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RESUMO 

O desenvolvimento industrial sustentável tem se tornado o alvo das empresas atualmente, em virtude da 

grande quantidade de efluentes gerados pelas indústrias. Visando o controle dos impactos causados aos 

recursos naturais foram criadas legislações com o objetivo de fiscalizar e promover o enquadramento dos 

efluentes gerados pelas indústrias aos parâmetros estipulados por lei. Neste trabalho foi realizada a 

confecção de carvão de endocarpo de coco da baía ativado quimicamente com o objetivo de avaliar sua 

eficiência na remoção dos íons Ca
2+

E Cl
- 
presentes em um efluente industrial. A matéria prima foi obtida 

em uma propriedade rural e preparada segundo a metodologia de FERNANDES (2008) para produção e 

ativação do carvão. Posteriormente foram realizados testes em batelada, utilizando solução CaCl2, com 

realização de titulações para determinar a concentração dos íons. Os métodos de determinação dos íons 

foram de Volhard e Mohr para cloretos e complexometria com EDTA para a dureza, sendo ainda 

avaliada a interferência do pH no processo de adsorção. 
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1 – INTRODUÇÃO  

Os efluentes gerados pelo ramo industrial são uma combinação de correntes provenientes de diversas 

partes do processo, podendo conter sólidos em suspensão ou componentes solúveis em água, o que 

poderá dificultar ou facilitar o processo de tratamento (CAMMAROTA, 2011). Indústrias no ramo da 

extrusão de alumínio podem conter linhas de pintura eletrostática, cujo pré-tratamento dos perfis de 

alumínio gera cargas de efluentes que mesmo após o devido tratamento realizado nas ETE’S ainda 

contém parâmetros fora do estipulado pela legislação. 

Os desengraxes utilizados para a remoção de óleos e graxas são fortemente ácidos e compostos por sais 

inorgânicos, cujas reações geram um efluente bruto extremante ácido com pH de 2-3, formando 

diferentes compostos como o íon Cl
-
 em concentrações acima do estipulado por lei. Durante o processo 

de tratamento faz-se necessário a utilização de corretores de pH, como por exemplo a cal hidratada 

(Ca(OH)2) para que seja alcançado um pH de 7-8, gerando outro agravante que é a elevação da dureza do 

efluente.  

Pra tanto, a adsorção utilizando carvão ativado tem sido amplamente estudada para fins de remoção dos 

íons citados, em virtude da diversidade de materiais carbonáceos que podem ser utilizados para sua 

remoção (CLAUDINO, 2003). 

Dessa forma, o presente trabalho visa produzir carvão de endocarpo de coco e ativá-lo quimicamente, 

com o intuito de averiguar o potencial de remoção dos íons Cloreto (Cl
-
) e Cálcio (Ca

2+
), para fins de 

adequar o efluente gerado por uma indústria de alumínio nos parâmetros estabelecidos pela legislação. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

No Brasil, a resolução 430/2011 do CONAMA trata da disposição dos efluentes e a Portaria nº 2.914, de 

12 de dezembro de 2011 do Ministério da saúde estabelece padrões de qualidade da água para consumo 

humano e potabilidade. Os valores para os íons de Ca
2+ 

e Cl
-
 são de 500 e 250 ppm respectivamente 

(BRASIL, 2004; BRASIL, 2011). 

Ao longo das últimas das últimas décadas houve uma preocupação maior das empresas com relação ao 

meio ambiente, com um maior interesse às consequências da geração de efluentes em seus processos 

produtivos. O tratamento possibilitou um reaproveitamento de efluentes, podendo utilizá-los ou 

comercializá-los com outras empresas, assim gerando uma nova renda (SILVEIRA, 2010). 

A técnica do abrandamento de águas tem o objetivo claro de remover as substâncias que conferem à água 

este status, substâncias que formam compostos insolúveis ao reagirem com sabões, citando como 

exemplo majoritário o íon Ca
2+

 (DAVIS & CORNWELL, 1998 apud MIERZWA, 2002).  

Segundo Charcosset (2009) apud Torri (2015), para a remoção de íons Cl
-
 as formas mais utilizadas são 

processos de dessalinização térmicos e separação por membranas, porém são custosos e geram rejeitos 

salinos. Neste cenário de buscas de técnicas com melhor custo benefício, a adsorção vem se destacando 

nas últimas décadas e Moreira (2008) apud Nascimento et al. (2014) destaca que a adsorção aplicada nas 

indústrias tornou-se um dos tratamentos mais eficientes em efluentes industriais, reduzindo os níveis de 

compostos tóxicos ao meio ambiente.  

Carvões ativados são abundantemente utilizados como adsorventes em razão de sua área de superfície 

estendida, alta capacidade de adsorção, estrutura microporosa e reatividade de superfície especial. 

(HAMDAOUI & NAFFRECHOW, 2007). 

A ativação química ocorre na presença de ativantes como ácido fosfórico (H3PO4) e cloreto de zinco 

(ZnCl2). A impregnação com ZnCl2 causa um “inchaço”, na estrutura molecular da celulose, abrindo o 

caminho para que haja uma degradação deste material celulósico facilitando desenvolvimento de uma 

estrutura propícia através da desidratação do material, formando a estrutura porosa do carvão 

(NAMASAVAYAN & SANGEETHA, 2008).  

A utilização resíduos provenientes da comercialização do coco, como o endocarpo de coco, tem sido bem 

avaliada na produção de carvão ativado em diferentes trabalhos, utilizando inúmeras formas de 

desidratação e ativação. 

 

3 – METODOLOGIA DO TRABALHO  

3.1 MATERIAIS 

Os cocos foram obtidos de uma propriedade rural, localizada no município de Fundão–ES, e seus 

endocarpos separados para posterior secagem. 

3.2 PREPARAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA 

Na preparação do carvão de ativado o endocarpo de coco foi seco à temperatura ambiente, para posterior 

processo de trituração em um moinho de facas (Adamo) com intuito de selecionar partículas com 

granulometrias entre 1,19 – 2,00 mm, utilizando peneiras de 10 – 16# mesh Tyler, com auxílio de 

agitador de peneiras (Solotest – 8x2 110/220-50/60Hz), tratando desta forma como carvão ativado 

granular (CAMBUIM, 2009).  

3.3 PRODUÇÃO DE CARVÃO 

A matéria-prima passou por um processo de impregnação com ZnCl2 100% e logo foi deixada na estufa 

por 15h a 80°C, com posterior carbonização a 500°C por 30 min em forno do tipo mufla (Quimis). Após, 

o carvão foi lavado com 250 ml solução de HCl 0,10 mol.L
-1

 e posteriormente lavado com água destilada 

(quente e fria alternadamente) com objetivo de eliminar o excesso de ácido. Em seguida o carvão foi 

levado para secagem em estufa (Quimis Q-317B-242) em temperatura de 110 ºC (FERNANDES, 2008). 
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3.4 TRATAMENTOS COM H3PO4 

O tratamento do carvão ativado utilizando ácidos inorgânicos promove modificações tanto na estrutura 

porosa quanto em suas propriedades físico-químicas. O tratamento utilizando H3PO4 consistiu na 

impregnação de agentes desidratantes sobre o carvão, realizado posteriormente à carbonização. 

Inicialmente o carvão foi impregnado com uma solução de H3PO4 concentrada, sendo que para cada 1g 

de carvão utilizou-se 7 ml de ácido, permanecendo em agitação durante 30 min à 80°C em banho-maria. 

Após o tempo descrito, a mistura foi filtrada e lavada com água destilada e posteriormente levada para 

secagem em uma estufa (Quimis Q-317B-242) à temperatura de 110°C durante 16 horas antes de serem 

realizados os experimentos (FERNANDES, 2008). 

3.5 ADSORÇÕES EM BATELADA DAS AMOSTRAS DE SOLUÇÕES DE CaCl2 

Foi preparada uma solução de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1 mol.L
-1

, que contém alta concentração dos 

íons desejados, no intuito de simular um efluente.  Seguindo a metodologia proposta por Fernandes 

(2008) cerca de 0,5 g de carvão foi pesado analiticamente e transferido para um erlenmeyr de 100 mL. 

Uma alíquota de 50 mL da solução de CaCl2 0,1 mol.L
-1

 foi disposta na vidraria e a mistura sofreu 

agitação por 60 minutos. Em seguida o carvão foi separado da solução por filtração através de papel de 

filtro quantitativo. Duas alíquotas do filtrado foram retiradas e os parâmetros determinados por meio de 

titulação. Os testes foram realizados em triplicata. 

3.5.1 Influência do pH 

O pH das amostras foi aferido com o uso do pHmetro (Marconi MA 522). A influência do pH no 

processo de adsorção dos parâmetros estudados foi averiguada com diferentes valores de pH nas 

amostras dos respectivos para simular diferentes pontos de coleta.   

Tabela 01 – Ajustes de pH 

pH Ajuste 

pH da solução - 

pH 3 HNO3 0,1 mol.L
-1

 

pH 10 Solução Tampão 

Fonte: Fernandes, 2008 – com modificações. 

 

3.6 DETERMINAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DOS PARÂMETROS 

3.6.1 Íon Cloreto (Cl
-
) 

De acordo com Baccan et al. (1979), para a determinação da concentração de cloreto é necessário realizar 

uma volumetria de precipitação, como o método de Mohr e o método de Volhard, sendo cada um 

aplicado em uma faixa de pH, aos quais foram aplicados nos testes realizados. 

3.7.2 Dureza  

Segundo Baccan et al. (1979), a dureza é determinada através da complexometria que utiliza EDTA 

como agente complexante.  

 

4 – RESUTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 PREPARAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO 

O endocarpo de coco obtido foi seco em temperatura ambiente por um período de 24h sob a luz do sol 

para ser triturado no moinho de facas.  Após a trituração os grãos obtidos passaram por peneiramento 

para se obterem partículas no intervalo de diâmetros desejado.  

As partículas foram impregnadas com Cloreto de Zinco (ZnCl2) 100% em agitação constante para 

promover para potencializar a formação de poros no processo de carbonização. Após a secagem na estufa 

o material carbonizado foi retirado e lavado com a solução de HCl 0,1 mol.L
-1

 e com água destilada para 

retirar o excesso de ácido. Foi possível identificar uma coloração metalizada no material que pode ser 

proveniente do processo de impregnação com ZnCl2.  
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Figura 01 – Material carbonizado após impregnação com ZnCl2. 

Após a lavagem e, contando com as perdas de cinzas e algumas partículas a massa final de carvão obtida 

foi de 157,52 g. Após o tratamento com H3PO4, procederam-se com os testes de adsorção na solução de 

CaCl2, que teve o intuito de simular um efluente com altas concentrações dos íons desejados.. 

Nos primeiros testes realizados, foi fixado um tempo de 60 minutos de agitação mecânica e uma massa 

fixa de 0,5g de carvão para 50 mL de solução e os resultados para adsorção dos íons Ca
2+

 e Cl
-
 estão 

expressos na tabela abaixo.  

Tabela 02 – Ensaios da influência do pH para adsorção de Ca
2+ 

em 60 minutos. 

pH Volume médio (L) Ci (ppm) Cf (ppm) %remoção 

3 0,03403 4023,56 686,79 82,9 

7 0,0161 4023,56 324,93 91,9 

10 0,0103 4023,56 224,75 94,4 

Tabela 03 – Ensaios da influência do pH para adsorção de Cl
- 
em 60 minutos. 

pH Volume médio (L) Ci (ppm) Cf (ppm) %remoção 

3 - 7118,48 - - 

7 0,03367 7118,48 4774,81 32,9 

10 0,05136 7118,48 7283,46 0,0 

Observa-se que nos testes até aqui realizados foi possível obter um resultado com maior perspectiva para 

remoção do íon Ca
2+

. Pode-se destacar que o pH 10 para o referido íon apresentou melhor condição para 

adsorção. Karnitz Júnior (2007) corrobora essa informação e destaca que adsorção de íons Ca
2+

 são mais 

significativas a partir de pH > 3,5 e que os resultados por ele encontrados indicam que o pH alcalino 

potencializa a adsorção de Ca
2+ e o referido íon pode ser submetido a pHs mais altos sem que ocorra sua 

precipitação. 

Analisando os dados até aqui obtidos para adsorção dos íons Cl
-
 nota-se que o mesmo apresenta uma 

maior resistência e apresentou um valor de remoção praticamente três vezes menor se comparado ao íon 

anterior. Fernandes (2008) explicita em seus estudos que para atingir a máxima adsorção dos íons em 

questão são necessárias aproximadamente 15 horas de contato, mesmo que a adsorção do presente íon se 

dê muito rapidamente no início e em seguida diminui. Também são destacados mais dois pontos que os 

efeitos da concentração inicial da solução (inversamente proporcional) e que o pH ácido pode ser melhor 

para o processo, dependendo da carga da superfície do carvão. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preparação do carvão ativado quimicamente rendeu um material coloração metálica que pode ser 

atribuída ao processo de impregnação com ZnCl2. Os testes de adsorção em 60 minutos mostraram que 

existe uma maior probabilidade de adsorção do íon Ca
2+

, causador da condição de dureza da água, e que 

em pH alcalino esse processo pode alcançar melhor rendimento.  
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Para os testes com íons Cl
- 
é necessário ressaltar que, além do pH, um tempo maior de contato precisa ser 

avaliado, visto que os resultados encontrados por Fernandes (2008) indicam esta situação e ainda deve 

ser avaliada a adsorção em pH ácido para possivelmente potencializar o processo. 
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