
ESTUDO DA ADSORÇÃO DE FENOL EM CARVÃO ATIVADO 

 

O objetivo do presente trabalho foi estudar o efeito da superfície química do carvão ativo 

(CA) na capacidade de adsorção de fenol. Como a maioria dos trabalhos sobre adsorção 

de fenol em CA são realizados em meio neutro ou ácido, que não é o mais comum para 

efluentes industriais, parte deste trabalho se dedicou a descrever o comportamento da 

adsorção do fenol em solução alcalina. Carvão ativo (CA) produzido por Fluka, foi usado 

para preparar as amostras: i- CAP, CA lavado com água e seco a 110°C; ii- CAB1, CA 

tratado com solução de KOH 1 mol.L
-1
, lavado com água; iii- CAB2, CA tratado com NaOH 

1 mol.L
-1
, lavado com água e iv-CAH, CA tratado com H

2
SO

4 
1 mol.L

-1
, lavado com água. A 

composição da superfície química destas amostras foi determinada por espectroscopia de 

IV e titulação potenciométrica de Boehm. As amostras CAB1 e CAB2 apresentaram igual 

composição da superfície, e foram chamadas de CAB. Nenhum sítio ácido foi detectado 

nas amostras de CAB e CAP. As isotermas de adsorção do fenol em pH 6,0 foram obtidas 

para estas amostras e foram satisfatoriamente ajustadas pelo modelo de Langmuir-

Freundlich. A capacidade de adsorção em pH=6 para as amostras CAP (Q = 3,053 

mmol/g), CAB (Q = 3,731 mmol/g), CAH (Q = 2,316 mmol/g) sugeriu que a ausência de 

grupos ácidos favorece a adsorção de fenol. O parâmetro de heterogeneidade α obtido foi 

maior para CAH (α=0,648) do que para outras amostras. Isto foi relacionado à diminuição 

do volume de microporos para superfície ácida, como resultado das interações com o 

solvente. Resultados similares foram obtidos para experimentos de adsorção em amostras 

de CAP para diferentes pHs, implicando que os poros se apresentam menores devido à 

interação com o solvente. Obteve-se α = 0,950 em pH 2, enquanto para pH 6;10 e 12 o 

valor de α ficou em torno de 0,500. A superfície da amostra do CAP foi caracterizada pela 

presença de estruturas carboxilas, lactonas e fenóis o que determina um aparente 

comportamento anfótero. Esta distribuição das funcionalidades na superfície se mostra 

muito importante para capacidade de adsorção do CAP. As isotermas de CAP 

determinadas em diferentes temperaturas apresentaram que a capacidade de adsorção 

diminui com o aumento de T. Os resultados das medidas cinéticas mostraram que o meio 

tamponado e não tamponado pode afetar a média de adsorção do fenol, mas não a 

capacidade de adsorção do CAP. 


