
PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO A PARTIR DA PALHA DE MILHO E SUA 
APLICAÇÃO NA ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS 

 
Este trabalho teve como objetivo a produção de carvões ativados utilizando a 

palha de milho como precursor. Foram avaliadas as características químicas, 

texturais e a aplicação dos materiais obtidos na remoção de metais pesados 

presentes em soluções aquosas. O teor de cinzas encontrado na palha de milho foi 

de 1,45 % ± 0,07. A análise termogravimétrica desse material mostrou a presença 

de três processos de degradação térmica, característicos de hemicelulose, celulose 

e lignina. A carbonização e ativação desse material foram realizadas a 400 °C e 

foram produzidos cinco diferentes tipos de carvão: i. carvão puro (CP) - obtido da 

palha in natura; ii. carvão tratado (CT) - obtido da palha ativada com H
3
PO

4
; iii. 

Carvão oxidado (CO) - obtido da oxidação do CP com HNO
3 

(90 min); iv. carvão 

obtido do CT oxidado durante 30 min (CTO30); v. e 90 min (CTO90). A análise 

textural indicou um decréscimo no valor de área e volume total de poros para a 

amostra CTO30 (457,7 m
2
.g

-1 
e 0,25 cm

3
.g

-1
) comparado com a amostra CT (1103 

m
2
.g

-1 
e 0,63 cm

3
.g

-1
). Para a amostra CTO90, não houve adsorção de N

2
. Por 

outro lado, os valores de área superficial foram muito menores para as amostras 

CP (0,923 m
2
.g

-1
) e CO (19,41 m

2
.g

-1
), comparado com as amostras CT e CTO30. 

As análises morfológicas mostraram que as palhas in natura e ativada têm uma 

estrutura lamelar e os carvões possuem uma superfície mais porosa. Os 

difratogramas de raios X mostraram que todas as amostras são amorfas. A 

caracterização por infravermelho mostrou que houve introdução de grupos ácidos 

na superfície, principalmente nos carvões oxidados. A amostra CO foi a que 

apresentou a maior quantidade de grupos ácidos na superfície, 3,62 mmol.g
-1
, 



quantificado pelo método de Boehm e 4,77 mmol.g
-1
, quantificado pelo método 

potenciométrico. Essa amostra foi a que apresentou o menor valor de PCZ (6,09). 

As propriedades das amostras de carvão como adsorventes foram estudadas para 

cádmio, cobre e níquel. Os dados das isotermas de adsorção foram ajustados pelo 

modelo de Langmuir e a capacidade de adsorção de cobre, para os diferentes 

carvões, foi obtida na seguinte ordem: CO > CTO30 > CTO90 > CT. Para o estudo 

de adsorção individual, no carvão CO, a ordem de adsorção obtida foi: Cu
2+ 

> Cd
2+ 

> Ni
2+

. Para o estudo competitivo, também realizado com o carvão CO, observou-

se adsorção preferencial dos íons Cu
2+

. A adsorção é acompanhada por uma 

diminuição do pH, mas não há uma relação definida entre o número de íons H
+ 

liberados e o número de cátions metálicos adsorvidos. O processo de adsorção 

pode ser considerado reversível, uma vez que praticamente toda quantidade dos 

três metais adsorvida individual e competitivamente pode ser dessorvida em meio 

ácido. 


