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RESUMO 

 

 A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) vem aumentando a cada ano 

no País, sendo a fração orgânica normalmente responsável por mais da metade da 

quantidade total de RSU gerada. Entre as alternativas existentes para o 

aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, destaca-se a digestão anaeróbia, 

uma solução atrativa, tendo em vista que há produção de biogás durante o 

processo. Entretanto, para que suas possibilidades de aplicação sejam mais 

abrangentes, é necessário que o biogás seja purificado e posteriormente submetido 

a um processo de upgrade, a fim de que adquira características similares ao do gás 

natural. O presente trabalho teve como objetivo sintetizar Carbonos Ativados (CAs) a 

partir de endocarpo de coco seco (Cocos nucifera), de coco babaçu (Orbignya 

speciosa) e a partir de vagem de flamboyant (Delonix regia) por meio de ativação 

com dióxido de carbono em única etapa. As características texturais das amostras 

foram determinadas por meio de isotermas de adsorção de N2 a -196 °C. Os maiores 

valores de área superficial específica e volume de microporos foram obtidos para o 

bioadsorvente sintetizado a partir do coco seco, com valores de 1452 m2/g e 0,60 

cm3/g, respectivamente. Foram selecionados os CAs de coco seco e de coco 

babaçu para a análise de suas eficiências na separação de misturas CO2/CH4 para 

aplicação no upgrade de biogás. Para tanto, ensaios de equilíbrio de adsorção dos 

componentes puros (CO2 e CH4) e da mistura (30% vol. CO2, 70% vol. CH4) foram 

realizados a 20 °C utilizando uma balança de suspensão magnética. A capacidade 

de adsorção de CO2 pouco se diferenciou entre as duas amostras, apresentando o 

CA de coco seco melhores resultados. Essa amostra apresentou valores bem 

maiores de captura de metano a pressões acima de 3,0 bar.  Os dados 

experimentais foram comparados com os obtidos pelo ajuste do modelo de Tóth e 

da IAST (Teoria da Solução Adsorvida Ideal) para os dados mono e 

multicomponentes, respectivamente. Os ajustes de Tóth foram bastante precisos, 

enquanto os da IAST se adequaram moderadamente. As seletividades das amostras 

para o CO2 em relação ao CH4 foram determinadas e comparadas com a de outros 

adsorventes comerciais. O CA do coco seco apresentou resultados melhores que o 

coco babaçu a baixas pressões, com valor de seletividade de 4,2 a 1,0 bar, 

indicando ser um material competitivo para a aplicação proposta. 

 



 
 

Palavras-chave: carbono ativado; coco seco; coco babaçu; upgrade de biogás; 

adsorção de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The generation of Municipal Solid Waste (MSW) is increasing every year 

in Brazil, being the organic matter responsible for more than half of the total MSW 

generated. Among the current alternatives to the use of organic solid waste, the 

anaerobic digestion is the most attractive as biogas production occurs in the process. 

Nevertheless, to increase its usage possibilities, biogas has to be purified and 

upgraded, in order to acquire characteristics similar to that of natural gas. The 

present work aims to prepare activated carbons (ACs) from coconut endocarp 

(Cocos nucifera), babassu coconut (Orbignya speciosa) and flamboyant pods 

(Delonix regia) by one step CO2 activation. The textural characteristics were 

determined by N2 adsorption isotherm at -196 °C. The best results of BET surface 

area and micropore volume were obtained for bioadsorbent synthesized from 

coconut shell, with values of 1452 m2/g and 0.6 cm3/g, respectively. ACs from 

coconut shell and babassu coconut were selected to analyze their efficiency in 

CO2/CH4 separation mixture for biogas upgrading application. Therefore, pure 

component (CO2 and CH4) and mixture (30% vol. CO2, 70% vol. CH4) adsorption 

equilibria were performed at 20 °C using a magnetic suspension balance. The CO2 

adsorption capacity slightly differed between samples, presenting the AC from 

coconut shell better results. This sample had higher methane uptake above 

pressures of 3.0 bar. The experimental data were compared with the fit of Toth and 

IAST (Ideal Adsorbed Solution Theory) models for mono and multicomponent data, 

respectively. The Toth fitting was fairly accurate, while the IAST fit was moderate. 

The samples selectivity to CO2 over CH4 were calculated and compared with another 

commercial adsorbent. The AC from coconut shell presented better results than 

babassu coconut at low pressures, with a selectivity value of 4.2 at 1.0 bar, indicating 

to be a competitive material for the proposed application. 

Keywords: activated carbon; coconut shell; babassu coconut; biogas upgrading; 

CO2 adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) tem se tornado uma 

preocupação global constante. Estima-se que em torno de 1,84 bilhões de toneladas 

de RSU são gerados atualmente (D-WASTE, 2013). No caso do Brasil, foram 

gerados 78.583.405 toneladas de resíduos em 2014 (ABRELPE, 2014). 

Normalmente, do total gerado, próximo ou pouco acima da metade corresponde à 

matéria orgânica (MO). Nesse país, por exemplo, a MO contribuiu com uma 

porcentagem de 51,4% em 2012 (ABRELPE, 2012).  

 Dessa forma, é necessário que sejam empregadas soluções para o 

reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, visando não só à melhoria na 

gestão dos RSU, como também ao aumento da expectativa dos aterros sanitários. 

 Entre as alternativas existentes, a mais atrativa é a digestão anaeróbia 

(DA), que tem sido aplicada com sucesso em diversas atividades antropogênicas, 

como aproveitamento de resíduos agrícolas, tratamento de efluentes industriais, 

digestão de estrume de animais e na gestão de aterros sanitários (ABATZOGLOU; 

BOIVIN, 2008). Uma das principais vantagens desse processo é a geração de 

biogás, um subproduto que, por ser constituído predominantemente de metano, 

pode ser utilizado para a geração de energia. Seu uso e/ou produção também 

trazem vantagens, como: (i) prolonga a vida útil dos aterros sanitários; (ii) trata-se de 

uma fonte de energia renovável, podendo ser aplicada inclusive como combustível 

veicular e (iii) proporciona segurança local de abastecimento em países onde se 

consome mais gás natural do que produz (PETERSSON; WELLINGER, 2009; 

PERSSON; JÖNSSON; WELLINGER, 2006). 

  Uma das formas de tornar a aplicação do biogás mais abrangente é 

purificá-lo e submetê-lo a um processo de upgrade, ou seja, de remoção do dióxido 

de carbono, a fim de que adquira características similares ao do gás natural, 

resultando no produto comumente denominado de biometano. Dessa forma, poderá 

ser injetado em uma rede de gás natural e então utilizado para diversos fins, a 

depender da necessidade de cada sociedade (NIELSEN; OLESKOWICZ-POPIEL, 

2008). 

 Entre as técnicas existentes para o upgrade de biogás, umas das mais 

utilizadas é a adsorção, apresentando como vantagens a alta eficiência e relativo 

baixo consumo de energia (BIERNAT; SAMSON-BREK, 2011; ZHAO et al., 2010). 
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Para separação de misturas CO2/CH4 por meio de adsorção, muitos estudos têm 

focado no desenvolvimento de carbonos ativados, tendo em vista serem 

hidrofóbicos, apresentarem baixo calor de adsorção e possuírem baixo custo (BAE 

et al., 2008; TAGLIABUE et al., 2009). Portanto, sua aplicação no upgrade de biogás 

tem sido avaliada em todo o mundo. 

 Um assunto que também tem sido alvo de recentes pesquisas é a 

produção de carbonos ativados a partir de materiais lignocelulósicos, devido à sua 

elevada disponibilidade, baixo custo e potencialidade para a síntese de CAs 

(SAVOVA et al., 2001). 

 Diante disso, este trabalho teve como objetivo principal utilizar materiais 

lignocelulósicos como matéria-prima na síntese de carbonos ativados e avaliar suas 

eficiências para aplicação em upgrade de biogás. O principal intuito, portanto, foi o 

aproveitamento de resíduos ou materiais que não possuem valor econômico para 

viabilizar o uso do biogás como fonte de energia alternativa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Sintetizar carbonos ativados a partir de materiais lignocelulósicos, 

caracterizá-los e avaliar suas eficiências na separação de misturas de CO2/CH4 para 

fins de upgrade de biogás. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Produzir carbono ativado (CA) a partir de coco seco, coco babaçu e vagem de 

flamboyant por meio de ativação com CO2 em única etapa; 

 Realizar a caracterização textural dos CAs produzidos; 

 Avaliar as capacidades de adsorção de dióxido de carbono e de metano a 20 

°C de dois bioadsorventes preparados, bem como comparar com as do 

adsorvente comercial WV1050; 

 Realizar ensaios de equilíbrio de adsorção em mistura binária de dióxido de 

carbono e metano (30% vol./70% vol.), de forma a simular o biogás purificado, 

a 20 °C, de dois bioadsorventes sintetizados; 

 Comparar a eficiência dos materiais produzidos com o carbono ativado 

WV1050 na separação da mistura binária CO2/CH4 (30% vol./70% vol.) por 

meio de suas seletividades e capacidades de trabalho. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Biogás e suas formas de aproveitamento 

 

O consumo exacerbado e o incentivo à troca constante de bens de 

consumo têm contribuído, nas últimas décadas, para o desperdício dos mesmos e 

para o aumento da geração de lixo em diversos países no mundo.  

No Brasil, segundo pesquisas da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2013, 2014), a quantidade de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) aumentou, de 2013 a 2014, em 2,9%, gerando, nesse último 

ano, um total de 78.583.405 toneladas de resíduos.  
De acordo com essa mesma associação, do total de RSU coletados no 

País em 2012, 51,4% corresponde à matéria orgânica (MO). Valor semelhante 

também foi obtido por Oliveira (2015), que, na determinação da composição 

gravimétrica média dos resíduos sólidos domiciliares no bairro Pici em Fortaleza-CE, 

concluiu que 55,9% do total coletado corresponde a MO. 

Por essas porcentagens representarem mais da metade dos resíduos 

sólidos gerados, é viável que sejam empregadas soluções para o seu 

aproveitamento e, dentre elas, existem duas: a compostagem e a biodigestão 

anaeróbia. 

A compostagem consiste em um processo natural de decomposição 

biológica de materiais orgânicos pela ação de microrganismos, resultando como 

produto final um composto orgânico rico em húmus e nutrientes minerais, que pode 

ser utilizado na agricultura como um recondicionador de solos (Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal, 2001, p.124). 

Apesar de ser um tratamento eficaz, a compostagem apresenta alguns 

aspectos desvantajosos para a sua aplicação, como (Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal, 2001, p.127-128):  

 

a) Verificação da existência de mercado consumidor de composto 

orgânico na região;  

b) Necessidade de se eliminar materiais que contenham metais pesados, 

como borrachas, pilhas e baterias; 
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c) Dependência de fatores externos como temperatura, umidade e 

aeração para se obter um composto orgânico com o padrão mínimo de 

qualidade para comercialização; 

d) Disponibilidade de área suficiente para implantação do pátio de 

compostagem. 

 

A outra solução de aproveitamento, a biodigestão anaeróbia, consiste na 

degradação de matéria orgânica por um consórcio de microrganismos na ausência 

de oxigênio. Baseado nos aspectos ambiental, econômico, social e tecnológico, o 

tratamento mais indicado para os resíduos sólidos orgânicos (rurais ou urbanos) é a 

biodigestão, alternativa que inclusive tem seu uso incentivado pelo governo federal e 

é abordada no Guia para elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos do 

Ministério do Meio Ambiente, conforme trecho abaixo (RESÍDUOS..., 2013): 

 
A biodigestão é uma tecnologia limpa, já com uso significativo no 

tratamento do esgoto urbano no Brasil e uso crescente no tratamento de 
resíduos sólidos de criadouros intensivos, principalmente de suínos e 
bovinos. Pode ser utilizada como alternativa de destinação de resíduos 
sólidos e redução de suas emissões prejudiciais. O Decreto 7.404, 
regulamentador da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabeleceu que, 
para esta nova tecnologia, não será necessário aguardar regulamentação 
específica dos ministérios envolvidos (BRASÍLIA, 2011, p. 252). 

 
A digestão anaeróbia (DA) tem sido aplicada com sucesso em diversas 

atividades antropogênicas, como aproveitamento de resíduos agrícolas, 

estabilização do lodo de esgoto, tratamento de efluentes industriais, digestão de 

estrume de animais em fazendas e na gestão de aterros sanitários (ABATZOGLOU; 

BOIVIN, 2008; PERSSON; JÖNSSON; WELLINGER, 2006). 

Segundo Ward et al. (2008), a DA possui vantagens em relação a outras 

formas de tratamento de resíduos, e, dentre elas, pode-se citar a produção de 

biogás, que, por ser rico em gás metano, é uma fonte de energia e pode ser 

aproveitado de forma similar ao gás natural, bem como para a produção de energia 

elétrica e de calor. 

O biogás é composto essencialmente de metano (CH4) e dióxido de 

carbono (CO2), podendo apresentar quantidades bem menores (traços) de sulfeto de 

hidrogênio (H2S), amônia (NH3), nitrogênio (N2), água (H2O), hidrogênio (H2), 

oxigênio (O2), compostos orgânicos de silício (ex.: siloxanos), compostos 

halogenados, entre outros (PERSSON; JÖNSSON; WELLINGER, 2006).  
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Sua composição química varia de acordo com o resíduo a ser tratado e 

com as condições em que o processo de digestão ocorre (JÖNSSON et al., 2003). 

Na Tabela 01 estão resumidas composições de biogás provenientes de diferentes 

fontes, extraídas da literatura (ALLEGUE; HINGE, 2012).  

  

Tabela 01 – Composição do biogás proveniente de diferentes fontes 

Componentes 
Resíduos 
Sólidos 
Urbanos 

Águas 
residuais 

Agricultura/ 
Resíduos de 

animais 

Resíduos de 
indústria 

alimentícia 

Aterros 
sanitários 

CH4 (%vol.) 50 – 602 

61 – 651 
60 – 752 
55 – 773 
55 – 655 

55 – 581 
60 – 752 
50 – 703 
60 – 706 

682 
50 - 753 

47 – 571 
45 – 703 
40 – 704 
45 – 555 

CO2 (%vol.) 
34 – 382 

 

36 – 381 
19 – 332 
30 – 453 
35 – 455 

37 – 381 
19 – 332 
30 –503 
30 – 406 

262 
 

37 – 411 
35 – 403 
30 – 604 
30 – 405 

N2 (%vol.) 0 – 52 
< 21 
<12,6 

< 12 
< 1 – 21 

< 33 
 

< 1 – 171 
< 33 

3 – 54 
5 – 155 

O2 (%vol.) 0 – 12 
< 11 

<0.52 
< 11 

<0.52 
 

< 11 
< 0,23 
0 – 34 

H2 (%vol.)     0 – 54 

H2S (ppm) 70 – 6502 

700 – 
28002 
150 – 
30003 

635 

2100 – 70002 
32 – 1691 
3 – 10001 

2802 
< 21,500 

36 – 1151 
10 – 2003 

0 – 
20.0004 

15 – 4275 

NH3   
50 – 1002 

mg/m3 
 5 ppm 

1
Delsinne, 2010; 

2
Naskeo Environnment, 2009; 

3
Lampe, 2006; 

4
El-Fadel, 1997; 

5
Rasi, 2009 

Fonte: Adaptado de Allegue e Hinge (2012). 

 

O biogás proveniente de aterros sanitários, por exemplo, pode conter 

mais de 500 contaminantes diferentes, como compostos halogenados e aromáticos, 

o que dificilmente ocorre com o gás que é produzido a partir de lodo de esgoto ou 

resíduos orgânicos (PERSSON; JÖNSSON; WELLINGER, 2006). 

Independente das condições de processo, o metano é o principal 

constituinte do biogás, e seu elevado potencial energético pode ser aproveitado de 

diversas formas, que são abordadas a seguir. 
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3.1.1 Aproveitamento energético do biogás 

 

Os principais meios de aproveitamento do biogás são a geração de 

energia elétrica e de calor e sua utilização como biometano. 

Para a produção de energia térmica, o biogás pode ser queimado em 

caldeiras, fornos, aquecedores, e o calor da combustão é empregado, por exemplo, 

para aquecer água ou gerar vapor, dependendo da necessidade do processo. Para 

a geração de energia elétrica, o gás pode ser usado diretamente em motores a 

combustão interna (motor ciclo Otto, Diesel, turbinas), os quais movem geradores 

que convertem energia mecânica em eletricidade. Também pode ser aplicado em 

plantas de cogeração, ou seja, de produção combinada de calor e energia (CHP) 

(ABATZOGLOU; BOIVIN, 2008; PLOMBIN; HUGOSSON, 2003). 

O biogás ainda pode ser utilizado como combustível veicular ou como um 

substituto do gás natural, conhecido também como biometano. Além disso, o metano 

proveniente do biogás pode ser aplicado em processos industriais e como matéria-

prima na indústria (PETERSSON; WELLINGER, 2009). 

Outra possibilidade é o seu uso em fogões, motores, lâmpadas e 

geladeiras a gás, se tornando uma das fontes energéticas mais econômicas e de 

fácil aquisição pelas propriedades rurais (CASSINI et al., 2003). 

No aspecto ambiental, o seu uso e/ou produção possuem diversas 

vantagens, como (PETERSSON; WELLINGER, 2009): 

 

a) Pode substituir combustíveis fosseis, diminuindo a dependência do 

homem de fontes não-renováveis de energia;   

b) Reduz a quantidade de metano lançada na atmosfera, no caso de 

aterros controlados e lixões; 

c) Trata-se de uma fonte de energia renovável; 

d) Simultaneamente à produção do biogás, há outro subproduto, o lodo, 

que posteriormente pode ser utilizado como fertilizante. 

e) Prolonga a vida útil dos aterros sanitários, uma vez que a matéria 

orgânica não será mais despejada nesses locais. 

 

Outro benefício relevante é que, se usado como combustível veicular, 

assim como o gás natural, o biogás reduz as emissões de monóxido de carbono, de 
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óxidos de nitrogênio, de hidrocarbonetos e de gás carbônico, quando comparado 

aos derivados de petróleo (PLOMBIN; HUGOSSON, 2003). 

Essas vantagens ambientais, aliadas à preocupação de diversos países 

quanto ao aquecimento global, têm contribuído para o avanço no consumo do 

biogás como fonte de energia.  

A Comissão Europeia, por exemplo, propôs políticas climáticas e 

energéticas na UE para (1) a redução das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE), (2) o aumento na contribuição das energias renováveis no consumo total e 

(3) a melhoria na eficiência energética. Pretende-se alcançar em cada um desses 

três objetivos um aumento de 20%, também conhecidas como metas 20-20-20 e de 

prazo até 2020. Em 2014, esses mesmos objetivos também foram definidos para 

2030, porém com porcentagens diferentes e, para 2050, há proposta de redução nas 

emissões de GEE em, no mínimo, 80%, comparado ao ano de 1990. 

Por conta principalmente da política relacionada ao aumento no emprego 

de energias renováveis, segundo Nielsen e Oleskowicz-Popiel (2008), não há dúvida 

de que a maior parte dessa energia será produzida a partir da agricultura e 

silvicultura na União Europeia, ou seja, a biomassa será convertida em 

biocombustíveis gasosos, líquidos e sólidos. No caso do biogás, as previsões são 

otimistas, e, conforme os autores, no mínimo 25% de toda a bioenergia no futuro 

poderá ser originada do biogás.  

A forma mais eficiente de integrá-lo no setor energético europeu é 

aprimorar sua qualidade para que adquira características similares ao gás natural e 

injetá-lo na rede. Isso permite que a rede de gás conecte a unidade de produção a 

áreas densamente povoadas, o que habilita o acesso do gás a novos usuários, e 

aumenta a possibilidade de utilizá-lo de diversas maneiras, dependendo da 

necessidade da população (NIELSEN; OLESKOWICZ-POPIEL, 2008; PERSSON; 

JÖNSSON; WELLINGER, 2006).  

Além disso, a injeção de biogás na rede melhora a segurança local de 

abastecimento, o que é um aspecto importante, pois a maioria dos países consome 

mais gás do que produz (PERSSON; JÖNSSON; WELLINGER, 2006). 

Essa opção de aproveitamento tem se expandido em diversos países da 

Europa, estando a Alemanha na liderança em produção de biogás e biometano, 

conforme mostra a Tabela 02.  
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Tabela 02 – Quantidade de plantas de biometano, de plantas que alimentam a rede e de plantas de biogás a partir 
de fontes orgânicas (aterro sanitário, água residual, agricultura e resíduos orgânicos) em alguns países europeus 

Fonte: Adaptado de Strauch, Krassowski e Singhal (2013). 

 

Entretanto, não é somente na UE que existem incentivos para a produção 

do biogás. Países como Estados Unidos, China, Índia, Paquistão, Bangladesh, além 

de outros situados no continente africano, possuem plantas de biogás em operação 

para fins domésticos.   

Já no Brasil, a produção ainda é bastante tímida, com total de 24 plantas 

de biogás (IEA Bioenergy Task 37, 2014). 

De acordo com Nielsen e Oleskowicz-Popiel (2008), as previsões para 

uma utilização bastante versátil do biogás são prósperas. Entretanto, para que suas 

possibilidades de aplicação sejam mais abrangentes, é necessário que o biogás 

seja purificado e submetido a algum tipo de tratamento para atingir a qualidade 

requerida.  

Os processos de tratamento de biogás mais usuais são listados e 

comentados a seguir. 

 

3.2 Métodos de tratamento do biogás 

 

De acordo com Ryckebosch ,Drouillon e Vervaeren (2011), o tratamento 

do biogás geralmente possui duas etapas. A primeira é o processo de limpeza ou 

purificação, na qual são removidos contaminantes, como sulfeto de hidrogênio, 

 País Plantas de 
biometano 

Plantas de 
biometano que 
alimentam a rede 

Plantas de biogás total 
(gás de aterro, de lodo 
e da agricultura) 

Agricultura Resíduos 
Orgânicos 

Lodo Gás de 
aterro 

    Áustria 10 7 503  300 55 134 14 

 Croácia - - 12 9 - 2 1 

 França 3 1 269 40 98 60 71 

 Alemanha 107 105 9200  7400 100 1700 - 

 Hungria 1 - 58 36 - 14 8 

 Itália - 2 810 498 32 60 220 

 Holanda 21 21 235 98 21 75 41 

 Polônia - - 219 30 2  200 - 

   Eslováquia - - 57 34 4 10 9 

 Reino Unido 2 2 360 60 - 100 >200 

 Suécia 47 8 229 14 23 135 57 

 Suíça 17 15 600 140 - 460 - 

 TOTAL 208 161 12552 8659 335 2950 621 
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amônia, água e siloxanos, pois podem levar à corrosão equipamentos em que o 

biogás é utilizado, como motores e turbinas. A segunda etapa consiste em um 

processo de upgrade, em que o CO2 é removido a fim de enquadrar o produto 

conforme as especificações do Índice de Wobbe (HAGEN et al., 2001; PERSSON, 

2003).  

Diferentes etapas de tratamento do biogás podem ser necessárias, 

dependendo da qualidade requerida, que, por sua vez, depende do seu uso final. 

Para aplicação como combustível veicular ou para injeção na rede de gás 

natural, por exemplo, é preciso que o biogás seja submetido ao processo de 

upgrade (PETERSSON; WELLINGER, 2009). Dessa forma, devem-se realizar 

necessariamente as duas etapas de tratamento: a purificação e o upgrade.   

Será dada ênfase às principais tecnologias existentes para a remoção de 

dióxido de carbono: adsorção, separação por membranas, absorção (física e 

química) e separação criogênica. 

 

 Adsorção por meio da tecnologia PSA 

 

Pressure Swing Adsorption (PSA) é uma das técnicas mais utilizadas para 

a produção de biometano (BIERNAT; SAMSON-BREK, 2011). O método consiste 

em uma coluna recheada com adsorventes (ex.: carbono ativado, zeólita, sílica) 

para, no caso do biogás, adsorverem de forma seletiva o dióxido de carbono e 

permitir a passagem de metano (KRICH et al., 2005) .  

O processo é realizado a pressões moderadas e o material adsorvente é 

regenerado pela redução de pressão, daí o nome Pressure Swing Adsorption 

(LIMDBERG, 1998 apud PERSSON, 2003). 

Uma planta de PSA possui diversas colunas, geralmente quatro, que 

operam nestes ciclos alternados: adsorção, despressurização, regeneração e 

pressurização. Quando o material adsorvente fica saturado, o fluxo de gás é 

direcionado para a próxima coluna, enquanto ocorre a redução da pressão para 

regenerar a anterior. Primeiramente, a pressão é reduzida até atingir a pressão 

atmosférica e o gás liberado nessa fase, por conter quantidades significativas de 

CH4, é reinjetado na alimentação; depois, em outra coluna, a pressão se reduz até 

próximo do vácuo, liberando um gás que contém CO2 principalmente, o qual é 
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liberado para a atmosfera ou recirculado para o biodigestor (ALLEGUE; HINGE, 

2012).  

As vantagens do PSA são a alta eficiência (> 97% CH4) e o baixo 

consumo de energia. Já a principal desvantagem é a necessidade de uma etapa 

preliminar para a remoção de H2S do biogás (ZHAO et al., 2010). 

Dentre diversas tecnologias existentes para a separação de misturas 

CO2/CH4, a adsorção é considerado um dos métodos mais eficientes em termos de 

baixo custo e de boa performance (HAO; LI; LU, 2011). 

 

 Absorção Física 

 

 Com água 

 

Entre as técnicas mais populares para o upgrade do biogás está a 

absorção por meio de água, que se baseia no fato de o CO2 ser mais solúvel nesse 

meio do que o CH4, especialmente a baixas temperaturas e/ou elevadas pressões 

(BIERNAT; SAMSON-BREK, 2011).  

O processo consiste em uma coluna que contém recheio (material 

utilizado para aumentar a superfície de contato entre gás e líquido), na qual o 

biogás, pressurizado, entra pela base da coluna e a água é alimentada pelo topo, 

sendo o processo operado em fluxo contracorrente. A água, quando sai do 

processo, contendo CO2 adsorvido, pode ser regenerada e recirculada para a coluna 

de absorção (ZHAO et al., 2010). 

A regeneração é realizada por despressurização ou diminuição da 

temperatura da água, de forma a obter uma diferença significativa de solubilidade 

entre dióxido de carbono e metano. O gás contendo CO2 é liberado para a atmosfera 

e o gás rico em CH4 é recirculado para o processo (BIERNAT; SAMSON-BREK, 

2011; ZHAO et al., 2010). 

Entre as vantagens dessa técnica pode-se citar a capacidade de remoção 

tanto de CO2 quanto de H2S e a ausência de insumos químicos necessários para o 

processo. A desvantagem é que há demanda de grande quantidade de água, 

mesmo quando se realiza a regeneração do absorvente e o elevado consumo de 

energia (ZHAO et al., 2010). 
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 Com solventes orgânicos 

 

Esse processo é similar ao anterior, entretanto, utiliza-se como 

absorvente, um solvente orgânico, como o polietilenoglicol, que possui uma 

solubilidade maior que a água para o dióxido de carbono. Junto a esse composto, 

também podem ser removidos sulfeto de hidrogênio, oxigênio, água e nitrogênio. 

Essa técnica é muito menos utilizada que a absorção com água (BIERNAT; 

SAMSON-BREK, 2011).  

 

 Absorção química 

 

Esse processo é baseado no mesmo princípio que a absorção física. O 

biogás é mantido em contato com o absorvente, em geral a elevadas pressões, e os 

componentes indesejáveis são adsorvidos no líquido. Porém, ao invés da simples 

dissolução, o absorvente reage quimicamente com esses compostos (HAGEN et al., 

2001). 

Como exemplo de absorventes pode-se citar a monoetanolamina (MEA), 

dietanolamina (DEA), diglicolamina (DGA), entre outros compostos de amina. Como 

a reação é reversível, o absorvente é regenerado e empregado no processo 

novamente. A reação química geral entre compostos de amina e dióxido de carbono 

é a seguinte (CEBULA, 2009): 

 

RNH2 + CO2 → RNHCOO- + H+ 

 

Segundo Cebula (2009), o carbamato resultante pode ser decomposto 

com a temperatura. Dessa forma, para a regeneração das soluções de amina, são 

aplicadas temperaturas elevadas, deslocando o sentido da reação para a esquerda, 

ou seja, de formação do composto de amina.  

As vantagens dessa técnica são alta eficiência, remoção completa de H2S 

e possibilidade de operar a baixas pressões. Já a desvantagem é a necessidade de 

produtos químicos como absorvente e, consequentemente, de um tratamento após 

seu uso final, além da demanda de energia para a sua regeneração (ZHAO et al., 

2010). 
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 Separação por membranas 

 

O princípio dessa tecnologia é que alguns componentes do biogás, como 

CO2, H2S e NH3 são transportados através de uma fina membrana (< 1 mm), 

enquanto outros, CH4 neste caso, são retidos. O transporte de cada composto 

ocorre pela diferença de pressão parcial na membrana e é bastante dependente 

também da permeabilidade do componente na mesma. A permeabilidade é uma 

função direta da solubilidade química dos componentes a serem removidos na 

membrana. Dessa forma, a diferença de permeabilidade entre CO2 e CH4 deve ser 

alta para se obter alta pureza e recuperação de metano (HAGEN et al., 2001). 

Segundo Zhao et al. (2010), as vantagens da separação por membranas 

são: pouca necessidade de manutenção, baixo consumo de energia e facilidade do 

processo. Entre as desvantagens pode-se citar baixo rendimento de metano e alto 

custo das membranas. 

 

 Separação Criogênica 

 

Como CH4, CO2 e outras impurezas se liquefazem em faixas de 

temperatura/pressão diferentes, é possível produzir biometano por meio do 

resfriamento e compressão do biogás (RYCKEBOSCH; DROUILLON; VERVAEREN, 

2011). 

De acordo com Hagen et al. (2001), na separação criogênica, o biogás é 

comprimido, a aproximadamente 80 bar, em múltiplos estágios, ou seja, em uma 

série de compressores e trocadores de calor. O biogás é resfriado até - 45 °C e o 

dióxido de carbono, então condensado, é retirado em um separador. Depois, o gás é 

resfriado por volta de - 55 °C em trocadores de calor e depois expandido a 8-10 bar 

e aproximadamente - 110 °C em um vaso de expansão, no qual é atingido o 

equilíbrio de fases gás-sólido, consistindo a fase gasosa em mais de 97% em 

metano e a fase sólida em dióxido de carbono congelado. 

Na Holanda, um sistema criogênico é implementado em quatro etapas. O 

biogás é primeiramente comprimido a 1000 kPa e depois resfriado a - 25 °C. Então, 

H2S, água, siloxanos e outros contaminantes são removidos. A partir daí, o biogás é 

resfriado até - 55 °C, e o CO2 liquefeito é retirado. O gás remanescente é resfriado a 

- 85 °C, e o CO2 atinge a forma sólida. A fase gasosa é despressurizada e, após 



27 
 

odorização, pode ser injetada na rede de gás natural (WELINK; DUMONT; KWANT, 

2007 apud RYCKEBOSCH; DROUILLON; VERVAEREN, 2011). 

A principal vantagem da separação criogênica é a elevada pureza do 

biogás (99% CH4), enquanto a desvantagem é a necessidade de equipamentos de 

processo, como turbinas, trocadores de calor e compressores, que elevam o custo 

de operação e o capital inicial em relação às outras opções (ZHAO et al., 2010). 

As técnicas de absorção física/química e adsorção são as mais 

empregadas para realizar o upgrade do biogás, já que são mais antigas, e há maior 

experiência operacional comparado às outras. 

 

3.3 Adsorção de gases 

 

3.3.1 Aspectos Gerais 

 

O termo adsorção refere-se quando um sólido é exposto a um gás ou 

líquido e as moléculas desse fluido formam ligações e se aderem à superfície do 

sólido (YANG, 2006). Dessa forma, a adsorção é conhecida universalmente como o 

enriquecimento de um ou mais componentes na região entre duas fases (sólido-

fluido), e o efeito global é dependente, portanto, da extensão dessa área interfacial 

(ROUQUEROL, 1999).  

Já a dessorção é o processo inverso, no qual as moléculas adsorvidas 

retornam ao fluido. Desse modo, denomina-se equilíbrio de adsorção quando, em 

certo intervalo de tempo, ocorre um equilíbrio dinâmico entre as moléculas 

adsorvidas e dessorvidas. Isso quer dizer que, se esse fluxo de moléculas para ou a 

partir da superfície do sólido não se equivalem, significa que há um processo de 

adsorção ou dessorção, termos esses que indicam, portanto, a direção na qual o 

equilíbrio se aproximou (KELLER E STAUDT, 2005; ROUQUEROL, 1999). 

Dentro do contexto desse fenômeno, define-se (1) adsorvente como 

sendo o sólido que possui superfícies interna e externa expostas às moléculas do 

gás ou líquido; (2) adsortivo como sendo o gás ou líquido a partir dos quais suas 

moléculas interagem com a superfície do sólido e (3) adsorbato como o conjunto de 

moléculas adsorvidas na superfície do material sólido (geralmente poroso) (KELLER 

E STAUDT, 2005).  



28 
 

Essas definições podem ser visualizadas na Figura 01, que representa os 

sistemas de adsorção. 

 

Figura 01 – Figura esquemática do sistema de adsorção, contendo dois 
componentes (1 e 2) adsortivos, adsorbato e adsorvente 

 
                 Fonte: Extraído de Keller e Staudt (2005). 

 

A aplicação desse fenômeno, até o início dos anos 60, permaneceu 

limitada à purificação do ar e a gases de exaustão industriais. Com o surgimento de 

novos adsorventes e a invenção de novos processos, esse cenário mudou, e uma 

série de avanços consideráveis, nas últimas duas décadas, tornou a adsorção um 

processo chave para a separação de gases nas indústrias química e petroquímica 

(YANG, 2006). 

Dentre várias aplicações em que a adsorção pode ser utilizada, as mais 

importantes são (KELLER; STAUDT, 2005): 

 

1) Processos de separação de gases; 

2) Processos de secagem de gases e materiais sólidos; 

3) Processos de purificação de ar, água e solo; 

4) Armazenamento de gases; 

5) Caracterização de materiais sólidos porosos. 



29 
 

Logo, tem sido empregada nas áreas de controle de poluição, catálise, 

proteção respiratória, purificação de gases e líquidos em indústrias, entre outras, o 

que a tornou um processo de grande importância tecnológica (ROUQUEROL, 1999). 

 

3.3.2 Isotermas de Adsorção  

 

A relação entre a quantidade adsorvida por unidade de massa do sólido e 

a pressão de equilíbrio ou pressão relativa, a uma dada temperatura, constitui uma 

isoterma de adsorção, também representada pela seguinte equação (ROUQUEROL, 

1999): 

                                                       𝑛 𝑚⁄ = 𝑓(𝑝)𝑇                                                   (3.1) 

 

Se o gás estiver abaixo de sua temperatura crítica, é possível representá-

la em função da pressão relativa: 

 

                                                   𝑛 𝑚⁄ = 𝑓 (
𝑝

𝑝𝑜⁄ )

𝑇

                                               (3.2)  

 

Na qual: 

n = quantidade de gás adsorvido; 

m = massa do adsorvente; 

p = pressão de equilíbrio; 

po = pressão de saturação do adsortivo na temperatura T;  

T = temperatura na qual ocorre o processo de adsorção. 

 

Por representar dados de equilíbrio de adsorção e indicar a 

adequabilidade do adsorvente para um determinado processo de separação, as 

isotermas são a base científica predominante para a seleção de adsorventes 

(CRITTENDEN; THOMAS, 1998; YANG, 2006).  

As isotermas experimentais, medidas em uma ampla variedade de 

sistemas gás-sólido e registradas na literatura, possuem diversas formas e a 

maioria, resultantes de adsorção física, são agrupadas em seis tipos, segundo 

classificação da IUPAC, conforme ilustra a Figura 02 (ROUQUEROL, 2014). 
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  Figura 02 – Tipos de isoterma de adsorção física 

 
                       Fonte: Adaptado de Rouquerol et al. (2014). 

 

Cada classe de isoterma possui um comportamento diferente, o qual está 

relacionado à estrutura do material poroso. Portanto, essa classificação é de suma 

importância para compreender como ocorre o fenômeno de adsorção e obter 

características acerca da porosidade do adsorvente. As interpretações de cada tipo 

de isoterma encontram-se resumidas na Tabela 03. 

 
 Tabela 03 – Características das isotermas de adsorção física 

Tipo Interpretação 

Ia Característica de adsorção em sólidos microporosos e correspondente ao 

preenchimento de poros estreitos. 

Ib Característica de adsorção em sólidos microporosos e correspondente a 

presença de microporos mais largos. 

 

IIa 

 

É característica de adsorventes não porosos ou macroporosos. O ponto de 

inflexão indica o estágio no qual a cobertura da monocamada está completa 

e se inicia a adsorção em multicamadas. Não ocorre histerese, ou seja, há 

completa reversibilidade na isoterma adsorção-dessorção.  
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Tabela 03 – Características das isotermas de adsorção física                                                        continua 

IIb Mesma característica que a do Tipo IIa, entretanto há efeitos de histerese 
como resultado da condensação capilar entre partículas. 

III É característica de sólidos não porosos ou macroporosos. As interações 

gás-sólido são fracas. 

IVa Essas isotermas são obtidas por adsorventes mesoporosos. Neste tipo 

ocorrem efeitos de histerese, associados à condensação capilar nos 

mesoporos.  

IVb Semelhante ao tipo IVa, porém a isoterma é totalmente reversível. É obtida 
em alguns materiais mesoporosos ordenados.  

V É incomum e está relacionada a sistemas onde as interações gás-sólido 

são fracas. Geralmente contém histerese, associada à mesoporosidade do 

material. 

VI É rara e caracteriza a adsorção realizada de camada em camada em 

superfícies altamente uniformes. 

Fonte: Rouquerol et al. (2014). 

 

3.4 Adsorventes para a separação de CO2 do biogás 

 

A escolha de um adsorvente altamente seletivo e com elevada 

capacidade de adsorção de CO2 é essencial para o projeto de processos do tipo 

PSA para a separação e purificação desse composto (BAE et al., 2008).  

Nas últimas décadas, novos sólidos porosos surgiram com base em 

carbonos ativados, sílicas porosas, zeólitas e estruturas metalorgânicas (MOFs). 

Esses materiais geralmente possuem alta capacidade de adsorção de CO2, são 

fáceis de manusear e não apresentam restrições quanto ao meio ambiente onde são 

submetidos, como problemas de corrosão, por exemplo (HAO; LI; LU, 2011). 

Dessa forma, diversos estudos com vista à separação de misturas 

binárias CO2/CH4 têm sido realizados com o emprego de carbono ativado (HIMENO 

et al., 2005; RIBEIRO et al., 2008; DREISBACH et al., 1999; YI et al., 2013), sílica 

(BELMABKHOUT; SAYARI, 2009; HE; SEATON, 2006), zeólitas (ALONSO-VICARIO 

et al., 2010; CAVENATI et al., 2004; LI et al., 2013)  e MOF’s (BAE et al., 2008; 

BASTIN et al., 2008). 

 

3.4.1 Carbonos ativados 
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Adsorventes carbonosos são largamente empregados, devido à 

propriedade peculiar de possuírem baixa polaridade em sua superfície, o que 

proporciona as seguintes vantagens (TAGLIABUE et al., 2009; YANG, 2006): 

 

a) Capacidade de separação e purificação sem a necessidade de remover 

previamente umidade (diferentemente da maioria das zeólitas); 

b) Adsorvem mais, comparado a outros materiais, moléculas apolares e 

orgânicas fracamente polares, por conta de sua elevada superfície 

interna acessível; 

c) Apresentam baixo calor de adsorção, comparado a outros adsorventes, 

o que resulta em baixo consumo de energia nas operações de 

regeneração. 

 

Além disso, esses adsorventes possuem elevada estabilidade térmica, 

boa resistência química tanto em meios ácidos quanto básicos, facilidade para 

modificações de estrutura do poro e de funcionalização da superfície e baixo custo. 

Portanto, materiais carbonosos podem ser considerados adsorventes bastante 

promissores para a captura de CO2 (WICKRAMARATNE e JARONIEC, 2013) 

Esses tipos de adsorvente englobam os Carbonos Ativados (ACs), as 

Peneiras Moleculares de Carbono (CMS), as Fibras de Carbono Ativado (ACFs) e os 

Nanomateriais a base de carbono. Dentre eles, os mais utilizados em separações de 

gases industriais são os ACs e CMSs (TAGLIABUE et al., 2009).  

Carbonos ativados (ACs) são adsorventes versáteis, devido a sua 

elevada área superficial, estrutura microporosa, alta capacidade de adsorção de 

moléculas apolares, incluindo moléculas orgânicas, e elevado grau de reatividade 

em sua superfície. Possuem diversas aplicações industriais, sendo empregados no 

tratamento de água, no controle da poluição do ar, recuperação de solvente, 

remoção de compostos orgânicos voláteis do ar e da água, armazenamento de gás 

natural, entre outros (DENG, 2006). 

As matérias-primas para carbonos ativados são materiais carbonáceos, 

como madeira, carvões, coque de petróleo e casca de coco. O processo de síntese 

envolve basicamente estas etapas: preparação da matéria-prima, peletização, 

carbonização a baixas temperaturas (400 °C – 500 °C), em ausência de oxigênio, 

para eliminar matérias voláteis, e ativação a elevadas temperaturas (800 °C – 1000 
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°C) para aumentar a porosidade e área superficial do sólido. Nessa última etapa, é 

utilizado um gás oxidante, como CO2, vapor d’água ou gás de combustão, pois a 

velocidade de reação na superfície é bem menor que a de difusão nos poros, 

assegurando, dessa maneira, a formação uniforme de poros em todo o sólido 

(YANG, 2006). Esse procedimento de síntese via ativação física, que envolve a 

carbonização e posteriormente a ativação do material, pode ser realizado em duas 

ou em uma única etapa. A diferença é que, na de única etapa, a ativação é realizada 

consecutivamente à carbonização da matéria-prima, não ocorrendo interrupção 

entre os dois processos. Essa metodologia de síntese é considerada vantajosa, pois 

há redução nos custos de energia e menor demanda de tempo para a preparação 

dos adsorventes (LUA; GUO, 2000; SAVOVA et al., 2001). Além disso, constatou-se 

em diferentes trabalhos que envolveram a síntese de CA a partir de biomassa, que 

os carbonos ativados resultantes possuíam boa qualidade e características similares 

ou até melhores que os preparados por meio da metodologia de duas etapas 

(PLAZA et al., 2014). 

Em se tratando de adsorção de CO2, é importante enfatizar que a síntese 

de carbonos ativados com alto volume de pequenos microporos é essencial para se 

obter uma maior captura de dióxido de carbono em condições ambiente, se podendo 

notar, inclusive, que adsorventes com maiores áreas superficiais e maiores poros 

podem apresentar menores capacidades de adsorção de CO2 (WICKRAMARATNE; 

JARONIEC, 2013). 

A Tabela 04 mostra algumas características de porosidade dos carbonos 

ativados. 

 

Tabela 04 – Tamanhos de poro em carbonos ativados 

 Microporos Mesoporos Macroporos 

Diâmetro (Å) < 20 20 – 500 > 500 

Volume do poro (cm3/g) 0,15 – 0,5 0,02 – 0,1 0,2 – 0,5 

Área superficial (m2/g) 100 – 1000 10 – 100 0,5 – 2 

Fonte: Adaptado de Ruthven (1984). 

 

3.4.1.1 Adsorventes a partir de biomassa 
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A geração de bilhões de toneladas de biomassa provindos da agricultura 

todo ano e a preocupação com o destino desses resíduos têm articulado 

comunidades científicas em todo o mundo para se criar novos produtos a partir 

dessa biomassa e agregá-los valor. 

Dessa forma, esses materiais têm sido objeto de estudo na utilização 

como adsorvente, seja de compostos na fase líquida ou gasosa, e têm mostrado 

bons resultados, em comparação a adsorventes comerciais, no aspecto de 

capacidade de adsorção, para diversas aplicações.  

Vários materiais lignocelulósicos, a nível de pesquisa, já foram utilizados 

para a síntese de carbonos ativados, como caroço de pêssego (REINOSO et al., 

1985; MOLINA-SABIO et al., 1996), palha de milho (ZHANG et al., 2004; FAN et al., 

2004), espiga de milho (HIREMATH; SHIVAYOGIMATH; SHIVALINGAPPA, 2012; 

TSAI; CHANG; LEE, 1998), borra de café (PLAZA et al., 2015), casca de noz, 

semente de uva, de cereja e de damasco (SAVOVA et al., 2001), entre outros. 

No caso específico para a captura de CO2 a baixas e médias 

temperaturas já foram realizados trabalhos com caroço de azeitona e casca de 

amêndoa (PLAZA et al., 2010; OLIVARES‐MARÍN; MAROTO‐VALER, 2012), casca 

de coco (RASHIDI; YUSUP; BORHAN, 2014; ELLO et al., 2013; VARGAS et al., 

2010), bagaço de cana e casca de arroz (BOONPOKE et al., 2011). 

Estudos também têm sido realizados para a análise da adsorção e 

seletividade de adsorventes a partir de resíduos lignocelulósicos em misturas 

CO2/CH4 para fins de aplicação do biogás (HIMENO; KOMATSU; FUJITA, 2005; YI 

et al., 2013; ÁLVAREZ-GUTIÉRREZ et al., 2014). 

Os resíduos supracitados, por serem abundantes e apresentarem 

características favoráveis à adsorção de um ou outro composto, mostram-se 

promissores pelo ponto de vista financeiro e ambiental, o que exige mais pesquisas 

a fim de torná-los potenciais adsorventes no mercado e mais competitivos em 

relação aos comerciais já existentes. 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/000862239500059M
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 Matérias-primas 

 

Para a síntese dos carbonos ativados foram utilizados os seguintes 

materiais precursores: endocarpo de coco seco (Cocos nucifera), obtido em um 

mercado na cidade de Fortaleza, coco babaçu (Orbignya speciosa) e vagem de 

flamboyant (Delonix regia), coletados em sítios localizados no interior do Maranhão e 

do Ceará, respectivamente. A Figura 03 ilustra as matérias primas usadas. 

 

Figura 03 – Matérias primas utilizadas para a preparação dos adsorventes 

   

               Coco seco                          Vagem de flamboyant           Coco babaçu triturado  

 
Fonte: Autor (2015). 

 

4.1.2 Adsorbatos  

 

 Os ensaios de equilíbrio de adsorção monocomponente foram realizados 

com os gases dióxido de carbono, metano e nitrogênio, sendo esse último aplicado 

para fins de caracterização textural dos adsorventes. Já para os experimentos de 

equilíbrio de adsorção multicomponente foram utilizados CH4 e CO2, de forma a 

simular o biogás purificado (livre de H2S, H2O e outros contaminantes), prestes a ser 

submetido ao processo de upgrade. Para a determinação do volume específico das 

amostras foi utilizado hélio.  

 Os gases mencionados foram fornecidos pela White Martins Praxair Inc. 

(Brasil), a qual disponibiliza as especificações dos produtos conforme a Tabela 05.  
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  Tabela 05 – Especificações dos gases utilizados nos experimentos 

Gases Grau de pureza Pureza mínima (%) Impurezas (ppm) 

Nitrogênio 5.0 99,999 

THC* < 0,5 ppm 

CO2, O2, CO <1 ppm 

H2O < 2 ppm 

Dióxido de 

carbono 
2.8 99,8 - 

Metano 4.5 99,995 - 

Hélio 5.0 99,999 

THC* < 0,5 ppm 

CO2, O2, CO <1 ppm 

N2 < 5 ppm 

  *THC – Conteúdo Total de Hidrocarbonetos 

   Fonte: Adaptado de White Martins (2014). 

 

4.1.3 Equipamentos  

 

4.1.3.1 Forno Tubular 

 

 Para a síntese dos adsorventes, na etapa de carbonização e ativação, foi 

utilizado um forno tubular horizontal da marca JUNG, modelo LT33012 (Figura 04). 

 

Figura 04 – Forno tubular utilizado para a 

preparação dos carbonos ativados. 

 
                                         Fonte: Autor (2015). 
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Pelo seu controlador (modelo N1200) é possível programar a temperatura 

e o tempo necessários para o experimento. Sua capacidade de temperatura máxima 

é de 1200 °C, possuindo um sistema de aquecimento por meio de resistências 

metálicas espiraladas. Na Tabela 06, encontram-se alguns dados técnicos do forno 

tubular. 

 

Tabela 06 – Características do forno tubular 

Fonte: Adaptado de JUNG (2013). 

 

O tubo de ensaio do forno, onde são inseridas as amostras, é aberto e 

fechado por meio de uma estrutura de aço com parafusos e que contém uma 

pequena abertura, possibilitando a passagem de gases dentro do forno quando 

necessário. Dessa forma, com uma mangueira de nylon flexível de 0,3 mm de 

diâmetro, as linhas de gases (CO2 e N2) foram conectadas à abertura do 

equipamento. 

As amostras foram inseridas dentro do tubo de ensaio do forno, utilizando 

um tubo de quartzo (pureza em SiO2 > 99,995%), que possui temperatura de fusão 

entre 1700 e 1800 °C (ACTQUARTZO..., 2013).  

 

4.1.3.2 Fluxômetro 

 

 Os fluxos de gases (CO2 e N2) percorridos no forno, durante a síntese dos 

adsorventes, foram medidos para o valor desejado por um fluxômetro da marca 

Agilent Technologies, conforme ilustra a Figura 05. 

 

 

 

Dados técnicos 

Tubo de ensaios De mulita 

Potência aproximada 3 kW 

Isolamento térmico Fibra cerâmica 

Diâmetro 30 mm 

Comprimento 300 mm 

Temperatura máxima 1200 °C 
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Figura 05 – Fluxômetro utilizado para a medida de vazão 

dos gases 

 
                                   Fonte: Autor (2015). 

 

4.1.3.3 Analisador de propriedades texturais de adsorventes 
 

 As características texturais das amostras (área superficial específica, 

volume total de poros, volume de microporos e tamanho médio de poros e 

distribuição de tamanho dos poros) foram determinadas a partir da adsorção de N2 a 

-196 °C por meio do equipamento Autosorb-1 MP, da marca Quantachrome, que 

pode ser visualizado na Figura 06.  

O analisador possui um software que, instalado em um computador, 

permite visualizar a isoterma gerada, além de gráficos e dados para a caracterização 

do adsorvente, conforme preferência do usuário.  
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Figura 06 – Equipamento Autosorb-1 MP 

 

                                          Fonte: Helmholtz-Zentrum Berlin (2012). 
 

 O equipamento determina a quantidade adsorvida de gás no sólido 

poroso por meio do método volumétrico, ou seja, pela medida das diferenças de 

pressão no início e após o equilíbrio de adsorção junto a balanços de massa do gás 

(N2).   

 

4.1.3.4 Balança de Suspensão Magnética 

 

Para a obtenção das isotermas de adsorção de CO2, CH4 e mistura (70% 

vol. CH4, 30% vol. CO2) foi utilizada uma balança de suspensão magnética da marca 

Rubotherm (Bochum, Alemanha). 

Ela possui um sistema de acoplamento magnético, constituído de um 

eletroímã, localizado fora da câmara de medição junto à microbalança, um ímã 

permanente, situado dentro da câmara e no qual fica conectada a amostra, e um 

sistema de controle de posição do ímã permanente, que mantém o mesmo em uma 

posição constante vertical por uma corrente que circula no eletroímã (vide Figura 

07). 
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Figura 07 – Componentes da balança de suspensão magnética 

 
                          Fonte: Adaptado de Dreisbach et al. (2002). 

 

Por conta de a microbalança se situar fora da célula de medição, e, 

portanto, ficar em condições ambiente, os experimentos podem ser realizados a 

pressões de até 150 bar e temperaturas de até 500 °C, com resolução de 0,01 mg, 

conforme descrições técnicas na Tabela 07 a seguir.  

 

Tabela 07 – Características da balança de suspensão magnética. 

Fonte: Bastos-Neto (2005). 

Especificações técnicas 

Massa medida 0-25 g 

Resolução 0,01 mg 

Reprodutibilidade ±0,02 mg 

Incerteza <0,002% 

Pressão Vácuo até 150 bar 

Temperatura até 500 °C 
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Informações mais detalhadas a respeito do mecanismo de funcionamento 

e sobre os componentes da balança Rubotherm estão presentes em Weireld et al. 

(1998) e Dreisbach e Lösch (2000).      

 O sistema como um todo, além da balança termogravimétrica, é 

constituído de uma camisa termostática em aço inoxidável, banho termostático, 

resistência elétrica, empregada para experimentos que exigem temperaturas 

elevadas, transdutores de pressão, sensores de temperatura, sistema de dosagem 

de gases com controladores de fluxo mássico e computador com software que 

permite a aquisição automatizada dos dados medidos de temperatura, pressão e 

massa. 

 

4.2 Síntese dos carbonos ativados 

 

 Inicialmente, os materiais precursores foram lavados com água destilada 

e secos em estufa a 100 °C por 24 horas para remover a umidade. Em seguida, 

foram triturados a tamanhos de partícula entre 2 e 5 mm.  

 Previamente às etapas de carbonização e ativação, cada matéria-prima 

foi pesada em uma balança analítica, para fins de determinação do rendimento após 

o ensaio experimental, e o fluxo (em cm3/min) de dióxido de carbono foi estabelecido 

para um valor pré-determinado com o auxílio do fluxômetro. A amostra foi então 

inserida no forno, utilizando o tubo de quartzo, e o forno foi ligado. 

Os adsorventes foram sintetizados pela metodologia de ativação física em 

única etapa com CO2, e as condições de síntese foram baseadas no trabalho de 

Yang et al. (2010), os quais aplicaram diferentes condições (tempo de ativação, 

temperatura, fluxo de CO2) na preparação de CAs a partir de casca de coco e 

avaliaram seus efeitos sobre as características texturais desses produtos. A 

condição ótima de ativação constatada pelos autores e, portanto, selecionada para 

este trabalho, resultou em seu CA uma área superficial específica e um volume de 

microporos de 1667 m2/g e 0,8949 cm3/g, respectivamente. Dessa forma, cada 

amostra foi submetida a uma temperatura de 900 °C com taxa de aquecimento de 

10 °C/min, por 140 min e fluxo de gás de 200 cm3/min. Após o tempo de 

experimento programado, o forno foi desligado e o fluxo de CO2 foi interrompido, 

sendo iniciado o fluxo de N2 até as amostras resfriarem e atingirem a temperatura 
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ambiente (YANG et al., 2010). Alternativamente, também foram sintetizados 

carbonos ativados com coco seco e coco babaçu, utilizando o CO2 ininterruptamente 

até o resfriamento das amostras. Ressalta-se que, devido aos baixos valores de 

caracterização textural obtidos para os CAs provindos dessas matérias primas, a 

metodologia de resfriamento com CO2 não foi aplicada para a vagem de flamboyant. 

Foram determinadas novamente as massas após o experimento e os CAs 

foram armazenados em coletores universais.  

 

4.2.1 Cálculo do rendimento 

 

 Em preparação de carbonos ativados via ativação física é comum 

determinar-se, após a síntese, o rendimento da produção. Segundo Rashidi et al. 

(2012), em termos de produção em massa de adsorvente, é esperado que se 

obtenha um rendimento de produto relativamente alto para garantir viabilidade 

econômica. 

 Tal parâmetro foi calculado se empregando a Equação 4.1 (RASHIDI et 

al., 2012): 

 

Rendimento = 
massa após ativação (g)

massa inicial (g)
×100 %                            (4.1) 

 

4.3 Caracterização Textural dos Adsorventes 

 

4.3.1 Determinação da Área Superficial Específica  

 

Para o cálculo da área superficial específica (aBET), determinou-se, 

primeiramente, a quantidade de moles adsorvidos em uma monocamada 

completamente preenchida (nm), utilizando a Equação de Brunauer–Emmett–Teller 

(BET) em sua forma linear (ROUQUEROL et al., 2014) (Equação 4.2).  
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Na qual P representa a pressão do adsorbato, P0 a pressão de saturação do 

adsorbato na temperatura do experimento, n a quantidade de moles adsorvida, nm a 

quantidade de moles adsorvida em uma monocamada completa e C uma constante.  

 Para se obter os valores de nm e C, plota-se o gráfico de  

𝑃
𝑃0⁄

𝑛(1−𝑃
𝑃0⁄ )

 no 

eixo y e  
𝑃

𝑃0 no eixo x e então seus valores são determinados pelos coeficientes 

angular e linear da reta resultante, conforme equação 4.2.  

 Uma vez obtido o nm, é possível calcular a área superficial específica 

(aBET) utilizando a Equação 4.3. 

 

                            Lna mBET                                         (4.3) 

 

Na qual L representa o número de Avogadro (6,02 x 1023 mol-1) e  a área média 

ocupada por cada molécula presente na monocamada completa, que, por 

convenção, equivale a 0,162 nm2 (ROUQUEROL et al., 2014). 

 

4.3.2 Determinação do Volume Total de Poros 

 

 Para o cálculo do volume total de poros (VTP), assume-se que, na maior 

pressão relativa (P/P0 ≅ 1,0), ocorre o preenchimento de todos os poros existentes 

no adsorvente. 

 Portanto, o VTP é obtido se determinando a quantidade de mols (n) 

adsorvidos na maior P/P0 do experimento e aplicando-o na Equação 4.4. 

 

                                                       
2

2

N

N

TP
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                                                   (4.4) 
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Na qual, 𝑀𝑁2
 e 𝜌𝑁2

 são a massa molar (28,09 g/mol) e a densidade do nitrogênio 

líquido (0,809 g/cm
3

), respectivamente.  

 

4.3.3 Determinação do Volume de Microporos 

 

Para obter-se o volume de microporos, foi aplicada a equação de Dubinin-

Radushkevich – DR, a qual se baseia na teoria do potencial de adsorção de Polanyi 

e pode ser expressa em termos de moles adsorvidos, conforme Equação 4.5 

(ROUQUEROL et al., 2014). 

 

                                      
P

P
Dnn mic

0
2

101010 logloglog                                                 (4.5) 

 

Sendo nmic a quantidade máxima de mols adsorvida nos microporos e D uma 

constante empírica. 

 O gráfico de log (n) versus log2 (P0/P), na região de preenchimento da 

monocamada, comporta-se linearmente, sendo log (nmic) o coeficiente linear da reta 

obtida. 

 Uma vez determinado o nmic, pôde-se calcular o volume de microporos 

(vmic) pela Equação 4.6: 

 

                                           


M
nv micmic                                                   (4.6) 

 

Na qual M representa a massa molar do N2 (28,09 g/mol) e 𝜌 a densidade do 

nitrogênio líquido (0,809 g/cm
3

). 

 

4.3.4 Distribuição do tamanho de poros     

  

 A Distribuição de Tamanho de Poros (PSD) foi determinada por meio do 

método Density Functional Theory (DFT) junto à simulação de Monte Carlo 

(LASTOSKIE et al.,1997; RIOS et al., 2009).  
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 Tem sido demonstrado que a aplicação desses métodos baseados na 

simulação teórica e molecular tem levado a análises de tamanho de poros mais 

precisas, além de permitirem a realização dessa análise em toda a faixa de micro e 

mesoporos, o que a torna adequada para o estudo dos carbonos ativados deste 

trabalho (THOMMES, 2010). 

 

4.4 Isotermas de Equilíbrio de Adsorção Mono e Multicomponentes 

 

4.4.1 Procedimento Experimental 

 

 Para a determinação das isotermas de equilíbrio monocomponente e 

multicomponente foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

1) Regeneração da amostra: normalmente é feita antes dos ensaios de 

adsorção com o intuito de remover espécies químicas que estejam 

adsorvidas no material. A amostra foi inserida na célula de medição e 

submetida a 150 °C (temperatura normalmente aplicada para 

regeneração de carbonos ativados) sob vácuo por volta de 10 horas 

(GRANDE et al., 2013). 

 

2) Determinação do equilíbrio de adsorção: em seguida, após a 

regeneração, a temperatura é ajustada para 20 °C, valor selecionado 

para a temperatura de medição das isotermas. Então, para cada 

incremento de pressão, definidos previamente pelo usuário, válvulas 

pneumáticas são acionadas automaticamente para que o gás 

adsortivo seja injetado na câmara de medição. E a cada equilíbrio de 

adsorção atingido, é registrada a variação de massa (msendoa 

quantidade adsorvida correspondente determinada a partir da 

Equação 4.8 exibida no item a seguir. Este experimento foi realizado 

em pressões de 0 a 10 bar.  

 

4.4.2 Método gravimétrico      
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           A balança registra constantemente os dados de temperatura, pressão e 

variação de massa (mPor meio deste último dado e considerando os efeitos de 

empuxo do gás sobre o sistema amostra + componentes suspensos da balança, é 

possível determinar a massa adsorvida, conforme a equação 4.7:  

 

                                  TPVVTPmTPm sbex ,,,                      (4.7) 

 

Na qual mex representa a massa adsorvida em excesso, Vb o volume dos 

componentes da balança que sustentam a amostra, Vs o volume da amostra 

adsorvente e  a densidade do gás em determinada pressão e temperatura. 

 O valor de Vb é determinado por meio de um ensaio com gás sem a 

amostra, ficando a equação 4.7 reduzida a m = - Vb . , uma vez que não há Vs e 

nem massa a ser adsorvida. Dessa forma, a inclinação da reta gerada fornece o 

volume em questão.  

 O valor de Vs é determinado de forma semelhante. O experimento é 

realizado com a amostra e utiliza-se gás hélio, partindo do pressuposto de que tal 

elemento não será adsorvido pelo material. Portanto, nessas condições, a equação 

4.7 reduz-se a m = - (Vb + Vs) . . O valor do coeficiente angular da reta 

corresponde a Vb + Vs. Ao se determinar previamente o Vb, basta calcular o volume 

específico do sólido por subtração. 

 O procedimento de cálculo pelo método gravimétrico pode ser encontrado 

com mais detalhes em Bastos-Neto (2005). 

 

4.4.3 Predição das Isotermas de Adsorção Mono e Multicomponentes 

 

 A equação de Toth (Equação 4.8) foi utilizada para prever os dados das 

isotermas monocomponentes de metano e de dióxido de carbono a 20 °C (TÓTH, 

1971).  
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Na qual: qi é a quantidade adsorvida a uma determinada pressão P, qmax é a 

quantidade máxima adsorvida e b e t são parâmetros relacionados ao sistema 

adsorvente-adsorbato, sendo o último associado à heterogeneidade do sistema (DO, 

1998).  

  Na predição das isotermas da mistura CO2/CH4, foi empregada a Teoria 

da Solução Adsorvida Ideal (IAST) com o modelo de Toth (IAST-T) (MYERS; 

PRAUSNITZ, 1965; RIOS, 2011). O sucesso no emprego da IAST depende do quão 

bem são ajustados os dados de adsorção monocomponentes, podendo haver erros 

significativos quando o modelo adotado para o gás puro não apresentar bons ajustes 

(DO, 1998). Detalhes acerca do modelo da IAST podem ser encontrados na 

literatura (BUSS, 1995; DO, 1998; MYERS; PRAUSNITZ, 1965). 

 

4.4.4 Seletividade de adsorção de CO2 em relação ao CH4 

 

 A seletividade de adsorção de um material é um parâmetro largamente 

empregado para a avaliação da eficiência e potencialidade do material na separação 

de misturas gasosas. Portanto, é de fundamental importância sua determinação para 

ter-se ideia do quão potencial são os carbonos ativados deste trabalho na separação 

da mistura CO2/CH4. 

 Para a determinação da seletividade (CO2/CH4), foi utilizada a Equação 

4.9, conforme segue: 
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x
                                            (4.9) 

 

Na qual x e y representam as frações molares na fase adsorvida e gasosa, 

respectivamente. 

 

4.4.5 Capacidade de Trabalho  

 

 A capacidade de trabalho em um determinado adsorvente é um 

parâmetro útil para se definir as condições ideais de operação de uma unidade de 

separação, de forma a garantir o melhor desempenho possível no processo.   
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 No entanto, a maior seletividade de adsorção ou a capacidade de trabalho 

máxima não podem ser escolhidas individualmente como critério de seleção do 

adsorvente, e sim o conjunto das duas é que pode levar à escolha do melhor 

material (KUMAR, 1994). 

 A capacidade de trabalho é definida como sendo a diferença entre as 

quantidades adsorvidas nas condições de carga e de descarga. Quanto maior for o 

seu valor para o componente de interesse (nesse caso o CO2), mais viável é o 

processo (PEIXOTO; GOMES; LUCENA, 2014).  

 Portanto, as capacidades de trabalho de CO2 foram determinadas 

utilizando os resultados das isotermas de mistura de 70% vol. CH4 e 30% vol. CO2 a 

20 °C das amostras. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Rendimento 

 

 Em termos de produção em massa de carbonos ativados, é desejável 

obter-se um elevado rendimento de produto, a fim de assegurar a viabilidade 

econômica (RASHIDI et al., 2012). 

 Os rendimentos obtidos para as amostras resfriadas em N2 encontram-se 

na Tabela 08. O produto sintetizado do coco babaçu resultou no maior rendimento, 

enquanto o menor obtido foi para a vagem de flamboyant.  

 

Tabela 08 – Rendimento das amostras provenientes da vagem de 

flamboyant (VF-N2), do coco seco (CS-N2) e do coco babaçu (CB-N
2
) 

Amostra Rendimento (%) 

VF-N
2
 6,72 

CS-N
2
 10,4 

CB-N
2
 14,6 

           Fonte: Autor (2015). 

 

 Os valores obtidos de rendimento são semelhantes aos de outros 

trabalhos envolvendo síntese de carbonos ativados, como os resultados publicados 

por Yang et al. (2010) e por Ello et al. (2013), que obtiveram rendimentos de 13,25% 

e 9,6%, respectivamente, empregando ativação com CO2 em casca de coco. Outros 

resultados similares com diferentes matérias-primas e condições de síntese são 

encontrados em Ioannidou e Zabaniotou (2007). 

 A diferença entre os resultados pode ser devido à composição 

lignocelulósica dos materiais (DAUD; ALI, 2004). Em diferentes pesquisas, por 

exemplo, concluiu-se que maior o conteúdo de lignina do material, maior é o 

rendimento do carvão produzido após a pirólise, e que a lignina é o principal 

componente responsável pela formação do carvão, sendo a celulose e hemicelulose 

as frações voláteis (SUHAS; CARROTT; CARROTT, 2007).   

 

5.2 Caracterização Textural dos Adsorventes 

 

5.2.1 Área Superficial Específica  
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 As áreas superficiais das amostras foram determinadas por meio de suas 

respectivas isotermas de adsorção de N2 a -196°C, as quais são mostradas na 

Figura 08.  

 

Figura 08 – Isotermas de adsorção de N2 nas amostras preparadas a partir de coco seco e 

coco babaçu sem N2 (CS, CB), com N2 (CS-N2, CB-N2) e vagem de flamboyant com N2 (VF-

N2) a -196°C 

 
 Fonte: Autor (2015). 

 

   Verifica-se pelo comportamento das isotermas, que se enquadram como 

Tipo Ib, característica de adsorventes microporosos, e que, devido à estreita faixa de 

pressão na qual se atinge o ponto de inflexão, principalmente nas amostras CS e 

CB, há indícios de haver um intervalo limitado de tamanho de poros nos CAs 

estudados, (ROUQUEROL et al., 2014). Isso também pode ser visualizado nos 

resultados de distribuição de tamanho de poros, mostrado mais adiante no subitem 

5.2.5. 

 Com os dados obtidos da isoterma, empregou-se a equação de BET 

linearizada (Equação 4.2) no intervalo de pressão relativa entre 0,001 e 0,080 e, 

uma vez determinados os coeficientes angular e linear da reta, foi calculado o valor 

de C e da quantidade de moles adsorvido na monocamada (nm). Na Figura 09, estão 

ilustrados os pontos experimentais para cada amostra segundo a equação BET, 

bem como as retas resultantes. 
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Figura 09 - Ajuste dos pontos experimentais conforme equação linearizada de 

BET nas amostras preparadas a partir de coco seco e coco babaçu sem N2 

(CS, CB), com N2 (CS-N2, CB-N2) e vagem de flamboyant com N2 (VF-N2) 
 

 
 Fonte: Autor (2015). 

 

 Aplicando a Equação 4.3, foram determinadas as áreas superficiais 

específicas das amostras (Tabela 09).  

 

Tabela 09 – Área superficial específica (aBET) das cinco amostras de carbono ativado sintetizadas 

                     Amostras 

 CS CB CS-N2 CB-N2 VF-N2 

aBET (m
2/g) 515 400 1450 809 748 

Fonte: Autor (2015). 

 

 Os valores de aBET obtidos são semelhantes a de outros trabalhos que 

utilizaram biomassa como matéria prima na preparação de adsorventes. Ello et al. 

(2013), por exemplo, prepararam CAs a partir de casca de coco também por meio de 

ativação com CO2 em única etapa e em diferentes condições de síntese, e os 

resultados obtidos foram entre 686 e 1327 m2/g. Valores próximos também foram 

divulgados por Nabais et al. (2011), que empregaram o método supracitado, porém 

utilizaram como precursor cascas de amêndoa, e os resultados foram de 364 a 1138 

m2/g.  

 Neste trabalho, pode-se notar que os menores valores de área superficial 

são correspondentes às amostras que continuaram sob o fluxo de gás carbônico 

durante o seu resfriamento (CS e CB). Este fato pode estar associado ao tempo a 
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mais em que as amostras ficaram submetidas ao CO2 comparado às outras 

amostras. Yang et al. (2010) avaliaram a relação entre o tempo de ativação e a área 

BET resultante na preparação de CAs a partir de casca de coco. As condições de 

síntese aplicadas foram iguais às deste trabalho: ativação em única etapa a 900 °C, 

taxa de aquecimento de 10 °C/min e fluxo de CO2 de 200 cm3/min, que foi 

interrompido para iniciar-se o resfriamento em meio a N2. Observou-se que, quanto 

maior o tempo de ativação, maior era a aBET do CA. Entretanto, esse comportamento 

se manteve até o tempo de ativação de 140 min (o mesmo aplicado neste trabalho), 

e, a partir de então, a área superficial decresce significativamente, apresentando 

valores de 1667 m2/g para ativação por 140 min e de aproximadamente 1340 m2/g 

para um tempo de 160 min. Isso pode estar associado à ruptura das paredes dos 

poros, devido à maior extensão da reação carbono-dióxido de carbono durante a 

ativação do material (YANG et al., 2010). É possível que fenômeno semelhante 

tenha ocorrido com as amostras CS e CB, pois as mesmas permaneceram sob o 

fluxo de CO2 em temperaturas ainda elevadas o suficiente para que a reação tenha 

prosseguido, já que o processo de ativação é realizado principalmente entre 800 °C 

e 1000°C (MARSH; RODRÍGUEZ-REINOSO, 2006). Até mesmo a 650 °C é possível 

obter um carbono ativado com propriedades texturais razoáveis (GUO et al. 2009).  

 Acredita-se, portanto, que a reação entre carbono e dióxido de carbono, 

que continuou durante o resfriamento da amostra, tenha ocasionado a destruição de 

poros e a consequente diminuição da área superficial específica. 

 

5.2.2 Volume Total de Poros 

 

 Para o cálculo do volume total de poros utilizou-se a quantidade de moles 

adsorvidos de N2 na maior pressão relativa medida e aplicou-se a Equação 4.4. Os 

valores determinados para cada amostra encontram-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Volume total de poros das amostras de coco seco (CS, CS-N2), coco babaçu (CB, CB-N2) 

e vagem de flamboyant (VF-N2) 

Volume total de 
poros 

Amostras 

 CS CB CS-N2 CB-N2 VF-N2 
VTP (cm3/g) 0,24 0,19 0,65 0,39 0,39 

Fonte: Autor (2015). 
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 Conforme se esperava, as amostras CS e CB apresentaram os menores 

valores de volume total de poros, provavelmente pelo mesmo motivo que resultaram 

em suas baixas áreas superficiais, ou seja, o tempo estimado para a ativação do 

material foi excedido ao manter-se o fluxo de CO2 durante a redução da temperatura 

de 900 °C até a temperatura ambiente.  

  Dentre os resultados da Tabela 10, o da amostra CS-N2 é o que mais se 

aproxima com os volumes totais de poros encontrados na literatura. Mohamed, 

Mohammadib e Darzi (2010) trazem um resumo com resultados obtidos de carvões 

ativados sintetizados a partir de biomassa (casca de coco, caroços de pêssego e de 

damasco, entre outros) por meio de ativação física, e são exibidos valores entre 0,5 

e 1,1 cm3/g. Todavia, também podem ser encontrados valores menores e 

comparáveis aos das amostras CS, CB, CB-N2 e VF-N2. No trabalho de Islam e Rouf 

(2012) são mostrados alguns resultados. 

 

5.2.3 Volume de Microporos 

 

 Baseado na Equação 4.5, foi plotado o gráfico de log (n) versus log2 

(P0/P) na região de preenchimento da monocamada (pressões iniciais), o qual é 

mostrado na Figura 10 junto aos ajustes lineares de cada amostra. 

 

Figura 10 – Ajuste linear dos pontos experimentais na região de 

monocamada segundo a equação DR nos CAs preparados 

 
 Fonte: Autor (2015). 
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 A partir do coeficiente linear de cada reta, a quantidade total de moles 

adsorvida nos microporos foi determinada para as respectivas amostras, e, então, o 

volume de microporos foi calculado, utilizando a Equação 4.6. Os resultados obtidos 

encontram-se na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Volume de microporos das amostras CS, CB, CS-N2, CB-N2 e VF-N2 

Volume de microporos                     Amostras 

 CS CB CS-N2 CB-N2 VF-N2 

mic (cm3/g) 0,20 0,16 0,60 0,32 0,31 

Fonte: Autor (2015). 

 

 Os volumes de microporos acima são comparáveis aos obtidos por Ello et 

al. (2013), que variam entre 0,29 e 0,55 cm3/g e aos de Lua e Guo (2000), que 

exibiram valores entre 0,09 e 0,45 cm3/g, dependendo das condições de síntese. 

Nos dois trabalhos, empregou-se também ativação com CO2 em única etapa 

utilizando casca de coco e caroço de palmeira, respectivamente. Outros resultados 

de volume de microporos para diferentes matérias primas podem ser visualizados 

em Mohamed, Mohammadib e Darzi (2010).  

 O volume de microporos é um parâmetro importante para aplicações que 

têm como objetivo a captura de CO2 por meio de fisissorção e a temperatura 

ambiente, sendo este fato constatado em diferentes trabalhos, principalmente nos 

que envolvem comparações entre adsorventes com e sem impregnação (PLAZA et 

al., 2007; WICKRAMARATNE; JARONIEC, 2013). 

 

5.2.4 Distribuição de Tamanho de Poros 

 

Os resultados obtidos da Distribuição de Tamanho de Poros (PSD) a 

partir do método DFT encontram-se na Figura 11. O método DFT, baseado na 

adsorção de N2 a - 196 °C, é adequado para determinar distribuição de tamanho de 

poros maiores que 1 nm, devido a limitações de difusão dessa molécula (HAO et al., 

2013), daí o gráfico de PSD apresentado neste trabalho iniciar-se em valores pouco 

abaixo de 1 nm (10 Å), o que indica não terem sido identificados os poros menores 

que 0,9 nm. 
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Figura 11 – Distribuição do tamanho de poros (PSD) determinado por 

adsorção em N2 a -196 °C nos carbonos ativados preparados 
 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

A partir da classificação da IUPAC, que enquadra materiais com poros 

iguais e menores que 20 Å como microporosos (SING et al., 1985), pode-se concluir 

novamente que os carbonos ativados produzidos são predominantemente 

microporosos. Essa característica é comumente observada em CAs sintetizados via 

ativação física com CO2, que normalmente produz pequenos microporos (ZHU et al., 

2012; RODRÍGUEZ-REINOSO, 1995; MOLINA-SABIO; GONZÁLEZ, 1995; ROMÁN 

et al., 2008). 

 É possível observar também que as amostras CS-N2 e VF-N2 apresentam 

maiores volumes ao longo da faixa de microporos (≤ 20 Å), enquanto o CB e o CS 

indicaram possuir um intervalo de tamanho de poros mais limitado, conforme 

concluído previamente pela análise das isotermas de N2 no subitem 5.2.1. 

 

 5.2.5 Resumo das caracterizações texturais dos bioadsorventes 

 

 Os resultados de propriedade textural mostrados nos itens anteriores 

encontram-se resumidos na Tabela 12 na página a seguir. 
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  Tabela 12 – Resumos das propriedades texturais dos CAs sintetizados 

Amostras aBET (m
2/g) VTP (cm3/g) mic (cm3/g) 

CS 515 0,24 0,20 

CB 400 0,19 0,16 

CS-N2 1450 0,65 0,60 

CB-N2 809 0,39 0,32 

VF-N2 748 0,39 0,31 

 Fonte: Autor (2015). 

 

 A partir dos valores na Tabela 12, percebe-se que o carbono ativado CS-

N2 possui melhores propriedades texturais que as outras amostras. Isso indica que 

as condições de síntese (temperatura, tempo de ativação e fluxo de CO2) 

empregadas foram mais adequadas para o coco seco.  No caso do babaçu, como 

seu rendimento foi maior, acredita-se que em condições mais severas obter-se-iam 

melhores resultados, já que, segundo Yang et al. (2010), o decréscimo no 

rendimento a temperaturas de ativação mais elevadas ocorre devido a maior taxa de 

reação entre o carbono e o dióxido de carbono e está associado à melhoria nas 

características texturais. Entretanto, existe uma temperatura máxima ótima que, se 

ultrapassada, resulta no colapso das paredes dos poros, diminuindo a área 

superficial e o volume de poros no carbono ativado. Esse caso provavelmente 

ocorreu com a vagem de flamboyant, sendo o principal indicativo disso o seu baixo 

rendimento, além dos valores referentes à caracterização (YANG et al., 2010; LUA; 

GUO, 2000). Portanto, é possível obter-se melhores resultados para CA sintetizado 

a partir dessa matéria-prima, desde que sejam aplicadas outras condições de 

ativação (p.e. menor temperatura e/ou menor tempo de ativação). Por exemplo, um 

trabalho publicado, envolvendo a síntese de CAs por meio de ativação química com 

hidróxido de sódio utilizando vagem de flamboyant, comprova a potencialidade deste 

material (VARGAS et al., 2011). 

 Dessa forma, foram selecionadas as amostras CS-N2 e CB-N2 para 

avaliação quanto às suas aplicabilidades no upgrade de biogás. 

 

5.3 Equilíbrios de adsorção  

 

5.3.1 Monocomponente  
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 As isotermas de adsorção de CO2 e CH4 puros a 20 °C estão ilustradas 

nas Figuras 12 e 13, respectivamente. Dados obtidos por Rios (2011) com o carbono 

ativado comercial WV1050 também são mostrados para fins de comparação. Os 

dados experimentais são representados por símbolos e as linhas contínuas são os 

ajustes do modelo de Tóth.  

 

Figura 12 – Isoterma de adsorção de CO2 dos CAs sintetizados a 

partir de coco seco (CS-N2) e coco babaçu (CB-N2) e do CA comercial 

WV1050 a 20 °C e ajuste do modelo de Tóth  
 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

 Na Figura 12, nota-se que as amostras CB-N2 e CS-N2 possuem maior 

capacidade de adsorção de CO2 do que a comercial a pressões de até 

aproximadamente 3 bar, onde, a partir de então, inicia-se o inverso, e o WV1050 

exibe as maiores capacidades em pressões mais elevadas. 

 Apesar de o CB-N2 apresentar quase a metade da área superficial 

específica da amostra CS-N2, esse CA obteve quantidades adsorvidas de CO2 

bastante próximas às do coco seco, aumentando pouco a diferença a elevadas 

pressões. Logo, pode-se inferir que a propriedade supracitada pouco exerce 

influência na capacidade de adsorção de dióxido de carbono em materiais porosos 

em condições ambiente. Outros trabalhos chegaram a conclusões semelhantes. 

Wickramaratne e Jaroniec (2013) mostram que carbonos com baixa área superficial 
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específica, mas com uma microporosidade adequada pode apresentar elevada 

captura de CO2. Presser et al. (2011), empregando carbonos ativados, concluem 

que a capacidade de adsorção desse composto em condições ambiente (1 bar) está 

relacionada ao tamanho de microporos menores que 0,8 nm. Já em outros trabalhos 

afirma-se que são em poros abaixo de 1,0 nm (DAVID; KOPAC, 2014; HU et al., 

2011). Dessa forma, pressupõe-se que no CA de coco babaçu há a presença de 

estreitos microporos (< 1 nm), bem como no CA de coco seco, os quais contribuíram 

para uma maior captura de CO2 a pressão atmosférica, comparado ao CA WV1050.  

 

Figura 13 - Isoterma de adsorção de CH4 dos CAs sintetizados a 

partir de coco seco (CS-N2) e coco babaçu (CB-N2) e do CA comercial 

WV1050 a 20°C e ajuste do modelo de Tóth  
 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

 Na Figura 13, percebe-se que a amostra CS-N2 apresenta maior captura 

de metano que o carbono ativado WV1050 em toda a faixa de pressão aplicada e 

maior que o BC-N2 em pressões acima de 2 bar. Assim como ocorre com a adsorção 

de CO2, esse resultado deve estar associado à distribuição de tamanho de poros, 

sendo a faixa ideal para a adsorção de metano entre os valores de 0,8 e 1,5 nm 

(SUN et al., 2001). Se observarmos a PSD nesse intervalo, nota-se que o CA de 

coco seco se destaca, o que, somado ao fato de possuir um intervalo de tamanho de 

poros menos limitado que o do coco babaçu, favoreceu à sua maior capacidade de 

adsorção em pressões mais elevadas.  

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0 2 4 6 8 10 12

Q
u

an
ti

d
ad

e 
ad

so
rv

id
a 

(m
m

o
l C

H
4/

g)
 

Pressão (bar) 

CB-N2

CS-N2

WV1050

Modelo
Toth



59 
 

 Entretanto, a faixa limitada de diâmetro de poros do CB-N2, sendo 

predominante nos valores de aproximadamente 11, 14 e 19 Å, deve ter contribuído 

para sua maior captura de CH4 nas baixas pressões, tendendo a isoterma a se 

estabilizar mais rápido que as outras, por conta de seu estreito intervalo de tamanho 

de poros. 

 Ao comparar as duas isotermas monocomponentes, nota-se que todos os 

CAs adsorveram maiores quantidades de dióxido de carbono do que de metano. 

Isso se deve ao momento quadrupolo permanente do CO2, proporcionando maior 

interação com o sólido do que o CH4, que não possui interação semelhante e, 

portanto, é mais fracamente adsorvido (FINSY et al., 2009). 

 Quanto à equação de Tóth, fica claro pelas Figuras 12 e 13, bem como 

pelos valores do coeficiente de determinação (R2), que se ajustou satisfatoriamente 

aos dados experimentais deste trabalho. Esse modelo é bastante utilizado, visto que 

se aplica bem em faixas de baixas e altas pressões (DO, 1998).  

 Os parâmetros da equação do modelo encontram-se resumidos na 

Tabela 13. Para a amostra CS-N2, percebe-se que para CH4 o parâmetro b, 

associado às interações adsorvente-adsorbato, é relativamente baixo comparado à 

CB-N2, enquanto o valor de qmax é maior. Isso indica que a amostra atinge elevada 

capacidade de adsorção somente a pressões mais altas e a CB-N2 a baixas 

pressões, o que pode ser confirmado a partir das isotermas (Fig. 13).  

 Normalmente, o parâmetro t é abaixo da unidade e, quanto mais distante 

de 1,0, mais heterogêneo é o sistema. Apenas o ajuste de CS-N2 com metano 

apresentou valor próximo à unidade, indicando o sistema ser homogêneo, ou seja, a 

energia de adsorção é constante em todos os sítios (DO, 1998).  

 

Tabela 13 – Parâmetros do ajuste de Toth para as isotermas de CO2 e CH4 a 20°C dos 

carbonos ativados sintetizados 

Amostra Adsorbato Parâmetros 

  b (bar-1) qm (g/g) t R2 

CB-N2 
CO2 

 

CH4 

0,343 
 

0,558 

10,49 
 

5,343 

0,763 
 

0,574 

0,9997 
 

0,9999 

CS-N2 
CO2 

 

CH4 

0,401 
 

0,147 

14,67 
 

7,259 

0,552 
 

1,020 

0,9999 
 

0,9997 

Fonte: Autor (2015). 
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5.3.2 Multicomponente  

 

 Os dados experimentais dos ensaios de adsorção em mistura binária 

CO2/CH4 (30%/70%), de forma a simular o biogás purificado, a 20°C, são mostrados 

nas Figuras 14 e 15.  

 

Figura 14 - Isotermas de adsorção de mistura CO2/CH4 e monocomponentes a 20°C 

no CA CB-N2. Símbolos representam dados experimentais e linhas os ajustes dos 

modelos empregados 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 15 - Isotermas de adsorção da mistura CO2/CH4 e monocomponentes a 20°C 

no CA CS-N2. Símbolos representam os dados experimentais e linhas os ajustes 

dos modelos empregados. 

 

Fonte: Autor (2015). 
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 Conforme esperado, a quantidade em massa de gás adsorvida na 

amostra CS-N2 é maior que na CB-N2. Esse resultado deve estar relacionado ao fato 

de que ambas possuem valores de captura de CO2 próximos, mas a CS-N2 possui 

uma capacidade de adsorção de metano maior conforme a pressão aumenta (ver 

Fig. 13)  

 Para a mistura binária, as predições da Teoria da Solução Adsorvida Ideal 

em conjunto com o modelo de Tóth (IAST-T) se adequaram bem nas pressões 

iniciais, se distanciando conforme a mesma aumenta. Isso condiz com a afirmação 

de Buss (1995) a respeito dessa teoria, o qual infere que, em superfícies com maior 

preenchimento, a IAST tende a falhar, devido ao fato de as interações das moléculas 

na fase adsorvida poderem causar desvios do comportamento de solução ideal.  

 Em pressões próximas da atmosférica, onde normalmente são realizados 

os processos de upgrade do biogás, os carbonos adsorveram quantidades muito 

próximas da mistura gasosa. Entretanto, para analisar a eficiência na separação dos 

componentes dessa mistura, é necessário determinar-se as seletividades dos 

materiais. Para tanto, as quantidades adsorvidas de CO2 e CH4 na mistura foram 

preditas pela IAST, conforme ilustradas por linhas nas Figuras 14 e 15.  

 É possível concluir que o dióxido de carbono é preferencialmente 

adsorvido na mistura, o que indica que essa molécula possui interações mais fortes 

com a superfície do sólido do que o metano, conforme discutido anteriormente. 

 

5.3.2.1 Seletividade de adsorção de CO2 em relação ao CH4 

 

 Os valores de CO2/CH4 foram determinados utilizando a Equação 4.10, 

sendo empregados os dados de adsorção dos dois componentes na mistura preditos 

pela IAST-T. Na Figura 16, é mostrado o gráfico de seletividade das amostras deste 

trabalho e do CA comercial WV1050 para fins de comparação. 
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Figura 16 – Seletividade das amostras CB-N2, CS-N2 e 

WV1050 (Rios, 2011) a 20 °C 

 
Fonte: Autor (2015). 

 

 A seletividade do CA de coco babaçu tende a aumentar com a pressão, já 

que, conforme pode ser verificado pelas isotermas dos componentes puros, essa 

amostra apresenta crescente captura de dióxido de carbono. Já a seletividade do CA 

CS-N2 não varia muito com a pressão, e apresenta ser praticamente constante entre 

3 e 10 bar.  

 Verifica-se também que as curvas de seletividade de ambas as amostras 

tendem a estabilizar e permanecer constante, apesar de a curva do CB-N2 ainda 

indicar um crescimento acima de 10 bar, já possuindo um valor de CO2/CH4 pouco 

maior que o do carbono ativado CS-N2 nessa pressão. 

 Vale ressaltar que, principalmente nas baixas pressões, o componente 

mais fortemente adsorvido, nesse caso o CO2, é preferencialmente capturado em 

competições por sítios mais energéticos do que nos de menor energia. Além disso, 

baixas frações molares desse componente também contribuem para sua maior 

captura (BUSS, 1995). Portanto, no caso do CA de coco seco, a maior seletividade 

obtida na menor pressão de 0,9 bar, confirma o que é exposto pelo autor. 

 Todavia, a seletividade do CB-N2 é menor a baixas pressões. Então, 

nessa faixa, acredita-se que há competição entre os dois componentes da mistura 

pelos sítios ativos, corroborando para a sua baixa eficiência na separação a 

pressões atmosféricas. 

 Comparando os resultados obtidos com o CA WV1050, constata-se que o 

CS-N2 apresentou seletividades de adsorção próximas ao do comercial, alcançando, 
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em 5,0 bar, ponto mais próximo, o que mostra, portanto, ser um adsorvente mais 

promissor que o CA de coco babaçu. 

 

5.3.2.2 Capacidade de Trabalho 

 

 As determinações da capacidade e da seletividade de trabalho em 

adsorventes são fundamentais quando se deseja analisar a viabilidade do material 

para determinada finalidade envolvendo processo do tipo PSA, já que o princípio de 

adsorção do mesmo é baseado em modulações de pressão.  

 Para a determinação das capacidades de trabalho em relação ao CO2 

foram utilizados os dados das isotermas de mistura, e foi adotado como sendo 1,0 

bar a pressão de descarga para fins de comparação com a do CA comercial 

WV1050. Na Figura 17, são mostradas as capacidades de trabalho das amostras. 

 

Figura 17 – Capacidade de trabalho do CO2 nas amostras CB-

N2, CS-N2 e WV1050 (Rios, 2011) a 20 °C 

.  
Fonte: Autor (2015). 

 

 Nota-se que as capacidades de trabalho do CS-N2 e CB-N2 são próximas 

em toda a faixa de pressão estudada. Entretanto, ao comparar-se com a capacidade 

do WV1050, verifica-se que o CA de coco seco possui um desempenho melhor, com 

resultados próximos do CA comercial até 7,0 bar aproximadamente, indicando ser 

um adsorvente competitivo. 
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  Contudo, a capacidade de trabalho deve ser analisada conjuntamente 

à seletividade de adsorção do CA, para o qual também se almeja altos valores. 

Dessa forma, um ponto de equilíbrio deve ser selecionado, em se possa operar com 

capacidade de trabalho e seletividade de adsorção os melhores possíveis, a fim de 

garantir bom desempenho e eficiência em um processo do tipo PSA.  

 Tendo isso em vista, e analisando esses dois parâmetros, conclui-se que 

o CS-N2 mostra ser competitivo em uma faixa de pressão entre 3 e 5 bar, já que o 

mesmo possui seletividade e capacidade de trabalho muito próximas das 

apresentadas pelo CA comercial. Já o CB-N2 não indica ser competitivo para a 

aplicação proposta, pois apresentou seletividade de adsorção e capacidade de 

trabalho menores.  

 Deve-se também levar em consideração que processos envolvendo 

upgrade de biogás normalmente ocorrem a pressões não muito elevadas. Então, mais 

uma vez, o carbono ativado de coco seco indica ser um material mais promissor para 

a finalidade em questão do que o CA de coco babaçu. 
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6 CONCLUSÕES 

  

 A partir dos rendimentos e da caracterização textural dos carbonos 

ativados preparados por ativação física com dióxido de carbono, pôde-se obter as 

seguintes conclusões: 

 A síntese de adsorventes, mantendo a presença do gás de ativação durante o 

resfriamento, proporcionou carbonos ativados com baixos valores de aBET e 

volume de poros, possivelmente devido ao tempo em excesso a que ficaram 

submetidos ao CO2, ocasionando a destruição dos poros; 

 Todos os CAs apresentaram elevada microporosidade, o que pode estar 

associado à metodologia de síntese (via física com CO2) empregada;  

 Em condições mais severas de temperatura durante a síntese, há a 

possibilidade de o carbono a partir de coco babaçu apresentar maiores 

valores na caracterização textural; 

  Se aplicadas temperaturas mais baixas e/ou menor tempo de ativação que 

as aplicadas neste trabalho para a preparação de CA a partir de vagem de 

flamboyant, é provável que o bioadsorvente apresente melhores propriedades 

texturais do que as obtidas neste trabalho; 

 Os maiores resultados obtidos foram do CA de coco seco (CS-N2), que 

apresentou os valores de área superficial específica e volume de microporos 

de 1450 m2/g e 0,60 cm3/g, respectivamente, indicando que as condições de 

síntese aplicadas (temperatura, tempo de ativação e fluxo de CO2) foram 

adequadas.  

 Em se tratando de capacidade de adsorção de CO2, seletividade 

(CO2/CH4) dos carbonos e capacidade de trabalho, pode-se afirmar que: 

 Mesmo o CB-N2 possuindo quase a metade da área superficial específica do 

CS-N2, esse CA apresentou quantidades adsorvidas de CO2 bastante 

próximas do coco seco, aumentando pouco a diferença a elevadas pressões. 

Infere-se, portanto, que a elevada captura desse composto em condições 

ambiente está relacionada à presença de microporos menores que 1 nm; 

 A amostra CS-N2 obteve maior captura de metano que o carbono ativado 

WV1050 em toda a faixa de pressão aplicada e maior que o BC-N2 em 
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pressões acima de 2 bar. Esse resultado pode estar associado à distribuição 

de tamanho de poros, que favoreceram a elevada adsorção do CH4; 

 A faixa limitada de diâmetro de poros do CB-N2, sendo predominante nos 

valores de aproximadamente 11, 14 e 19 Å, deve ter contribuído para sua 

maior captura de CH4 nas baixas pressões; 

 Em pressões próximas da atmosférica, onde normalmente são realizados os 

processos de upgrade do biogás, os carbonos adsorveram quantidades muito 

próximas da mistura gasosa; 

 Devido ao excelente ajuste do modelo de Tóth para os ensaios de adsorção 

monocomponentes, as predições da Teoria da Solução Adsorvida Ideal foram 

realizadas em conjunto com esse modelo (IAST-T), se adequando bem nas 

pressões iniciais e razoavelmente a pressões mais elevadas; 

 O CS-N2 mostra ser competitivo em uma faixa de pressão entre 3 e 5 bar, já 

que o mesmo possui seletividade e capacidade de trabalho muito próximas 

das apresentadas pelo CA comercial. Já o CB-N2 não indica ser competitivo 

para a aplicação proposta, pois apresentou seletividade de adsorção e 

capacidade de trabalho menores.  

 Ao considerar que processos envolvendo upgrade de biogás normalmente 

ocorrem a pressões não muito elevadas, conclui-se que o carbono ativado de 

coco seco é um adsorvente mais promissor para a finalidade em questão do 

que o CA de coco babaçu. 
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7 SUGESTÕES 

 

 Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, algumas sugestões 

podem ser citadas para próximos trabalhos: 

 Empregar condições de síntese (temperatura, tempo e/ou fluxo) mais severas 

no preparo de carbonos ativados a partir de coco babaçu, a fim de verificar se 

é possível obter maiores resultados de propriedade textural; 

 

 Empregar condições de síntese (temperatura, tempo e/ou fluxo) mais brandas 

no preparo de carbonos ativados a partir de vagem de flamboyant, a fim de 

verificar se é possível obter maiores resultados de propriedade textural; 

 

 Analisar, pelo ponto de vista ambiental e de custo-benefício, se a síntese de 

CAs por meio de ativação física em única etapa é mais viável comparado à 

ativação química e/ou impregnação nos materiais porosos. 

 

 Realizar análise de distribuição de tamanho de poros por meio de ensaio com 

CO2 a 0°C, a fim de identificar os ultramicroporos existentes nos CAs e 

confirmar se de fato as elevadas capacidades de adsorção de CO2 deveram-

se à presença dos poros menores que 0,8 nm. 

 

 Avaliar o tempo de saturação da amostra CS-N2 aplicada à finalidade 

proposta por meio de determinação das curvas de breakthrough. 
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