley 
& Sons, 2006 
10 NAJA, G.; VOLESKY, B. Behavior of the Mass Transfer Zone in a Biosorption Column. 
Environmental Sciene & Tecnology, v.40, p. 3996-4003, 2006. 
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coluna a concentração de soluto no fluido começa aumentar, indicando o fim da  ZTM, 

ou seja o término da operação de adsorção, a qual é determinada pela curva de 

ruptura. A construção da curva de ruptura inicia no ponto   𝐶𝑏  que é determinado pela 

concentração máxima permitida de um dado poluente em um determinado efluente, 

ou a concentração de soluto no fluido na coluna a  5% comparado com a concentração 

inicial. Da mesma forma, ocorre com o ponto de exaustão 𝐶𝑥  [correspondente a 𝑉𝑥], 

com uma concentração de aproximadamente 90 % da concentração inicial 𝐶0. 

(RAULINO et al, 2014). Na FIG 3 é possivel observar o processo de transferência de 

massa pela coluna de adsorção de leito fixo. 

 

Figura 3 –  Zona de Tranferência de Massa em coluna de leito fixo 

  

Fonte: RAULINO et al, 2014, p.96 

 

 O comportamento da curva de ruptura depende de parâmetros operacionais da 

coluna de adsorção, esses parâmetros podem ser obtidos através de dados 

experimentais em coluna de adsorção de bancada, na qual inicialmente é necessário 
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realizar um balanço de massa do sistema em questão conforme Coulson e 

Richardson’s (1993) na equação (1). 

𝑢𝐴𝜀𝐶 −  ⌈𝑢𝐴𝜀𝐶 +
𝜕(𝑢𝐴𝜀𝐶)

𝜕𝑡
𝑑𝑧⌉ =  

𝜕(𝜀𝐴𝐶𝑑𝑧)

𝜕𝑡
+  

𝜕[(1 − 𝜀)𝐴𝐶𝑠𝑑𝑧]

𝜕𝑡
                                         (1) 

 

 𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 𝑆𝐴Í𝐷𝐴 = Á𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝑂 + 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐴 𝑃𝑂𝑅 𝐴𝐷𝑆𝑂𝑅ÇÃ𝑂                                                 

 

 O qual: 

 𝑢: velocidade axial média do fluido nos interstícios(m/s) 

 𝐴: area da seção transversal (m) 

 𝜀: fração vazia do leito ou interstícios 

 𝐶: concentração de soluto na fase fluida(g/L) 

 𝑡: tempo(s) 

 𝑧: comprimento da coluna (m) 

 𝐶𝑠: concentração de soluto no adsorvente(g/g) 

 

  Rearranjando a equação (1) ela fornece a equação (2) 

 

[
𝜕(𝑢𝐶)

𝜕𝑧
]

𝑡
+  [

𝜕𝐶

𝜕𝑡
]

𝑧
=  (

1 − 𝜀

𝜀
) [

𝜕𝑞𝑠

𝜕𝑧
]

𝑡
                                                                                           (2)  

 

 A partir da equação (2) é possivel  fazer simplificações utilizando hipóteses, 

como: Admitir que a coluna encontra-se em equilíbrio, temperatura constante e 

apenas um soluto é adsorvido pelo adsorvente. Logo, a equação (3) gerada pela 

anterior, pode ser utilizada para calcular o tempo de ruptura. 

 

𝑢𝑡

  1 + (
1 − 𝜀

𝜀 ) 𝑓′(𝐶)
= 𝑧 −  𝑧0                                                                                                     (3) 

 

 O qual: 

 𝑓′(𝐶): é obtida pela isoterma de adsorção  

 𝑧0: comprimento da coluna na concentração inicial de soluto na coluna (m) 
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 As isotermas de adsorção são fundamentais para revelar detalhes sobre as 

características do material adsorvente (TEIXEIRA; COUTINHO; GOMES, 2001). A 

porosidade do material adsorvente influencia na porosidade do leito e,  

consequentemente, na capacidade de remoção do adsorvato do fluido a ser tratado. 

Para essa questão relaciona-se a porosidade total do leito segundo Becnel et al (2002 

apud Garcia 2011?)11, sendo descrita na equação (4). 

 

𝜀𝑇 =  𝜀𝑏 + (1 −  𝜀𝑏)𝜀𝑝                                                                                                                        (4)    

 

 O qual: 

 𝜀𝑇: porosidade total do leito 

 𝜀𝑏: porosidade do leito fixo 

 𝜀𝑝: porosidade da partícula 

 E por fim a capacidade máxima de remoção do adsorvato na coluna é dada 

pela equação (5). 

 

𝑄 =  
𝐶0𝐹𝑚

𝑚𝑠
 ∫ (1 −

𝐶

𝐶0
)  𝑑𝑡

𝑡=𝑥

𝑡=0
                                                                                       (5)  

 

Sendo, 

𝑄 : capacidade máxima de adsorção na coluna (mg/g); 

𝐶0: concentração inicial da solução(g/L); 

𝐶: concentração de soluto na fase fluida(g/L); 

𝑚𝑠: massa de adsorvente (g);  

𝐹𝑚: fluxo volumetrico (L/ min); 

 

3.3 Dióxido de carbono na atmosfera 

 

 Desde a Revolução Industrial a concentração de dióxido de carbono vem 

aumentando de forma rápida, devido aos processos de combustão, calcinação de 

                                            
11  J.M. Becnel, C.E. Holland, J. McIntyre, M.A. Matthews, J.A. Ritter, Fundamentals of fixed bed 
adsorption processes: analysis of adsorption breakthrough and desorption elution curves, in:  
American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, Montréal, Quebec, 
Canada, 2002. 
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calcários ou até mesmo oriundo de fermentações. Sendo este gás essencial para o 

ciclo de carbono no planeta, quando encontrado em excesso passa a ser o principal 

causador do efeito estufa, conforme Souza (2012). 

 O relatório de emissões dos gases de efeito estufa da Organização Mundial de 

Meteorologia (WMO, sigla em inglês), conforme (BBC - BRASIL, 2017), relatou que 

em 2016 a concentração de CO2 na atmosfera foi de 403,3 partes por milhão (ppm), 

apresentando um aumento recorde de 3,3 ppm de CO2, comparado com o ano de 

2015, em que foi registrado 400 ppm. Nos anos anteriores a justificativa do aumento 

tinha sido provocada pelo El Ninõ, em 1997 a 1998 a concentração de dióxido de 

carbono era de 2,7 ppm, o maior registro até então.  

 Segundo (BBC-BRASIL, 2017), a WMO aponta que além do El Ninõ, o 

crescimento populacional, as práticas agrícolas, o crescente uso da terra, a 

industrialização e o uso de energia a partir de combustíveis fósseis, ocasionou o 

progressivo aumento na concentração de gases de efeito estufa. Entretanto é 

importante salientar que os dados deste levantamento levam em consideração a 

remoção natural do CO2, em que retrata a quantidade absorvida pelos oceanos e pela 

biosfera. 

 No Brasil, conforme Azevedo (2016), o levantamento do Sistema de 

Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), registrou a emissão bruta 

de CO2 pelas mudanças de uso da terra, na qual apontou grandes oscilações no 

período de 1990 a 2014, devido à dinâmica do desmatamento. No caso dos setores 

de energia, agropecuária, processos industriais e resíduos as emissões registradas 

apresentaram crescimento contínuo no mesmo período, conforme demonstrado na 

(TAB. 1). 
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Tabela 1 - Evolução das emissões brutas e líquidas de GEE no Brasil por setor entre 

1990 e 2014 (Gg CO2𝑒𝑞) 

SETORES 
 

  
 

1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Energia 185.808 223.727 284.273 312.747 371.086 469.832 

Processos Industriais 52.059 65.625 75.581 80.517 89.947 94.263 

Agropecuária 286.998 316.671 328.367 392.491 407.067 424.473 
Mudança de Uso da Terra (com 
remoções) 792.038 1.931.478 1.265.606 1.904.606 349.173 233.140 
Tratamento de Resíduos 26.006 31.370 38.693 45.476 54.127 62.787 

TOTAL DE EMISSÕES 
LÍQUIDAS 1.342.909 2.568.872 1.992.520 2.735.898 1.271.399 1.284.496 

Mudança de Uso da Terra (sem 
remoções) 1.147.054 2.325.414 1.659.540 2.653.627 1.096.431 1.007.861 

TOTAL DE EMISSÕES 
BRUTAS 1.697.925 2.962.807 2.386.454 3.484.859 2.018.658 2.059.217 

Gg= milhares de toneladas 

Fonte: BRASIL (2016), modificada 

 Com exceção do setor de mudança de uso da terra “[...] somente houve queda 
de emissões em quatro anos de crise econômica: 1981, 1983, 1990 e 2009 – ainda 
assim, quedas pequenas, de 1% a 2%. Mas, já no ano seguinte, as emissões voltaram 
a subir ” (AZEVEDO, 2016, p.15). 
 

 Diversos estudos têm sido realizados no intuito de reduzir a emissão 
dos GEE. Destes, os processos ditos Carbon Capture and Storage (CCS) 
objetivam separar o CO2 dos outros gases presentes em diversos cenários de 
emissão localizada (principalmente, CH4 e N2) e armazená-lo para posterior 
utilização ou disposição final. A etapa que apresenta maior dificuldade técnica 
e incorre em maiores gastos, cerca de 75 % do custo total, é a de separação 
dos gases. (FIGUEROA et al., 2008; GARG e SHUKLA, 2009; PRATEORIUS 
e SCHUMACHER, 2009 apud BEZERRA, 2010, p. 22)12 
 

3.4 Sistemas de captura e sequestro de dióxido de carbono 

 

 Para gerar energia, segundo Bezerra (2010), os processos de combustão estão 

classificados em: oxi-combustão, pré-combustão e pós-combustão, em que nesses 

cenários é possível promover a captura do CO2. 

 
 A Oxicombustão é baseada em uma combustão utilizando oxigênio 
puro como comburente, substituindo o ar, produzindo uma corrente composta 

                                            
12 FIGUEROA, J.D. FOUT, T., PLASYNSKI, S., MCILVRIED, H., SRIVASTAVA, R.D. Advances in 
CO2 capture technology – The U.S. Department of Energy´s Carbon Sequestration Program. Int. J. of 
Greenhouse gas control, 2, 9 – 20, 2008. 
GARG, A., SHUKLA, P.R. Coal and energy security for India: Role of carbon dioxide (CO2) capture 
and storage (CCS). Energy, 34, 1032-1041, 2009. 
PRATEORIUS, B., SCHUMACHER, K. Greenhouse gas mitigation in a carbon constrained world: The 
role of carbon capture and storage. Energy Policy, 37, 5081–5093, 2009. 
 

Gg 𝑪𝟎𝟐  eq 
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por vapor de água e CO2. No processo de pré-combustão o combustível é 
gaseificado, obtendo uma mistura composta principalmente por dióxido de 
carbono e hidrogênio (syngas). Hidrogênio adicional, junto com CO2 é 
produzido por reação do monóxido de carbono com vapor em um segundo 
reator (um “reator de deslocamento”). A mistura resultante de hidrogênio e 
CO2 pode então ser separada numa corrente de gás de CO2 e uma corrente 
de hidrogénio. Por fim, a pós-combustão é uma técnica aplicável em 
instalações já existentes, onde o princípio de captura empregado é de uma 
reação ácido-base. Para isso, utiliza-se um solvente, principalmente soluções 
aquosas de aminas, para a remoção de CO2 de correntes gasosas (sic) 
(METZ, 2005 apud BATISTA et al, 2016, p.)13. 
 

 Há uma quarta situação, segundo Ribeiro (2014), na qual o dióxido de carbono 

é oriundo de processos industriais, sendo subproduto ou agente contaminante. 

Exemplos nesse caso são, os processos de purificação de gás natural, na produção 

de amônia, álcoois e combustíveis sintéticos e também na indústria de cimento e aço. 

A captura do CO2 pode ser realizada a partir destas correntes utilizando técnicas que 

são comuns aos outros três cenários. Na FIG. 4 pode ser observado como funciona 

cada uma das quatro situações de captura de CO2.  

 

Figura 4 – Cenários de Captura e Sequestro de CO2 

 

Fonte: Ribeiro, 2014, (modificado de IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change). 

                                            
13 METZ, B., DAVIDSON, O., DE CONINCK, H., LOOS, M. & MEYER, L. IPCC Special Report on 
Carbon Dioxide Capture and Storage. Intergovernmental Panel on Climate Change; Geneva 
(Switzerland); Working Group Iii, Cambridge University Press, 2005. 
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 As principais tecnologias aplicáveis para a captura de CO2 visando reduzir 

custos vem sendo estudadas, dentre as quais estão: a absorção por solventes, 

criogenia (tratamento a baixas temperaturas), separação por membranas (seletivas) 

e adsorção em sólidos porosos, segundo Bezerra (2010). Na FIG. 5 estão ilustradas 

essas técnicas de separação de gases. Vale ressaltar que a absorção é diferente de 

adsorção, conforme Isenmann (2015), a absorção é um método de separação em 

que um líquido absorve um gás por diferença de solubilidade, enquanto adsorção é 

um fenômeno de superfície onde o sólido adsorve um gás ou líquido por afinidades 

químicas e/ou físicas.  

Figura 5 – Esquema ilustrativo das quatro técnicas de separação de gases.  

Fonte: NEVES; MEDEIROS; MUSTAFÁ, 2007 apud BEZERRA, 2010 14 

 Relacionando todas as tecnologias de captura de CO2, a adsorção por meio de 

sólidos porosos, tem chamado a atenção nos últimos anos, frente à absorção por 

solventes, devido os adsorventes possuírem potencial para uma maior capacidade de 

separação de gases em um espaço reduzido (Neves, 2005). 

                                            
14 NEVES, S. B.; MEDEIROS, A. C. G.; MUSTAFÁ, G. S. Captura de CO2 - Tecnologias para a 
Separação de CO2 de Correntes Industriais Gasosas. in: I - Seminário Brasileiro sobre Sequestro de 
Carbono e Mudanças Climáticas. Natal/RN. Abril/2007.  
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4 METODOLOGIA 

 

 O seguimento desse trabalho é de uma pesquisa experimental, que segundo 

Severino (2007), coloca um objeto em condições de observação técnica e manipula-

o experimentalmente em bancada de laboratório, no qual as condições para o 

tratamento são criadas adequadamente. Sua conduta é de pesquisa explicativa, afim 

de avaliar e registrar os fenômenos estudados, identificando suas causas, sendo por 

vias dos métodos matemáticos e ou experimentais, e através dos métodos qualitativos 

para intepretação dos mesmos. 

 

4.1 Experimento 

 O experimento baseou-se em quatro etapas, partindo do estudo da isoterma de 

adsorção, parte fundamental para prever o funcionamento da coluna de adsorção. 

Posteriormente, na segunda etapa, foi realizado o funcionamento da coluna de 

adsorção, onde utilizou-se o método de titulação de Warder, para quantificar a 

quantidade de dióxido de carbono adsorvido. Em seguida, na terceira etapa, foi 

utilizado a Célula de Ensaio de Porosidade do Leito, a fim de analisar a porosidade do 

leito e da partícula, e consequentemente a interferência da mesma no processo de 

captura do CO2. E por fim, a quarta etapa, em que foi efetuado o estudo estatístico 

para a verificação da variância entre as amostras das triplicatas realizadas. 

 O estudo da isoterma de adsorção baseou-se na literatura, em que os trabalhos 

foram fundamentados em experimentos com o sistema de batelada, apenas um soluto 

(no caso o CO2), em temperatura ambiente de 25°C a 28°C e sendo a casca de coco 

o material precursor do carvão ativado. 

 O CAG utilizado neste trabalho foi fornecido pela instituição UNIFOR-MG, a 

qual adquiriu o carvão ativado da empresa CARBOMAFRA. Na TAB. 2 encontra-se 

listada a especificação do produto. 
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Tabela 2 – Especificações do Carvão Ativado Granulado 

Propriedades Carvão ativado Granulado 

Aspecto 
Grãos pretos inodoros, livres de materiais 

estranhos  
Número de Iodo (MG I 2/G C.A., AWWA B 
600/78)  

850-950  

Cinzas (%, ASTM D 2866/83)  Máx. 10  

Umidade (%, ASTM D 2867/70) Máx. 10  

Densidade Aparente (G/CM 3, ASTM D 
2854/70)  

0,45 – 0,55  

Granulometria (Nominal, mesh, ASTM D 
2862/70)  

8x16 - 12x25 – 8X30 – 12x40  

Dureza (%, ASTM D 3802/79) Min. 90  

 
Fonte: Boletim Técnico da CARBOMAFRA, Anexo A. 
  

 O CAP foi adquirido por via comercial. Seu aspecto é de pellets cilíndrico, preto 

e inodoro, itens constatados visualmente, entretanto, por ser importado da China, não 

foi possível conseguir dados técnicos do material.  

 Devido à falta de dados, para realizar o estudo objetivo deste trabalho, foi 

realizado um experimento no equipamento Mastersizer da MALVERN, para analisar 

os tamanhos de partículas por difração a laser. O experimento foi realizado para os 

dois tipos de carvão ativado, e os valores da área superficial e do diâmetro médio da 

partícula estão listados na (TAB. 3). 

Tabela 3 – Resultados das análises no Mastersizer 

Propriedades CAG CAP 

Área Superficial (m2 /Kg) 1.006,00 223,9 

Diâmetro médio da partícula 
(μm) 

34 60,7 

 
Fonte: Analysis Malvern – Anexos 

 

  Quanto a porosidade da partícula do CAG e a do CAP, também não foram 

fornecidas por seus fabricantes, logo foi necessário efetuar o experimento do índice 

de vazios, em que a porosidade resulta da razão entre o volume de vazio e o volume 

do sólido (no caso o carvão), conforme Caputo (1998). Foi utilizada a célula de ensaio 

de porosidade do leito como parâmetro para fins de cálculo. 

 Os valores encontrados foram: porosidade de 0,34 para o CAG e porosidade 

de 0,55 para o CAP. Feito esse procedimento citado anteriormente, realizou-se o 

estudo das isotermas de equilíbrios de seus respectivos carvões. 
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 Na etapa seguinte, no laboratório de Operações Unitárias do UNIFOR-MG, 

prosseguiu-se com o experimento na coluna de adsorção, em que foi recheada, 

primeiramente, com carvão ativado granulado e exposta a um fluxo contínuo de 1 

L/min contendo 0,2 L/min de CO2 mais 0,8 L/min de ar comprimido. 

  Para verificar a quantidade de gás (o soluto), foram coletadas amostras no topo 

da coluna. Esta coleta foi feita por uma seringa de 60 ml, com agulha de ponta 

fechada, que continha 10 ml de Hidróxido de Sódio (NaOH – 0,1N), sendo assim 

introduzida na coluna e extraindo-se 50ml de gás. Em seguida procedeu-se com 

movimentos de mistura para garantir a reação completa dos compostos no interior da 

seringa. O hidróxido de sódio que não reagiu (titulação de excesso) e/ou o carbonato 

de sódio formado foram quantificados por titulação utilizando o Método de Warder.  

 O método de Warder, segundo Melo, Castro e Jermolovicius (2016), tem por 

base a fixação de dois pontos de equivalência. No primeiro ponto, a solução que 

contém a mistura de hidróxido e carbonato é titulada com uma solução padrão de 

ácido clorídrico (HCl) na presença de fenolftaleína como indicador de pH. No segundo 

ponto, adiciona-se o alaranjado de metila na solução que foi titulada no primeiro ponto, 

a qual adquire uma coloração amarelada. Quando ocorre o ponto de viragem a 

solução adquire uma coloração rosada, indicando que todo o sal se transformou em 

ácido carbônico e posteriormente, em dióxido de carbono e água, conforme as 

equações 6 e 7. 

1º ponto: 

𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 ↔ 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙                                                                                               (6) 

 

2º ponto: 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 + 𝐻𝐶𝑙 ↔  𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 ↔  𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂                                                  (7) 

 Vale ressaltar que a seringa foi pesada, usando uma balança analítica, antes e 

após a coleta da amostra, assim como as soluções finais, tonando possível o cálculo 

da quantidade exata de CO2 por meio de balanço de massa. A capacidade de 

adsorção foi calculada teoricamente pela equação 5. 

 Outra opção para quantificar o CO2  adsorvido, seria acoplar junto a coluna de 

adsorção um sistema automatizado de cromatografia gasosa, possibilitando assim 

maior número de amostras durante o processo. 



29 
 

  

 

 Os procedimentos realizados na coluna com o leito de carvão ativado granulado 

foram repetidos com o leito de carvão ativado peletizado, e em ambos os casos, foram 

realizados em triplicata. O tempo de saturação da coluna foi previsto conforme a 

equação 3, citada anteriormente. 

 A cada término de experimento na coluna, o adsorvente utilizado em um dos 

módulos foi destinado a Célula de Ensaio de Porosidade, afim de analisar a influência 

da porosidade do carvão ativado. O adsorvente utilizado foi transferido para a Célula 

de Ensaio de Porosidade, de forma que o empacotamento fosse semelhante ao 

utilizado na coluna. Em seguida foi adicionado etanol, com o intuito de infiltrar em 

todos os espaços vazios da Célula.    

 Segundo Fonseca (2011), o carvão ativado é hidrofóbico, e por isso possui 

maior afinidade com o etanol se comparado com a água. Desta forma foi possível 

calcular a porosidade do leito pelo método de vazios. Segundo Caputo (1988), a 

porosidade do leito é igual a razão do volume de vazios (neste trabalho, o volume de 

etanol utilizado) pelo volume total (Célula de Ensaio de Porosidade). Este 

procedimento foi realizado para calcular a porosidade da partícula anteriormente, 

entretanto com base no volume do adsorvente. 

  Determinada a porosidade do leito e da partícula do carvão ativado, 

determinou-se a porosidade total do leito, conforme a equação 4, finalizando assim a 

avaliação da influência da porosidade do carvão ativado na captura de CO2, 

experimentalmente.  A nível estatístico, esse estudo avalia duas amostras de duas 

populações distintas. Foi realizada uma análise de variância ao nível de significância 

de 5%.  Em primeira instância, efetuou-se um teste de normalidade, que segundo 

Walpole, R. E. et al (2009), é importante para verificar se os testes serão paramétricos 

ou não paramétricos. Para isso, as hipóteses para a realização do teste são:  

 H0 - considera que os dados apresentam distribuição normal.  

 H1 – considera que os dados não apresentam distribuição normal. 

 Caso o P valor for maior que 0,05 (nível de significância), o H0 não é rejeitado 

e os dados apresentam normalidade dentre as triplicatas, permitindo assim aplicar um 

teste paramétrico, nesse caso análise de variância (ANOVA). Se o H0 for rejeitado os 

dados devem ser tratados com um estudo não paramétrico, a fim de verificar a não 

normalidade dos dados. 
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4.2  Estrutura da bancada de adsorção e seus acessórios 

  

 A bancada utilizada neste trabalho é composta por uma coluna de adsorção 

com estrutura capaz de comportar diversos tipos de adsorventes, possui sistema de 

isolamento térmico proporcionado através de uma bomba de vácuo, e para controle 

um Vacuômetro de Bourdon, a fim de controlar possíveis interferências externas no 

processo.   

 O sistema de adsorção também possui um modulo termostático borbulhador, 

para formação de vapores (solventes orgânicos puros ou misturas), entretanto não foi 

utilizado neste trabalho, devido o carvão ativado ter sido exposto somente ao CO2 

mais ar comprimido. Manômetro de tubo em “U”, para medição de perda de carga total 

ou ao longo da coluna. Painel elétrico com indicador de temperatura, com termopares 

na entrada e saída da coluna, e controle de temperatura, a coluna trabalha com o fluxo 

de fluido ascendente, (FIG 6). 
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Figura 6 – Bancada de adsorção sistema sólido-gás

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Outro acessório fundamental usado neste trabalho foi a Célula de Ensaio de 

Porosidade, conforme a FIG. 7. Por meio dela foi possível calcular a porosidade do 

leito e também obter parâmetros para calcular a porosidade da partícula. 

Considerando que o volume total é igual a soma do volume de vazio e do volume do 

sólido. 
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Figura 7– Célula de ensaio de porosidade 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 O próximo passo efetuado foi a obtenção de resultado e a discussão dos 

mesmos, para a fundamentação da tese inicial.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A avaliação da possível interferência da porosidade do carvão ativado na 

adsorção de CO2 iniciou-se pelo estudo da isoterma de equilíbrio. Em seguida, pelo 

experimento a nível de bancada na coluna de adsorção, utilizando dois tipos de 

formatos de carvão ativado, e por fim foi realizada a comparação da porosidade 

desses carvões, por meio de experimento na célula de ensaio de porosidade, para 

finalizar o estudo. . 

 O estudo da isoterma de equilíbrio objetiva determinar, de forma teórica, a 

capacidade de adsorção do CO2 pelo meio do experimento em batelada, que neste 

trabalho foi feito o estudo com base na literatura de outros trabalhos experimentais. 

Com base nesse estudo, a isoterma de equilíbrio que melhor ajustou-se aos pontos 

experimentais, no estudo teórico para o CAG, segundo Bezerra (2010), foram 

expressos pela equação de Langmuir-Freundlich. 

 O modelo de Langmuir-Freundlich tem por base o processo de adsorção de 

Langmuir, em que a adsorção é de monocamada; e cada sítio acomoda apenas uma 

molécula adsorvida (LANGMUIR, 1916 apud MELO et al, 2014)15, “contudo considera 

uma superfície heterogênea composta de diferentes classes de sítios de adsorção 

energeticamente distintos”, baseado em Freundlich (ZANOTA et al., 2010 apud 

BEZERRA, 2010)16.  

 Com base na isoterma de equilíbrio, a capacidade de adsorção de CO2, com 

pressão a 1 bar, ficou entre 83 (mg/g) e 114 (mg/g), conforme a TAB. 4. Vale 

considerar que as áreas da superfície interna de cada CAG em questão encontravam-

se entre 1727 (m2/g) e 687(m2/g).  

 Em comparação as outras literaturas a capacidade de adsorção do gás está 

relativamente próxima em se tratando da pressão a 1 bar, com exceção dos carvões 

impregnados com amina, em que apresentaram valores abaixo dos demais. Na TAB. 

4, também é possível observar que com o aumento da temperatura e da pressão, a 

                                            
15 LANGMUIR, I. The dissociation of hydrogen into atoms. III. The machanism of the reaction. Journal 
of American Chemical Society, v.38, n.6, p. 1145 – 1156, jun. 1916. 
 
16 ZANOTA, M.L., HEYMANS, N., GILLES, F., SU, B.L., FRERE, M. De WEIRELD, G. Adsorption 
Isotherms of Pure Gas and Binary Mixtures of Air Compounds on Faujasite Zeolite Adsorbents: Effect 
of Compensation Cation. J. Chem. Eng., 55, 448–458, 2010. 



34 
 

  

 

capacidade de adsorção de CO2 é reduzida, mas aumentando somente a pressão a 

capacidade de adsorção aumenta consideravelmente.  

 

Tabela 4 – Capacidade de adsorção de CO2 em CAG, em outras literaturas 

Adsorventes  

Capacidade de adsorção (mg/g) 

Referências 25°C 75°C 

1 bar 10 bar 1 bar 10 bar 

Carbono Ativado Norit 110 264          ⁻          ⁻ HIMENO et al., 2005 

Carbono Ativado 
Maxsorb 

115          ⁻          ⁻          ⁻ HIMENO et al., 2005 

CA 1 INC- Leipzig 114 281 51 190 BEZERRA, 2010 

CA 2 INC- Leipzig 101 233 52 159 BEZERRA, 2010 

CA 3 - MeadWestVaco 83 340 31 156 BEZERRA, 2010 

CA 3 – MEA * 45 214 75 260 BEZERRA, 2010 

Carbono Ativado MEA* 68          ⁻ 50          ⁻ 
MAROTOVALER et 

al.,2008 

 
Fonte: BEZERRA, 2010 – modificado 
Nota: * Carvões impregnados com aminas 
 

 O estudo para a isoterma de equilíbrio do CAP, segundo Sarkar e Bose (1997), 

apresentou uma capacidade de remoção de 48 cm3 de CO2 / g de CAP, nessa 

literatura não foi citada a equação de equilíbrio, sendo considerada essa capacidade 

de adsorção medida empiricamente. O estudo foi feito à temperatura de 25ºC e 

pressão a 1atm. Vale lembrar que o material precursor do carvão era casca de coco 

e sua área superficial de 1018.0 m2/g. 

 Devido as áreas superficiais de ambos tipos de carvões estarem dentro da 

mesma faixa, considerou-se neste trabalho a equação de equilíbrio de Langmuir-

Freundich. E por meio da equação 3, citada no referencial teórico, determinou-se o 

tempo de trabalho da coluna de adsorção de aproximadamente 50 minutos, levando 

em conta que não foi permitida a liberação de mais de 5% da concentração de CO2 

no topo da coluna se comparada com a concentração inicial de adsorvato. 

 Em razão dessa consideração o resultado da concentração inicial pela 

concentração final, coletada no topo da coluna, de 10 em 10 minutos, resultou num 

gráfico de (C/C0) versos o tempo em minutos em que formou-se um espelho da curva 

de ruptura em ambos os tipos de adsorventes utilizados neste estudo. 
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  As curvas de rupturas (espelhadas) foram projetadas de maneira a não permitir 

o aumento da concentração de CO2 no topo da coluna, ou seja não permitir entrar na 

ZTM na saída da coluna. 

  No tempo de 50 minutos foi atingido o ponto Cb, em que a concentração de 

soluto no fluido na coluna é de aproximandamente 5%, se comparado com a 

concentração inicial do processo de adsorção. No GRAF. 1 é possível observar a 

medida que acontece o processo de adsorção, em que a concentração inicial de soluto 

vai diminuindo, ou seja, o soluto vai sendo adsorvido pelo CAG. 

 

GRÁFICO 1 – Curva de ruptura do CAG, em triplicata 

 
 
Fonte:  o próprio autor 

 
 O processo de adsorção com CAG, foi realizado em triplicata, entretanto a 

oscilação do formato das curvas podem ter ocorrido devido à má formação de vácuo, 

variações de vazão do fluido, ou erro do operador nas coletas das amostras contendo 

gás. 

 O processo de adsorção utilizando o CAP foi realizado na mesma condição 

do CAG, em que o tempo máximo do processo foi de 50 minutos e a realização da 

triplicata. 

  No GRAF. 2 está plotada a curva de C/C0 versus o tempo do processo 

utilizando o CAP, em que foi possível analisar os mesmos itens citados no processo 

de operação do CAG. 
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Gráfico 2 – Curva de ruptura do CAP, em triplicata. 

 

Fonte: o próprio autor. 

 As oscilações encontradas nos GRAF. 1 e 2 poderiam ser corrigidas através 

da automação dos itens de controle de vácuo, rotâmetros – de ar comprimido e o de 

CO2, e o método de coleta de amostra também, pois ambos são manuais na bancada 

utilizada neste trabalho. 

 Essa oscilação refletiu na quantidade de soluto adsorvido por grama de 

carvão ativado. Outro fato que pode ter ocorrido é que os experimentos ocorreram em 

dois dias, no primeiro foi feito a triplicata no processo de adsorção com o CAG e no 

segundo dia com o CAP, e devido todo o andamento da análise ser manual, pode ter 

causado cansaço do operador, e consequentemente redução na precisão da técnica 

de análise. No GRAF. 3 é possível visualizar a variação nos três experimentos usando 

o CAG e nos três experimentos com o CAP. 

  Entretanto, percebe-se uma leve diferença, nas médias dos experimentos, 

em que o CAG adsorveu mais CO2, por grama de carvão, do que o CAP. A capacidade 

de adsorção da coluna, usando o CAG como adsorvente, foi em média 149,67 mg de 

CO2 / g de CAG. Para a coluna com o CAP a média foi de 139,67 mg de CO2 / g de 

CAP.  
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Gráfico 3 – Capacidade de adsorção das colunas, CAG e CAP  

 

Fonte: O próprio autor 

 No caso do estudo da porosidade, em que é comparada a junção da 

porosidade do leito com a da partícula, formando assim a porosidade total do 

processo, (GRAF. 4), nota-se que as porosidades do CAG são menores que a do 

CAP, e comparando a porosidade total com a capacidade da coluna de adsorção em 

ambos os casos, observa-se que a baixa porosidade do CAG, de 0,505, se comparado 

com a do CAP, de 0,71, traz uma eficiência um pouco maior.  

Gráfico 4 – Análise comparativa de porosidades do CAG e CAP 

 

Fonte: O próprio autor 
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 Essa eficiência se deve, segundo Raulino et al.(2014), o fato de que, para 

obter melhor remoção do adsorvato, o adsorvente deve possuir sítios disponíveis e 

isso, na maioria dos casos, são encontrados em leitos com menor porosidade. Caso 

contrário, se a porosidade do leito for alta, o seu volume será maior e o número de 

sítios no adsorvente será comparavelmente menor. 

   Conforme já citado no referencial teórico, a área superficial interna tem 

relação direta com a influência da porosidade, quando se trata do processo de 

adsorção. Segundo Sekar et al. (2004 apud Vidal et al. 2014)17, a área superficial 

interna é proporcional a capacidade de adsorção do adsorvente, e quando se trata de 

partículas maiores, menor é a resistência a difusão de massa e boa parte da superfície 

interna do adsorvente não é utilizada para o processo de adsorção. 

 Logo, a área da superfície interna do CAG, de 1.006,0 m2/Kg, obteve um 

resultado levemente maior na capacidade de adsorção do que a do CAP, com a área 

de 223,9 m2/Kg, pois havia mais sítios disponíveis para a realização da operação de 

adsorção. 

  Entretanto a pequena diferença entre a capacidade de adsorção entre o CAG 

e o CAP, pode possuir outros fatores de interferência, como o tempo de estoque do 

carvão ativado ou o modo de conservação do adsorvente. Neste estudo o CAG 

utilizado foi fabricado em 2011 e o CAP em 2018, e cada um estava conservado e 

lacrado em embalagens distintas, de materiais diferentes. Entretanto não foram 

encontrados estudos sobre estes fatores, e se a interferência dos mesmos é 

considerável. 

 No estudo estatístico o resultado da análise da ANOVA, sendo três para o 

CAG e três para o CAP, ambos apresentaram P valor maior que 0,05 (nível de 

significância), demonstrando assim que os dados apresentam distribuição normal. 

Visualmente nota - se que no GRAF. 5, os pontos aproximam-se de uma reta, que é 

a condição necessária para que eles apresentem distribuição normal.  

  

                                            
17 SEKAR, M.; SAKTHI, V.; RENGARAJ, S. Kinetics and equilibrium adsorption study of lead (II) onto 
activated carbon prepared from coconut shell. Colloid and Interface Science, v. 279, p. 307-313, 15 
nov. 2004. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S0021979704005612>. 
Acesso em: 2 set. 2013. 
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Gráfico 5 – Verificação da normalidade das amostras  

 

Fonte: o próprio autor – MINITAB 

 

 Comprovada a normalidade dos dados amostrais, cada tipo de carvão passou 

pela análise de variância para efeitos de tratamento, conforme FIG. 5 em que são 

tratados o CAP e a FIG. 6 em que são tratados o CAG. 

FIGURA 5 - Análise de Variância para Efeitos de Tratamentos CAP 
 

 

Fonte: O próprio autor – MINITAB 
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FIGURA 6 - Análise de Variância para Efeitos de Tratamentos CAG 

 

Fonte: O próprio autor – MINITAB 

 

 Em ambos os casos, tanto para o tratamento com o CAG quanto para o 

tratamento com o CAP, o P valor foi maior que 0,05 (nível de significância), logo não 

rejeita-se a hipótese de médias iguais. Assim, não foi observada uma diferença 

estatística significativa entre as capacidades máximas de adsorção em cada caso. 

 É importante salientar que, não há possibilidade de igualdade entre a 

capacidade adsortiva do CAG com o CAP frente a mesma condição operacional. Pois 

possuem características físicas diferentes, ou seja disponibilidade de sítios ativos 

distintos, apesar de serem originados do mesmo material precursor, no caso a casca 

de coco. Isso se deve a interferência da área da superfície interna e da porosidade no 

processo de adsorção. 

  

  



41 
 

  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de adsorção em coluna de leito fixo conta com inúmeras variáveis 

de interferência no processo, tanto do adsorvato, quanto do adsorvente, e também 

devido ao sistema de operação do processo. 

 Neste trabalho foi possível avaliar a ligação direta da área superficial interna do 

adsorvente com a porosidade do mesmo através dos experimentos realizados, e 

também notou-se a real diferença entre a porosidade do leito e a porosidade da 

partícula, assim como a importância da junção das duas, frente ao processo em coluna 

de adsorção. 

 A avaliação da interferência da porosidade do carvão ativado na capacidade 

de adsorção de CO2 em coluna de adsorção, apontou a maior eficiência do carvão 

ativado granulado (CAG), com a capacidade de adsorção média de 149,67 mg/g, 

devido sua porosidade total de 0,505 e sua área interna superficial de 1.006,0 m2 /Kg. 

Enquanto o CAP apresentou uma adsorção de 139,67 mg de CO2/g de carvão ativado, 

porosidade total de 0,71 e área superficial interna 223,9 m2 /Kg, fato que possibilitou 

um maior volume de vazios no leito. 

 Assim, as porosidades, tanto da partícula quanto do leito, devem ser 

inversamente proporcionais, em que a porosidade da partícula tende a ser maior e a 

porosidade do leito menor, evitando assim o maior volume de vazios no leito e 

proporcionando melhor capacidade máxima de adsorção do adsorvente.  
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ANEXO A - Boletim técnico CARBOMAFRA 
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ANEXO B – Analysis Malvern CAG 
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ANEXO C – Analysis Malvern CAP 

 


