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RESUMO 

 

 Nesta tese, foram preparados carvões e carvões ativados a partir de resíduos 

agroindustriais, tais como borra de café, serragem de eucalipto e bagaço de maçã para uso como 

adsorventes. O processo de obtenção dos carvões consistiu da pirólise do precursor a 800°C e 

subsequente lixiviação dos componentes inorgânicos com ácido clorídrico. Estes carvões foram 

caracterizados por meio das seguintes técnicas: MEV, BET, TGA, CHN, FT-IR, pHPCZ e ângulo 

de contato com água (WCA). Os materiais preparados foram utilizados como adsorventes na 

remoção de 17β-estradiol (E2) em solução aquosa. O processo de lixiviação proporcionou um 

significativo aumento da área superficial dos carvões, aumentando a eficiência de remoção de 

E2, especialmente para os adsorventes de bagaço de maçã. Além disso, obteve-se maior 

percentual de remoção de E2 para adsorventes de café (> 97%) e, embora a remoção de E2 

tenha sido ligeiramente maior para os carvões ativados (100%) do que para o carvão de café 

(97%), este último gerou menos resíduos durante o seu preparo. Desta forma, o carvão de café 

foi aplicado na remoção de 17β-estradiol (E2) e 17-etinilestradiol (EE2) a partir de soluções 

aquosas. Os seguintes parâmetros de adsorção foram estudados: pH inicial da solução de 

adsorvato, massa de adsorvente e tempo de contato entre o adsorvente e o adsorvato. Também 

foram avaliados os aspectos cinéticos e de equilíbrio de adsorção. Os modelos cinéticos 

investigados foram de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem e modelo de ordem geral, 

sendo que o último apresentou o melhor ajuste aos dados experimentais. Os modelos de 

equilíbrio de adsorção investigados foram Langmuir, Freundlich e Sips, onde o último 

apresentou o melhor ajuste. A aproximação da isoterma de Sips com a de Langmuir, na região 

de maior concentração de equilíbrio (Ce) de adsorvato, indicam que a adsorção ocorreu em 

monocamada. O carvão de café também foi empregado como adsorvente na extração em fase 

sólida (SPE) de 17β-estradiol. Alguns parâmetros como, massa de adsorvente, solvente de 

eluição, volume de eluente, força iônica, volume de quebra e reutilização do cartucho foram 

avaliados. Os resultados de SPE demonstraram que, embora a recuperação de E2 tenha sido 

somente em torno de 60%, os percentuais de remoção de E2 foram 100% em todos os ciclos de 

reutilização do cartucho preparado. Os resultados obtidos demonstraram o potencial de 

utilização dos resíduos agroindustriais como novos adsorventes para remoção de estrogênios 

em solução aquosa. 
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ABSTRACT 

 

 In this thesis, carbons and activated carbons obtained from agroindustrial waste as, 

coffee grounds, eucalyptus sawdust and apple pomace were prepared and used as adsorbents. 

The carbons were obtained after the pyrolysis of the precursor at 800°C and subsequent leaching 

of inorganic compounds with hydrochloric acid. These carbons were characterized by the 

following techniques: SEM, BET, TGA, CHN, FT-IR, pHPZC and water contact angle (WCA). 

The materials prepared were used as adsorbents for the removal of 17β-estradiol (E2) in 

aqueous solution. With the leaching process a significant increase of the surface area of the 

carbons was observed, increasing the efficiency of E2 removal, especially when the carbon 

obtained from apple pomace was used. Furthermore, higher efficiency of E2 removal was 

obtained for carbons adsorbents from coffee (> 97%) and, although the E2 removal was slightly 

higher for activated carbon (100%) than for the coffee carbon (97%), the latter generated less 

waste during its preparation. In this way, the coffee carbon was applied to remove 17β-estradiol 

(E2) and 17α-ethinylestradiol (EE2) from aqueous solutions. The following parameters of 

adsorption were studied: initial pH of the adsorbate solution, adsorbent mass and contact time 

between adsorbent and adsorbate. Kinetic aspects and adsorption equilibrium were also 

evaluated. The kinetic models investigated were of pseudo-first and pseudo-second order and 

general order model, where the latter presented the best fit to the experimental data. The 

investigated adsorption equilibrium models were Langmuir, Freundlich and Sips, where the 

latter presented the best fit. The correlation between the Sips isotherm with Langmuir, in the 

region of highest equilibrium concentration (Ce) of adsorbate indicates that adsorption occurred 

in monolayer. The coffee carbon was also employed as adsorbent in solid phase extraction 

(SPE) for 17β-estradiol removal. Some parameters, such as adsorbent mass, solvent, eluent 

volume, ionic strength, break volume and the cartridge re-use were evaluated. The results of 

SPE showed that, although the E2 recovery was only about 60%, E2 removal efficiency was 

100% in all reuse cycles of the prepared cartridge. The results demonstrate the potential use of 

agroindustrial wastes as new adsorbents for removal of estrogens in aqueous solution. 
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CAPÍTULO I. APRESENTAÇÃO 

1. INTRODUÇÃO 

 Com a evolução da agricultura no Brasil, devido ao desenvolvimento de novas 

tecnologias em sementes, mudas de plantas, processos de plantio e de colheita, obteve-se um 

elevado aumento da produção agrícola de grãos e frutas.1,2 Consequentemente, esses fatores 

levaram a um aumento da geração de resíduos agroindustriais, tais como: casca de arroz, caroço 

de pêssego, bagaços de (uva, maçã e laranja), resíduos de café, resíduos florestais como pinus 

e eucalipto, entre outros. Dentre esses resíduos destacam-se os de café, de maçã e florestais de 

eucalipto. O primeiro, por ser uma das bebidas mais consumidas no Brasil.3 O bagaço de maçã, 

em razão de que a maior produção e maior quantidade de agroindústrias que processam essa 

fruta estão situadas na região sul do país4. Por fim, os resíduos florestais de eucalipto, devido 

ao fato desta árvore ser uma das mais comuns utilizadas em reflorestamento, pois possui um 

tempo de crescimento curto, de 5 a 7 anos.5 

 Nas últimas décadas,6 vem crescendo o interesse na aplicação destes resíduos, uma vez 

que, tanto o descarte no solo, como a queima desses materiais, podem gerar uma série de 

problemas ambientais. Alguns desses problemas são a mudança de pH do solo, a contaminação 

das águas de rios e alteração da qualidade do ar,7 que podem ser causados em virtude da 

presença de compostos fenólicos nesses rejeitos.8,9 Outro fator que tem chamado a atenção é 

porque não aproveitar esses resíduos de valor agregado insignificante para produzir 

adsorventes, para a remoção de contaminantes presentes em água. 

 Dentre os contaminantes presentes em corpos aquáticos encontram-se os compostos 

desreguladores endócrinos (EDC), os quais são substâncias químicas que podem alterar uma 

ou várias funções no desempenho natural do sistema endócrino de animais e seres humanos.10 

Crescentes evidências também sugerem que eles podem afetar não apenas os indivíduos 

expostos, mas também seus filhos e as gerações subsequentes, em consequência do efeito 

acumulativo.11 Estes contaminantes tem sido encontrados em concentrações extremamente 

baixas, na ordem de ng L-1, porém, diversos estudos com animais como peixes, moluscos, entre 

outros, revelam que a exposição a EDC mesmo em baixas concentrações pode causar distúrbios 

reprodutivos, displasia, etc.11 

 Entre os desreguladores endócrinos encontram-se os estrogênios naturais (17β-estradiol 

(E2), estrona (E1) e estriol (E3)) e sintéticos (17α-etinilestradiol (EE2)), que são os principais 

causadores de atividades estrogênicas encontrados em corpos aquáticos e resíduos de esgotos.12 
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Os estrogênios naturais são produzidos por seres humanos e animais, sendo que o estriol é um 

metabólito da estrona e é produzido em maior quantidade durante a gestação. Devido à 

participação do feto na formação do estriol, este é um sensível indicador do bem-estar da 

placenta e/ou do feto. O estrogênio 17α-etinilestradiol, por sua vez, é um dos componentes da 

pílula anticoncepcional, sendo que cada pílula contém de 30 a 50 g deste estrogênio.13,14 

 Embora estes compostos sejam muito importantes e essenciais para a vida, uma parte 

deles (excesso) é excretada por humanos e animais na forma de urina e fezes, e este pode ser 

um dos motivos da presença de EDC em águas de rios,15 de mananciais de abastecimento16 e 

até mesmo em água potável. A presença de cafeína nessas amostras é um indicador da qualidade 

de água, ou seja, se a cafeína está presente na água tratada, é provável que outros compostos 

químicos com estrutura química semelhante, também não tenham sido eliminados durante o 

tratamento da água, como por exemplo, os compostos desreguladores endócrinos.16 

 Diante desses aspectos, a motivação deste trabalho está relacionada a dois fatores: i) ao 

fato de não haver tratamento eficiente para remoção de estrogênios em matrizes ambientais; e 

ii) à preocupação com a eliminação/tratamento do grande volume de resíduos agroindustriais 

gerados diariamente.17 De acordo com a literatura, 18 um carvão ativado pode ser preparado 

com qualquer material que possua carbono em sua estrutura, e quanto maior o teor de carbono 

melhor será o rendimento de seu processo de preparo. A fim de resolver questões ambientais, 

os precursores para manufatura de carvões ativados devem ser abundantes na região e/ou país 

em que serão utilizados.19 Portanto, este trabalho visa desenvolver carvões e carvões ativados 

a partir de resíduos agroindustriais, tais como bagaço de maçã, borra de café e serragem de 

eucalipto e caracterizá-los por diferentes técnicas microscópicas, espectroscópicas, análises 

térmicas e de superfície. Estes carvões serão aplicados na remoção dos estrogênios 17β-

estradiol (E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) presentes em soluções aquosas.  



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

3 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. EVOLUÇÃO DA AGRICULTURA NO BRASIL 

 O plantio agrícola no Brasil vem crescendo devido às inovações tecnológicas em 

insumos, máquinas e processos agrícolas. Esta evolução da agricultura teve início após a 

segunda Guerra Mundial, nas décadas de 60 e 70, com a chamada revolução verde. A revolução 

verde foi o desenvolvimento e a disseminação de novas sementes e práticas agrícolas. O 

impacto social dessa revolução foi muito significativo, principalmente nos países mais pobres, 

pois ajudou a erradicar a fome. Isto contribuiu para que o americano Norman Ernest Borlaug, 

considerado o pai do movimento, ganhasse o Prêmio Nobel da Paz em 1970.1,20 Nas últimas 

quatro décadas, houve uma grande expansão da produção agrícola brasileira,21 e o Brasil se 

tornou um dos principais produtores e fornecedores mundiais de alimentos.22 

 Com a ampliação da produção agrícola e agroindustrial, houve também um grande 

aumento de resíduos gerados. Esse aumento de resíduos agroindustriais também está 

relacionado ao fato de que antes os produtos eram exportados in natura e hoje passam por 

diversos processos de industrialização. Exemplos de resíduos agroindustriais estão relacionados 

aos resíduos da cafeicultura, florestais e fruticultura.17 

 

2.1.1. Resíduos da Cafeicultura 

 Atualmente, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, com mais de dois milhões e 

meio de toneladas de grão produzidos na safra de 2011/2012.23 Segundo a associação brasileira 

da indústria de café (ABIC), o consumo interno de café no país é de cerca de 20 milhões de 

sacas por ano. Sendo que o consumo por pessoa é de cerca de 6 kg de café verde em grão, o 

equivalente a 81 litros/habitante ano. Conforme pesquisa realizada pela ABIC as regiões onde 

o consumo de café mais cresceu foram o nordeste (9,1%), o sul (8,8%) e o centro oeste (7,8%).3 

Entretanto, a grande produção de café gera uma elevada quantidade de resíduos, tais como a 

casca, os grãos defeituosos e a borra de café. O total de resíduos de café gerados no Brasil por 

ano é de 1 milhão e 220 mil toneladas, segundo dados de 2009.24 

 Os resíduos de café geralmente são lançados no ambiente chegando aos solos e rios, 

causando sérios desequilíbrios ambientais, tanto na mudança de pH do solo e contaminação das 

águas de rios e lençóis freáticos. Esses resíduos também são utilizados como fonte alternativa 

de energia nas indústrias de produção de café solúvel. Entretanto, a sua queima promove a 

geração de material particulado, prejudicando a qualidade do ar. Dessa maneira tornam-se 
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necessários o estudo e o desenvolvimento de tecnologias capazes de valorizar esses resíduos e 

dar-lhe um destino ambientalmente correto. Uma alternativa de utilização para que esse produto 

tenha um maior valor agregado, levando em consideração as características físicas e químicas 

da borra de café, seria a produção de carvão ativado.25 

 É de grande interesse que a borra de café possa ser convertida em um produto de maior 

valor agregado, como por exemplo, em um adsorvente, para ser aplicado na retenção de 

contaminantes ambientais tais como, estrogênios. Como já existem carvões ativados preparados 

a partir de resíduos de café, uma alternativa poderia ser utilizar dois precursores para preparar 

um único carvão ativado com maior rendimento. De acordo com a literatura,26 precursores com 

alto teor de carbono proporcionam um melhor rendimento durante o processo de carbonização. 

O segundo precursor que pode ser utilizado, juntamente com a borra de café, para fabricação 

de carvão ativado é o resíduo de madeira (serragem), pois os resíduos da colheita da madeira 

no Brasil são de 28,5%.24 Esses dois precursores apresentam um elevado teor de carbono,27 

como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Teor de carbono de alguns resíduos agroindustriais. 

Material Carbono (g kg-1) 

Borra de Café 477,5 

Serragem de Madeira 519,0 

Bagaço de Laranja 127,8 

Adaptado de Oliveira e colaboradores.27 
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2.1.2. Resíduos Florestais 

 Um grande problema encontrado atualmente são os resíduos de madeira, não só os de 

eucalipto, mas também de outras árvores em geral. O resíduo de madeira é classificado como 

sólido, seco, de composição orgânica e de origem industrial e faz parte da classe de resíduo 

número 2, ou seja, não apresenta periculosidade, porém não é inerte. Além disso, ainda que o 

resíduo seja considerado de baixo nível poluidor, é importante destacar que existem outros 

fatores envolvidos, como por exemplo, a estocagem do material, que ocupa espaço, o que 

também gera problemas.7 Todo processo de transformação da madeira, da colheita à 

manufatura, gera resíduos, em maior ou menor quantidade. A Tabela 2 apresenta os principais 

setores envolvidos na colheita, processamento e uso da madeira, as fontes de cada setor e os 

resíduos produzidos. 

 Estima-se que no Brasil sejam gerados em torno de 30 milhões de toneladas de resíduos 

de madeira anualmente. A principal fonte geradora de resíduos é a indústria madeireira, a qual 

contribui com 91% do total de resíduos de madeira gerados. Os resíduos de madeira produzidos 

pela construção civil (3%) e pelo meio urbano (8%) são menos expressivos.28 
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Tabela 2. Principais setores envolvidos na colheita e uso da madeira. Fontes comuns e tipos de 

resíduos de madeira. 

Setor Fonte Resíduos de Madeira 

Colheita 

Florestal 

Desbaste, extração de 

madeira 

Casca de árvores, ramos, folhas, raízes, 

tocos, etc 

Processamento 

Primário 
Serrarias 

Casca, rejeito, serragem, lascas 

de madeira, etc 

Processamento 

Secundário 

Pavimentação, mobiliário, 

marcenaria, fabricação de 

paletes, embalagens e 

postes de linhas de 

transmissão 

Produtos danificados, material 

rejeitado/produtos, 

serragem/resíduos, etc 

Comerciantes 

Distribuidores, 

importadores e 

comerciantes de produtos 

e resíduos de madeira 

Possíveis resíduos de 

processamento secundário, 

produtos rejeitados/danificados, etc 

Construção e 

Demolição 

Construção, demolição, 

remodelação, 

reconstrução, montagem 

de andaimes 

Carretéis de cabos, material de 

revestimento, portas, molduras de portas 

e janelas, paletes e embalagens, etc 

Aterro/Resíduos 

Sólidos Urbanos 

Residencial, comercial, 

institucional e produtos 

industriais 

Produtos em fim de vida residenciais, 

comerciais e industriais, incluindo bens 

duráveis e não duráveis, recipientes e 

embalagens, móveis, brinquedos, papel, 

madeira, resíduos de jardim e parque 

(folhas, aparas e remoção de árvores), etc 

Adaptado de Riddiough.29 

 

 Como apresentado na Tabela 2 os resíduos de madeira, envolvem diferentes setores os 

quais vão desde a madeira utilizada para produzir móveis até a indústria da construção civil e o 

setor energético (postes de linhas de transmissão). Os resíduos de madeira merecem um 

destaque especial, como pode ser visto na Tabela 3. Uma vez que, a cada 122.159.595 m3/ano 

de madeira em tora, são produzidos 28,5% de resíduos no processo de colheita.24,17 
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Tabela 3. Resumo dos dados de produção total e geração de resíduos da cadeia produtiva de 

madeira florestal, ano base 2009. 

Etapas da Cadeia Produtiva 

Madeira Florestal 

Madeira em Tora 

(m3/ano) 

Total de Resíduos 

(m3/ano) 

Colheita 122.159.595 34.795.898 

Processamento - 50.778.566 

Adaptado do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Ministério do Meio Ambiente.24,17 

 

2.1.3. Resíduos de Fruticultura (Maçã) 

 A maçã é originária do Oriente Médio e leste Asiático. A macieira foi uma das mais 

antigas árvores a ser cultivada, e seus frutos foram melhorados com a seleção de milhares de 

anos.30 Atualmente, existem mais de 7500 espécies e variedades, sendo que as mais cultivadas 

no Brasil são a gala, a fuji e a golden delicious.31 Na metade da década de 70, o Brasil se tornou 

um grande produtor de maçã, sendo a região sul do país e o estado de São Paulo os maiores 

produtores na época. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores de maçã do mundo, 

sendo os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul os maiores produtores.4 O bagaço 

de maçã (BM) é um dos principais resíduos gerados anualmente a partir do processamento de 

frutas para fabricação de sucos, doces, etc. Obtido por meio da prensagem para a extração do 

suco de maçã, o bagaço constitui-se por uma mistura heterogênea de 94,5% de polpa e cascas 

e 4,4% de sementes.32 O BM caracteriza-se por apresentar em sua composição química elevadas 

quantidades de fibras, constituídas por biopolímeros de alta massa molar, tal como amido, 

hemicelulose, celulose, pectina e lignina, além de outros mono e dissacarídeos.33 A Figura 1 

apresenta a estrutura de componentes químicos esperado no bagaço de maçã, cuja composição 

é baseada em polifenóis. 
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Figura 1. Polifenóis presentes em maçãs e derivados. Adaptado de Hyson.34 

 

 A produção brasileira de maçã em 2004 foi em torno de 1 milhão de toneladas, e sua 

industrialização gerou 50 mil toneladas de bagaço de maçã (resíduo).35 Já em 2011, a produção 

brasileira de maçã foi de 1,3 milhão de toneladas.4 Como a produção aumentou, 

consequentemente a geração de resíduos aumentou. 

 No Brasil, o resíduo de maçã é dispensado no solo como adubo orgânico ou utilizado 

para alimentação do gado. Quando destinado à alimentação, sem nenhum tratamento biológico, 

pode causar alcoolemia.33 Tal fenômeno resulta na fermentação do bagaço no rúmen do animal, 

com consequente produção de álcool, causando intoxicação.31 Se descartado de forma incorreta 

no solo, o mesmo pode gerar impactos ambientais negativos decorrentes da presença de 

compostos fenólicos e elevada acidez.9 Diante desses aspectos, uma opção para utilizar esse 

resíduo é a produção de adsorvente (carvão ativado). 

 

2.2. CARVÕES ATIVADOS PREPARADOS A PARTIR DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS 

 Atualmente, o interesse na conversão dos resíduos agroindustriais em produtos de valor 

agregado vem crescendo. Esses resíduos são compostos por grande quantidade de celulose, 

hemicelulose e lignina (Figura 2). Uma alternativa é a produção de biossorventes (resíduos 

agrícolas in natura) e, de acordo com a literatura, alguns dos resíduos utilizados são: cascas de 

pinhão,36 bagaço de uva,37,38 caroço de manga,39 etc. Outra alternativa é a produção de carvão 

ativado. De acordo com a literatura, alguns dos resíduos utilizados são: sementes de uva,40 talos 
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de uva,41 serragem de madeira,42,43 bagaço de cana de açúcar,44 casca de cacau,45 casca de noz,46 

casca de arroz,47,48 resíduos de algodão,49 bambu,50 resíduos de maçã,51 borra de café,52 casca 

de café,53 entre outros. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 2. Estrutura da celulose (a), hemicelulose (b) e unidades básicas da estrutura da lignina 

(c). Adaptado de Chen.54 

 

 Diversos estudos relatam o preparo de carvão ativado a partir de resíduos agroindustriais 

para aplicação em estudos de adsorção. A seguir serão apresentados alguns desses estudos, 

sendo suas respectivas eficiências de adsorção bastante promissoras. Shen et al.55 prepararam 

carvão ativado (CA) a base de resíduos de algodão. El-Deen e colaboradores56 produziram 

carvão ativado a partir de palha e casca de arroz e o utilizaram na adsorção de cromo (VI). Já 

Lacerda et al.57 aproveitaram os subprodutos do processo de produção de cera de carnaúba 

(folhas), de extração de óleo de sementes de macaúba (endocarpo) e da produção de pinhão 

(cascas) para fabricação de CA e aplicaram este adsorvente na remoção de rodamina-B. 

 Li e colaboradores58 prepararam CA a partir de resíduos de casúlo do bicho da seda para 

adsorção do corante vermelho congo. Srinivasan et al.59 aproveitaram resíduos de coco para a 

manufatura de carvão ativado e usaram este adsorvente na remoção de níquel em águas 

residuais. Abdel-Ghani et al.60 produziram carvão ativado à base de resíduos de milho para 

adsorção de pentaclorofenol. Logo Borhan et al.43 e Foo et al.61 usaram serragem de madeira 

para manufatura de carvão ativado. Hesas et al.62 produziram CA a partir de resíduos de maçã 

para adsorção de azul de metileno. Brum e colaboradores63 utilizaram resíduos do 

beneficiamento do café para preparação de carvão ativado, enquanto Castro e colaboradores52 
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produziram carvão ativado a partir de borra de café e, utilizaram o CA na remoção de fenol e 

azul de metileno em meio aquoso. 

 Um dos primeiros trabalhos publicados a respeito da preparação de CA utilizando 

resíduos agroindustriais ocorreu em 1971, com carvão ativado produzido a partir de casca de 

arroz. Os precursores utilizados na manufatura de CA que apresentam maior quantidade de 

publicações são: casca de coco, bambu e casca de arroz.64 A Figura 3 apresenta uma pesquisa 

(Web of Science) da quantidade de publicações de 1971 a 2015 sobre os tipos de precursores 

(resíduos agroindustriais) utilizados no processo de fabricação de carvões ativados.64 

 

 

Figura 3. Comparação entre os tipos de precursores (resíduos agroindustriais) utilizados na 

preparação de carvões ativados e o percentual de publicações para cada precursor.64 

 

2.2.1. Características e Propriedades dos Carvões Ativados 

 A primeira utilização do carvão ativado (CA) datada foi 2000 a.C., quando os egípcios 

já o usavam na filtração de água. Posteriormente, entre 460 e 370 a.C. Hipócrates, o pai da 

medicina, utilizou o carvão ativado como um medicamento para aliviar problemas de digestão, 

que continua sendo usado até hoje na remoção de sobredosagens de drogas do estômago. Em 

seguida, a principal aplicação do carvão ativado foi na I Guerra Mundial, onde o mesmo era 
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obtido na forma granular para produzir máscaras de gás. Após 1959, foi desenvolvido o método 

de fabricação de carvão ativado em pó e o seu uso foi largamente estendido para a purificação 

de água e no controle na emissão de poluentes.65 

 O carvão ativado pode ser definido como um material formado basicamente de carbono 

com alta porosidade. Esta porosidade pode ser caracterizada pelos métodos BET (Brunauer, 

Emmett e Teller)66 e BJH (Barret, Joyner e Halenda)67 onde se obtém principalmente a área 

específica e o diâmetro de poros, respectivamente. As isotermas obtidas pelo método de BET 

são classificadas, de acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC)68, 

em seis formas de acordo com a Figura 4. 

 

 

Figura 4. Caracterização das formas de isoterma de adsorção, de acordo com a IUPAC. 

Adaptado de Sing.68 

 

 A isoterma do tipo I é característica de amostra que contém apenas microporos. A do 

tipo II é característica de adsorção em situações mistas de microporos e superfícies abertas, 

com a formação de múltiplas camadas. A isoterma III é característica de adsorção em amostras 

de baixo potencial de adsorção. No tipo IV a adsorção ocorre nos mesoporos, tal isoterma pode 

exibir histerese quando o mecanismo de pré-enchimento por condensação capilar nos 

mesoporos difere daquele de esvaziamento de mesoporos. Isoterma do tipo V é característica 

de superfície sólida homogênea que possui mesoporosidade. A isoterma VI é característica de 

superfície com uma estrutura não porosa, onde o processo de adsorção é realizado em camadas. 

Utilizando, por exemplo, argônio e metano como adsorvatos (mas não nitrogênio).18,69 É 
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comum que os carvões ativados não exibam um patamar na região de pressão relativamente 

alta. 

 A área específica dos carvões ativados65 se estende de 80 m2 g-1 a 1200 m2 g-1. Existem 

ainda estruturas mesoporosas de carbono com área específica superior a 3000 m2 g-1, porém o 

custo de produção é elevado.70 De acordo com a IUPAC,71 os poros são classificados em função 

do seu diâmetro como microporo (< 2 nm), mesoporo (2 - 50 nm) e macroporo (> 50 nm). 

Hidayat et al.72 prepararam carvões ativados a partir de resíduos de madeira e de casca de coco 

a partir da carbonização em uma faixa de temperatura de 400-600ºC durante 2-6 h. Dentre os 

carvões ativados obtidos, o carvão de casca de coco apresentou a maior área específica (271 m2 

g-1). Herawan et al.73 produziram carvão ativado a partir dos resíduos gerados durante a extração 

de óleo de palma. Este carvão foi preparado por pirólise à 700°C (com fluxo de gás N2), seguido 

pela ativação física com CO2. O carvão ativado fabricado apresentou área específica de 900 m2 

g-1. Hsi et al.74 prepararam carvões ativados a partir de cascas de cevada, arroz e pistache, por 

pirólise (N2), seguido pela ativação com vapor de água (30-90 min). Esses pesquisadores 

obtiveram carvões ativados com áreas específicas entre 360 e 950 m2 g-1 e com propriedades 

mesoporosas. 

 Os carvões ativados apresentam diversas formas e tamanhos de poros, e exibem 

diferentes rugosidades, dependendo do precursor utilizado na sua manufatura.26,75 Uma forma 

de avaliar essas diferenças micro estruturais e texturais como a rugosidade é por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 Vários tipos de grupos funcionais contendo oxigênio são encontrados na superfície da 

estrutura de carbono de carvões ativados. A Figura 5 resume exemplos de grupos funcionais 

oxigenadosque podem ser encontrados na superfície de carbono dos carvões ativados 

preparados a partir de materiais lignocelulósicos.76 Entre estes estão: grupos carboxílicos, 

fenólicos, anidridos carboxílicos, carbonila, éter, lactonas e quinonas.18 O método tradicional 

para caracterizar esses grupos funcionais é a espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FT-IR).26 
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Figura 5. Possíveis estruturas dos grupos funcionais contendo oxigênio presentes na superfície 

dos carvões ativados: grupos carboxílicos (a); grupos fenólicos (b); anidridos carboxílicos (c); 

grupos carbonila (d); grupos éter (e); lactonas (f); quinonas (g). Adaptado de Daud e 

Houshamnd.77 

 

 Para determinar a composição orgânica dos elementos de carvões ativados uma técnica 

importante é a análise elementar. Essa análise orgânica geralmente determina carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, enxofre, e, por diferença, o oxigênio.78 A Figura 6 mostra algumas 

características especiais dos carvões ativados propostas por Mochida et al. a partir de uma 

estrutura representativa de um carvão ativado com um tamanho de cristalito de 1,5 nm e da 

análise elementar (C 87,5%, O 11,3%, H 1,2%).79 
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Figura 6. Grupos funcionais contendo oxigênio presentes na superfície de carvão ativado.           

 Representa um elétron desemparelhado ;  representa um "par de elétrons  no plano" com 

 sendo um elétron  localizado. Adaptado de Mochida e colaboradores.79 

 

 A estabilidade térmica do carvão ativado, teor de umidade, teor de voláteis e cinzas 

podem ser avaliados através da análise termogravimétrica (TGA).80 

 Uma característica importante dos carvões ativados é a diferença de acidez e basicidade, 

que pode ser medida pelo pH no ponto de carga zero (pHPCZ).78 O pHPCZ é o valor de pH da 

solução em equilíbrio com o CA quando este apresenta carga elétrica líquida zero, ou seja, é o 

ponto em que a curva de ΔpH (pHfinal - pHinicial) versus pHinicial cruza a linha da ordenada em y 

= zero. A carga superficial predominante (positiva ou negativa) na superfície do carvão ativado, 

depende do pH da solução em que ele se encontra. Sendo assim, em soluções com pH abaixo 

do pHPCZ, o CA apresenta carga superficial positiva (+) e acima carga negativa (-).78 

 A hidrofobicidade dos carvões ativados depende dos precursores utilizados e do método 

de preparo e pode ser determinada pela medida de ângulo de contato com água (WCA). A partir 
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dessa medida é possível caracterizar se a superfície do CA é hidrofílica (ângulo de contato () 

< 90°), hidrofóbica ( entre 90° e 150°) ou superhidrofóbica ( entre 150° e 180°).81 

 

2.2.2. Métodos de Preparo de Carvões Ativados 

 Os carvões ativados podem ser preparados a partir de precursores de origem vegetal, 

animal e sintética. Os precursores de origem vegetal podem ser sementes de uva,40 bagaço de 

cana de açúcar,44 casca de cacau,45 casca de arroz,47 bambu,50 entre outros. O precursor de 

origem animal mais conhecido é a farinha de ossos de animais,82,83 e os precursores de origem 

sintética podem ser preparados a partir de copolímeros,84 polímeros,85 entre outros. 

 Os precursores de carvões ativados devem possuir as seguintes características: conter 

alto teor de carbono e baixos níveis de compostos inorgânicos; de fácil ativação com alto 

rendimento; abundantes na região ou país em que será usado para resolver qualquer questão 

ambiental específica.19 Atualmente, os resíduos agroindustriais apresentam uma posição de 

destaque na Política Nacional de Resíduos Sólidos do Governo Federal, que incentiva o uso 

desses resíduos, conforme Decreto 7404/2010.86 Diante desses aspectos, o processo de 

preparação de carvão ativado envolve dois processos, a carbonização e a ativação. A ativação 

pode ser física ou química. Especificamente, quando a carbonização é realizada em atmosfera 

inerte, o processo é chamado de pirólise.87 

 O processo de ativação física (Figura 7) ocorre em duas etapas: a primeira é a 

carbonização (pirólise) do material carbonáceo, a altas temperaturas (400°-800°C), em 

atmosfera inerte.88,89 A segunda etapa é a ativação térmica, em mesma temperatura ou em 

temperaturas superiores a pirólise, na faixa de 800 a 1100°C, na presença de um gás oxidante 

como o vapor d’água, o dióxido de carbono, ou ambos.26 A carbonização pode ser realizada 

utilizando forno tubular, reator, mufla ou reator de quartzo colocado em forno de microondas 

modificado.90,91,92 

 Na carbonização (pirólise) é uma etapa de preparação do material, em que se removem 

componentes voláteis e gases leves (CO, H2, CO2, CH4), produzindo uma massa de carbono 

fixo em uma estrutura porosa primária que favorece a posterior ativação. Os parâmetros 

importantes que determinam a qualidade e o rendimento do produto carbonizado são a taxa de 

aquecimento, a temperatura final, o fluxo de gás de arraste e a natureza do precursor 

lignocelulósico.26 
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Figura 7. Ilustração do processo de carbonização e ativação física do precursor. Adaptado de 

Couto et al.42 

 

 As reações endotérmicas envolvidas na ativação térmica/física93 utilizando-se vapor de 

água (1) e gás carbônico (2) são basicamente as seguintes: 

 

C(s) + H2O(v) → H2(g) + CO(g) ∆H = + 117 kJ mol-1 (1) 

C(s) + CO2(g) → 2 CO(g) ∆H = + 159 kJ mol-1 (2) 

 

 No processo de ativação química, o material a ser ativado é impregnado com substâncias 

químicas como ZnCl2, H3PO4, KOH, NaOH, CaCl2, H2SO4, K2CO3 dentre outras, antes ou após 

a pirólise. A ativação química pode alterar significativamente as características do carvão 

produzido, resultando em uma mudança na formação dos mesoporos e macroporos, sendo 

muito usada para a fabricação de carvões ativados aplicados ao tratamento de água.26 Em 

seguida, o agente ativante químico e seus produtos de decomposição são removidos, por meio 

da lavagem com uma solução ácida ou básica e água, expondo a estrutura porosa do carvão 

ativado.94,95 

 Esse tipo de ativação apresenta algumas vantagens quando comparada à ativação física, 

entre elas estão: menor temperatura na pirólise, alto rendimento, maior área específica e 

controle da microporosidade. De um modo geral, a ativação química gera carvões com elevado 

número de poros, sendo mais adequada para aplicação em adsorção em soluções aquosas. A 

ativação física produz uma estrutura de poro tipo fenda bastante fina, tornando os carvões mais 

apropriados para o uso em adsorção de gases.95  

 Segundo Guo e Lua,96 durante a pirólise, a passagem de um gás inerte, tal como N2 ou 

Ar, favorece o desenvolvimento da porosidade do carvão, enquanto que o processo de ativação 
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química gera cadeias carbonicas com estrutura mais ordenada. A posterior eliminação dos 

agentes ativantes, por meio de consecutivas lavagens, também favorece o desenvolvimento da 

porosidade. Dois procedimentos de preparo de carvões ativados pelo processo de ativação 

química são apresentados na Figura 8. Na Figura 8a, após a carbonização/ativação, é realizada 

uma única lavagem, e na Figura 8b após a carbonização/ativação é feito um refluxo com HCl 

e só depois é realizada a lavagem. Esse último procedimento é mais eficiente para a remoção 

do agente ativante. 

 

 

 

Figura 8. Ilustração de dois procedimentos de preparo de carvões ativados pelo processo de 

ativação química. Após a carbonização/ativação é realizada uma única lavagem (a) e após a 

carbonização/ativação é feito um refluxo com HCl e em seguida é realizada a lavagem (b). 

Adaptado de Pereira et al.6, dos Santos et al.97 e Couto et al.42 

 

 Na Figura 9 é apresentada uma pesquisa (Web of Science) da quantidade de publicações 

sobre os tipos de ativação térmica/física e química utilizados no processo de fabricação de 

carvões ativados.64 Um dos primeiros trabalhos publicado a respeito da preparação de CA pelo 

método de ativação química ocorreu em 1984, enquanto que pelo método de ativação física foi 

em 1992.64 Do total de publicações sobre os processos de fabricação de carvões ativados deste 

(a) 

(b) 
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site, cerca de 75% são relativos à preparação de carvão ativado pela ativação química e cerca 

de 25% são referentes à ativação física. 

 

 

Figura 9. Comparação entre os tipos de ativação utilizados na preparação de carvões ativados 

e o percentual de publicações.64 

 

2.3. PROCESSO DE ADSORÇÃO 

 A adsorção em fase líquida é um dos métodos mais conhecidos para remoção de 

contaminantes. O contaminante a ser adsorvido é chamado de adsorvato, e o material sólido 

onde a adsorção ocorre é chamado de adsorvente. Os fatores que influenciam a adsorção são: 

acidez e concentração inicial da solução de adsorvato, tamanho de poros do adsorvente, tempo 

de contato, entre outros.98 O processo de adsorção pode ser classificado em dois tipos com base 

no tipo de interação entre o adsorvente e o adsorvato. Quando a ligação do adsorvato com o 

adsorvente é química, o processo é chamado quimissorção. Esse processo frequentemente é 

irreversível. Nesse caso, as moléculas (ou átomos) unem-se a superfície do adsorvente através 

da formação de ligações químicas (geralmente covalentes) e tendem a se acomodar em sítios 

que propiciem o maior número de coordenação possível com o substrato.98 Quando há forças 

intermoleculares de atração relativamente fracas entre o adsorvente e o adsorvato, o processo é 

chamado de fisissorção ou adsorção física. Geralmente esse processo é reversível. As moléculas 

do adsorvato são mantidas na superfície do sólido por vários tipos de forças intermoleculares, 

tais como ligações de hidrogênio, interações de dipolo instantâneo-dipolo induzido e forças de 
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Van der Waals. As interações de Van der Waals são fracas e de longo alcance. Em carvões 

ativados o processo de adsorção geralmente é mais físico do que químico.98 A Tabela 4 

apresenta as características gerais de fisissorção e quimissorção. 

 

Tabela 4. Características gerais de fisissorção e quimissorção. 

Características Fisissorção Quimissorção 

Origem das 

interações 

Interações de Van der Waals 

(sem orbitais eletrônicos comuns) 

Ligações químicas 

(orbitais eletrônicos comuns) 

Especificidade Não específica Específica 

N° de camadas 

adsorvidas 
Monocamada ou multicamada Monocamada 

Dissociação 
Não há dissociação de espécies 

adsorventes 
Pode envolver a dissociação 

Transferência de 

elétrons 

Sem transferência de elétrons 

embora possa ocorrer a 

polarização do adsorvato 

Transferência de elétrons levando à 

formação de ligação entre 

adsorvato e superfície do 

adsorvente 

Adaptado de Bergmann et al.99 

 

 As forças intermoleculares que podem estar envolvidas no processo de adsorção física, 

como comentado anteriormente, são ligações de hidrogênio, interações de dipolo instantâneo-

dipolo induzido e interações de Van der Waals. As ligações de hidrogênio ocorrem entre 

moléculas polares com hidrogênio (H) ligado ao flúor (F), oxigênio (O) ou nitrogênio (N). Por 

exemplo, no caso da molécula de água o oxigênio é o átomo mais eletronegativo, com isso ele 

tem o par de elétrons atraído em sua direção, ficando com a carga negativa e o H com a carga 

positiva. Essa atração entre dipolos é mais intensa do que as interações de Van der Waals, pois 

ocorre entre um dos átomos mais eletronegativos O com um dos menos eletronegativos H.100 A 

Figura 10 apresenta ligações de hidrogênio entre moléculas de água e entre grupos fenólicos. 
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 Conforme Figura 5 e Figura 6 apresentadas na Seção 2.2.1. Os carvões ativados 

geralmente possuem grupos OH em sua superfície. Então, se no processo de adsorção a 

molécula de adsorvato possuir grupo OH, certamente ocorrerá ligação de hidrogênio. 

 

 

 
 

Figura 10. Representação esquemática de ligações de hidrogênio entre moléculas de água em 

(a) e entre fenóis em (b). 

 

 As forças de Van der Waals são interações intermoleculares fracas, que também podem 

ser chamadas de forças de London ou dipolo instantâneo-dipolo induzido. Essas interações 

ocorrem entre moléculas apolares.100 Os carvões ativados comumente são apolares e 

hidrofóbicos, e quando há interação com as moléculas de adsorvato, também hidrofóbicas e 

apolares, é possível que ocorra formação de dipolo instantâneo-dipolo induzido. Duas 

moléculas apolares não apresentam deslocamento de carga, porém quando uma molécula se 

aproxima da outra pode causar um dipolo temporário e induzir uma molécula a ter dipolo, com 

isso a distribuição da nuvem eletrônica deixa de ser homogênea, e apresenta uma região um 

pouco mais positiva e outra um pouco mais negativa. No entanto, uma região negativa se 

aproximando de outra molécula também irá induzir com que essa molécula tenha um dipolo, e 

assim consecutivamente com as outras moléculas ao seu redor (Figura 11).100,101 

 

(a) (b) 
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Figura 11. Representação esquemática de formação de momentos de dipolo instantâneos em 

moléculas vizinhas.100 

 

 Segundo Atkins e Jones,100 os momentos de dipolo instantâneos em duas moléculas 

ovais alongadas vizinhas interagem mais fortemente e tendem a mantê-las juntas, enquanto que, 

os momentos de dipolo instantâneos em duas moléculas esféricas vizinhas interagem e as 

mantém mais afastadas (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Representação esquemática de formação de momentos de dipolo instantâneos em 

moléculas vizinhas. Ovais alongadas (a) e esféricas (b).100 

 

 As interações não covalentes que ocorrem entre anéis aromáticos vizinhos são chamadas 

de interações - ou forças de empilhamento .102 A Figura 13 apresenta diferentes geometrias 

de interações aromáticas. De acordo com a literatura,103,102 as geometrias de interações 

aromáticas "deslocamento paralelo" ou "em forma de T" são as mais comumente observadas 

em compostos aromáticos. Segundo Hunter e Sanders103 e, Martinez e Iverson102 o 
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empilhamento de face centrada entre aromáticos é favorecido quando aromáticos ricos em 

elétrons (doadores) interagem com aromáticos deficientes em elétrons (receptores). Essa 

interação é denominada de interação aromática doador-receptor. 

 Pan e colaboradores104 estudaram a adsorção de bisfenol-A (BFA) e 17-etinilestradiol 

(EE2) em nanomateriais de carbono. Segundo eles, a adsorção de moléculas que possuem anéis 

de benzeno em nanomateriais de carbono é denominada força de interação pela ligação -. 

Também segundo os autores, o complexo - é muito forte para sistemas de elétrons doador-

receptor, mas fraco para pares de doadores ou receptores. O grupo fenol é um doador de carga, 

e nanomateriais de carbono podem ser doadores ou receptores. Portanto, Pan et al. concluíram 

que a ligação - formada entre EE2 ou BPA e nanomateriais de carbono é um sistema doador-

receptor. 
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Figura 13. Representações esquemáticas de diferentes geometrias de interações aromáticas. 

Interações "face-a-face" ou - (a) e interação "face-a-borda" ou CH- (b). Adaptado de 

Matthews et at.105 e de Tiekink et al.106 

 

2.4. COMPOSTOS DESREGULADORES ENDÓCRINOS (EDC) 

 A água é hoje reconhecida como um dos bens naturais mais importantes do planeta. 

Uma grande preocupação é com a sua contaminação, uso insustentável, mudanças climáticas, 

uso do solo, etc. Estes aspectos estão relacionados ao risco de escassez hídrica. Cerca de um 

quinto da população mundial não tem acesso à água tratada. Dois quintos sofrem consequências 

de condições sanitárias inaceitáveis. Mais de um terço da água doce do planeta é utilizada para 

fins agrícolas, industriais e domésticos, e a maioria dessas atividades levam à contaminação da 

água com vários compostos químicos sintéticos e naturais, o que leva a um aumento da 

contaminação química das águas superficiais e subterrâneas.107 

 Na última década, diferentes compostos químicos foram classificados como 

contaminantes emergentes, que são substâncias naturais ou sintéticas que estão fora da lista de 

poluentes prioritários, mas que apresentam potencial efeito tóxico ao homem ou à biota.108,109 

Entre os contaminantes emergentes destaca-se os compostos desreguladores endócrinos (EDC), 

que podem alterar uma ou várias funções no funcionamento do sistema endócrino e tem, 

consequentemente, efeitos adversos sobre a saúde num organismo intacto, sua descendência, 

(a) (b) 
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ou subpopulações.10,110,111 Os EDC agem por mecanismos fisiológicos, pelos quais mimetizam 

os hormônios humanos e animais, acionando seus receptores específicos, enquanto outros se 

unem a receptores hormonais e bloqueiam a atuação dos hormônios naturais. Eles também 

podem interferir na produção, transporte, metabolismo e excreção de hormônios que ocorrem 

naturalmente,112 gerando efeitos, em grande parte, desconhecidos, a longo prazo. Um destes 

efeitos é a alteração no sistema endócrino. 

 Os desreguladores endócrinos são classificados como: 17-etinilestradiol, 17β-

estradiol, estrona, estriol, mestranol, dietilestilbestrol, nonilfenol, nonilfenol etoxilado, 

octilfenol, octilfenol etoxilado, bifenilas policloradas, ftalatos, bisfenol A, pesticidas, entre 

outros.113,114,115 Estes EDC podem exibir tanto um comportamento estrogênico como 

androgênico. Estrogênios são esteroides hormonais que regulam o desenvolvimento sexual 

feminino e suas funções reprodutivas. Já os androgênios são esteroides hormonais responsáveis 

pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas.111,114 

 Os estrogênios naturais 17β-estradiol (E2), estrona (E1) e estriol (E3) têm solubilidade 

em água, a 20°C, de 13 mg L-1, e o estrogênio sintético 17α-etinilestradiol (EE2) tem 

solubilidade de 4,8 mg L-1. Além disso, muitos estrogênios apresentam baixa volatilidade, por 

exemplo, o E1 e E2 têm pressão de vapor de 2,3 x 10-10 mm Hg, o E3 6,7 x 10-15 mm Hg e o 

EE2 4,5 x 10-11 mm Hg.116 Esses estrogênios são compostos orgânicos hidrofóbicos, adsorvem-

se em sedimentos/partículas sólidas. Portanto, espera-se que a adsorção em solo ou sedimento 

seja um fator relevante na redução de concentrações na fase aquosa.117 Alguns efeitos dos EDC 

já são descritos na literatura, como por exemplo, a redução da produção de espermatozoides, 

dimorfismo sexual, má formação de órgãos reprodutores, aumento na incidência de doenças 

como criptorquidia e hipospádia em crianças, aumento da incidência de ovários policísticos em 

mulheres.118 Além disso, podem aumentar a incidência de câncer em humanos (mama, de 

ovários, de testículos, de próstata) e provocar/causar alterações relacionadas ao sistema 

neurológico, mesmo em concentrações em níveis de ng L-1.111,119 

 A Figura 14 apresenta um resumo das disfunções endócrinas que podem ocorrer no 

organismo de humanos e animais devido à presença excessiva dos EDC. Compostos 

desreguladores endócrinos podem bloquear o crescimento hormonal e afetar as atividades 

fisiológicas dos hormônios endógenos, causando alterações no metabolismo dos hormônios 

naturais, modificando os receptores hormonais em uma célula, interferindo ou mimetizando os 

receptores do sistema endócrino.10 Dentro desse contexto, um receptor hormonal possui elevada 



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

25 

 

sensibilidade e afinidade por um hormônio específico produzido no organismo de animais e 

seres humanos. Com isso, concentrações extremamente baixas (ng L-1) de um determinado 

hormônio (Figura 14(a)) geram um efeito produzindo uma resposta natural. 

 

  

 

Figura 14. Disfunções endócrinas: resposta natural (a), efeito agonista (b), efeito antagonista 

(c). Adaptado de Grassi e Sodré.120 

 

 Entretanto, esses receptores hormonais também podem se ligar a outras substâncias 

químicas. Isso explica o porquê de determinados compostos desreguladores endócrinos 

presentes no organismo, mesmo em concentrações em ng L-1 serem capazes de se ligar ao 

receptor endócrino e produzir uma resposta.114 Imitando a ação de um determinado hormônio, 

esta resposta é denominada de efeito agonista (Figura 14(b)). Se um desregulador endócrino 

se ligar ao receptor, mas nenhuma resposta for produzida, ele estará agindo como um 
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bloqueador hormonal, ou seja, impedindo a interação entre um hormônio natural e seu 

respectivo receptor. Assim ele antagoniza as glândulas endócrinas responsáveis pela secreção 

hormonal, posteriormente bloqueia e modifica os receptores hormonais da célula.10,114,121 Esse 

processo é denominado de efeito antagonista (Figura 14(c)). 

 Os EDC mais comumente encontrados são os fármacos sintéticos e estrogênios naturais 

que entram em cursos de água de riachos a partir de águas residuais por via de excreções de 

humanos e de animais.122 Algumas pesquisas relatam que a estrona e o 17β-estradiol, ambos 

estrogênios naturais, são os maiores responsáveis pela atividade estrogênica nos efluentes de 

estações de tratamento de efluentes. Eles podem ser naturalmente excretados na urina humana 

e descartados no esgoto doméstico.123 

 A hipótese de que substâncias químicas presentes no meio ambiente podem causar uma 

resposta adversa nos organismos expostos não é novidade. Os efeitos causados ao sistema 

endócrino, em animais de pesquisa em laboratório, por estrogênios, foi inicialmente 

evidenciado no início do século 20 por alguns cientistas.124,125,126,127 Um trabalho de 2010,128 

relata que em 1932 Antonie Lacassagne administrou estrogênios a ratos de laboratório e 

observou o desenvolvimento de neoplasias e a sua progressão em câncer de mama e próstata. 

 Em peixes foram observados efeitos que incluem deficiência do desenvolvimento 

testicular de espécies expostas a substâncias cancerígenas, como alquilfenóis e estrogênios 

provenientes de efluentes de esgoto doméstico.118,131 Também, foi observado hermafroditismo 

em peixes, fenômeno denominado "intersex", surgindo como uma das principais preocupações 

ambientais, seguindo relatos sobre a ocorrência de ovos no sistema reprodutivo de cerca de 80% 

dos peixes machos smallmouth bass (Micropterus dolomieu), capturados em um rio, perto de 

locais de descarga de estações de tratamento de esgoto doméstico.132 

 Rodrigues e colaboradores133 estudaram a feminização do peixe de góbio d' areia 

encontrado na costa de Portugal. Os níveis de estrogênios naturais encontrados na água foram 

cerca de 100 pg L-1. Esses estrogênios foram a principal causa da feminização de peixes machos 

(Figura 15). Outro estudo do efeito à exposição aos desreguladores endócrinos foi realizado 

com ostras,  que foram expostas ao bisfenol A em concentração de 1 a 100 g L-1, exposição 

que gerou superfêmeas devido à hipertrofia das glândulas sexuais (Figura 16).134 
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Figura 15. Imagem de papilas urogenitais de peixes da espécie góbio d’areia. Macho (a), fêmea 

(b) e macho feminizado (c). Adaptado de Rodrigues et al..133 

 

 

Figura 16. Efeito em moluscos relacionado à exposição a os bisfenol A - hipertrofia de 

glândulas sexuais em ostras. Adaptado de Oehlmann e colaboradores.134 

 

 Os seres humanos também podem sofrer efeitos dos desreguladores endócrinos. Nas 

décadas de 40 a 70 o dietilbestrol era utilizado como medicamento para mulheres grávidas para 

evitar o aborto. A exposição intrauterina deste fármaco apresentou sérios problemas às filhas, 

como câncer no sistema reprodutor, infertilidade e deformações irreversíveis no útero.114,128,130 

Um grupo de pesquisadores135 avaliou as quantidades diárias excretadas por humanos dos 

estrogênios naturais 17β-estradiol (E2), estrona (E1) e estriol (E3) e quantidades de 17α-

etinilestradiol (EE2) presentes em pílulas contraceptivas (Tabela 5). As mulheres grávidas 

excretam uma maior quantidade desses estrogênios, principalmente estriol (E3), que é um 

metabolismo da estrona.136 
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Tabela 5. Excreção diária (g) de estrogênios por indivíduo. 

Categoria 

Estrogênios 

E1 E2 E3 EE2 

Mulheres 8 3,5 4,8 35 

Mulheres grávidas 600 259 6000 - 

Mulheres na menopausa 4 2,3 1 - 

Homens 3,9 1,6 1,5 - 

Adaptado de Bila e Dezotti110 e Johnson e colaboradores.135 

 

 Homens também são afetados pelos compostos desreguladores endócrinos. Um estudo 

na Dinamarca relatou a diminuição na contagem de espermatozoides de homens entre os anos 

de 1938 e 1990.137 A Figura 17 apresenta a relação entre a concentração da contagem de 

esperma e o ano de publicação para as 61 publicações entre 1938 e 1990. Isso foi atribuído à 

exposição aos EDC. Observou-se uma redução na contagem de esperma de 113 milhões por 

mililitro em 1940 para 66 milhões por mililitro em 1990. 

 

 

Figura 17. Gráfico da redução da contagem de esperma ao longo de 6 décadas. Adaptado de 

Carlsen e colaboradores.137 
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 As fontes de contaminação por compostos desreguladores endócrinos são descritas por 

fontes pontuais e fontes difusas. As fontes pontuais geralmente apresentam ponto de entrada no 

meio ambiente bem definida, como descargas de efluentes industriais, esgoto doméstico, 

estações de tratamento, entre outras. Por outro lado, as fontes difusas são mais difíceis de serem 

controladas, uma vez que o ponto de entrada dos contaminantes depende da origem da fonte e 

da combinação de uma série de processos envolvendo a concentração de contaminantes, sua 

distribuição no meio ambiente, suas propriedades físico-químicas e as condições ambientais.119 

Os efeitos adversos podem se manifestar em qualquer momento da vida, devido à exposição 

diária, que gera um efeito acumulativo. 

 Existem muitos estudos a respeito da contaminação de águas por EDC em todo o mundo. 

Porém, no Brasil faz pouco tempo que se iniciou a pesquisa nessa área. Alguns pesquisadores138 

identificaram altos níveis de contaminantes industriais, principalmente hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (HPA), na bacia hidrográfica Paraíba do Sul/Guandu. Outros 

pesquisadores139 realizaram a avaliação de estrogênios naturais e do contraceptivo sintético 

17-etinilestradiol na estação de tratamento de esgoto em Penha/RJ. No esgoto doméstico 17β-

estradiol e estrona foram detectados em concentrações de 0,021 e 0,04 g L-1, respectivamente. 

Em outro trabalho120 foi realizado um estudo com a água potável da cidade de Campinas/SP 

onde seis EDC foram detectados. Cafeína, bisfenol A, colesterol e estigmasterol foram os mais 

detectados em todas as amostras.120  

 A maioria dos EDC são lançados no meio ambiente sem nenhum controle e não 

apresentam regulamentação até o momento. Dentro do contexto deste trabalho os compostos 

de interesse são os estrogênios de origem endógena (17β-estradiol (E2) e estriol (E3)), e de 

origem sintética 17α-etinilestradiol (EE2), os quais possuem propriedades de desregulação 

endócrina, devido as suas intensas atividades estrogênicas. O 17α-etinilestradiol é utilizado em 

pílulas contraceptivas, onde cada pílula contém de 30 a 50 g de EE2.140 Os estrogênios 17β-

estradiol, estriol e estrona (E1) são os mais encontrados em efluentes de estação de tratamento 

de efluentes, pelo fato de serem naturalmente excretados na urina humana.123 O 17β-estradiol 

também é encontrado em águas subterrâneas, próximas a áreas de criação de animais, e alguns 

pesquisadores141 relatam a presença de E2 (6 a 66 ng L-1) em águas subterrâneas. 
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2.5. ADSORVENTES UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE COMPOSTOS 

DESREGULADORES ENDÓCRINOS 

 A busca de alternativas aos métodos convencionais que possuam baixo custo e alta 

eficiência impulsionou, nos últimos anos, a pesquisa sobre a utilização de diferentes 

adsorventes. A capacidade de adsorção depende tanto das características químicas e físicas do 

adsorvente, como das propriedades do adsorvato. As substâncias interagem com o adsorvente 

de forma diferente dependendo das condições do meio e do adsorvente empregado. Dentre os 

adsorventes que podem ser utilizados na remoção de EDC em solução aquosa pode-se destacar 

o carvão ativado proveniente de matéria prima natural e/ou resíduo agrícola,8,142,143 entre outros. 

Entre as vantagens apresentadas na utilização de adsorventes naturais de baixo custo é possível 

ressaltar aqueles que possuem inexpressivo valor comercial decorrente do fato de serem sobras 

de processos produtivos ou estarem disponíveis em quantidades apreciáveis. Além disso, esses 

materiais podem ser oriundos de fontes renováveis, o que garante seu reabastecimento; podem 

ser reutilizados após os processos de dessorção.144 

 Diversos trabalhos de remoção de EDC utilizando o processo de adsorção são 

encontrados na literatura (Tabela 6). Entre estes encontram-se os seguintes materiais: carvão 

ativado,111,119,145,146 nanotubos de carbono,112,147,148 nanofibras,149,150,151 entre outros. O trabalho 

apresentado por Baccar e colaboradores,142 emprega o carvão ativado preparado a partir de 

subprodutos agrícolas (resíduos de azeitona) na remoção de compostos farmacêuticos, e o 

percentual de remoção dos fármacos foi de 90,45% para o naproxeno, 88,40% para o 

cetoprofeno e 70,07% para o ibuprofeno. As concentrações iniciais dos fármacos foram 19,78 

mg L-1, 19,28 mg L-1 e 10,04 mg L-1, para naproxeno, cetoprofeno e ibuprofeno, 

respectivamente, em pH 4. Outro importante estudo é sobre o carvão ativado preparado a partir 

de fibra de coco e utilizado como adsorvente na remoção de fenol, p-clorofenol e p-nitrofenol 

ambos na concentração inicial de 0,1 mmol L-1, cujos percentuais de remoção de 96,7%, 99,3% 

e 98,1%, respectivamente, em pH 6.8 

 Outro trabalho encontrado na literatura é sobre a adsorção de pesticidas em carvão 

ativado preparado a partir de resíduos agrícolas, tais como sabugo de milho, sementes de 

azeitona, talos de soja e talos de colza.I Cada um desses resíduos gerou um tipo de carvão 

ativado e todos foram preparados pelo processo de pirólise. O carvão ativado que apresentou a 

                                                 
I A colza é uma planta originária da Ásia e da Europa. A partir de suas sementes é extraído o azeite de colza, e 

também é utilizada na produção de biodiesel. Diferentes variedades de colza geneticamente modificadas foram 

produzidas no Canadá com o nome de canola. 
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melhor capacidade de adsorção para o pesticida bromopropilato foi o de sabugo de milho, 

seguido do de sementes de azeitona, do de talos de soja e do de talos de colza. O percentual de 

remoção do bromopropilato em água foi de 90 a 100% para todos os carvões ativados para 

tempos de equilíbrio na faixa de 75 a 135 min.152 

 Um trabalho mais recente é o apresentado por Patel et al.83 Estes pesquisadores 

prepararam carvão ativado a partir de resíduos de ossos bovinos e o aplicaram (50 g L-1) na 

remoção de 17β-estradiol (2 mg L-1) em soluções aquosas. O percentual de remoção do 

estrogênio foi de 95,3%. Gökçe e Arayici153 estudaram a adsorção de 17β-estradiol e estrona 

pelo carvão ativado derivado de lodo de esgoto. As concentrações de estrogênios utilizadas para 

os testes de adsorção foram 100 a 200, 250 a 500 e 1000 ng L-1 e a massa de carvão ativado 

utilizada foi de 0,025 a 0,25 g L-1. O percentual, máximo, de remoção dos estrogênios foi de 90 

%.  
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Tabela 6. Estudos de remoção de desreguladores endócrinos encontrados na literatura. 

Desreguladores Endócrinos Materiais Adsorventes 

Bisfenol A 

Nanotubos de Carbono112,119,148,154,107,155,156 

Carvão Ativado119,107,157,158 

Lodo de Esgoto159 

Turfa Fibrosa Modificada160 

Quitosana161,162 

Nanofibra150 

17 β-estradiol 

Nanotubos de Carbono112,119,155 

Carvão Ativado111,122,146,158,163,164 

Lodo de Esgoto159 

Nanofibra149 

17 -etinilestradiol 

Carvão Ativado111,119,107,158 

Nanotubos de Carbono119,148,154,107,156 

Lodo de Esgoto159 

Lodo Ativado165 

Nanofibra149,151 

Nonilfenol Carvão Ativado157 

Estrona 
Carvão Ativado111,163,164 

Nanofibra149 

Estriol Carvão Ativado166 

Fenol 
Carvão Ativado de Fibra de Coco8 

Nanofibra150 

 

 Métodos que determinam com acurácia os compostos desreguladores endócrinos em 

concentrações na faixa de g L-1 e ng L-1 em matrizes ambientais complexas, tais como, águas 

naturais, solo, sedimentos, lodo biológico e efluente de estação de tratamento, são um desafio 

para muitos pesquisadores.110 Na determinação de estrogênios em amostras aquosas, os 
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métodos analíticos publicados são frequentemente baseados numa etapa inicial de concentração 

dos analitos pela técnica de extração em fase sólida (SPE) e posterior quantificação. 

 A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica de extração simples, rápida e que requer 

pequenas quantidades de solventes. Os materiais adsorventes mais usados como fase sólida em 

cartuchos de SPE comerciais são octadecilsilano (C18), octasilano (C8), alumina, silicato de 

magnésio (Florisil), polímeros (estireno-divinilbenzeno como XAD-2 e PRP-1), fenilsilano, 

cicloexilsilano, entre outras.167,168 Porém, na literatura encontram-se diversos trabalhos 

referentes a utilização de novos materiais como adsorventes em dispositivos SPE.

 Joseph et al.148 utilizaram quitosana para fabricação de polímeros molecularmente 

impressos como adsorvente em dispositivos de extração em fase sólida para remoção de 

metandrostenolona (esteroide). Este dispositivo foi testado em amostras reais, onde o método 

proposto sugeriu que esta pode ser uma ferramenta útil para fins analíticos. 

 Xu et al.149 prepararam adsorvente de SPE a partir de um polímero imobilizado em 

metal. Os resultados encontrados indicaram que este adsorvente preparado teve excelente 

desempenho, como boa seletividade para compostos contendo tiol, maior capacidade de 

extração e boa capacidade de reutilização. De acordo com os pesquisadores este adsorvente 

pode ser utilizado para pré-concentração de aminotióis em amostras biomédicas. 

 Li e colaboradores150 prepararam um compósito polimérico dopado com líquido iônico 

como adsorvente para SPE e utilizaram na separação e purificação de flavonoides. Esse material 

foi aplicado com sucesso como adsorvente de extração em fase sólida para a separação, 

purificação e determinação de flavonoides a partir de produtos naturais. 

 Herrero Latorre et al.,169 em seu artigo de revisão, apresentaram diversos tipos de 

nanotubos de carbono utilizados como adsorventes em dispositivos de extração em fase sólida 

para concentração de espécies metálicas, antes de determinação por espectrometria de absorção 

atômica. Asensio-Ramos e colaboradores170 prepararam nanotubos de carbono de paredes 

múltiplas como adsorvente em cartuchos de extração em fase sólida e utilizaram esse material 

para a determinação de sete pesticidas organofosforados por cromatografia.  

 Cai et al.171 também prepararam nanotubos de carbono de paredes múltiplas para 

utilização como adsorventes de SPE para concentração e determinação de bisfenol A, 

nonilfenol e octilfenol. Para os analitos mais polares como o bisfenol A, o adsorvente de 

nanotubos de carbono apresentou melhores resultados do que o comercial C18. Jiménez et al.172 

prepararam cartuchos de extração em fase sólida com carvão ativado comercial como 
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adsorvente e avaliaram a extração de ácidos aminopolicarboxílicos a partir de água de rio, em 

seguida, a determinação e quantificação destes compostos foi por cromatografia em fase gasosa 

com detecção por espectrometria de massa. 

 

2.6. TÉCNICA ANALÍTICA EMPREGADA NA DETERMINAÇÃO DE EDC 

- ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA MOLECULAR 

 A emissão de radiação eletromagnética por uma substância quando submetida a algum 

tipo de estímulo como absorção de luz, reação química, entre outros, é chamada de 

luminescência. Pode-se classificar esta da seguinte maneira: quimioluminescência "reação 

química" (bioluminescência e eletroquimioluminescência), fotoluminescência "absorção de 

luz" (fluorescência e fosforescência), termoluminescência "calor" e eletroluminescência 

"corrente elétrica".101,173 A fluorescência é um dos processos de luminescência no qual átomos 

ou moléculas são excitados por um radiação eletromagnética e, ao relaxarem ao estado 

fundamental, liberam o excesso de energia como fótons.101 A Figura 18 apresenta uma 

representação do método de fotoluminescência (fluorescência e fosforescência) para uma 

amostra genérica. A fluorescência e a fosforescência resultam da absorção da radiação 

eletromagnética e da dissipação de energia por emissão de radiação (a). Em (b), a absorção 

pode causar a excitação do analito para os estados 1 ou 2. Uma vez excitado, o excesso de 

energia pode ser perdido por emissão de um fóton () ou por processos não radiantes (linhas 

tracejadas). A emissão ocorre em todos os ângulos, e as frequências são emitidas em diferentes 

comprimentos de onda () (c) correspondem às diferenças de energia entre os níveis. 
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Figura 18. Métodos de fotoluminescência. Adaptado de Skoog.101 

 

 A fluorescência molecular é medida excitando-se a amostra no comprimento de onda 

() de absorção, e medindo-se a emissão a um comprimento de onda mais alto denominado 

comprimento de onda de fluorescência. Geralmente, a emissão fluorescente é medida em ângulo 

reto em relação ao feixe incidente para evitar a interferência desse feixe. A emissão por 

fluorescência ocorre em 10-5 s ou menos.101 A Figura 19 apresenta o esquema instrumental 

para espectroscopia óptica, com as configuração para as medidas de fluorescência. Dois 

seletores de comprimento de onda são necessários para selecionar os comprimentos de onda de 

excitação e de emissão. A radiação da fonte é selecionada e incidi na amostra e a radiação 

emitida é medida, geralmente em ângulo reto. As fontes comuns para fluorescência são as 

lâmpadas de arco de mercúrio, as lâmpadas de arco de xenônio-mercúrio e os lasers.101 
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Figura 19. Componentes básicos de instrumento para espectroscopia óptica, com as 

configurações para as medidas de fluorescência. Adaptado de Skoog.101 

 

 A Figura 20 apresenta um diagrama de Jablonski para uma espécie molecular 

hipotética. Três níveis eletrônicos de energia são mostrados, S0, SI e SII; S0 é o estado 

fundamental e SI e SII são estados excitados. Cada um dos estados eletrônicos é apresentado 

com três níveis vibracionais excitáveis. A irradiação dessa espécie com a radiação de banda de 

 resulta na população momentânea dos três níveis vibracionais do primeiro estado eletrônico 

excitado, SI.
101 

 

 

Figura 20. Diagrama de Jablonski com os níveis de energia mostrando alguns dos processos 

que ocorrem durante absorção de radiação incidente (a) e relaxação não radiante - emissão por 

fluorescência (b). Adaptado de Lakowicz.174
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 A perda de energia pode ocorrer pelos mecanismos mostrados na Figura 20. O princípio 

teórico da espectroscopia de fluorescência é que a luz emitida ou fluorescência é proporcional 

à concentração do composto analisado. A forma de luz emitida tem, quase sempre, 

comprimento de onda maior de que a luz absorvida (deslocamento de Stokes).101 Entre os tipos 

de compostos que podem ser determinados por fluorescência estão os aminoácidos, proteínas, 

coenzimas, vitaminas, ácidos nucléicos, alcaloides, porfirinas, estrogênios, flavonóides e 

muitos metabólitos. O espectro de fluorescência é um gráfico da intensidade de fluorescência 

versus o comprimento de onda no qual o comprimento de onda de excitação é mantido 

constante.101 Lima et al.175 utilizou a espectroscopia de fluorescência molecular para quantificar 

estrogênios (17-etinilestradiol). Esses pesquisadores usaram um comprimento de onda de 

excitação de 280 nm, e os espectros de emissão foram registrados entre 295 a 350 nm. 

 As vantagens101 da espectroscopia de fluorescência molecular em relação à 

espectroscopia de absorção molecular são: 

a) A sensibilidade intrínseca frequentemente é de uma a três vezes maiores que a da 

espectroscopia de absorção molecular; 

b) A presença de uma única molécula, para determinadas amostras sob condições 

controladas, pode ser determinada pela espectroscopia de fluorescência; 

c) A sensibilidade da espectroscopia de fluorescência é bem maior que da espectroscopia 

de absorção molecular na região do UV-VIS. No entanto, a linearidade da 

fluorescência, para estrogênios, por exemplo, é perdida em alguns mg L-1 de amostra. 

 As desvantagens101 da espectroscopia de fluorescência molecular em relação à 

espectroscopia de absorção molecular são: 

a) Número limitado de sistemas químicos que fluorescem com intensidade apreciável 

para ser aplicados em métodos de fluorescência; 

b) A fluorescência está sujeita a muitos efeitos de interferência das condições 

experimentais. 

 

2.6.1. Parâmetros de Mérito para a Quantificação de EDC 

 Alguns dos parâmetros de mérito utilizados em medidas analíticas envolvem: 

sensibilidade, linearidade (faixa linear de trabalho), precisão, exatidão, limite de detecção 

(LOD), limite de quantificação (LOQ), entre outros.101 

 A sensibilidade de calibração é a variação no sinal de resposta pela variação da unidade 

da concentração do analito, ou seja, é a inclinação da curva de calibração. Se a curva de 
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calibração for linear, a sensibilidade será constante e independente da concentração. Se a curva 

de calibração não for linear, a sensibilidade deve variar com a concentração e não tem um valor 

único. 

 O intervalo de trabalho do método analítico corresponde à faixa de menor a maior 

concentração que possa ser determinada com precisão e exatidão, usando faixa de linearidade 

do método. A faixa de linearidade é determinada na curva de calibração com padrões, com 

ajuste linear e determinação de R2. Assim, para uma boa curva de calibração é necessário obter-

se um coeficiente de determinação o mais próximo possível de 1 e coeficiente angular diferente 

de zero. 

 A precisão descreve a reprodutibilidade das medidas. Geralmente a precisão é 

determinada pela repetição da medida em réplicas da amostra. Os termos empregados para 

descrever a precisão de um conjunto de dados de réplicas são: desvio-padrão, variância e 

coeficiente de variação.101 A exatidão refere-se à concordância entre o valor real (valor de 

referência) da concentração de um analito em uma amostra e o determinado pelo processo 

analítico.101 

 O LOD é a menor concentração de analito que um método ou sistema é capaz de medir 

com um nível de confiança que pode ser diferenciado do ruído. A IUPAC71 determina o valor 

3 de razão sinal/ruído para estimar o limite de detecção e pode ser expresso pela equação (3): 

LOD =  
3 x s

S
 (3) 

 

na qual: s = desvio-padrão da resposta; S = o coeficiente angular do gráfico de calibração 

(sensibilidade do aparelho).101,176 

 O LOQ é a menor concentração da substância em questão que pode ser quantificada 

com precisão e exatidão aceitáveis nas condições experimentais. A IUPAC71 determina o valor 

10 de razão sinal/ruído para estimar o limite de quantificação e pode ser expresso pela equação 

(4): 

LOQ =  
10 x s

S
 (4) 

 

na qual: s = desvio-padrão da resposta; S = o coeficiente angular do gráfico de calibração.101,176 
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3. OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral desta tese é preparar e caracterizar carvões e carvões ativados a partir 

de resíduos agroindustriais e utilizá-los na remoção de estrogênios em solução aquosa. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Preparar os carvões e carvões ativados a partir de resíduos de bagaço de maçã e mistura 

de borra de café e serragem de eucalipto; 

b) Caracterizar os materiais adsorventes por meio de diversas técnicas como microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), isotermas de adsorção-dessorção de N2, análise 

termogravimétrica (TGA), análise elementar (CHN), espectroscopia no infravermelho 

com transformada de Fourier (FT-IR), pH no ponto de carga zero (pHPCZ) e ângulo de 

contato com água (WCA); 

c) Avaliar a capacidade de adsorção dos materiais preparados na remoção dos estrogênios: 

17β-estradiol (E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) em solução aquosa por fluorescência 

molecular; 

d) Otimizar e validar os parâmetros analíticos de quantificação dos EDC empregando 

espectroscopia de fluorescência molecular; 

e) Comparar os resultados de caracterização e de adsorção obtidos para os materiais 

adsorventes preparados com uma amostra de carvão ativado comercial; 

f) Aplicar o material adsorvente, de melhor eficiência, na remoção de 17β-estradiol por 

extração em fase sólida (SPE); 

g) Otimizar as condições experimentais para uso em SPE, para remoção de E2. 
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CAPÍTULO II. PARTE EXPERIMENTAL 

1. MATERIAIS E REAGENTES 

 O solvente acetonitrila de grau HPLC foi obtido de J.T. Baker (Phillipsburg, USA). 

Padrões de estrogênios, tais como: 17β-estradiol (E2) (≥ 98%) e 17α-etinilestradiol (EE2) (≥ 

98%) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) (Figura 21 e Tabela 7). Nitrato de 

sódio e ácido clorídrico (37%) ambos de grau analítico foram adquiridos da Neon (São Paulo, 

Brasil). Hidróxido de sódio e carbonato de sódio foram obtidos da Vetec (Rio de Janeiro). 

Tiocianato de potássio obtido da Synth (Diadema/SP, Brasil). Brometo de potássio (≥ 99%) 

grau analítico foi obtido pela Acros Organics (New Jersey, USA) e o carvão ativado comercial 

foi adquirido da Merck (Darmstadt, Alemanha). Foram preparadas soluções padrão estoque de 

cada estrogênio em acetonitrila em diferentes concentrações. Estas foram armazenadas em 

geladeira à 4ºC. O preparo das soluções aquosas foi realizado em água deionizada e o pH das 

soluções foi medido usando um pHmetro Schott Lab 850 set (Deutschland, Alemanha). 

 

  

Figura 21. Representação das estruturas moleculares dos estrogênios estudados: 17-

etinilestradiol (a) e 17β-estradiol (b). 

 

Tabela 7. Propriedades físico-químicas dos estrogênios estudados. 

Estrogênios 
Massa molar     

(g mol-1) 
pKa

* logKow
# 

Solubilidade em   

água à 20°C 

EE2 (sintético) 296,40 10,40 3,67-4,15 4,8 mg L-1 

E2 (natural) 272,38 10,50-10,70 2,69-4,01 13,0 mg L-1 

*pKa = constante de dissociação ácida; #logKow = coeficiente de partição octanol/água. 

Adaptado de Raimundo,177 Sodré et al.178 e de Alda e Barcelo.179 

 

 

(a) (b) 
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2. PREPARO DOS ADSORVENTES 

2.1. ADSORVENTE DE BAGAÇO DE MAÇÃ 

 A preparação dos adsorventes de bagaço de maçã consistiu na execução de tratamentos 

físicos de baixo custo, tais como: lavagem, secagem, trituração e peneiração. Os bagaços de 

maçã foram lavados à temperatura de 70ºC em água deionizada para remoção de compostos 

solúveis em solução aquosa. O procedimento de lavagem foi reproduzido até que o resíduo 

líquido do processo deixasse de apresentar qualquer tipo de coloração. Na etapa subsequente 

os bagaços foram secos em um liofilizador modelo ModulyoD Freeze Dryer da Thermo 

Electron Corporation (Fishers, EUA). Após o processo de secagem, as amostras foram 

trituradas em um moinho modelo Ika A 11 basic (Campinas/SP, Brasil). O material, já moído, 

foi peneirado, separando-se as frações com diâmetro < 250 m, < 150 m e < 63 m, e 

armazenado em frasco adequado, em dessecador. Estes adsorventes foram nomeados como: 

AMG (maçã Gala) e AMF (maçã Fuji). 

 

2.2. CARVÃO E CARVÃO ATIVADO DE BAGAÇO DE MAÇÃ E BORRA 

DE CAFÉ/SERRAGEM 

 Inicialmente, foi realizada a pirólise das seguintes misturas: (i) adsorvente de bagaço de 

maçã gala, amido de milho (10:1) e água para formar uma pasta homogênea e, (ii) borra de café, 

serragem de eucalipto, cal virgem (CaO+CaCO3+Ca(OH)2) (1:1:2), e óleo vegetal para formar 

uma pasta homogênea. Estas pastas foram colocadas num molde cilíndrico de 4,8 centímetros 

de diâmetro e 14 cm de altura (253 cm3). Os materiais resultantes foram secos à temperatura 

ambiente durante 24 h. Em seguida, os cilindros secos foram colocados individualmente dentro 

de um reator de aço inoxidável (Figura 22), sob uma vazão de argônio de 100 mL min-1 a fim 

de garantir uma distribuição simétrica de gás e evitar a formação de compostos heterogêneos. 

O reator foi então aquecido a 20°C min-1 até 800ºC, sob atmosfera de argônio de 100 mL min-

1 por 2 h. Em seguida, o aquecimento do forno foi desligado, e uma vazão de argônio de 25 mL 

min-1 foi mantida até o forno atingir a temperatura ambiente. Finalmente, o material contido em 

cada cilindro foi moído com auxílio de um gral de porcelana e pistilo, peneirado até um tamanho 

de partícula < 150 m e armazenado em frasco adequado, em dessecador. Os carvões nesta fase 

foram nomeados CBM (bagaço de maçã Gala) e CCS (borra de café e serragem de eucalipto). 
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   Molde para fabricação do cilindro                           Cilindro seco à temperatura 

                                                                               ambiente por 24 h 

   

   Cilindro introduzido no reator          Configurações do forno      Carvão ativado 

Figura 22. Processo de pirólise dos resíduos agroindustriais utilizados para a produção dos 

carvões. 

 

 Subsequentemente, os materiais carbonizados foram lixiviados com HCl 6,0 mol L-1 sob 

refluxo. Este procedimento foi realizado misturando-se 25 g de CBM ou CCS com 500 mL de 

HCl num balão de fundo chato. Esta mistura foi deixada em refluxo durante 24 h a 100°C 

(Figura 23). Após 24 h o aquecimento foi desligado, e a agitação foi mantida até a amostra 

atingir a temperatura ambiente. Posteriormente, cada mistura foi filtrada e lavada 
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abundantemente com uma solução de carbonato de sódio 0,10 mol L-1 e com água deionizada 

até pH final 7. Também foi testada a presença de ferro nas amostras com uma solução de 

tiocianato de potássio 0,30 mol L-1. Finalmente, cada material foi seco em estufa durante 24 h 

a 100°C, e peneirados até um tamanho de partícula < 150 m. Os carvões ativados foram 

nomeados CABM7 (adsorvente de bagaço de maçã Gala) e CACS7 (borra de café e serragem 

de eucalipto). 

 Outro carvão ativado foi preparado a partir do adsorvente CACS7 por lavagem 

abundante com solução de carbonato de sódio 0,10 mol L-1 e com água até pH final 10. Em 

seguida, o material foi seco em estufa durante 24 h a 100°C, e peneirado até um tamanho de 

partícula < 150 m. Este carvão ativado foi nomeado CACS10. O carvão ativado comercial 

adquirido da Merck foi nomeado como CACM. 

 

 

Figura 23. Processo de lixiviação dos componentes inorgânicos com HCl. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

3.1. ADSORVENTES DE BAGAÇO DE MAÇÃ 

 As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas em um 

microscópio modelo SSX-550 da Shimadzu (Kyoto, Japão), operando com um feixe de elétrons 

de 20 kV. As amostras foram previamente revestidas com uma fina camada de ouro, durante 

10 min, antes da análise. Essa análise foi realizada na Universidade de Caxias do Sul (UCS). 
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 As análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas em um analisador 

termogravimétrico modelo TGA-50 da Shimadzu (Kyoto, Japão). As amostras secas 

(aproximadamente 10 mg) foram analisadas sob atmosfera inerte de N2 com vazão de 50 mL 

min-1, utilizando-se um porta-amostra de platina que foi aquecido de 25 a 800°C com uma taxa 

de aquecimento de 10°C min-1. Essas análises foram realizadas na UCS. 

 A determinação dos percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos adsorventes foi 

realizada por análise elementar (CHN) utilizando analisador elementar modelo 2400 Série II 

CHNS/O da Perkin Elmer (Massachusetts, EUA). Essa análise foi realizada na UFRGS. 

 Os grupos funcionais presentes na estrutura dos adsorventes foram caracterizados por 

espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR). Os espectros de FT-IR 

foram registrados em um espectrofotômetro da Thermo Scientific™ Nicolet™ modelo iS™10 

(Massachusetts, EUA) dentro da faixa espectral compreendida entre 4000 e 400 cm-1. As 

pastilhas foram preparadas na proporção de 2 mg de amostra para 200 mg de KBr. Essa análise 

foi realizada na UCS. 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) de carbono 13 no estado sólido 

foram obtidos em um espectrômetro da Bruker Avance modelo AMX 500 MHz (Karlsruhe, 

Alemanha), operando a uma frequência de 125,75 MHz, utilizando aproximadamente 100 mg 

de amostra em rotor de 4 mm. O tempo de contato foi de 1 ms, tempo de repetição 5 s, rotação 

da amostra segundo o ângulo mágico à frequência de 7 kHz, e a duração do impulso de 90º 

aplicado aos prótons de 4 μs. As técnicas de polarização cruzada (CP) e rotação no ângulo 

mágico (MAS) foram utilizadas em todas as sequências, resultando em espectros mais bem 

resolvidos. Essa análise foi realizada na UFRGS. 

 A determinação do pH em que a superfície do adsorvente é eletricamente neutra (pH no 

ponto de carga zero (pHPCZ)) foi realizada com base no método de equilíbrio em sistema de 

batelada.39,180 O ponto de carga zero dos adsorventes foi realizado pela adição de 20 mL de 

solução de NaNO3 0,10 mol L-1 a 50 mg de amostra. Os valores de pH foram ajustados entre 

2,0 e 13,5 por adição de solução de NaOH ou HCl 0,10 mol L-1. As suspensões foram agitadas 

durante 24 h a 25°C e 150 rpm. O pH foi determinado antes (pH inicial (pHi)) e após o tempo 

de contato (pH final (pHf)) de 24 h. O valor de pHPCZ é o ponto em que a curva de ∆pH (pHf - 

pHi) versus pHi cruza a linha da abscissa y em zero. Essa análise foi realizada na UFRGS. 
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3.2. CARVÃO E CARVÃO ATIVADO DE BAGAÇO DE MAÇÃ E BORRA 

DE CAFÉ/SERRAGEM 

 Todas as análises, listadas abaixo, foram realizadas na UFRGS. 

 As amostras foram caracterizadas por MEV usando o microscópio JEOL-JSM 6060 

(Tokyo, Japão), operando a 15 kV. Estas foram previamente revestidas com uma fina camada 

de platina em um sistema de pulverização de diodo, por 10 min, antes da análise. 

 As isotermas de adsorção-dessorção de N2 das amostras foram realizadas no ponto de 

ebulição do nitrogênio líquido (-196,15°C) usando um analisador de superfície Nova 1000 e 

um Micrometrics Instrument modelo TriStar II 3020 (Norcross, EUA). Anteriormente, as 

amostras foram desgaseificadas por 10 h a 150°C sob vácuo.143 As áreas específicas foram 

avaliados usando o método multiponto BET (Brunauer, Emmett e Teller),66 e a distribuição do 

tamanho de poro foi obtida usando o método BJH (Barret, Joyner e Halenda).67 

 As análises de TGA foram realizadas em dois analisadores termogravimétricos modelos 

Q50 e SDT Q600 ambos produzidos pela TA Instruments (New Castle, EUA). As amostras 

secas (cerca de 10 mg) foram analisadas sob uma atmosfera inerte de N2 com um fluxo de 10 

mL min-1 para o modelo Q50 e sob ar sintético com um fluxo de 100 mL min-1 para o modelo 

SDT Q600. Para os dois equipamentos a análise foi realizada utilizando um porta amostra de 

platina que foi aquecido de 20 a 900°C com uma taxa de aquecimento de 20°C min-1. 

 A determinação dos percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos adsorventes e 

do pHPCZ foram realizadas conforme procedimento descrito na Seção 3.1. 

 Os adsorventes foram também caracterizados por FT-IR empregando um 

espectrofotômetro modelo Shimadzu Prestige-21 (Kyoto, Japão). As amostras e o KBr foram 

previamente secos a 120°C durante 24 horas, após foram armazenados em frascos tampados 

com papel alumínio e mantidos em dessecador até a análise. A proporção em massa de 

amostra:KBr utilizada foi de 1:100. Os espectros foram obtidos com uma resolução de 4 cm-1, 

utilizando 32 varreduras. 

 Além disso, foi avaliada a hidrofilicidade dos adsorventes pela medida de ângulo de 

contato com água (WCA) utilizando o equipamento Drop Shape Analyzer - DSA30 da Kruss 

(Hamburgo, Alemanha). Para realização dessa análise, as amostras foram inicialmente 

depositadas, individualmente, sobre uma fita de 3 cm2 com o auxílio de uma espátula. Em 

seguida, foram realizadas as medidas em três amostras diferentes, usando água deionizada à 

temperatura ambiente como líquido de teste, com gotas de 2 L. 
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4. ESTUDOS DE ADSORÇÃO 

 Os estudos de adsorção foram realizados para avaliar a capacidade dos adsorventes em 

remover estrogênios de solução aquosa. Os estudos de remoção de estrogênios E2 e EE2 foram 

feitos em batelada, adicionando uma massa apropriada de adsorvente em 20,0 mL de solução 

contendo estrogênio em tubo Falcon de 50 mL. Estes foram agitados por 150 rpm, durante um 

tempo apropriado (1 min a 24 h), utilizando um agitador climatizado Tecnal Pendular, modelo 

TE-240 (Piracicaba, SP) a 25°C. Em seguida, os tubos foram duas vezes centrifugados a 3600 

rpm durante 5 min, utilizando uma centrífuga Baby I modelo 206 (Guarulhos, SP). Para todos 

os experimentos de adsorção foi realizado um controle (branco) contendo somente adsorvente 

e água deionizada com o objetivo de eliminar quaisquer possíveis alterações nas análises. Todos 

os experimentos foram realizados em triplicata e acompanhados por espectrofluorimetria. 

 Os estudos de dessorção dos estrogênios foram realizados, inicialmente, por meio do 

contato de 50 ou 30 mg de adsorvente com 20,0 mL de solução de estrogênio durante um tempo 

apropriado, ou seja, o tempo mínimo necessário para garantir que a quantidade de estrogênio 

adsorvida em cada adsorvente tenha atingido o equilíbrio (25ºC). Após a adsorção, o adsorvente 

+ estrogênio foi decantado e o sobrenadante foi separado com auxílio de uma pipeta Pasteur. 

Em seguida, adicionou-se 20,0 mL de solução contendo acetonitrila:água em diferentes 

proporções (v:v) ao resíduo. Os tubos foram agitados por 150 rpm durante 30 min (25ºC). Por 

fim, os tubos foram duas vezes centrifugados a 3600 rpm, durante 5 min, utilizando a centrífuga 

descrita acima, e o sobrenadante foi separado para determinação de sua concentração em 

espectrofluorímetro. A quantidade de estrogênio removida pelo adsorvente e o percentual de 

remoção e dessorção dos estrogênios foram calculados através das equações (5), (6) e (7), 

respectivamente: 

𝑞𝑡 =  
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝑚
 . 𝑉 (5) 

% Remoção = 100 .
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝐶𝑜
 (6) 

% Dessorção = 100 − (100.
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝐶𝑜
)  (7) 

Nestas equações, qt é a quantidade de EDC adsorvido pelo adsorvente em (mg g-1), Co é a 

concentração inicial de EDC (mg L-1) em contato com o adsorvente, Cf é a concentração de 
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EDC (mg L-1) depois do processo de adsorção, m é a massa de adsorvente em (g) e V é o volume 

de solução EDC (L). 

 

4.1. REMOÇÃO DE 17β-ESTRADIOL (E2) E 17-ETINILESTRADIOL 

(EE2) PELOS ADSORVENTES DE BAGAÇO DE MAÇÃ 

 Os testes foram realizados, adicionando 50 mg de adsorvente AMG ou AMF em       20,0 

mL de solução contendo 2,0 mg L-1 E2 ou EE2 (1% acetonitrila:água (v:v)) em tubo Falcon de 

50 mL, por 24 h. Parâmetros como granulometria e massa de adsorvente, velocidade de agitação 

e pH da solução foram avaliados. 

 

4.2. REMOÇÃO DE 17β-ESTRADIOL (E2) PELO CARVÃO E CARVÃO 

ATIVADO DE BAGAÇO DE MAÇÃ E BORRA DE CAFÉ/SERRAGEM 

 Para todos os testes foram utilizados 30 mg de cada adsorvente (CBM, CABM7, CCS, 

CACS7, CACS10 e CACM) em 20,0 mL de solução contendo 0,50 mg L-1 de E2 ou          7,60 

mg L-1 de E2 (< 5% acetonitrila:água (v:v) para ambas as soluções) em tubo Falcon de 50 mL, 

durante 24 h. 

 

4.3. REMOÇÃO DE 17β-ESTRADIOL (E2) E 17-ETINILESTRADIOL 

(EE2) PELO CARVÃO DE CAFÉ/SERRAGEM 

 Neste estudo os testes foram realizados adicionando 30 mg de adsorvente CCS em    20,0 

mL de solução contendo 2,0 mg L-1 de E2 ou EE2 (1% acetonitrila:água (v:v)) em tubo Falcon 

de 50 mL. Parâmetros como pH da solução, massa de adsorvente, tempo de adsorção e 

concentração de E2 e EE2 foram avaliados. 

 

4.3.1. Modelo Cinético de Adsorção 

 Os ensaios cinéticos foram realizados de modo semelhante aos experimentos de 

adsorção descritos anteriormente, o tempo de contato variou foi 0,016 a 24 h, a massa de 

adsorvente foi de 30 mg e a concentração inicial de estrogênio foi de 2,0 mg L-1 (1% 

acetonitrila:água (v:v)). As equações cinéticas usadas neste trabalho foram: pseudo-primeira 

ordem; pseudo-segunda ordem; e modelo cinético de ordem geral, equações (8), (9) e (10), 

respectivamente.144,181 
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 t e 1q =q 1-exp(-k t)  (8) 
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k (q ) t (n-1)+1   

 
(10) 

Onde qt é a quantidade de EDC adsorvido pelo adsorvente em (mg g-1) a qualquer tempo, qe é 

a quantidade de EDC adsorvido no equilíbrio (mg g-1), k1 é a constante de pseudo-primeira 

ordem (h-1), k2 é a constante de pseudo-segunda ordem (h-1), kN é constante do modelo cinético 

de ordem geral (h-1), t é o tempo de contato EDC/adsorvente em (h) e n é a ordem de adsorção 

com relação a concentração efetiva dos sítios de adsorção disponíveis na superfície do 

adsorvente. 

 

4.3.2. Equilíbrio de Adsorção 

 O estudo de equilíbrio de adsorção foi executado experimentalmente pela adsorção em 

temperatura constante (24 h) de soluções padrão de E2 ou EE2 contendo concentrações iniciais 

de 1,0 a 15,0 mg L-1 (0,5 a 7,5% acetonitrila:água (v:v)). Essas soluções foram colocadas em 

contato com o adsorvente (30 mg), por um tempo suficiente (6 h) para garantir o equilíbrio. O 

gráfico resultante desse experimento fornece o valor da capacidade de adsorção (q) do 

adsorvente em função da concentração de estrogênio (Ce) remanescente na solução após 

alcançado o equilíbrio.144 Existem muitas equações para analisar dados de adsorção no 

equilíbrio.182 Neste trabalho foram utilizados os modelos de Langmuir,183 Freundlich184 e 

Sips,185 equações (11), (12) e (13), respectivamente. 

𝑞𝑒 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥 . 𝐾𝐿 . 𝐶𝑒

1 +  𝐾𝐿 . 𝐶𝑒
 (11) 

𝑞𝑒 =  𝐾𝐹 . 𝐶𝑒
1/𝑛𝐹 (12) 

𝑞𝑒 =  
𝑄𝑚𝑎𝑥 . (𝐾𝑆𝑐𝐶𝑒)1/𝑛𝑆

1 +  (𝐾𝑆𝑐𝐶𝑒)1/𝑛𝑆
 (13) 

Onde qe é a quantidade de EDC adsorvido no equilíbrio (mg g-1), Qmax é a capacidade máxima 

de adsorção do adsorvente (mg L-1), KL é a constante de equilíbrio de Langmuir (L mg-1), Ce é 

a concentração de estrogênio no equilíbrio (mg L-1), KF é a constante de equilíbrio de Freundlich 
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[mg g-1 (mg L-1)-1/nF], nF é o expoente adimensional da equação de Freundlich, KS é a constante 

de equilíbrio de Sips (mg L-1)-1/nS, nS é o expoente adimensional da equação de Sips. 

 No modelo de Langmuir183 os adsorvatos são adsorvidos em um número fixo de sítios 

ativos bem definidos, sendo que cada sítio adsorve uma única espécie. A principal falha deste 

modelo é que todos os sítios ativos são energicamente equivalentes. Não existe interação entre 

as espécies adsorvidas. Contudo este modelo prevê a saturação máxima, pois a adsorção ocorre 

em uma única camada.186 No modelo de Freundlich184 os sítios ativos não são equivalentes, ou 

seja, outras camadas formam-se antes da primeira camada estar completa. Contudo, neste 

modelo, a adsorção ocorre em múltiplas camadas.186 

 O modelo de Sips185 é derivado do comportamento limite das isotermas de Langmuir e 

Freundlich. O modelo é válido para adsorção localizada sem interações adsorvato-adsorvato. 

Em concentrações baixas de adsorvato, a isoterma de Sips efetivamente se reduz a Freundlich, 

enquanto que em concentrações altas de adsorvato, Sips prevê a adsorção em monocamada 

característica de Langmuir.186,187 

 Os modelos cinéticos e de equilíbrio foram ajustados empregando um método não 

linear, com interações sucessivas calculadas pelo método de Levenberg-Marquardt e também 

interações calculadas pelo método Simplex, com base na capacidade de ajuste não linear do 

software Microcal Origin. Além disso, os modelos também foram avaliados utilizando um 

coeficiente de determinação (R2), um coeficiente de determinação ajustado (R2
ajd) e uma função 

de erro (Ferro).
186 Esta função mede a diferença entre a quantidade teórica de estrogênio 

removido pelo adsorvente e a quantidade real de estrogênio medido experimentalmente. As 

equações mostram como R2, R2
ajd e Ferro, equações (14), (15) e (16), respectivamente, foram 

calculados: 

𝑅2 =  (
∑ (𝑞𝑖,𝑒𝑥𝑝 − 𝑞𝑖,𝑒𝑥𝑝)2𝑖

𝑛 − ∑ (𝑞𝑖,𝑒𝑥𝑝 − 𝑞𝑖,𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜)2𝑖
𝑛

∑ (𝑞𝑖,𝑒𝑥𝑝 − 𝑞𝑖,𝑒𝑥𝑝)2𝑖
𝑛

) (14) 

𝑅𝑎𝑗𝑑
2 =  1 −  (1 − 𝑅2)  × (

𝑛 −  1

𝑛 −  𝑝 − 1
) (15) 

𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜(%) =  √(
1

𝑛 −  𝑝
) . ∑(𝑞𝑖, 𝑒𝑥𝑝 −  𝑞𝑖, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜)2

𝑛

𝑖

 (16) 
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Onde qi,modelo é cada valor teórico de q previsto pelo modelo, qi,exp é cada valor de q medido 

experimentalmente, qi,exp é o q médio medido experimentalmente, n é o número de 

experimentos realizados, e p é o número de parâmetros do modelo ajustado.188,189 

 

5. TESTES PRELIMINARES DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) 

 Inúmeros fatores podem influenciar a eficiência da extração em fase sólida (SPE) 

tornando sua avaliação indispensável durante o desenvolvimento do método. Com isso a técnica 

de SPE foi otimizada pelo ajuste dos parâmetros críticos que afetam a eficiência da adsorção 

ou eluição do analito. Os parâmetros avaliados foram: fluxo de passagem da amostra pelo 

cartucho (tempo de extração), pH da solução, quantidade de adsorvente, proporção de solvente 

de eluição, força iônica da solução, volume de eluente, volume de solução de 17β-estradiol (E2) 

e reutilização do cartucho preparado. Primeiramente os cartuchos de SPE foram preparados 

pelo empacotamento de uma quantidade apropriada de carvão ativado em uma seringa de 1 mL 

(5 mm de diâmetro) contendo lã de vidro (previamente lavada) na parte inferior para evitar 

perdas de amostra durante o processo. O branco contendo apenas a lã de vidro também foi 

realizado. O condicionamento do cartucho foi realizado com 1,0 mL de acetonitrila e 

equilibrado com 5,0 mL de água deionizada. Em seguida, 5,0 mL de solução padrão de E2 (1,0 

mg L-1 0,5% acetonitrila:água (v:v)) foi passado através de cartuchos de SPE sob vácuo. O 

estrogênio 17β-estradiol foi eluído com   5,0 mL de um solvente adequado e quantificado por 

espectrofluorimetria. Os procedimentos de SPE foram realizados utilizando um sistema da 

Supelco Visiprep-DL (Sigma-Aldrich) (São Paulo, Brasil), acoplado a uma bomba de vácuo a 

406 mBar da Edwards (São Paulo, Brasil). 

 

6. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DOS ESTROGÊNIOS 

 A quantificação final dos estrogênios na solução foi realizada por espectroscopia de 

fluorescência molecular utilizando um espectrofluorímetro Shimadzu, modelo RF-5301 PC 

(Columbia, EUA). Os espectros de emissão de fluorescência foram registrados empregando um 

comprimento de onda de excitação (λex) de 280 nm, por meio da varredura de 295 a 350 nm de 

comprimento de onda de emissão (λem).175 As fendas de excitação e de emissão foram mantidas 

em 5 nm. A determinação das concentrações dos estrogênios foi realizada a partir de uma curva 

de calibração pelo método de padrão externo. As soluções padrão utilizadas para a construção 

da curva de calibração foram obtidas por meio de diluições da solução estoque contendo. Foram 
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feitas soluções de 11 diferentes níveis de concentração: 0,025; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 0,75; 1,0; 

1,25; 1,50; 1,75 e 2,0 mg L-1, e a curva de calibração foi construída com os valores de 

intensidade máxima em λem em cerca de 310 nm. Os seguintes parâmetros de mérito (Tabela 

8) foram avaliados: linearidade, coeficiente de determinação (R2), limite de detecção (LOD) e 

limite de quantificação (LOQ). Os valores de LOD e LOQ para os estrogênios foram calculados 

com base na definição da IUPAC,190 utilizando parâmetros da curva de calibração obtidos 

através dos espectros de fluorescência. 

 

Tabela 8. Linearidade, coeficiente de correlação linear, LOD e LOQ da curva de calibração de 

solução de estrogênio. 

Estrogênio 
Linearidade 

(mg L-1) 
R2 

LOD 

(mg L-1) 

LOQ 

(mg L-1) 

EE2 0,025-2,0 0,9992 0,028 0,095 

E2 0,025-2,0 0,9998 0,024 0,080 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados e discussão desta tese foram divididos em 4 partes: 

 

Na primeira parte (Capítulo III-I) serão apresentados os resultados de caracterização 

dos adsorventes de bagaço de maçã fuji (AMF) e gala (AMG). A aplicação do adsorvente de 

bagaço de maçã gala (AMG) na remoção de 17β-estradiol (E2) e 17-etinilestradiol (EE2) 

também será apresentada nesta seção. 

 

No Capítulo III-II serão apresentados os resultados de caracterização dos carvões e 

carvões ativados de bagaço de maçã gala e borra de café e serragem de eucalipto. Além disso, 

a aplicação destes adsorventes na remoção de 17β-estradiol em solução aquosa será apresentada 

nesta seção. 

 

No Capítulo III-III serão apresentados os resultados do estudo de adsorção de E2 e 

EE2 pelo carvão de borra de café e serragem de eucalipto (CCS). 

 

No Capítulo III-IV serão apresentados os resultados de remoção de 17β-estradiol por 

extração em fase sólida (SPE) empregando o carvão de borra de café e serragem de eucalipto 

(CCS) como fase sólida. 
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CAPÍTULO III-I 

1. ADSORVENTES DE BAGAÇO DE MAÇÃ 

1.1. CARACTERIZAÇÃO 

 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos adsorventes de bagaço 

de maçã gala (AMG) e fuji (AMF) (Figura 24), evidenciaram que ambas as amostras são 

constituídas de partículas com diferentes formas e tamanhos. Segundo a literatura,37,144 a 

heterogeneidade da superfície dos diferentes grãos pode estar relacionada ao fato de que o 

bagaço de maçã é composto por diferentes partes da fruta, as quais possuem composições 

distintas. 

 

  

  

Figura 24. Imagens de MEV dos adsorventes de bagaço de maçã Gala - AMG em (a e c) e Fuji 

- AMF em (b e d). A magnificação das imagens foi de 500 X para (a-b) e 10.000 X para (c-d). 

Tensão de aceleração de 20 kV. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

AMG AMF 

AMG AMF 
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 Nas imagens com aumento de 10.000 vezes pode-se observar que AMG (Figura 24c) e 

AMF (Figura 24d) apresentam superfícies pouco rugosas e sem a presença de poros 

superficiais, este mesmo aspecto foi observado também com outros materiais semelhantes 

(bagaço de uva e de cana), encontrados na literatura.37,191 A Figura 25 apresenta a análise 

termogravimétrica (TG) e a derivada da análise termogravimétrica (DTG) para os adsorventes 

AMG e AMF. Nesta figura, pode ser observado que as amostras possuem um perfil semelhante 

e ambas evidenciaram três perdas de massa bem definidas. De acordo com a literatura,192 a 

perda total de massa durante a análise termogravimétrica é dividida em várias etapas. 

 

 

 

Figura 25. Curvas de TG (―) e DTG ((―) AMG e (―) AMF) dos adsorventes de bagaço de 

maçã Gala AMG (a) e Fuji AMF (b). Medida realizada sob atmosfera inerte de N2. 
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 A primeira perda de massa observada na faixa de temperatura situada entre 35 e 98ºC 

para AMG e entre 20 e 88°C para AMF está relacionada à desidratação das amostras, ou seja, 

perda de umidade.37,38 O segundo estágio de decomposição AMG de 98 a 270ºC e AMF de 88 

a 260ºC, por sua vez, pode estar relacionado à decomposição da hemicelulose.37,192 A terceira 

perda de massa para ambas as amostras ocorre entre 270 e 600ºC para AMG e entre 260 e 600°C 

para AMF e pode estar relacionada à decomposição completa da celulose.38 Finalmente, acima 

de 600ºC restam apenas cinzas para ambas as amostras. Os adsorventes AMG e AMF possuem 

19,7% e 14,2% de massa residual, respectivamente. De acordo com os resultados obtidos pela 

análise elementar, apresentados na Tabela 9, a amostra AMG apresenta maior teor de carbono 

do que AMF. Além disso, os percentuais de carbono, hidrogênio e nitrogênio obtidos para as 

amostras estudadas foram semelhantes à de outros materiais lignocelulósicos (bagaço de uva, 

bagaço de cana, folha de sorgo, capim elefante) apresentados na literatura.37,193 A razão atômica 

H/C ligeiramente menor para a amostra AMG, evidencia que ela apresenta uma maior 

proporção de estruturas insaturadas, principalmente anéis aromáticos característicos da 

lignina.193 

 

Tabela 9. Análise elementar e razões atômicas molares dos adsorventes de maçã Gala (AMG) 

e de maçã Fuji (AMF). 

Amostras %C %H %N %O e outros* H/C** N/C** 

AMG 42,27 6,65 1,60 49,48 1,89 0,032 

AMF 41,21 7,10 1,22 50,47 2,07 0,025 

*%O e outros = [100% – (%C + %H + %N)]; **razão atômica = [(%H/1,00)/(%C/12,01] e 

[(%N/14,00)/(%C/12,01)]. 

 

 Os espectros de infravermelho (FT-IR) dos adsorventes de bagaço de maçã AMG e 

AMF estão apresentados na Figura 26. De acordo com esses espectros, a banda larga entre 

3680 e 3030 cm-1 indica a presença de água de hidratação e de grupos OH na estrutura das 

amostras.192 As bandas em 2920 e em 2850 cm-1 estão associadas ao estiramento C-H 

(assimétrico e simétrico) de grupos alifáticos.38 A região entre 1740 e 1650 cm-1 pode ser 

atribuída ao estiramento da carbonila proveniente de aldeídos e cetonas.192 A banda em    1535 

cm-1 pode estar associada aos modos de estiramento C=C do anel aromático.194 A região entre 
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1488 e 1195 cm-1 pode ser atribuída à deformação angular C-H de estruturas alifáticas.38 A 

região entre 1195 e 858 cm-1 pode ser atribuída à ligação C-O da estrutura da lignina e também 

deformação das ligações C-H e C-O.38 Uma última banda por volta de 585 cm-1 pode estar 

relacionada à deformação fora do plano da ligação C-H de anéis aromáticos substituídos. A 

partir dos espectros de infravermelho foi observado que os adsorventes AMG e AMF 

apresentam muitas semelhanças entre si. De acordo com a literatura34 a maçã é rica em 

polifenóis, a presença destes compostos é confirmada por meio da banda larga entre 3680 e 

3030 cm-1 referente aos grupos hidroxila e a banda em 1535 cm-1 relativa a C=C de anel 

aromático. 

 

  

Figura 26. Espectro vibracional FT-IR para os adsorventes de maçã Gala - AMG (―) e de 

maçã Fuji - AMF (―). 

 

 Os espectros de ressonância magnética nuclear de carbono 13 (RMN C13) dos 

adsorventes AMG e AMF encontram-se na Figura 27. De modo geral, assim como foi 

observado para as outras técnicas, as amostras apresentam características bastante similares. 

Além disso, os espectros são semelhantes àqueles obtidos para outros biossorventes.37,192,38 Os 

picos de ressonância observados são típicos de materiais lignocelulósicos, ou seja, de materiais 

que apresentam hemicelulose (H), celulose (C) e lignina (L) como componentes majoritários. 

Os picos de ressonância situados em 71 e 69 ppm (C-1,2,4), 89 e 84 ppm (C-3) e 64 e 62 ppm 
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(C-5), estão relacionados aos deslocamentos químicos dos carbonos existentes na molécula de 

glicose, que é a unidade estrutural básica da celulose.37,192 Os picos em torno de 170 ppm e 30 

ppm estão relacionados com as ressonâncias de carboxila e metil, respectivamente, a partir de 

grupos acetato de hemicelulose. Unidades de lignina foram identificadas a partir de grupos 

metoxi (OCH3) em 54 ppm.38 Além disso, foi possível identificar um pico em 104 ppm referente 

a anéis aromáticos da estrutura da lignina. Também foi possível constatar a presença de grande 

quantidade de celulose em ambas as amostras, bem como de hemicelulose e lignina, os quais 

são os principais constituintes do bagaço de maçã. Porém, a quantidade de estruturas alifáticas 

predominou sobre as aromáticas em ambas as amostras, devido ao fato das mesmas serem 

constituídas por uma maior quantidade de celulose, em comparação à lignina. 

 

 

Figura 27. Espectros de RMN de 13C dos adsorventes de maçã Gala - AMG (―) e de maçã 

Fuji - AMF (―). 

 

1.2. ESTUDO DE ADSORÇÃO DE 17-ETINILESTRADIOL (EE2) E 17β-

ESTRADIOL (E2) 

 As otimizações de granulometria, massa de adsorvente e efeito da velocidade de 

agitação foram realizadas somente para o adsorvente AMG e o estrogênio 17α-etinilestradiol 

(EE2). Depois de otimizadas essas condições, foi realizado um estudo de pH da solução de 

adsorvato empregando os estrogênios EE2 e E2 e o adsorvente AMG. Pelo fato, dos dois 
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adsorventes (AMG e AMF) apresentarem características físicas e químicas muito semelhantes, 

não foi realizado o estudo de adsorção com o adsorvente AMF. 

 

1.2.1. Efeito da Granulometria e Massa de Adsorvente 

 Os efeitos da granulometria e da massa de adsorvente AMG no processo de adsorção 

estão apresentados na Figura 28. O maior percentual de adsorção (60,3  0,9%) foi alcançado 

com a menor granulometria (Figura 28a). Com isso, a granulometria da amostra foi fixada em 

< 63 m. 

 No estudo da variação da quantidade de massa de adsorvente (Figura 28b), a maior 

quantidade de remoção de EE2 (60,8  1,5%) foi atingida com a massa de adsorvente de 50 

mg. Para esta massa, a quantidade de EE2 adsorvida (q) na superfície do adsorvente foi de 0,520 

mg de EE2 por grama de AMG. Como já relatado em outros trabalhos,195,196 o aumento do 

percentual de remoção de EE2 com o aumento da quantidade de AMG pode ser atribuído ao 

acréscimo do número de sítios ativos disponíveis para a adsorção, aumentando o valor do 

percentual de remoção. De acordo com a literatura197 a quantidade de EE2 e E2 adsorvida no 

adsorvente AMG (q = 0,520 e 0,400 mg g-1), respectivamente, foi superior a de um trabalho197 

que utilizou a mesma massa (50 mg) de adsorvente (turfaII) para remover EE2 e E2 (0,10 mg 

L-1) em solução aquosa, onde a quantidade de estrogênios adsorvida foi de 0,200 e 0,218 mg g-

1, respectivamente. Desta forma, a massa de adsorvente foi fixada em 50 mg. 

 

 

 

                                                 
II Turfa = matéria orgânica decomposta. 
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Figura 28. Efeito da granulometria (a) e da massa de adsorvente (b), em função do percentual 

de remoção de 17-etinilestradiol (EE2). Condições: massa de adsorvente de maçã Gala 

(AMG) 50 mg em (a); temperatura 25°C; tempo de contato 24 h; velocidade de agitação 150 

rpm; concentração inicial de EE2 2,0 mg L-1 e volume 20,0 mL. 

 

1.2.2. Efeito da Velocidade de Agitação 

 A velocidade de agitação do sistema de solução (adsorvato/adsorvente) influencia na 

adsorção, devido à redução da resistência da camada de transferência de massa em torno das 

partículas de adsorvente.198 O efeito da velocidade de agitação no processo de adsorção de EE2 

está apresentado na Figura 29. De acordo com os resultados a velocidade de agitação de 150 

rpm apresentou o maior percentual de adsorção (61,6  0,5%). Trabalhos encontrados na 

literatura,199,200,201 também utilizam esta velocidade de agitação em estudos de adsorção 

empregando adsorventes lignocelulósicos. Com isso, a velocidade de agitação foi fixada em 

150 rpm. 
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Figura 29. Efeito da velocidade de agitação em função do percentual de remoção de 17-

etinilestradiol (EE2). Condições: massa de adsorvente de maçã Gala (AMG) 50 mg; 

temperatura 25°C; tempo de contato 24 h; concentração inicial de EE2 2,0 mg L-1 e volume 

20,0 mL. 

 

1.2.3. Efeito do pH 

 O efeito do pH inicial no percentual de remoção de 17β-estradiol (E2) e 17-

etinilestradiol (EE2) utilizando o adsorvente AMG foi investigado dentro da faixa de pH de 2,0 

a 10,0 e está apresentado na Figura 30. Em geral, o percentual de remoção manteve-se 

praticamente constante entre pH 2,0 e 9,0 para o EE2, sendo que o percentual de remoção teve 

um leve decréscimo de 61% em pH 2,0 para 56% em pH 9,0. Já o estrogênio E2, além de 

apresentar um menor percentual de adsorção, também apresentou um maior decréscimo no 

percentual de remoção de 40% em pH 2,0 para 31% pH 9,0. Em pH 10,0 os dois estrogênios se 

comportaram de forma similar sendo que o percentual de remoção foi menor do que 3% para 

ambos. 
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Figura 30. Efeito do pH inicial na capacidade de adsorção de 17β-estradiol (E2) e 17-

etinilestradiol (EE2) pelo adsorvente de maçã Gala (AMG). Condições: massa de adsorvente 

50 mg; temperatura 25°C; tempo de contato 24 h; concentração inicial de estrogênio   2,0 mg 

L-1, volume 20,0 mL e pH inicial ajustado de 2,0 a 10,0. 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 31a, o pH no ponto de carga zero (pHPCZ) do 

adsorvente AMG é 3,5. Em valores de pH abaixo de 3,5 a superfície do adsorvente estará 

carregada positivamente e acima desse valor de pH a superfície do AMG estará carregada 

negativamente (Figura 32). De acordo com os valores de pKa (E2 = 10,5-10,7; EE2 = 10,4) dos 

estrogênios, é possível constatar que ambos estrogênios não estão desprotonados na faixa de 

pH de 2,0 a 10,0 (carga neutra). Provavelmente, o percentual de remoção em pH 10,0 menor 

que 3% esteja relacionado ao fato do adsorvente apresentar carga negativa neste pH, e os 

estrogênios estarem próximos do valor de pH em que ocorre a desprotonação. Contudo, pode 

estar ocorrendo uma repulsão eletrostática (acima de pH10) entre o adsorvente e os estrogênios, 

o que explica esses resultados (Figura 32). 

De acordo com a Figura 30, o mecanismo de adsorção de EE2 e E2 pelo biossorvente 

AMG não deve ser de atração eletrostática, pois no intervalo de pH entre 2,0 a 9,0, a variação 

nos percentuais de remoção é mínima. Portanto nesse intervalo de pH, o mecanismo de adsorção 

deve ser devido a interações intermoleculares, tais como: ligações de hidrogênio, devido a 
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presença de OH no espectro de infravermelho (3680 e 3030 cm-1) do AMG, além de forças de 

Van de Waals. 

 

  

Figura 31. pHPCZ dos adsorventes de maçã Gala - AMG (a) e de maçã Fuji - AMF (b). 

Condições: temperatura 25°C; massa de adsorvente 50 mg; tempo de contato 24 h; velocidade 

de agitação 150 rpm; volume de eletrólito 20,0 mL (eletrólito NaNO3 0,10 mol L-1) e pH inicial 

ajustado de 2,0 a 9,0. 

 

 

Figura 32. Relação entre o efeito do pH da solução, pKa dos estrogênios e pHPCZ do adsorvente 

de maçã Gala (AMG). 

 

1.3. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 Os resultados de caracterização dos adsorventes AMG e AMF indicaram que eles têm 

propriedades semelhantes, sendo mais alifáticos do que aromáticos. As amostras foram 
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caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura e as imagens indicaram que são pouco 

rugosas e não apresentam poros superficiais. 

 As melhores condições experimentais para saturação dos sítios ativos disponíveis no 

adsorvente AMG foram estabelecidas. A reutilização do resíduo agroindustrial para a adsorção 

de estrogênios possui vantagem, de este apresentar valor comercial insignificante, devido ao 

fato de que é um resíduo de processos de produção. Além disso, o bagaço de maçã tem origem 

regional e pode ser utilizado em instalações de tratamento de águas residuais, após o devido 

preparo ou a devida transformação em adsorvente. 

 As características dos materiais preparados apresentaram-se adequadas para serem 

utilizados como adsorventes, entretanto, a remoção dos estrogênios não foi completa. Desta 

forma, para aumentar a quantidade de poros e área específica e, consequentemente aumentar a 

sua capacidade adsorvente. Foram preparados carvões e carvões ativados a partir do bagaço de 

maçã gala e outros resíduos tais como borra café e serragem de eucalipto.  
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CAPÍTULO III-II 

2. CARVÃO E CARVÃO ATIVADO DE BAGAÇO DE MAÇÃ E BORRA 

DE CAFÉ/SERRAGEM 

2.1. CARACTERIZAÇÃO 

 Os precursores orgânicos empregados na preparação dos adsorventes foram bagaço de 

maçã gala e borra de café + serragem de madeira de eucalipto. Esses componentes orgânicos já 

foram utilizados como adsorventes em outros estudos de adsorção de corantes,61,62 e de 

contaminantes orgânicos como o-nitrofenol, p-nitrotolueno,202 ácido salicílico e fenol.25 No 

entanto, não foram utilizados para remoção de estrogênios. A Figura 33 apresenta as imagens 

de MEV das amostras de mistura de bagaço de maçã + amido de milho - MBMA (a-b), carvão 

de bagaço de maçã - CBM (c-d) e carvão ativado de bagaço de maçã - CABM7 (e-f). Já a 

Figura 34 mostra as imagens de MEV das amostras de mistura de café + serragem + cal virgem 

(CaO + CaCO3 + Ca(OH)2) - MCS (a-b); carvão de café e serragem - CCS (c-d), carvão ativado 

de café e serragem - CACS7 (e-f) e, carvão ativado comercial - CACM (g-h). Comparando as 

imagens antes e após a pirólise, observa-se que o material perdeu as suas características fibrosas 

com a carbonização a 800°C, adquirindo maior rugosidade aparente, com tamanho e 

distribuição de poros variados. Além disso, foi observado que o processo de pirólise seguido 

da lixiviação dos inorgânicos com HCl gerou um material com propriedades mais rugosas e 

mais porosas do que o adsorvente obtido somente por pirólise. Essa mesma modificação 

também fica evidente comparando os carvões de bagaço de maçã (CBM e CABM7) com o 

adsorvente AMG descrito anteriormente na Seção 1.O precursor dos adsorventes de maçã 

Figura 33 (a-b) apresenta superfície macroporosa, e o precursor dos adsorventes de café 

Figura 34 (a-b) apresenta superfície mais compacta. 
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Antes da 

Pirólise 

  

Após a 

Pirólise 

  

Após a 

Lixiviação 

com HCl 

  

Figura 33. Imagens de MEV do bagaço de maçã + amido antes da pirólise MBMA (a-b), após 

a pirólise CBM (c-d) e, após a lixiviação CABM7 (e-f). As amostras da esquerda possuem 

magnificação de 1500 X e as da direita 10.000 X, ambas com tensão de aceleração de 15 kV. 
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Antes da 

Pirólise 

  

Após a 

Pirólise 

  

Após a 

Lixiviação 
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Carvão 

Ativado 
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Figura 34. Imagens de MEV da mistura de borra de café + serragem + cal virgem antes da 

pirólise MCS (a-b), após a pirólise CCS (c-d), após a lixiviação CACS7 (e-f) e, carvão ativado 

comercial CACM (g-h). As amostras da esquerda possuem magnificação de 1500 X e as da 

direita 10.000 X, ambas com tensão de aceleração de 15 kV. 
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 Dependendo do precursor utilizado para manufatura do adsorvente as características da 

superfície e do tamanho e distribuição de poros são diferentes. O adsorvente CCS (34c-d) 

apresenta uma superfície mais rugosa, enquanto que CBM (33c-d) exibe uma superfície mais 

lisa. Como pode ser observado nas Figuras 33 e 34, os carvões produzidos a partir de borra de 

café (34c-f) apresentam maior área específica do que as amostras obtidas a partir de bagaço de 

maçã (33c-f). Provavelmente esse efeito está relacionado com a composição da matéria-prima. 

A composição do CABM7 é 100% orgânica (90% maçã + 10% amido) enquanto a do CACS7 

é 50% orgânica (borra de café e serragem 1:1) e 50% inorgânica (cal virgem). De acordo com 

a literatura,26 precursores com alto teor de carbono apresentam um melhor rendimento durante 

o processo de carbonização. Logo, as imagens de CACM (34g-h) apresentam superfícies mais 

lisas e mais compactas do que os carvões ativados produzidos a partir dos resíduos 

agroindustriais. 

 A principal diferença observada entre os carvões ativados (pirólise e lixiviação) e os 

adsorventes de carvão (somente pirólise) é que as estruturas de CABM7 (Figura 33e-f) e 

CACS7 (Figura 34e-f) são mais porosas do que CBM (Figura 33c-d) e CCS (Figura 34c-d), 

corroborando os resultados da literatura.88 Durante a carbonização os componentes voláteis 

produziram uma alta pressão, que levou a ruptura da estrutura do material criando poros em sua 

superfície.8 Os poros também podem ter sido formados por meio de espaços produzidos entre 

as partículas do material durante a volatilização de umidade ou a decomposição da 

hemicelulose, celulose, lignina e do óxido de cálcio.203 Os aspectos morfológicos observados 

após a pirólise CCS (Figura 34d) são aglomerados de partículas primárias (grânulos) e após a 

lixiviação CACS7 (Figura 34f) esses aglomerados de partículas primárias estão mais 

compactos e há formação de espaços vazios entre os aglomerados. Além disso, observa-se um 

alargamento dos poros para as amostras CACS7 (Figura 34e-f), CACS10 (imagem não 

apresentada) e CABM7 (Figura 33e-f) que pode ser consequência do processo de lixiviação 

dos compostos inorgânicos, tal como, óxido de cálcio, levando ao desenvolvimento de 

estruturas mais porosas.88 A ativação do material adsorvente preparado pode contribuir para 

uma remoção mais eficaz de contaminantes orgânicos em solução aquosa. 

 As propriedades texturais, obtidas utilizando as curvas de adsorção/dessorção de 

nitrogênio para os adsorventes estudados, apresentadas na Tabela 10, demonstram que as 

amostras CCS, CACS7, CACS10 e carvão ativado comercial CACM apresentam propriedades 

mesoporosas como determinado pelo método de Barret-Joyner-Halenda (BJH).67 De acordo 

com a literatura,67 materiais mesoporosos possuem diâmetro médio de poro entre 2 e 50 nm. Os 
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demais adsorventes CBM e CABM7 apresentam área específica muito baixa, por isso não foi 

possível determinar o parâmetro de diâmetro médio de poro (BJH).67 Por outro lado baseado 

no método de Brunauer-Emmett-Teller (BET),66 as áreas específicas dos carvões ativados 

CABM7, CACS7 e CACS10 foram maiores do que as áreas dos carvões CBM e CCS, porém 

foram inferiores a do carvão ativado comercial (CACM). Apesar disso, adsorventes com 

pequena área específica também podem alcançar elevada capacidade de adsorção devido à 

formação de ligações de hidrogênio ou outras interações não covalentes, conforme apresentado 

em trabalhos anteriores.142,204,205 Também pode-se observar que o processo de lixiviação dos 

componentes inorgânicos dos carvões CBM e CCS, levou a um aumento da área específica, da 

área externa e da área de microporos. 

 As isotermas de adsorção/dessorção de N2 para as amostras CCS, CACS7, CACS10 e 

CACM estão apresentadas na Figura 35. Os adsorventes produzidos a partir de bagaço de maçã 

apresentaram áreas específicas (BET) muito baixas, por consequência disso, não foi possível 

determinar os demais parâmetros. Entretanto, analisando as isotermas obtidas para as amostras 

CCS (a), CACS7 (b), CACS10 (c) e CACM (d) podemos classificá-las como isotermas do tipo 

II indicando que os materiais produzidos possuem características de adsorção em situações 

mistas de microporos e superfícies abertas, com a formação de múltiplas camadas. A presença 

da histerese está relacionada com a presença de mesoporos. 

A partir das propriedades texturais dos adsorventes preparados a partir de café (Tabela 

10) pode-se observar que as áreas específicas das amostras CCS e CACS7 são 16,6 e 209,9 m2 

g-1, respectivamente. O aumento da área específica após a lixiviação com HCl também fica 

evidente a partir das imagens de MEV, onde o carvão CCS (Figura 34d) apresenta aglomerados 

de partículas primárias enquanto que o carvão ativado CACS7 (Figura 34f) apresenta 

aglomerados de partículas primárias mais compactos e observa-se o aparecimento de espaços 

vazios entre esses aglomerados. 
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Tabela 10. Propriedades texturais dos adsorventes preparados obtidas utilizando as curvas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio. 

Amostras 

Área de 

Microporo 

(BET) 

Área 

Externa 

(BET) 

Área 

Específica 

(BET) 

Diâmetro 

Médio de 

Poro (BJH) 

Volume Total 

de Poro (BJH) 

CBM nd* nd* nd* nd* nd* 

CABM7 nd* nd* 3,5 m2 g
-1

 nd* 0,0007 cm³ g
-1

 

CCS 6,9 m2 g
-1

 9,7 m2 g
-1

 16,6 m2 g
-1

 13,9 nm 0,0368 cm³ g
-1

 

CACS7 48,2 m2 g
-1

 161,7 m2 g
-1

 209,9 m2 g
-1

 6,5 nm 0,2822 cm³ g
-1

 

CACS10 37,8 m2 g
-1

 138,6 m2 g
-1

 176,4 m2 g
-1

 6,9 nm 0,2571 cm³ g
-1

 

CACM 512 m2 g
-1

 501,7 m2 g
-1

 1013,7 m2 g
-1

 4,6 nm 0,4988 cm³ g
-1

 

*nd = não determinado, pois a área específica e o volume de poro são muito pequenos. 

 

As amostras apresentam diferentes densidades observadas durante a sua pesagem, os 

materiais com maior área específica apresentam maior volume de amostra para a mesma 

quantidade de massa. Logo CCS é mais denso do que os seus respectivos carvões ativados 

CACS7 e CACS10 e do que o carvão ativado comercial (CACM). Também se pode observar 

que quanto maior o volume total de poro, menor será a densidade dos carvões. 

 A presença do joelho nas isotermas em pressões relativas baixas (P/P0) (Figura 35) 

revela que os carvões ativados CACS7, CACS10 e CACM contém também microporos.206 Os 

valores de BET e BJH corroboram os resultados de MEV, onde o processo de lixiviação gera 

um aumento dos poros presentes nos materiais preparados devido ao desimpedimento dos 

grupos funcionais anteriormente comprometidos. A presença de histerese é típica de materiais 

mesoporosos. 
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Figura 35. Isotermas de adsorção/dessorção de N2 para as amostras CCS (a), CACS7 (b), 

CACS10 (c) e CACM (d). 

 

 A Figura 36 apresenta as curvas de distribuição de volume de poro, na forma dv/d(log 

(D)) em relação ao diâmetro de poro, obtidas pela dessorção cumulativa de N2. A partir desta 

figura pode ser observado que todas as amostras apresentam a maioria dos pontos (poros) 

situados entre 20 e 500 Å (2 e 50 nm),206 confirmando a estrutura mesoporosa demonstrada 

pelas isotermas anteriores. Além disso, os carvões preparados CCS, CACS7 e CACS10 também 

apresentam macroporos, pois apresentam alguns pontos acima de 500 Å. Enquanto que o carvão 

ativado comercial CACM é composto somente por mesoporos, por outro lado, observando-se 

a distribuição dos pontos nos gráficos abaixo, o CACM não apresenta absorção predizendo que 

o material é microporoso. A partir da imagem de MEV do CACM (Figura 34g-h) foi observado 

que o material é compacto e a área específica (Tabela 10) desse carvão é 1013,7 m2 g-1, conclui-

se então que o material é microporoso corroborando o resultado da Figura 36d. Os carvões 
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CCS, CACS7 e CACS10 apresentam absorção acima de 200 Å como observado nos gráficos 

abaixo Figura 36a-c, portanto são materiais mesoporosos. 

 

  

  

Figura 36. Distribuição de volume de poros para as amostras CCS (a), CACS7 (b), CACS10 

(c) e CACM (d). 

 

 A Figura 37 mostra a análise termogravimétrica (TG) e a derivada termogravimétrica 

(DTG) para as amostras antes da pirólise MBMA (a), após a pirólise CBM (b) e, após a 

lixiviação ácida CABM7 (c). As estruturas lignocelulósicas destas amostras podem ser 

qualitativamente identificadas a partir dessa análise. De acordo com Chen et al.207 e Abdullah 

et al.80 as perdas de massa observadas nas curvas de TG e DTG são relativas as perdas de 

celulose, hemicelulose e lignina. Para as amostras obtidas a partir de café, serragem e 

inorgânicos, a perda de massa acima de 800°C além da decomposição da lignina também está 

relacionada à decomposição dos materiais inorgânicos. 
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Figura 37. Curvas de TG (―) e DTG (―) da mistura de bagaço de maçã + amido (MBMA) 

antes da pirólise (a), CBM após a pirólise (b) e, CABM7 após a lixiviação ácida (c). A medida 

foi realizada sob atmosfera inerte de N2 em (a) e sob ar sintético em (b-c). 
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 A Figura 38 apresenta as curvas de TG e DTG para as amostras MCS antes da pirólise 

(a), CCS após a pirólise (b) e CACS7 após a lixiviação (c). E a Figura 39 apresenta as curvas 

TG e DTG para a amostra CACS10 após a lixiviação (a) e o CACM carvão ativado comercial 

(b). Primeiramente analisando as curvas de TG e DTG para as amostras MBMA e MCS, 

observa-se a primeira perda de massa entre 24 e 120°C para MBMA (Figura 37a) e entre 30 e 

150°C para MCS (Figura 38a) corresponde à perda de umidade. O segundo estágio de 

decomposição ocorre entre 120 e 256,7°C para MBMA e entre 150 e 407°C para MCS e está 

relacionado à liberação de compostos voláteis de rápida decomposição térmica como a 

hemicelulose e a celulose. A terceira perda de massa ocorre entre 256,7 e 440°C para MBMA 

e para MCS entre 407-470°C e 470-665°C corresponde à decomposição de componentes 

pesados como a lignina. Para a amostra MCS entre 665-889°C além da decomposição da lignina 

acima de 800°C ocorre à decomposição dos componentes inorgânicos presentes no material. 

Por fim, acima de 440°C (Figura 37a) e acima de 889°C (Figura 38a) restam apenas cinzas. 

 Analisando as demais amostras das Figuras 37, 38 e 39, os perfis são diferentes para 

cada material, porém todas apresentam três estágios de decomposição térmica. A primeira perda 

de massa é atribuída à perda de umidade.8,203 A segunda perda de massa, corresponde a 

liberação dos componentes voláteis como a hemicelulose, celulose e uma parte da lignina.80,203 

O terceiro estágio de decomposição é, principalmente, devido à decomposição de componentes 

pesados como lignina, e outras estruturas aromáticas. Também acima de 800°C ocorre a 

decomposição dos componentes inorgânicos presentes no material para as amostras CACS7 e 

CACS10.80 A partir de 600ºC para a amostra CBM (37b), a partir de 650°C para CACM (39b), 

a partir de 800ºC para CABM7 (37c) e CCS (38b) e, a partir de 850°C para CACS7 (38c) e 

CACS10 (39a) restam apenas as cinzas (massa residual). De acordo com os resultados, os 

percentuais relacionados à segunda perda de massa dos carvões CBM e CCS (somente pirólise) 

foram maiores do que os seus respectivos carvões ativados. Por outro lado, os percentuais 

referentes à terceira perda de massa foram maiores para os materiais após o processo de 

lixiviação. Além disso, o CCS possui um teor de cinzas superior ao das outras amostras uma 

vez que durante a sua preparação foi utilizada uma maior quantidade de constituintes 

inorgânicos. Finalmente, o perfil de TG e DTG para CACM (39b) é semelhante aos carvões 

ativados CACS7 (38c) e CACS10 (39a). 
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Figura 38. Curvas de TG (―) e DTG (―) da mistura de borra de café + serragem + cal virgem 

(MCS) antes da pirólise (a), CCS após a pirólise (b) e CACS7 após a lixiviação (c). A medida 

foi realizada sob atmosfera inerte de N2 em (a) e sob ar sintético em (b-c). 
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Figura 39. Curvas de TG (―) e DTG (―) dos carvões ativados CACS10 (a) e CACM (b). 

Medida realizada sob ar sintético. 

 

 Todas estas características mostram que a lixiviação com HCl, dos carvões preparados, 

solubiliza os componentes inorgânicos e após a lavagem com carbonato de sódio 0,10 mol L-1 

e água deionizada, estes são removidos da estrutura do carvão. Os percentuais de cinzas 

menores que 20% para as amostras após a lixiviação indicam que a acidificação removeu grande 

parte dos constituintes inorgânicos. Esses aspectos foram também observados em trabalhos 

anteriores.45 

 A composição dos materiais preparados, obtida por meio da análise elementar, está 

apresentada na Tabela 11. Pode-se observar um aumento no teor de carbono nas amostras após 

a pirólise e lixiviação. Isto indica a eficiência desses processos, uma vez que os materiais 
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produzidos contêm alta quantidade de carbonos fixos e unidades aromáticas, conforme 

resultados da literatura.42 

 Para as amostras obtidas a partir de bagaço de maçã observa-se uma redução do teor de 

hidrogênio e aumento do teor de oxigênio com a pirólise e lixiviação com HCl, e para as 

amostras obtidas a partir de café observa-se um aumento do teor de hidrogênio e uma redução 

do teor de oxigênio. Provavelmente os materiais de café apresentam maior quantidade de 

lignina, pois a estrutura da lignina tem menos oxigênio do que as estruturas da celulose e da 

hemicelulose. O aumento dos valores de razão atômica C/O, para as amostras de café, confirma 

isso. 

 De acordo com Pacula e colaboradores,206 os baixos valores de razão atômica C/H 

confirmam o baixo grau de grafitização dos adsorventes preparados. O carvão ativado 

comercial CACM, apresenta valor de razão molar C/H intermediário, o qual também é 

considerado de baixo grau de grafitização. 

 

Tabela 11. Análise elementar e razões atômicas molares dos adsorventes preparados. 

Origem 

Amostras 
Amostras %C %H %N %O* %Cinzas# C/H** C/O** 

Maçã 

AMG 42,27 6,65 1,60 - - 0,53 - 

CBM 77,74 2,29 1,54 11,20 7,23 2,83 9,25 

CABM7 78,61 2,21 1,66 17,32 0,20 2,96 6,05 

Café 

CCS 26,97 0,80 0,73 20,63 50,87 2,81 1,74 

CACS7 59,16 2,17 1,17 17,20 20,30 2,27 4,59 

CACS10 62,05 2,16 1,18 17,66 16,95 2,39 4,68 

Comercial CACM 91,36 1,33 0,73 5,58 1,00 5,72 21,83 

*%O = [100% – (%C + %H + %N + %Cinzas)]; #%Cinzas = Massa residual obtida por TGA sob ar sintético; 

**Razão atômica = [(%C/12,01)/(%H/1,00)] e [(%C/12,01)/(%O/16,00)]. 

 

 A técnica de FT-IR foi utilizada para avaliar a composição química dos materiais 

adsorventes preparados. A Figura 40 apresenta os espectros de infravermelho para as amostras 



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

77 

 

preparadas e para o carvão ativado comercial. Em geral, os espectros obtidos foram similares. 

As atribuições das principais bandas observadas nos espectros de infravermelho dos carvões 

preparados estão apresentadas na Tabela 12. Para todos os materiais foi observada uma banda 

na região de 3600-3300 cm-1 e uma banda a cerca de 1650-1520 cm-1, a primeira banda é 

atribuída à presença de OH e a segunda é atribuída ao estiramento C=C de estruturas aromáticas. 

A região em torno de 3000-2805 cm-1 observada somente para as amostras MBMA e MCS pode 

estar associada ao estiramento de C-H de grupos alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, sendo 

que, esta banda desaparece após o processo de pirólise. A região entre 1480 e 1300 cm-1 

observada somente para MBMA e MCS é atribuída à deformação angular C-H e O-H, e também 

desaparece após a pirólise. 

 

 

Figura 40. Espectro vibracional FT-IR para as amostras antes da pirólise (MBMA e MCS), 

carvão ativado comercial (CACM), após a pirólise (CBM e CCS) e após a lixiviação (CABM7, 

CACS7 e CACS10). Os números indicados para as bandas correspondem aos seus respectivos 

números de onda cm-1. 

 

 A banda intensa em 1450 cm-1 observada somente para o espectro de CCS corresponde 

à deformação angular C-H de estruturas alifáticas. A banda entre 1300 e 1000 cm-1, está 

relacionada ao estiramento C-O de éteres com grupos insaturados, hidroxila terciária, 

secundária e primária, esta foi observada para as amostras MBMA, MCS, CACM, CACS7 e 
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CACS10. A banda em 1740 cm-1 para as amostras antes da pirólise MBMA e MCS é relativa 

ao estiramento C=O de carbonilas, esta banda desaparece após a pirólise. Finalmente, as bandas 

em 870 cm-1 e em 700 cm-1 estão presentes somente no espectro do CCS e podem ser atribuídas 

a deformação angular fora do plano de C-H de estruturas aromáticas.78 A região de 690-400 

cm-1 é a região de impressão digital do espectro de infravermelho das amostras estudadas. A 

amostra MCS apresenta duas bandas de absorção finas e intensas na região de 3650-3700 cm-1 

que são relativas a vibração de estiramento OH de hidroxilas provenientes de hidróxidos 

presentes na composição do material MCS. 

 Um aspecto importante a ser mencionado é que o adsorvente CCS apresenta grupos 

superficiais diferentes das outras amostras. Comparando este adsorvente com o CBM, os 

precursores de CBM são 100% orgânicos, enquanto que os do CCS são 50% orgânicos e 50% 

inorgânicos. Após lixiviação dos compostos inorgânicos com HCl do carvão obtido a partir de 

borra de café, as bandas atribuídas à deformação angular C-H de estruturas alifáticas   (1450 

cm-1) e as bandas atribuídas a deformação angular fora do plano C-H de estruturas aromáticas 

(870 cm-1 e 700 cm-1) desapareceram. Além disso, as bandas de absorção atribuídas ao 

estiramento O-H de hidroxilas e ácidos carboxílicos (3600-3300 cm-1) e para o estiramento C=C 

de estruturas aromáticas (1650-1520 cm-1) são mais bem definidas nas amostras depois da 

pirólise e lixiviação, o que sugere uma maior aromaticidade aos carvões ativados produzidos 

CABM7, CACS7 e CACS10. A mesma tendência foi anteriormente evidenciada na análise 

termogravimétrica. 
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Tabela 12. Atribuições das principais bandas observadas nos espectros de infravermelho dos 

carvões preparados. 

Número de 

Onda (cm-1) 
Atribuições Estruturas 

Espectros das 

Amostras 

3600-3300 
Estiramento O-H e 

água 

Hidroxilas e ácidos 

carboxílicos 
Todas as amostras 

3000-2805 Estiramento C-H 
Alifáticos, olefinas e 

hidrocarbonetos aromáticos 

Desaparece após a 

pirólise 

1740 Estiramento C=O Carbonilas 
Desaparece após a 

pirólise 

1650-1520 Estiramento C=C Estruturas aromáticas Todas as amostras 

1450 
Deformação 

angular C-H 
Estruturas alifáticas Somente para CCS 

1480-1300 

Deformação 

angular C-H e O-

H 

Estruturas alifáticas, 

Hidroxilas, ácidos 

carboxílicos, olefinas e 

metilas 

Desaparece após a 

pirólise 

1300-1000 Estiramento C-O 

Éteres com grupos 

insaturados, Hidroxilas 

terciárias, secundárias e 

primárias 

Desaparece após a 

pirólise 

Reaparece para 

CACS7 e CACS10 

após a lixiviação  

900-700 

Deformação 

angular fora do 

plano C-H 

Estruturas aromáticas Somente para CCS 

 

 A Figura 41 apresenta o pHPCZ do adsorvente de carvão CCS e dos carvões ativados 

CACS7 e CABM7. Nesse estudo o pH inicial foi ajustado de 2,0 a 13,5. Este parâmetro é 

importante para qualquer carvão, uma vez que determina a carga superficial do adsorvente em 
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solução. Como pode ser visto na Tabela 13, o pHPCZ de CCS, CACS7 e CABM7 são 12,5, 5,3 

e 5,0, respectivamente. Para os materiais CACS10, CBM e CACM não foi possível determinar 

o pHPCZ. Contudo os valores de pH das amostras em solução aquosa (pHsolução) foram muito 

semelhantes aos valores de pHPCZ. Estes dados de pH da solução foram obtidos pela agitação 

de 50 mg de amostra com 20,0 mL de água deionizada por 24 h, ou o pH foi medido antes da 

agitação e após 24 h e não apresentou alteração significativa. Os valores de pHPCZ das amostras 

CACS10, CBM e CACM estavam em torno de 5,0 (Tabela 13).208 Assim, abaixo destes valores 

de pH, os materiais possuem carga superficial positiva e acima desse valor de pH apresenta 

carga superficial negativa. Considerando a neutralidade da solução de E2 e EE2 (pH = 7,0 e 

pKa = 10,4 a 10,7), com a exceção da amostra CCS, todos os carvões estão carregados 

negativamente nos ensaios de adsorção. Provavelmente, o carvão CCS é carregado 

positivamente em processos de adsorção dos estrogênios, devido à adição de óxido de cálcio na 

sua preparação. 

 O ângulo de contato com a água foi medido para avaliar a hidrofilicidade da superfície 

dos carvões preparados. De acordo com os dados apresentados na Tabela 13 e considerando os 

desvios padrão para os valores de ângulo de contato das amostras é possível afirmar que, com 

exceção dos carvões CBM e CABM7, todos os adsorventes apresentam superfície hidrofóbica. 

O ângulo de contato do CBM foi de 65,1° e após a lixiviação CABM7 aumenta 20°, o que 

demonstra diretamente a eficácia da modificação hidrofóbica depois da lixiviação. Essas 

características corroboram os resultados anteriores e pode contribuir para uma maior afinidade 

com as moléculas de E2 e EE2. 
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Figura 41. pH no ponto de carga zero (pHPCZ) do carvão (CCS (a)) e dos carvões ativados 

CACS7 (b) e CABM7 (c). Condições: temperatura 25°C; massa de adsorvente 50 mg; tempo 

de contato 24 h e volume de eletrólito 20,0 mL (NaNO3 0,10 mol L-1). 

 

Tabela 13. pH no ponto de carga zero (pHPCZ) e ângulo de contato com água. 

Amostras pHsolução pHPCZ Ângulo de Contato (°) Hidrofilicidade 

CBM 5,0 nd* 65,07  5,6 hidrofílico 

CABM7 5,0 5,0 82,97  5,06 hidrofílico 

CCS 11,0 12,5 107,78  4,9 hidrofóbico 

CACS7 5,0 5,3 86,37  6,2 hidrofóbico 

CACS10 5,0 nd* 91,09  5,3 hidrofóbico 

CACM 5,0 nd* 95,70  5,0 hidrofóbico 

*nd = não determinado. 
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2.2. ESTUDO DE ADSORÇÃO 

2.2.1. Estudo de Adsorção de 17β-Estradiol (E2) 

 Como mostrado na Figura 42 e Tabela 14, com exceção da amostra CBM, o percentual 

de remoção de 17β-estradiol (E2) de todas as amostras foram maiores do que 81%. Carvões 

ativados fabricados a partir de precursores 50% orgânicos e 50% inorgânico (CCS, CACS7 e 

CACS10) têm uma interação maior com E2, do que carvões produzidos a partir de precursores 

100% orgânicos. Isso ocorre devido ao fato dos compostos inorgânicos serem extraídos da 

matriz carbonácea após o processo de lixiviação com HCl, gerando adsorventes com maior área 

específica, maior quantidade de poros e a presença de estruturas como éteres com grupos 

insaturados e hidroxilas primárias, secundárias e terciárias observados nos espectros FT-IR na 

banda em (1300-1000 cm-1) relativa ao estiramento do C-O. 

 O baixo percentual de remoção de E2 pelo carvão produzido a partir de bagaço de maçã 

(39%) ocorre devido às suas características estruturais, que diferem dos outros carvões. Esse 

material apresenta área específica muito pequena e é hidrofílico em solução aquosa, resultando 

em uma menor afinidade com 17β-estradiol, que é hidrofóbica. 

 

  

Figura 42. Percentual de remoção de 17β-estradiol a partir da solução aquosa por carvões 

ativados. Condições: temperatura 25°C; massa adsorvente 30 mg e tempo de contato 24 h. 

Concentração inicial de E2 0,5 mg L-1 (a) e concentração inicial de E2 7,6 mg L-1 (b). 

 

 O processo de lixiviação causa modificações estruturais que contribuem para uma maior 

remoção de E2, principalmente para o carvão ativado CABM7. Esses aspectos podem ser 

explicados pelas diferenças de grupos funcionais de superfície nas amostras estudadas. Como 
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observado anteriormente, os materiais após o processo de lixiviação com HCl tem um teor mais 

elevado de grupos fenólicos e estruturas aromáticas. Ao aumentar a concentração de E2 (Figura 

42b), o percentual de remoção para as amostras CCS e CABM7 diminui, porém a quantidade 

adsorvida no equilíbrio aumenta de 0,33 para         4,95 mg g-1 para CCS e para CABM7 aumenta 

de 0,27 para 2,35 mg g-1. De acordo com a literatura,104,142,209 as possíveis interações que podem 

ocorrer entre os carvões ativados e as moléculas de 17β-estradiol são: formação de ligações de 

hidrogênio entre adsorventes e E2, devido a presença de OH no espectro de infravermelho 

(3650-3310 cm-1) dos adsorventes e formação de ligação - entre E2 e os carvões e/ou 

formação de complexo doador-receptor devido a presença de estruturas aromáticas em 1650-

1520 cm-1. Também, outros mecanismos como forças de Van der Waals ou dipolo instantâneo-

dipolo induzido, e interação hidrofóbico-hidrofóbico devem ser levados em conta para explicar 

alguns dos dados experimentais de adsorção. 

 

Tabela 14. Percentual de remoção de 17β-estradiol pelos adsorventes preparados. 

Amostras 
% Remoção 

(0,50 mg L-1) 
qe (mg g-1) 

% Remoção 

(7,6 mg L-1) 
qe (mg g-1) 

CBM 39  2,7 0,13 40  1,02 2,05 

CABM7 81  4,4 0,27 46  0,34 2,35 

CCS 100  0 0,33 97  0,07 4,95 

CACS7 100  0 0,33 100  0 5,07 

CACS10 100  0 0,33 100  0 5,07 

CACM 100  0 0,33 100  0 5,07 

 

 Outro aspecto a ser considerado é sobre as diferenças entre a área específica dos 

adsorventes e as áreas superficiais de Van der Waals, polares e apolares das moléculas de E2, 

a Tabela 15 apresenta as dimensões das moléculas de E2 e EE2. Estas dimensões foram 

calculadas usando o software MarvinSketch versão 15.7.13.0. 
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Tabela 15. Dimensões das moléculas de 17β-estradiol (E2) e 17-etinilestradiol (EE2). 

Dimensões das Moléculas E2 EE2 

Comprimento da Molécula 1,224 x 10-9 m 1,289 x 10-9 m 

Área Superficial de Van der Waals 4,369 x 10-18 m2 4,597 x 10-18 m2 

Área Superficial Polar 4,046 x 10-19 m2 4,040 x 10-19 m2 

Área Superficial Apolar 3,964 x 10-18 m2 4,193 x 10-18 m2 

Momento Dipolo 3,08 Debye* 3,08 Debye* 

*1 Debye = 3,33 x 10-30 C.m; Debye: momento de dipolo originado pela separação de duas cargas de sinais opostos 

e mesma magnitude separadas por 1 angstron; Estas dimensões foram calculadas usando o software MarvinSketch 

versão 15.7.13.0. 

 

 A partir dos dados obtidos na Tabela 15, foram calculadas a quantidade de moléculas 

de E2 presentes em 20,0 mL de solução de E2 (0,50 mg L-1 e 7,6 mg L-1) e as áreas superficiais 

de Van der Waals, polares e apolares para a solução de 20,0 mL de E2. Essas informações estão 

presentes na Figura 43. Outros dados apresentados nessa figura são as áreas específica, de 

microporo e externa obtidas por BET para 30 mg de cada adsorvente. 

 A solução de 0,50 mg L-1 tem 2,21 x 1016 moléculas de E2 com uma área superficial de 

Van der Waals de 0,096 m2 e área de superfície polar 8,9 x 10-3 m2. Por outro lado, a solução 

de 7,6 mg L-1 tem 3,36 x 1017 moléculas de E2 com uma área superficial de Van der Waals de 

1,46 m2 e uma área superficial polar de 0,13 m2 (Figura 43 e Tabela 16). De acordo com os 

resultados obtidos (Figura 42 e Tabela 16), quando as áreas específicas dos adsorventes de 

resíduos de café (CCS, CACS7 e CACS10) foram mais elevadas do que as áreas superficiais 

da solução de 2,21 x 1016 moléculas E2, os percentuais de remoção foram significativos. O 

menor percentual de remoção de 17β-estradiol foi do carvão CBM que está relacionado com a 

sua área específica pequena. Neste caso, a lixiviação proporcionou um aumento significativo 

na área específica dos materiais, sendo possível remover cerca de 81% de E2 a partir da solução 

aquosa para a amostra CABM7. 

 Ao aumentar o número de moléculas E2 para 3,36 x 1017 e, consequentemente, a suas 

áreas superficiais de Van der Waals, polares e apolares, o percentual de remoção de E2 

permaneceu o mesmo para as amostras CACS7, CACS10, CBM e CACM. Por outro lado, os 

valores de capacidade de adsorção diminuíram para as amostras CCS de 100% para 97% e 
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CABM7 de 81% para 46%, devido a área de superfície total da E2 ser menor do que as áreas 

específicas destes materiais. Todas estas características indicam que o processo de lixiviação 

modifica a estrutura dos carvões ativados deixando os materiais mais ativos para interagir com 

o 17β-estradiol. 

 

Tabela 16. Área específica de 30 mg de cada um dos adsorventes e percentual de remoção de 

17β-estradiol pelos adsorventes preparados. 

Adsorventes 

(30 mg) 

Área 

específica 

(BET) 

Área de 

microporo 

(BET) 

Área 

externa 

(BET) 

% Remoção 

(0,50 mg L-1) 

% Remoção 

(7,6 mg L-1) 

CCS 0,495 m2 0,207 m2 0,291 m2 100  0 97  0,07 

CACS7 6,297 m2 1,446 m2 4,851 m2 100  0 100  0 

CACS10 5,292 m2 1,134 m2 4,158 m2 100  0 100  0 

CBM nd* nd* nd* 39  2,7 40  1,02 

CABM7 0,105 m2 nd* nd* 81  4,4 46  0,34 

CACM 30,41 m2 15,36 m2 15,05 m2 100  0 100  0 

*nd = não determinado. 

 

 

Figura 43. Área superficial de Van der Waals, área superficial polar e apolar da molécula de 

17β-estradiol. 

 

2.2.2. Estudo de Dessorção de 17β-Estradiol (E2) 

 A Figura 44 apresenta os resultados do percentual de dessorção de E2 (0,5 mg L-1). De 

acordo com estes resultados pode-se concluir que a melhor proporção de solvente de eluição é 
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(90:10) acetonitrila: água v/v. Onde o maior percentual de dessorção foi de cerca de 54% para 

a amostra CCS, enquanto que para o carvão ativado comercial CACM o percentual de dessorção 

foi menor do que 2%. Conforme dados da Figura 43, uma das hipóteses é que a adsorção do 

E2 pelos adsorventes preparados, possivelmente, esteja ocorrendo em maior parte na área 

externa, enquanto que para o carvão ativado comercial a adsorção de E2 possa estar ocorrendo 

mais na área de microporo da amostra. Isto pode explicar o porquê de a dessorção de E2 ser 

melhor para os carvões preparados neste trabalho, devido ao fato da maior facilidade de 

remover moléculas de E2 que estão na superfície, do que as que estão dentro dos microporos. 

Outra explicação para estes resultados é que as possíveis interações que ocorrem entre o E2 e 

os adsorventes são interações fracas como as interações de Van der Waals. Por serem interações 

fracas as moléculas de E2 são facilmente extraídas do adsorvente utilizando um solvente apolar 

como acetonitrila ou metanol.101 Entretanto, não foi possível recuperar 100% de E2, o máximo 

de recuperação foi de 54% para a amostra CCS, possivelmente por que também tenha outra 

interação envolvida como a formação de ligação - entre E2 e os carvões e/ou formação de 

complexo doador-receptor.  
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Figura 44. Percentual de dessorção de E2. Condições: temperatura 25°C; concentração inicial 

de E2 0,50 mg L-1, massa de adsorvente 30 mg, tempo de contato de 30 min e, volume de 

solvente de eluição 20,0 mL ((50:50) de acetonitrila: água v/v) (a), ((80:20) de acetonitrila: 

água v/v) (b) e ((90:10) acetonitrila: água v/v) (c). 

 

2.3. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 Os resultados de caracterização indicaram que os carvões ativados obtidos após o 

processo de lixiviação CABM7, CACS7 e CACS10 apresentaram maior rugosidade aparente e 

área específica do que os seus respectivos carvões CBM e CCS, devido ao processo de 

lixiviação que levou a geração de espaços vazios entre as partículas do adsorvente, aumentando 

consecutivamente a quantidade de poros e área específica. 

 Os carvões produzidos a partir de borra de café + serragem + material inorgânico (CCS, 

CACS7 e CACS10) apresentaram maior rugosidade aparente e área específica do que os 

carvões obtidos a partir de bagaço de maçã (CBM e CABM7), devido aos diferentes precursores 
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utilizados na sua produção. Com isso, pode-se concluir que por este método de preparo de 

carvão ativado precursores com maior teor de componentes inorgânicos geram materiais com 

maior quantidade e volume de poros e maior área específica. 

 No que diz respeito à aplicabilidade dos carvões ativados fabricados, o percentual de 

remoção de 17β-estradiol (E2) a partir da solução aquosa pelas amostras CACS7 e CACS10 foi 

de 100%. O elevado percentual de adsorção para estas amostras pode ser explicado pela maior 

área específica e pelas diferenças de grupos funcionais superficiais, os quais promovem uma 

maior afinidade entre os carvões ativados produzidos a partir de precursores (50% orgânico + 

50% inorgânico) e E2, do que entre os carvões ativados fabricado a partir de precursores 100% 

orgânico e E2. 

 Comparando os carvões ativados CACS7 e CACS10 com o comercial CACM, apesar 

dos carvões preparados apresentarem área específica menor do que CACM, quando aplicados 

na remoção de E2, nas concentrações estudadas, CACS7 e CACS10 apresentam o mesmo 

percentual de remoção de E2 do CACM. E, quanto à dessorção de E2, os adsorventes 

preparados apresentaram percentuais de recuperação de E2 superiores ao do carvão ativado 

comercial. 

 Estes aspectos demonstram o potencial dos resíduos agroindustriais para a produção de 

adsorventes alternativos para a remoção de 17β-estradiol a partir de solução aquosa. 

Comparando o carvão CCS com os seus respectivos carvões ativados CACS7 e CACS10 os 

percentuais de remoção de E2 foram 100% para a menor concentração estudada e, para a maior 

concentração os percentuais de remoção de E2 foram muito semelhantes 97% para CCS e 100% 

para os dois carvões ativados. Embora o percentual de remoção de E2 seja ligeiramente maior 

para os carvões ativados, o carvão CCS gerou menos resíduos durante a sua fabricação. Desta 

forma, a continuação do trabalho deu-se por meio da utilização deste carvão como adsorvente 

para remoção de E2 e EE2 em soluções aquosas. 
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CAPÍTULO III-III 

3. ESTUDO DE ADSORÇÃO DE 17β-ESTRADIOL (E2) E 17-

ETINILESTRADIOL (EE2) PELO CARVÃO DE BORRA DE CAFÉ E 

SERRAGEM (CCS) 

3.1. EFEITO DO pH 

 O pH da solução de adsorvato é um dos principais fatores que pode afetar o processo de 

adsorção de compostos orgânicos e inorgânicos.189,195,210 O efeito do pH inicial no percentual 

de remoção de 17β-estradiol (E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) (2,0 mg L-1) utilizando o carvão 

CCS foi investigado dentro da faixa de pH de 2,0 à 12,5 e esse resultado está apresentado na 

Figura 45. Em geral, o percentual de remoção manteve-se praticamente constante entre pH 2,0 

e 11,0 para ambos os estrogênios, apresentando um percentual médio de remoção de 95,7% 

para o E2 e de 96,3% para o EE2. De pH 11,0 à 12,5 ocorre uma diminuição de 95,7% para 

75,3% para o E2 e de 96,3% para 72,8% para o EE2. O pHPCZ do CCS é cerca de 12,5. Sendo 

assim, valores de pH abaixo de 12,5 o carvão apresenta carga superficial positiva e acima carga 

negativa. 

 Os melhores resultados de adsorção de E2 e EE2 foram observados quando a superfície 

do CCS está carregada positivamente (pH 2,0-11,0 < pHPCZ). Além disso, neste intervalo de pH 

os estrogênios são neutros (E2 pKa = 10,5-10,7 e EE2 pKa = 10,4).177 Diante destes aspectos, a 

adsorção de E2 e EE2 provavelmente envolve interação hidrofóbica/hidrofóbica, ligações de 

hidrogênio devido a presença do grupo OH em (3600-3300 cm-1) no espectro de FT-IR e 

formação de ligação - entre os estrogênios e o CCS e/ou formação de complexo doador-

receptor devido a presença de estruturas aromáticas em 1650-1520 cm-1.142 Considerando-se o 

intervalo de pH em que a adsorção de E2 e EE2 é favorecida, não foi necessário fazer nenhum 

ajuste especial de pH da solução de estrogênio, sendo utilizada água deionizada para a 

preparação das soluções de E2 ou EE2 (pH ~ 7,0). 

  



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

90 

 

 

Figura 45. Efeito do pH inicial na capacidade de adsorção de E2 e EE2. Condições: temperatura 

25°C; massa de adsorvente 30 mg; tempo de contato 24 h e concentração inicial de estrogênio 

2,0 mg L-1. 

 

3.2. EFEITO DA MASSA DE ADSORVENTE 

O estudo de variação de massa de adsorvente para a remoção de E2 e EE2 a partir de 

solução aquosa foi realizado usando massas de adsorvente (CCS) de 1,0 a 80 mg e concentração 

inicial de estrogênio 2,0 mg L-1. A Figura 46 apresenta o efeito da massa de adsorvente em 

função do percentual de remoção dos estrogênios e efeito da massa em função de quantidade 

de estrogênio adsorvido por grama de adsorvente (q). 

Os resultados encontrados demonstram que o maior percentual de remoção de E2 e EE2 

foi atingido para massa de adsorvente acima de 30 mg. Para massas superiores a este valor, o 

percentual de remoção de estrogênio permaneceu praticamente constante. O aumento no 

percentual de remoção de E2 e EE2 com quantidade de adsorvente até 30 mg, pode ser atribuído 

ao aumento do número de sítios de adsorção disponíveis para adsorção, como já relatado em 

outros trabalhos.195,196 

Quantidades de adsorvente superiores a 30 mg, com concentração e volume fixos de E2 

e EE2, podem ter conduzido à redução da capacidade adsorvente (q) devido a agregação de 

partículas, resultante da elevada massa de adsorvente. Tal agregação pode ter levado a uma 

diminuição da área superficial total do adsorvente e um aumento no comprimento do caminho 

de difusão nos poros.195,196 Também deve ser ressaltado que para massas de adsorvente 
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superiores a 30 mg, o percentual de remoção ficou praticamente constante (E2 = 95,9%; EE2 = 

96,5%), e não atingiu 100%, indicação de que a agregação das partículas do adsorvente deve 

prejudicar a remoção completa dos estrogênios. Por conseguinte, a massa de adsorvente foi 

fixada a 30 mg (1,5 g L-1), a qual é à massa que corresponde a uma quantidade mínima de 

adsorvente que leva a remoção constante de estrogênio.  

 

 

 

Figura 46. Efeito da massa de adsorvente em função do percentual de remoção de EDC e efeito 

da massa em função de quantidade de estrogênio adsorvido por grama de adsorvente (q); E2 

em (a) e EE2 em (b). Condições: temperatura 25º C; tempo de contato 24 h e concentração 

inicial de estrogênio 2,0 mg L-1. 
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3.3. ESTUDO CINÉTICO DE ADSORÇÃO 

A cinética de adsorção descreve a velocidade com a qual as moléculas do adsorvato (E2 

e EE2) são adsorvidas pelo adsorvente. Essa velocidade depende das características físico-

químicas do adsorvato (massa molar, solubilidade), do adsorvente (natureza, estrutura de poros) 

e da solução (pH, temperatura).195  

Como a velocidade de adsorção depende de diversos fatores, como os citados acima, 

foram realizados experimentos para otimizar essas variáveis. Primeiramente, foi realizado um 

experimento de solubilidade, onde foi observado que soluções de estrogênio com até 10% de 

acetonitrila:água (v:v) não interferem no percentual de adsorção. Assim nos testes de 

verificação cinética de adsorção foi utilizado 1% acetonitrila:água (v:v). Em seguida foi 

avaliado o efeito do pH conforme descrito na Seção 3.1 e observado que, em pH entre 2,0 e 

11,0, o percentual de remoção se mantém constante. Com isso não houve a necessidade de 

ajustar o pH da solução de estrogênio, pois ele se encontra entre este valor. A temperatura 

também foi avaliada na faixa de 25 a 50°C, por 24 h. Foi observada uma diminuição no 

percentual de adsorção com o aumento da temperatura, de 96,1% (25°C) para 84,3% (50°C) 

para o E2 e de 96,6% (25°C) para 85,1% (50°C) para o EE2. Provavelmenteo processo de 

adsorção é exotérmico, que é favorecido com a diminuição da temperatura. Assim os 

experimentos foram realizados a 25°C. Ajustados os parâmetros que afetam a velocidade de 

adsorção, foi realizado o estudo para avaliar o tempo mínimo necessário para que o percentual 

de remoção de 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol se torne constante. A Figura 47 apresenta o 

efeito do tempo de adsorção de E2 e EE2 em função do percentual de remoção dos estrogênios. 

Foi observado que em 45 min o percentual de remoção foi de 94,4% para o E2 e 95,7% 

para o EE2, porém a capacidade de adsorção é constante somente a partir de 3 a 3,5 h. Isso 

ocorre provavelmente porque até 45 min a difusão do estrogênio ocorre somente na superfície 

do adsorvente, de 45 min até 3 h ocorre a difusão intrapartícula e difusão através de poros 

menores, seguido pelo estabelecimento do equilíbrio de adsorção em torno de 3,5 h.180 Porém, 

para garantir o equilíbrio de adsorção, nos experimentos a seguir, o tempo de contato foi 

mantido em 6 h, onde, neste tempo o percentual de remoção foi de 96,1% para o E2 e 96,6% 

para o EE2. 
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Figura 47. Efeito do tempo de adsorção de 17β-estradiol e 17α-etinilestradiol. Condições: 

temperatura 25ºC; massa de adsorvente 30 mg e concentração inicial de EDC 2,0 mg L-1. 

 

 De acordo com a Figura 48 o percentual de remoção de EE2 pode ter sido levemente 

maior, pois as áreas superficiais de Van der Waals, apolar e polar da molécula de EE2 são 

ligeiramente menores do que as áreas do E2. A área apolar das moléculas de estrogênio é a que 

possivelmente apresente maior interação com o adsorvente CCS que também é apolar. 

 

 

Figura 48. Área superficial de Van der Waals, área superficial polar e apolar das moléculas de 

E2 e EE2 e, área específica de 30 mg do adsorvente. 

 

Os modelos não-lineares de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, e modelo 

cinético de ordem geral foram utilizados para avaliar a cinética de adsorção de E2 e EE2 pelo 

adsorvente CCS estes resultados estão apresentados na Figura 49a e b e na Tabela 17. De 
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acordo com a literatura,186 para a escolha do modelo cinético que mais se adequou ao 

comportamento experimental utilizou-se os seguintes critérios de análise: os menores valores 

da função erro (Ferro) e os valores mais próximos da unidade do fator de determinação (R2). A 

função erro avalia as diferenças associadas entre cada ponto experimental e os pontos ajustados 

pela equação que rege o modelo.144 Assim pequenos valores da função erro sugerem um bom 

ajuste do modelo. No mesmo sentido, o valor de R2 também mede as diferenças associadas entre 

cada ponto experimental e o valor médio obtido de todos os pontos da curva. A Tabela 17 

mostra que o modelo cinético de ordem geral, devido aos bons valores dos parâmetros R2: 

0,99895 (E2) e 0,99893 (EE2), R2
ajd: 0,99884 (E2) e 0,99882 (EE2) e Ferro: 0,00927 mg g-1 (E2) 

e 0,00927 mg g-1 (EE2), é o modelo que melhor se ajustou aos pontos experimentais da cinética 

de adsorção dos estrogênios em carvão CCS. Essa constatação pode ser comprovada pela 

análise visual da Figura 49a e b. Esse resultado reforça a necessidade da utilização da Ferro na 

escolha do melhor modelo cinético.144 Segundo Cardoso et al.189,195 o modelo cinético de ordem 

geral expressa que a ordem de um processo de adsorção deve seguir a mesma lógica que uma 

reação química, em que a ordem da reação é medida experimentalmente, em vez de ficar 

limitado por um determinado modelo. 
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Figura 49. Estudo cinético de adsorção de E2 (a) e EE2 (b). Condições: temperatura 25ºC; 

massa de adsorvente 30 mg e concentração inicial de estrogênio 2,0 mg L-1. 

 

 

 

 

 

 



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

96 

 

Tabela 17. Parâmetros cinéticos de adsorção de E2 e EE2 pelo CCS. 

Parâmetros Cinéticos (E2) (EE2) 

Pseudo 1ª Ordem   

kf (h
-1) 132,1 149,2 

qe (mg g-1) 1,269 1,260 

h0 (mg g-1 h-1) 167,6 188,0 

R2 0,98968 0,98795 

R2
ajtustado 0,98916 0,98735 

Ferro (mg g-1) 0,02833 0,03041 

Pseudo 2ª Ordem   

ks (h
-1) 296,2 371,5 

qe (mg g-1) 1,278 1,269 

h0 (mg g-1 h-1) 483,974 597,994 

R2 0,99659 0,99388 

R2
ajustado 0,99642 0,99357 

Ferro (mg g-1) 0,01628 0,02167 

Modelo de Ordem Geral   

kN (h-1) 1109,5 1503,2 

qe (mg g-1) 1,297 1,319 

h0 (mg g-1 h-1) 2503,9 5855,3 

N 3,1 4,9 

R2 0,99895 0,99893 

R2
ajustado 0,99884 0,99882 

Ferro (mg g-1) 0,00927 0,00927 

 

3.4. EQUILÍBRIO DE ADSORÇÃO 

 Isotermas de adsorção descrevem a relação existente entre a quantidade de adsorvato 

adsorvido pelo adsorvente (qe) e a concentração de adsorvato que permanece na solução após 

o sistema atingir o equilíbrio (Ce) a uma temperatura constante. Neste trabalho foram avaliados 

os modelos de isoterma de Langmuir,183 Freundlich184 e Sips185 que estão apresentados na 

Figura 50. Baseado nos parâmetros de isoterma da Tabela 18, o modelo de Sips apresentou os 
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menores valores de Ferro: 1,8277 mg g-1 (E2) e 1, 2381 (EE2), indicando que o q teórico do 

modelo de isoterma foi próximo do q medido experimentalmente, confirmando que este é o 

melhor modelo para explicar o equilíbrio de adsorção de E2 e EE2 pelo adsorvente CCS 

(Figura 50a e b). A capacidade máxima de adsorção encontrada pelo modelo de isoterma de 

Sips foi 7,4 e 7,9 mg g-1 para E2 e EE2, respectivamente, a 25°C. Diante desses aspectos, o 

modelo de Sips é válido para adsorção localizada sem interações adsorvato-adsorvato. Quando 

a concentração no equilíbrio (Ce) se aproxima de um valor baixo a isoterma de Sips 

efetivamente se reduz a Freundlich. Enquanto que, a alta Ce prevê a adsorção em monocamada 

característica de Langmuir.185,186,187 Assim, de acordo com os gráficos de isoterma obtidos, a 

alta Ce de Sips se aproxima da isoterma de Langmuir predizendo que a adsorção ocorre em 

monocamada. 
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Figura 50. Isotermas de adsorção para E2 (a) e EE2 (b). Condições: temperatura 25º C; massa 

adsorvente 30 mg; tempo de contato de 6 h. 
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Tabela 18. Parâmetros de equilíbrio para remoção de E2 e EE2 usando o CCS.  

Parâmetros de Equilíbrio (E2) (EE2) 

Langmuir   

Qmax (mg g-1) 8,20 8,64 

KL (L mg-1) 3,20 3,72 

R2
ajustado 0,9816 0,9789 

Ferro (mg g-1) 1,8521 1,4324 

Freundlich   

KF (mg g-1 (mg L-1)-1/n
F) 5,59 5,99 

nF  3,76 3,45 

R2
ajustado 0,8857 0,8776 

Ferro (mg g-1) 2,0015 1,9127 

Sips   

Qmax (mg g-1) 7,40 7,90 

KS (L mg-1) 8,12 8,80 

nS 0,6337 0,6983 

R2
ajustado 0,9988 0,9914 

Ferro (mg g-1) 1,8277 1,2381 

 

3.5. ESTUDO DE DESSORÇÃO 

 O estudo de dessorção de E2 e EE2 foi realizado conforme procedimento descrito 

anteriormente na Seção 4. A massa de adsorvente utilizada foi de 30 mg, concentração de 

estrogênio 1,0 mg L-1 e tempo de contato de adsorção de 6 h. Após a adsorção, foi deixado o 

adsorvente decantar e retirado todo sobrenadante. Em seguida, adicionou-se 20,0 mL de uma 

mistura acetonitrila:água em diferentes proporções (10 a 70% v/v) e um tempo de contato de 

30 min. Os dados experimentais (Figura 51) obtidos mostram que a proporção de eluente mais 

eficaz para eluir ambos os compostos foi aquela com 70% de acetonitrila. 

 O percentual de dessorção para ambos os estrogênios foi semelhante em todos os testes. 

Com 60% de acetonitrila o percentual de dessorção do E2 foi de 60,85% e do EE2 foi de 

63,25%, para 70% de acetonitrila o percentual de dessorção do E2 foi de 62,85% e do EE2 foi 

de 65,26%. O valor de percentual de dessorção ligeiramente menor para o EE2 ocorre 



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

100 

 

provavelmente devido a presença do grupo etinil em sua estrutura, contribuindo para um 

aumento da força de interação com o CCS e dificultando um pouco a dessorção do mesmo. 

 

 

Figura 51. Percentual de dessorção em função do percentual de acetonitrila. Condições: 

temperatura 25º C; massa adsorvente 30 mg; concentração inicial de estrogênio 1,0 mg L-1. 

 

3.6. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 As melhores condições experimentais para saturação dos sítios disponíveis na superfície 

do adsorvente com relação ao pH, massa de adsorvente e tempo de contato foram estabelecidas. 

A faixa ótima de pH inicial para a remoção de E2 e EE2 foi de 2,0 a 11,0, e a quantidade de 

massa de adsorvente mais adequada para a remoção dos estrogênios foi 30 mg (1,5 g L-1). 

Ambos os estrogênios em contato com o adsorvente atingiram o equilíbrio após 3,5 h de tempo 

de contato. 

 O comportamento de adsorção de E2 e EE2 foi muito semelhante em praticamente todas 

as condições de adsorção (pH, massa de adsorvente, tempo de contato, capacidade máxima de 

adsorção e percentual de dessorção), pelo fato dos estrogênios apresentarem estruturas 

similares. 

 Entre os modelos cinéticos aplicados para investigar o processo de adsorção, o modelo 

cinético de ordem geral foi o que apresentou o melhor ajuste devido aos bons valores dos 

parâmetros R2, R2
ajd e Ferro para ambos os estrogênios. Quanto às isotermas, o modelo de Sips 
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foi o modelo que melhor se ajustou aos dados experimentais. A alta Ce de Sips se aproximou 

da isoterma de Langmuir predizendo que a adsorção ocorreu em monocamada. 

 Todos os experimentos demonstraram percentuais de remoção dos estrogênios 

superiores a 96%. As possíveis interações envolvidas na adsorção dos estrogênios pelo CCS 

são: formação de ligações de hidrogênio entre adsorventes e EDC, interação hidrofóbico-

hidrofóbico, formação de ligação - entre estrogênios e o CCS e/ou formação de complexo 

doador-receptor, entre outras. 

 Diante destes aspectos, a continuação do trabalho deu-se pela preparação de cartuchos 

de extração em fase sólida (SPE) a partir deste carvão como adsorvente para remoção e 

recuperação de E2 em solução aquosa. Optou-se pelo E2, pois ele é um metabólito primário e 

apresenta o maior potencial estrogênico quando comparado aos outros estrogênios naturais e 

sintéticos. 
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CAPÍTULO III-IV 

4. REMOÇÃO DE 17 β-ESTRADIOL POR EXTRAÇÃO EM FASE 

SÓLIDA (SPE) EMPREGANDO O CARVÃO DE CAFÉ/SERRAGEM 

(CCS) 

4.1. OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SPE 

 A extração em fase sólida (SPE) é uma técnica de extração simples, rápida e que requer 

pequenas quantidades de solvente. Os materiais adsorventes mais usados como fase sólida em 

cartuchos de SPE comerciais são octadecilsilano (C18), octasilano (C8), alumina, silicato de 

magnésio (Florisil), polímeros (estireno-divinilbenzeno como XAD-2 e PRP-1), fenilsilano, 

cicloexilsilano, entre outras.167,168 No entanto, na literatura encontram-se diversos trabalhos 

referentes a utilização de novos materiais como adsorventes em dispositivos SPE. Alguns destes 

materiais utilizados como adsorventes em cartuchos de SPE são: polímeros molecularmente 

impressos fabricados a partir de quitosana,211 polímero imobilizado em metal;212 compósito 

polimérico dopado com líquido iônico;213 nanotubos de carbono214,169,215 e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas,170,171,216 carvão ativado comercial,172 entre outros. 

 Diante destes aspectos, como já existem alguns trabalhos de preparação de cartuchos de 

SPE com nanotubos de carbono e carvão ativado comercial, sugere-se aplicar o carvão CCS 

como um adsorvente alternativo em cartucho de extração em fase sólida, pois conforme os 

resultados de adsorção, este adsorvente apresentou percentuais de remoção de E2 acima de 

96%. Com isso foram preparados dispositivos de SPE (Figura 52) e foram realizados testes 

preliminares de remoção de E2. 

 

  

Figura 52. Aparato experimental e imagem ampliada do dispositivo de SPE preparado. 
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 Primeiramente, foram realizados os testes de extração em fase sólida de E2 empregando 

diferentes massas de CCS e esse resultado está apresentado na Figura 53a. De acordo com os 

dados apresentados, 50 mg de adsorvente já são suficientes para remover eficientemente o E2, 

com percentual de remoção próximo a 100%. Além disso, observou-se que aumentando a 

quantidade de massa de carvão o percentual de remoção se mantém praticamente constante. 

Sendo assim, 50 mg de adsorvente foram satisfatórios para remover/concentrar eficientemente 

o estrogênio. 

 De acordo com a literatura,217,104,209 alguns autores relatam que as interações entre 

carvões e compostos aromáticos podem ocorrer por diferentes formas: por meio da formação 

de um complexo doador-receptor, ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals e interação 

hidrofóbico-hidrofóbico. Todas estas interações devem ser levadas em conta para explicar os 

dados experimentais de adsorção. 

 A escolha de um solvente orgânico como eluente na técnica SPE desempenha um papel 

importante na eluição dos analitos do adsorvente.218,219 Como algumas interações envolvidas 

na adsorção de E2 são forças fracas as moléculas orgânicas são facilmente eluídas a partir da 

fase sólida por um solvente como metanol ou acetonitrila.101 Dentro deste contexto, foram 

realizados testes de recuperação de E2 com metanol e acetonitrila, onde foi observado que o 

solvente de eluição acetonitrila apresentou maior recuperação de estrogênio, assim os 

experimentos foram realizados com acetonitrila. 

 O efeito do solvente de eluição foi avaliado para a melhor massa de adsorvente (50 mg), 

com diferentes proporções de acetonitrila:água (20:80; 30:70; 40:60; 50:50; 60:40; 70:30; 

80:20; 90:10 e 100:100 (v:v)). Como pode ser observado na Figura 53b, os melhores resultados 

foram obtidos com uma mistura de acetonitrila:água 90:10 (v:v), onde o percentual de 

recuperação de E2 foi em torno de 65%. Por razões de solubilidade preferenciais do E2 em 

acetonitrila 90%, os efeitos de forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio e interações 

hidrofóbicas foram diminuídos com o aumento do solvente de eluição.205 Certamente, esta pode 

ser a razão pela qual a mistura acetonitrila:água 90:10 foi um solvente de eluição eficaz. 

 A Figura 54 apresenta o efeito da força iônica, o qual foi modificado pela adição de 

NaCl (0,003; 0,005; 0,01 e 0,02 mol L-1), na remoção de E2 por SPE. Como pode ser visto nesta 

figura, para todas as concentrações de sal estudadas a remoção de E2 foi eficiente. Em geral, a 

presença de NaCl reduz a solubilidade dos analitos em água,205 fazendo com que a interação 

hidrofóbica entre E2 e CCS ocorra mais facilmente. 
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Figura 53. Efeito da massa de adsorvente em função do percentual de remoção de E2 (a) e 

efeito do solvente de eluição no percentual de recuperação de E2 para a massa de adsorvente 

50 mg (b). Condições: fluxo 1 mL min-1; concentração inicial de E2 1,0 mg L-1; volume de 

solução de estrogênio 5,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL (acetonitrila:água v:v). 

 

 

Figura 54. Efeito da concentração de sal (NaCl) em função do percentual de remoção de E2 

por SPE. Condições de extração: adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial 

de E2 1,0 mg L-1 e volume de amostra 5,0 mL. 

 

 A Figura 55a apresenta o efeito da força iônica (concentração de NaCl) na extração de 

E2 por SPE. De acordo com os resultados foi possível observar que, acima de 30% de 
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acetonitrila, os maiores percentuais de recuperação/eluição de E2 foram para a concentração de 

sal 0,003 mol L-1 de NaCl. Com o aumento da quantidade de NaCl observou-se uma diminuição 

no percentual de recuperação de 17β-estradiol. De acordo a literatura,205 quando uma maior 

quantidade de sal é adicionada à solução, a complexação de subunidades de elétrons  do carvão 

com cátions pode ser formada através de cátion-interação  e centros ativos parciais podem ser 

ocupados, levando a uma menor extração do analito. Assim, como a concentração de NaCl 

0,003 mol L-1 apresentou os maiores percentuais de eluição de E2, foi avaliado o efeito do 

solvente de eluição com maior quantidade de acetonitrila para essa concentração de sal. A 

Figura 55b apresenta este efeito. 

 De acordo com a Figura 55b, o melhor resultado foi para a mistura acetonitrila:água 

90:10, onde o percentual de eluição de E2 foi em torno de 67%, corroborando com o resultado 

encontrado na Figura 53b. Contudo, com a presença de NaCl 0,003 mol L-1 teve-se um leve 

aumento no percentual de eluição de E2. Diante destes aspectos, os demais experimentos foram 

realizados com a concentração de sal 0,003 mol L-1. 

 

  

Figura 55. Efeito da concentração de sal (NaCl) na extração de E2 (a) e efeito do solvente de 

eluição no percentual de recuperação de E2 para a concentração de NaCl 0,003 mol L-1 (b). 

Condições de extração: adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 1,0 

mg L-1; volume de amostra 5,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL (acetonitrila:água 

v:v). 

 

 A Figura 56 apresenta o efeito do volume de eluente (acetonitrila:água 90:10 (v:v)) em 

função do percentual de recuperação de E2. A partir do resultado obtido, pode-se concluir que 
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5,0 mL de acetonitrila:água 90:10 (v:v) foi o volume de eluente que apresentou o maior 

percentual de recuperação de E2 (~ 66%), o qual está de acordo com os resultados anteriores. 

Desta forma, continuou-se utilizando um volume de solvente de eluição de 5,0 mL. 

 

 

Figura 56. Efeito do volume de eluente (acetonitrila:água 90:10 (v:v)) em função do percentual 

de recuperação de E2 (vermelho). Percentual de remoção de E2 (azul). Condições: massa de 

adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,5 mg L-1 e de NaCl 0,003 

mol L-1 e volume de amostra 5,0 mL. 

 

 A determinação do volume de quebra é um parâmetro muito importante que deve ser 

avaliado. Este é definido como o volume de amostra que pode ser percolado por meio do 

cartucho de SPE sem a perda do analito.220,221 Os volumes de quebra avaliados para o estrogênio 

E2 estão apresentados na Figura 57, onde os volumes de solução de E2 foram 25,0; 50,0; e 

75,0 mL. De acordo com os resultados, a capacidade de extração de E2 (b) diminui com o 

aumento do volume, corroborando com dados da literatura.205,220 Em geral, o percentual de 

recuperação de E2 (aproximadamente 60%) apresenta ligeira variação para volumes de solução 

de 17β-estradiol até 50,0 mL. O volume de amostra de 50,0 mL foi selecionado para os 

experimentos de reutilização do cartucho. 
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Figura 57. Efeito do volume de solução de E2 em função do percentual de remoção (a) e 

recuperação (b) de E2. Condições: massa de adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; 

concentração de NaCl 0,003 mol L-1; concentração inicial de E2 0,10 mg L-1 (azul) e         0,05 

mg L-1 (vermelho) e volume de solvente de eluição 5 mL (acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 

 

4.2. REUTILIZAÇÃO DO CARTUCHO PREPARADO 

 A reutilização dos cartuchos de SPE foi avaliada primeiramente para 3 dispositivos nas 

mesmas condições (Figura 58), onde foram realizados 4 ciclos de remoção e recuperação de 

E2 para cada dispositivo. Em seguida, foi avaliada a reutilização para mais 3 cartuchos sob as 

mesmas condições (Figura 59). Neste caso foram realizados 5 ciclos de remoção e recuperação 

de E2 para cada cartucho. Para as duas figuras o percentual de remoção de E2 foi 100% e para 

a recuperação de E2 os resultados estão expressos pela média e desvio padrão dos três 

dispositivos. 

 O condicionamento inicial dos cartuchos foi realizado com 1,0 mL de acetonitrila e 

equilibrado com 5,0 mL de água deionizada. Posteriormente, 50,0 mL de uma solução de 17β-

estradiol na concentração de 0,05 mg L-1 e 0,003 mol L-1 de NaCl foram adicionados a cada 

cartucho. Em seguida, a eluição do E2 foi realizada com 5,0 mL de acetonitrila:água 90:10 

(v:v). Após cada eluição foi realizado um novo condicionamento com 1,0 mL de acetonitrila e 

equilibrado com 5,0 mL de água deionizada. 
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Figura 58. Efeito dos ciclos de reutilização para 3 cartuchos de SPE preparados. Condições: 

massa de adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,05 mg L-1 e 0,003 

mol L-1 de NaCl; volume de amostra 50,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL 

(acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 

 

 

Figura 59. Efeito dos ciclos de reutilização para 3 cartuchos de SPE preparados. Condições: 

massa de adsorvente 50 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,05 mg L-1 e 0,003 

mol L-1 de NaCl; volume de amostra 50,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL 

(acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 
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 De acordo com as Figuras 59 e 60, foi observado que o percentual de recuperação de 

E2 se mantém praticamente constante nos 2 primeiros ciclos, logo a partir do terceiro ciclo é 

observado a ocorrência de um efeito de memória, com coeluição das moléculas de E2 

adsorvidas na fase sólida nos primeiros ciclos da reutilização. Isto significa que os dispositivos 

podem ser utilizados até 2 ciclos. Embora a capacidade de recuperação de E2 seja somente em 

torno de 60%, o percentual de remoção de E2 (100%) é eficiente em todos os ciclos. 

Provavelmente devido a algumas interações de maior força envolvidas. Em geral, as moléculas 

de E2 eluídas são aquelas que apresentam interações mais fracas com o carvão, como interações 

de Van der Waals. 

 Para uma melhor comparação com os cartuchos comerciais, foram preparados novos 

cartuchos, a partir das condições otimizadas anteriormente, em seringas maiores (6 mL) com 

200 mg de carvão CCS. Como a massa de adsorvente é maior, após diversos testes determinou-

se que o melhor condicionamento inicial seria com 4,0 mL de acetonitrila e equilibrado com 

20,0 mL de água deionizada. Posteriormente, 50,0 mL de uma solução de 17β-estradiol na 

concentração de 0,05 mg L-1 e 0,003 mol L-1 de NaCl foram adicionados a cada cartucho. Em 

seguida, a eluição do E2 foi realizada com 5,0 mL de acetonitrila:água 90:10 (v:v). Após cada 

eluição foi realizado um novo condicionamento com 1,0 mL de acetonitrila e equilibrado com 

5,0 mL de água deionizada. A Figura 60 apresenta o cartucho de 200 mg preparado. 

 

 

Figura 60. Imagem do cartucho de 200 mg preparado com o carvão de borra de café e serragem 

de eucalipto. 
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 A Figura 61 apresenta os ciclos de reutilização em função do percentual de remoção e 

recuperação de E2. Foi observado que o percentual de recuperação de E2 se mantém 

praticamente constante nos 3 primeiros ciclos, logo a partir do quarto ciclo é observado o efeito 

de memória com coeluição das moléculas de E2 adsorvidas na fase sólida nos primeiros ciclos 

da reutilização. Corroborando com o resultado da reutilização de cartuchos de 50 mg, porém 

com o aumento do volume do cartucho e da massa de CCS foi possível ter 1 ciclo a mais com 

percentual e recuperação de E2 constante. É importante ressaltar que nos 8 ciclos o percentual 

de remoção de E2 foi eficiente. 

 

 

Figura 61. Efeito dos ciclos de reutilização para 3 cartuchos de SPE preparados. Condições: 

massa de adsorvente 200 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,05 mg L-1 e 

0,003 mol L-1 de NaCl; volume de amostra 50,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL 

(acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 

 

4.3. COMPARAÇÃO DO CARTUCHO PREPARADO COM O CARTUCHO 

COMERCIAL 

 O cartucho comercial utilizado foi o OASIS (HLB 60 m) com 500 mg de fase sólida, 

obtido a partir da Waters (Milford, EUA). As características deste cartucho de acordo com o 

certificado de análise da empresa são: área específica 801 m2 g-1; diâmetro médio de poro    8,7 

nm; volume total de poro 1,36 cm3 g-1 e diâmetro médio de partículas 52,6 m. A fase sólida é 



Pós-Graduação em Ciência dos Materiais [PGCIMAT] – UFRGS 

111 

 

de equilíbrio hidrofílico-lipofílico e de fase reversa, a qual pode ser usada para todos os 

componentes (por exemplo: drogas e seus metabólitos polares).222 

 O condicionamento inicial do cartucho foi realizado com quantidades proporcionais ao 

aumento da massa da fase sólida, 10,0 mL de acetonitrila e equilibrado com 50,0 mL de água 

deionizada. Posteriormente 50,0 mL de uma solução de 17β-estradiol na concentração de   0,05 

mg L-1 e 0,003 mol L-1 de NaCl foram adicionados ao cartucho. Em seguida a eluição do E2 foi 

realizada com 5,0 mL de acetonitrila:água 90:10 (v:v). Após cada eluição foi realizado um novo 

condicionamento com 1,0 mL de acetonitrila e equilibrado com 5,0 mL de água deionizada. A 

Figura 62 apresenta o efeito dos ciclos de reutilização para o cartucho comercial de 500 mg, 

onde foram realizados 10 ciclos. De acordo com os resultados, observa-se que nos dois 

primeiros ciclos o cartucho foi eficiente tanto para a concentração de E2 como para a 

recuperação de E2. A partir do terceiro até o sexto ciclo observa-se um percentual de 

recuperação de E2 em torno de 90% e, no sétimo ciclo houve a coeluição das moléculas de E2 

adsorvidas na fase sólida entre o terceiro e sexto ciclos de reutilização. Como esperado para um 

cartucho comercial a recuperação/eluição de 17β-estradiol foi efetiva por dois ciclos. 

 

 

Figura 62. Efeito dos ciclos de reutilização para o cartucho de SPE comercial. Condições: 

massa de adsorvente 500 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,05 mg L-1 e 

0,003 mol L-1 de NaCl; volume de amostra 50,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL 

(acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 
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 O mesmo cartucho da Figura 62 foi utilizado mais 5 ciclos, mas para uma concentração 

inicial de E2 0,10 mg L-1. Como foi utilizado o mesmo cartucho pode ter ocorrido efeito de 

memória, com coeluição das moléculas de E2 que ficaram adsorvidas na fase sólida, por isso 

os percentuais de recuperação 100%. 

 

 

Figura 63. Efeito dos ciclos de reutilização para o cartucho de SPE comercial. Condições: 

massa de adsorvente 500 mg; fluxo 1,0 mL min-1; concentração inicial de E2 0,10 mg L-1 e 

0,003 mol L-1 de NaCl; volume de amostra 50,0 mL e volume de solvente de eluição 5,0 mL 

(acetonitrila:água 90:10 (v:v)). 

 

4.4. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 As melhores condições experimentais para extração em fase sólida com relação à massa 

de adsorvente, solvente de eluição, volume de eluente, força iônica, volume de quebra e 

reutilização dos cartuchos foram estabelecidas. As condições mais adequadas para remover 

eficientemente o 17β-estradiol e recuperar um percentual constante deste estrogênio em 

cartucho de 1 mL são: massa de CCS 50 mg, solvente de eluição 5,0 mL de acetonitrila:água 

90:10 (v:v), concentração de NaCl 0,003 mol L-1, volume de solução de E2 50,0 mL e 

reutilização 2 ciclos. Aumentando o volume do cartucho para 6 mL e massa de adsorvente para 

200 mg, a recuperação de E2 foi constante por 3 ciclos. 
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 Todos estes experimentos demonstraram que, embora o percentual de recuperação de 

E2 tenha sido somente em torno de 60%, os percentuais de remoção de E2 foram eficientes em 

todos os experimentos e todos os ciclos de reutilização dos cartuchos. 

 Quando estes testes foram realizados com cartucho comercial de 500 mg, este 

apresentou percentual de recuperação de E2 totalmente efetivo por até 2 ciclos. Como 

geralmente os cartuchos comerciais são utilizados somente uma vez e descartados, o cartucho 

preparado também pode ser utilizado, desde que sejam feitas novas otimizações para aumentar 

a eluição de E2. Como perspectivas futuras para outros trabalhos, testar outros métodos de 

eluição do analito, como por exemplo: realizar a eluição por centrifugação, por ultrassom ou 

em maiores temperaturas. Por outro lado, as características do material preparado apresentam-

se adequadas para utilização deste material como um filtro em estações de tratamento de água. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSÕES FINAIS 

 Nesta tese de doutorado, prepararam-se novos materiais adsorventes para a remoção de 

estrogênios como o 17β-estradiol (E2) e o 17-etinilestradiol (EE2). A preparação de carvão 

ativado (CABM7) a partir do carvão de bagaço de maçã (CBM) proporcionou um aumento na 

sua capacidade adsorvente para a remoção de estrogênios quando comparado ao adsorvente de 

bagaço de maçã gala in natura (AMG). Apesar disso, a remoção não foi completa, sendo ainda 

necessário alterar seu método de preparo para a sua utilização como adsorvente. Já ocarvão 

(CCS) e carvões ativados (CACS7 e CACS10) de borra de café e serragem de eucalipto, 

apresentaram remoção totalmente efetiva dos estrogênios. Estes últimos apresentaram grande 

aplicabilidade para adsorção dos estrogênios. 

 Comparando os carvões ativados CACS7 e CACS10 com o comercial CACM, apesar 

dos carvões preparados apresentarem área específica menor do que CACM, quando aplicados 

na remoção de E2, nas concentrações estudadas, CACS7 e CACS10 apresentam o mesmo 

percentual de remoção de 17β-estradiol do CACM. E quanto à dessorção de E2 os adsorventes 

preparados, apresentam percentuais de recuperação de E2 superiores ao do carvão ativado 

comercial. 

Os resultados de SPE, empregando o carvão (CCS) como adsorvente, demonstraram 

que, embora o percentual de recuperação de 17β-estradiol tenha sido somente em torno de 60%, 

os percentuais de remoção de E2 foram 100% em todos os ciclos de reutilização do cartucho 

preparado. 

Com os resultados obtidos nesta tese pode-se notar o grande potencial existente na 

reutilização de resíduos agroindustriais para a fabricação de adsorventes de carvão e carvão 

ativado. O valor negligenciável desses resíduos e a alta demanda de métodos capazes de 

remediar corpos d’água são fatos importantes que podem ser considerados, porém esses 

materiais podem ainda ser utilizados para a fabricação de cartuchos de extração em fase sólida 

ou filtros para tratamento de água. 
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