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RESUMO 

 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO MODIFICADO POR 
SONICAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA ADSORÇÃO DE FÁRMACOS 

 

AUTOR: Andressa Cristiana Fröhlich 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Guilherme Luiz Dotto 

 

A poluição da água por contaminantes emergentes tais como produtos farmacêuticos, tem 
ganhado interesse mundial nos últimos anos. Os fármacos têm grande potencial para gerar efeitos 
adversos para animais e seres humanos, dado que são disruptores endócrinos, bioacumulativos e 
potencialmente tóxicos. A entrada de produtos farmacêuticos nos corpos de água ocorre 
principalmente por meio de estações de tratamento de águas residuais, devido à sua remoção 
incompleta ou ineficiente durante o processo normal de tratamento. Entre eles, o ibuprofeno e o 
cetoprofeno são fármacos comuns usados no alívio da dor. Diante disto, este trabalho investigou 
a adsorção destes fármacos utilizando o carvão ativado padrão (CAP) e o carvão ativado 
modificado por ultrassom (CAMU) como materiais adsorventes. Os adsorventes foram 
caracterizados detalhadamente por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 
(FT–IR), difração de raios X (XRD), isotermas de adsorção de N2 (BET), picnometria de gás 
hélio, ponto de carga zero e microscopia eletrônica de varredura (SEM). O estudo de adsorção foi 
realizado por meio do efeito do pH (variando de 2 a 10), do tempo de contato (variando de 0 a 
300 min), da temperatura (variando de 25 a 55°C) e da estimação de parâmetros termodinâmicos. 
A partir dos dados obtidos, foram realizados ajustes a modelos cinéticos e de isotermas para 
ambos os adsorventes. Ademais, um modelo de transferência de massa tridimensional (PVSDM 
3D) foi aplicado para elucidar a adsorção de ibuprofeno em ambos os carvões. Por fim, um 
efluente simulado contendo os contaminantes em estudo foi tratado com CAP e CAMU. Os 
resultados revelaram que CAMU apresentou melhores características em comparação ao CAP, 
tais como, maiores valores de área superficial, diâmetro médio dos poros, volume de poros e 
fração de vazio. As capacidades de adsorção obtidas com CAMU em relação às obtidas com CAP 
foram cerca de 25% e 15% maiores para o ibuprofeno e o cetoprofeno, respectivamente. A 
aplicação do modelo PVSDM 3D evidenciou que a molécula de ibuprofeno difunde–se 
exclusivamente por difusão superficial e que a difusão no volume dos poros pode ser desprezada. 
Além disso, o efluente simulado tratado com CAMU apresentou um percentual de 52% de 
remoção dos compostos presentes. Tais resultados mostram que a técnica de ultrassom tem 
grande potencial para intensificar as características do carvão ativado, gerando um material com 
melhores propriedades para a adsorção dos fármacos ibuprofeno e cetoprofeno. 

 

Palavras–chave: Adsorção, ultrassom, ibuprofeno, cetoprofeno  

 



ABSTRACT 

 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF ACTIVATED CARBON MODIFIED 
BY SONICATION AND ITS APPLICATION FOR PHARMACEUTICAL 

CONTAMINANTS ADSORPTION 

 

AUTHOR: Andressa Cristiana Fröhlich 

ADVISOR: Prof. Dr. Guilherme Luiz Dotto 

 

Water pollution by emerging contaminants such as pharmaceuticals has gained interest in recent 
years. These drugs have great potential in generating adverse effects for human and wildlife, 
since they are endocrine disruptors, bioaccumulative and potentially toxic. The release of 
pharmaceuticals into the water bodies occurs mainly through wastewater treatment plants 
because of their incomplete or inefficient removal during the conventional treatment process. 
Among them, ibuprofen and ketoprofen are common drugs used as pain relief. This work aimed 
to investigate the adsorption of these drugs by the use of standard activated carbon (SAC) and 
ultrasound modified activated carbon (UMAC) as adsorbent materials. The adsorbents were 
characterized in detail by Fourier transform infrared spectroscopy (FT–IR), X–ray diffraction 
(XRD), N2 adsorption isotherms (BET), helium gas picnometry, point of zero charge and 
scanning electron microscopy (SEM). The adsorption study was performed through the 
evaluation of pH effect (ranging from 2 to 10), contact time (ranging from 0 to 300 min), 
temperature (ranging from 25 to 55 °C) and estimation of thermodynamic parameters. Through 
the obtained data, adjustments to kinetic and isotherm models for both adsorbents were 
performed. In addition, a three–dimensional mass transfer model (PVSDM 3D) was applied to 
elucidate the adsorption of ibuprofen in both materials. Finally, a simulated effluent containing 
the contaminants under study was treated with SAC and UMAC. The results showed that UMAC 
presented better characteristics in comparison to SAC, such as higher surface area values, average 
pore diameter, pore volume and void fraction. The adsorption capacities obtained with UMAC 
over those obtained with SAC were about 25% and 15% higher for ibuprofen and ketoprofen, 
respectively. The application of the PVSDM 3D model evidenced that the ibuprofen molecule 
diffuses exclusively by surface diffusion and that the diffusion in the pore volume can be 
neglected. In addition, the simulated effluent treated with UMAC presented a removal percentage 
of 52% of the present compounds. These results show that the ultrasound technique has great 
potential to intensify the adsorption characteristics, generating a material with better features for 
ibuprofen and ketoprofen adsorption. 

 

Keywords: Adsorption, ultrasound, ibuprofen, ketoprofen  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a ocorrência de compostos farmacêuticos no meio ambiente tornou–se 

uma questão de preocupação crescente. Apesar de ainda não bem definidos, estes compostos têm 

grande potencial para gerar efeitos adversos em animais e seres humanos. As principais causas da 

ocorrência de contaminantes farmacêuticos no meio ambiente são a grande oferta de tratamentos 

médicos e medicamentos e o aumento e envelhecimento da população em todo o mundo 

(FABBRI, 2015; HESTER; HARRISON, 2015; MONTES–GRAJALES; FENNIX–AGUDELO; 

MIRANDA–CASTRO, 2017; PEAKE et al., 2016; VANNINI et al., 2011). A entrada de 

fármacos no meio ambiente ocorre porque o corpo humano elimina grande parte destas moléculas 

inalteradas e também devido a diversas práticas imprecisas de descarte de medicamentos 

(COMBER et al., 2018; HESTER; HARRISON, 2015; PEAKE et al., 2016; PINO–OTÍN et al., 

2017). Isto acaba gerando uma descarga contínua de compostos farmacêuticos em efluentes, uma 

vez que sua remoção é incompleta ou ineficiente durante o processo normal de tratamento. A 

preocupação com a contaminação da água por estes compostos farmacêuticos ocorre também 

porque muitos deles são pseudo–persistentes, potencialmente tóxicos, bioacumulativos e 

disruptores endócrinos (HESTER; HARRISON, 2015; LI, 2014; MONTES–GRAJALES; 

FENNIX–AGUDELO; MIRANDA–CASTRO, 2017; PEAKE et al., 2016; VANNINI et al., 

2011). Dentre os contaminantes farmacêuticos, ibuprofeno e cetoprofeno são fármacos anti–

inflamatórios, analgésicos e antipiréticos muito comuns, usados no alívio da dor. Estudos 

recentes mostram que ibuprofeno e cetoprofeno são encontrados em efluentes, águas superficiais, 

águas subterrâneas e em solos de todos os continentes, sendo, portanto, motivo de preocupação 

(CHEN et al., 2011; GIBS et al., 2013; GIBSON et al., 2010; KLEYWEGT et al., 2011; LI, 

2014). Um estudo ainda mais recente indica a presença de resíduos de ibuprofeno em águas 

superficiais na região norte da Península Antártica, onde a presença humana está aumentando 

devido a pesquisa e o turismo (GONZÁLEZ–ALONSO et al., 2017). 

Por conseguinte, tratamentos eficazes para remover contaminantes de matrizes líquidas 

são necessários. Diversas técnicas são capazes de remover moléculas orgânicas destas matrizes, 

tais como, precipitação/sedimentação, flotação por ar, filtração, cristalização, oxidação química, 

redução química, hidrólise, osmose reversa, adsorção, troca iônica, extração, catálise, entre outros 
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(INGLEZAKIS; POULOPOULOS, 2006; SHARMA; BHATTACHARYA, 2017). A adsorção, 

por sua vez, é uma das operações mais comuns usadas porque é eficaz, de baixo custo, flexível, 

de simples projeto e operação, tem baixo consumo de energia e o adsorvente pode até mesmo ser 

recuperado. No geral, a viabilidade da adsorção depende do tipo de adsorvente, das propriedades 

do fluido, dos contaminantes a serem removidos e das condições de operação (BONILLA–

PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; HARO et al., 2017; 

KYZAS et al., 2015). 

Os materiais adsorventes normalmente mais utilizados são carvão ativado, sílica e argilas. 

Tais materiais se destacam por apresentarem alta porosidade, seletividade e grande área 

superficial (GUPTA; SUHAS, 2009). O carvão ativado é o adsorvente universal para a fase 

líquida, é eficaz e útil e ainda predomina como principal produto comercial para o controle da 

poluição da água (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 

2017; HIDAYU; MUDA, 2016). A utilização da técnica de sonicação para melhorar as 

características de adsorventes não é muito investigada. No entanto, o processo de sonicação 

permite a modificação da superfície de materiais orgânicos por condições termodinâmicas 

intensas, operando em nível molecular, assim gerando novos locais de adsorção e aumento da 

porosidade (BREITBACH; BATHEN; SCHMIDT–TRAUB, 2003; DOTTO et al., 2015a). 

Com base no exposto, este trabalho tem a finalidade de preparar e caracterizar um carvão 

ativado modificado por ultrassom (CAMU) a partir de um carvão ativado padrão (CAP) e, 

elucidar a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno nos dois materiais. CAMU foi desenvolvido por 

sonicação e ambos adsorventes foram caracterizados por espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FT–IR–do inglês: Fourier transform infrared spectroscopy), difração de 

raios X (XRD–do inglês: X–ray diffraction), isotermas de adsorção de N2 (BET), picnometria de 

gás hélio, ponto de carga zero (PZC–do inglês: point of zero charge) e microscopia eletrônica de 

varredura (SEM–do inglês: scanning electron microscopy). Nos estudos de adsorção, foram 

abordados o efeito do pH, isotermas de equilíbrio, parâmetros termodinâmicos e curvas cinéticas. 

Além disso, um modelo de transferência de massa tridimensional (PVSDM 3D) foi aplicado para 

elucidar a adsorção de ibuprofeno em ambos os carvões e um efluente simulado contendo os 

contaminantes em estudo foi tratado com CAP e CAMU. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Produção, caracterização e aplicação de um carvão ativado modificado por sonicação na 

adsorção dos fármacos ibuprofeno e cetoprofeno em meios aquosos. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Desenvolver um carvão ativado modificado pelo processo de ultrassom (CAMU); 

• Caracterizar ambos os adsorventes (CAP e CAMU) utilizando as técnicas de 

espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT–IR), difração de raios 

X (XRD), isotermas de adsorção de N2 (método BET), picnometria de gás hélio, ponto de 

carga zero e microscopia eletrônica de varredura (SEM); 

• Avaliar o efeito do ultrassom nas características do carvão ativado modificado obtido, em 

relação ao carvão padrão; 

• Estudar o potencial adsorvente de ambos os carvões para remover os fármacos ibuprofeno 

e cetoprofeno de soluções aquosas; 

• Estudar o efeito do pH, perfil cinético, comportamento de equilíbrio e parâmetros 

termodinâmicos da adsorção dos fármacos pelos carvões; 

• Aplicar um modelo de transferência de massa tridimensional para elucidar a adsorção de 

ibuprofeno em ambos os materiais; 

• Tratar um efluente silumado contendo os contaminantes em estudo com os adsorventes 

CAP e CAMU. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 FÁRMACOS 

 

Fármacos são moléculas complexas com distintas propriedades e utilidades físico–

químicas e biológicas. Eles são desenvolvidos e utilizados por sua atividade biológica mais ou 

menos específica e são caracterizados essencialmente por sua natureza iônica (KÜMMERER, 

2008). De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

“Insumo farmacêutico ativo (IFA) é uma substância química ativa, fármaco, droga ou matéria–

prima que tenha propriedades farmacológicas com finalidade medicamentosa, utilizada para 

diagnóstico, alívio ou tratamento, empregada para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou 

estados patológicos, em benefício da pessoa na qual se administra” (ANVISA, 2018). 

Já a expressão medicamento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o fármaco na 

sua forma terapêutica (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2018). Os fármacos são 

classificados de acordo com a sua finalidade, por exemplo, antibióticos, analgésicos, anti–

neoplásicos, substâncias anti–inflamatórias, anti–histamínicos, meios de contraste de raios X, 

entre outros. Além das substâncias ativas, as formulações também podem integrar adjuvantes e, 

em alguns casos, pigmentos e corantes (HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008). 

Diferentes produtos farmacêuticos terão diferenças em sua ocorrência e destino no meio 

ambiente, assim como diferentes efeitos em seres humanos ou em outros organismos–alvo, como 

bactérias ou parasitas e, em organismos não–alvo. Ademais, compostos farmacêuticos ativos sob 

condições ambientais podem ser moléculas neutras, catiônicas, aniônicas ou zwitterionicas. Isso 

acarreta em um comportamento ambiental bastante complexo (BROOKS; HUGGETT, 2012; 

HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; BARCELO, 2013). 

Diversos estudos apontam a presença de ibuprofeno e cetoprofeno em águas residuais, águas 

superficiais, águas subterrâneas, água potável e em solos de diferentes continentes (CHEN et al., 

2011; GIBS et al., 2013; GIBSON et al., 2010; KLEYWEGT et al., 2011; LI, 2014). 

O ciclo de vida de um produto farmacêutico não começa com a receita médica e nem 

termina quando o paciente ingere a medicação, mas vai desde a sua produção até o descarte ou 

excreção, chegando de alguma forma no meio ambiente. Algumas moléculas são metabolizadas 
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pelo organismo antes de serem excretadas, enquanto outras são apenas moderadas ou mal 

metabolizadas, e outras, são ainda excretas completamente intactas. Portanto, alguns fármacos 

estão sujeitos a sofrer alterações estruturais no corpo humano ou em animais, produzindo os 

metabólitos. Tais metabólitos diferem em propriedades farmacológicas e toxicológicas quando 

comparados aos medicamentos de origem porque o metabolismo pode diminuir a atividade e/ou 

aumentar a solubilidade em água. No entanto, o metabolismo é frequentemente incompleto 

(HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PEAKE et al., 2016). 

Produtos farmacêuticos são reconhecidos como uma parte importante de produtos 

químicos que estão presentes em baixas concentrações no meio ambiente, na faixa de ng L–1 a µg 

L–1. A presença no ambiente de um determinado fármaco pode resultar de diversas fontes como 

fabricação do mesmo, excreção via urina, fezes e suor e descarte de sobras e medicamentos 

indesejados em lixo ou esgoto, entre outras. Ademais, o aumento da presença de fármacos no 

meio ambiente ocorre devido à ampla distribuição e facilidade de acesso, impulsionado pelo 

aumento e envelhecimento da população. Portanto, se os fármacos, seus metabólitos e produtos 

de transformação não forem eliminados durante o processo de tratamento de efluentes, que é a 

principal fonte de entrada no meio ambiente, eles podem possivelmente chegar ao abastecimento 

de água potável. Apesar de, em geral, os produtos farmacêuticos apresentarem menor persistência 

do que outros poluentes orgânicos persistentes conhecidos, seu uso rotineiro e sua liberação 

contínua no meio ambiente, levam a sua constante presença, sendo assim chamados pseudo–

persistentes. Ademais, os fármacos são possivelmente tóxicos, cancerígenos e mutagênicos 

(HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; BARCELO, 2013). 

Embora muitos contaminantes emergentes estejam presentes em baixas concentrações no 

meio ambiente, como é o caso dos fármacos, eles ocorrem em misturas químicas complexas. Em 

função disso, apesar de efeitos agudos da maioria dos produtos farmacêuticos sobre ecossistemas 

não serem esperados, a toxicidade crônica e outros possíveis efeitos adversos não devem ser 

descartados. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos ecotoxicológicos de produtos 

farmacêuticos em organismos aquáticos e terrestres, tanto em experimentos de laboratório quanto 

no próprio ecossistema. Estudos apontam valores de concentração de efeito não observado, que 

corresponde a maior concentração de fármaco que não causa efeito nocivo significativo na 

sobrevivência e reprodução dos organismos, nas condições de ensaio. Alguns fármacos são 
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encontrados no ambiente em concentração inferior, outros ainda são encontrados em 

concentração próxima ou até superior a esses limites. Contudo, estes dados por si só não são 

suficientes para uma avaliação abrangente de perigos e riscos. Diante disso, estudos 

ecotoxicológicos direcionados são necessários para se concentrar em efeitos ambientais sutis, 

uma vez que, quanto maior a exposição, maior o risco de contaminação múltiplo do ecossistema 

(HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; BARCELO, 2013). 

Apesar dos fármacos estarem presentes no meio ambiente em baixos níveis, não 

representando extrema ameaça para a saúde humana ou animal, ao mesmo tempo não se pode 

garantir segurança, uma vez que o risco associado a estes baixos níveis não podem ser 

quantificados com precisão. Os efeitos adversos para os seres humanos estão relacionados à 

ingestão de produtos farmacêuticos contidos na água potável. Considerando o consumo de 2 

litros de água potável por dia ao longo de 70 anos, a dose está muito abaixo das doses utilizadas 

na terapia. No entanto, esta afirmação está baseada na suposição de que os efeitos desejados e 

efeitos colaterais da ingestão de uma alta dosagem por curto prazo serão os mesmos em 

qualidade e quantidade que a ingestão de uma baixa dosagem por longo prazo; são os mesmos 

para fetos, bebês, crianças, adultos e idosos; e que o risco de um único composto é comparável ao 

de uma mistura. Portanto, a ingestão via água potável, ainda é uma questão não resolvida em 

toxicologia e em ecotoxicologia. Além disso, avaliações de risco foram realizadas apenas para 

poucos compostos e somente para substâncias simples, não misturas, que é o que ocorre no 

ambiente (HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; 

BARCELO, 2013). 

Algumas subpopulações humanas são mais suscetíveis aos efeitos de alguns fármacos 

porque o receptor molecular do fármaco tem um papel fisiológico diferente nessa subpopulação. 

A maior susceptibilidade pode ocorrer devido à maior biodisponibilidade ou redução da 

depuração do fármaco. Tais subpopulações incluem gestantes, fetos, bebês, crianças, idosos, 

pacientes hepáticos e renais e indivíduos portadores de variações genéticas raras. No entanto, os 

efeitos são mediados pelos mesmos receptores moleculares do fármaco responsáveis pelos efeitos 

terapêuticos. Assim, espera-se uma probabilidade semelhante de resposta a uma determinada 

concentração plasmática de fármaco em pacientes-alvo e em subpopulações sensíveis. Ou seja, a 
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sensibilidade da subpopulação não é resultado de uma resposta de concentração diferente no 

receptor molecular (HESTER; HARRISON, 2015). 

Outra subpopulação bastante importante são os alérgicos. A probabilidade de desencadear 

alergias ou outras reações idiopáticas em diferentes concentrações de fármaco não é 

completamente conhecida. Há relatos de que o potencial para reações idiopáticas a medicamentos 

é mais raro com medicamentos que são administrados em doses menores que 10 mg dia–1. 

Contudo, a menor dose que potencialmente provoca alergia à penicilina foi estimada em apenas 

0,24 mg dia–1 (HESTER; HARRISON, 2015). De acordo com a Sociedade Brasileira de Alergia 

e Imunologia (ASBAI), estima–se que cerca de 7% a 8% da população brasileira apresenta 

alergia a medicamentos, ou seja, entre 14 e 16 milhões de pessoas e os fármacos anti–

inflamatórios não–esteroidais são os mais frequentes responsáveis pelas reações (ASBAI, 2014). 

Assim, não existe uma estimação de risco definitiva para esta subpopulação.  

Somente nos últimos anos, as agências reguladoras emitiram diretrizes sobre como os 

produtos farmacêuticos devem ser avaliados quanto a possíveis efeitos ambientais. A 

Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA–do inglês: Food and Drug Administration) 

divulgou já em 1996 uma diretriz descrevendo quando uma avaliação de risco ambiental é 

necessária antes da aprovação de comercialização de um medicamento humano, e se uma 

avaliação for necessária, quais dados devem ser submetidos e revisados. Da mesma forma, a 

Agência Europeia de Medicamentos (EMA–do inglês: European Medicines Agency) também 

divulgou em 2006, uma diretriz similar, com orientações para avaliar os potenciais riscos 

ambientais de medicamentos para uso humano, com um procedimento passo a passo usando 

principalmente testes de toxicidade aguda para avaliações de efeitos. Estas diretrizes estão em 

constante desenvolvimento científico e em permanente atualização, tendo sido alteradas 

significativamente desde o seu estabelecimento (BROOKS; HUGGETT, 2012; HESTER; 

HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; BARCELO, 2013). 

Diante de uma das questões ambientais mais relevantes da atualidade, que é a 

contaminação contínua do meio ambiente por diversos grupos de compostos químicos e seus 

efeitos adversos sobre o ecossistema e a saúde humana, existem discussões que apontam 

possíveis soluções. No caso dos fármacos, para reduzir sua liberação no meio ambiente, dentre as 

soluções apontadas, estão o desenvolvimento de um sistema sustentável de uso farmacêutico que 
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minimize a liberação e maximize a utilidade terapêutica; educação de profissionais médicos para 

reduzir a prescrição; programas de retorno farmacêutico; requisitos para que todos os municípios 

tenham um mínimo de tratamento de águas residuais; tecnologias avançadas de tratamento de 

águas residuais; e educação pública. Provavelmente, combinações de estratégias de gestão serão 

mais eficazes na mitigação dos riscos apresentados pelos produtos farmacêuticos (BROOKS; 

HUGGETT, 2012; HESTER; HARRISON, 2015; KÜMMERER, 2008; PETROVIC; PEREZ; 

BARCELO, 2013). 

 

2.2 ADSORÇÃO 

 

Diversas tecnologias são utilizadas para o tratamento e purificação de água. 

Particularmente, a adsorção tem sido aceita como uma tecnologia viável para saneamento de 

água, isto é, tanto para o tratamento de efluentes como de água potável. A adsorção, como 

método de tratamento para a purificação da água oferece algumas vantagens, tais como, operação 

em diferentes cenários, facilidade de uso, flexibilidade, versatilidade e baixo requerimento de 

energia. No entanto, após a adsorção, a fim de uma boa separação sólido–líquido, uma operação 

adicional como filtração, sedimentação ou centrifugação pode ser necessária. Em geral, a 

viabilidade da adsorção depende de fatores como, tipo de adsorvente, propriedades do 

contaminante a ser removido, condições de operação, configuração do processo, regeneração e 

descarte de resíduos. A adsorção é classificada como uma operação de purificação porque os 

componentes adsorvidos estão presentes em baixas concentrações, tem pouco ou nenhum valor 

econômico e geralmente não são recuperados (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–

CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; RUTHVEN, 1984). 

Apesar de anteriormente já observado e utilizado, o conceito de adsorção foi introduzido 

por Kayser em 1881 para delinear o aumento do número de moléculas de gás sobre superfícies 

sólidas (ROQUE–MALHERBE, 2018). A adsorção é uma operação de transferência de fase 

descrita como um enriquecimento de espécies químicas de uma fase fluida (líquido ou gás) na 

superfície de um sólido. A adsorção ocorre sempre que uma superfície sólida é exposta a um gás 

ou líquido, e o aumento na concentração de um componente particular na superfície sólida, é 

dependente da extensão da área interfacial (ROUQUEROL et al., 2014; WORCH, 2012).  
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O material sólido que fornece a superfície para adsorção é referido como adsorvente e as 

espécies que serão adsorvidas são denominadas adsorvato. A operação inversa é referida como 

dessorção. A Figura 1 ilustra tais definições. Portanto, o termo adsorção descreve o 

enriquecimento de adsorvatos na superfície de um adsorvente. Esse fenômeno denominado 

adsorção é uma tendência universal, uma vez que, durante sua manifestação, uma diminuição na 

tensão superficial é experimentada pelo sólido. Em contraste, a absorção é definida como o 

processo de transferência em que a substância é enriquecida dentro da fase de recepção e não 

apenas em sua superfície, como ocorre na adsorção. O termo sorção compreende adsorção e 

absorção (ROQUE–MALHERBE, 2018; ROUQUEROL et al., 2014; WORCH, 2012). 

 

Figura 1 – Termos básicos de adsorção. 

 

Fonte: (WORCH, 2012, Adaptada). 

 

A adsorção é provocada pelas interações entre o sólido e as moléculas na fase fluida. 

Dependendo do tipo de interação envolvida, a adsorção pode ser classificada como física ou 

química. De forma geral, na fisissorção, não ocorre ligação química, mas atrações 

intermoleculares entre locais de energia favoráveis, possibilitando a dessorção e consequente 

reversibilidade. Assim, as energias de adsorção são baixas, variando de 5 a 40 kJ mol–1 e a 

adsorção em multicamadas é possível. Neste caso, as interações podem ser eletrostáticas, por 

ligação de hidrogênio, forças de van der Waals ou dipolo-dipolo. Já na quimissorção, de maneira 

geral, ocorre ligação química entre locais de superfície específicos e moléculas de soluto, e como 

resultado uma ligação química é formada. Consequentemente, a dessorção é difícil, o processo é 

irreversível e de grande energia, variando de 41 a 800 kJ mol–1 e somente uma monocamada é 

observada. Neste caso, as interações podem ocorrer principalmente por ligações iônicas ou 
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covalentes (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; 

INGLEZAKIS; POULOPOULOS, 2006; ROUQUEROL et al., 2014). 

 

2.2.1 Materiais adsorventes 

 

O sucesso ou falha de uma operação de adsorção depende do sólido empregado como 

adsorvente. Um sólido com boa capacidade de adsorção, mas cinética lenta, não é uma boa 

opção, pois as moléculas de adsorvato levam muito tempo para alcançar o interior da partícula de 

adsorvente. Isso significa um longo tempo de residência e, portanto, baixo rendimento. Em 

contrapartida, um sólido com cinética rápida, mas baixa capacidade de adsorção, também não 

representa uma boa opção, pois uma grande quantidade de sólido é necessária para determinado 

rendimento. Desta maneira, um bom adsorvente é aquele que proporciona boa capacidade de 

adsorção aliado a uma boa cinética. Para satisfazer tais requisitos, o sólido deve ter uma área 

superficial razoavelmente alta ou uma rede de poros relativamente grande para o transporte de 

moléculas para o interior. Além disso, o adsorvente mais adequado é aquele que apresenta baixo 

custo, fácil disponibilidade, estabilidade química e térmica e idealmente ser de fácil dessorção e 

reutilização (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; 

DO, 1998). 

Uma das propriedades mais importantes dos materiais adsorventes é a estrutura dos poros. 

O volume total de poros e a distribuição de sua forma e tamanho determinam a capacidade de 

adsorção. A Figura 2 apresenta os diferentes tipos de poros. O tamanho do poro é geralmente 

especificado como a largura do poro, que é a distância disponível entre as duas paredes opostas. 

Geralmente, os poros são divididos em macro (>50 nm), meso (2–50 nm) e microporos (<2 nm). 

Microporos e mesoporos são especialmente importantes no contexto de adsorção. A porosidade é 

geralmente definida como a razão entre o volume de poros e vazio e o volume ocupado pelo 

sólido. O volume de poros é geralmente considerado como o volume de poros abertos, mas pode 

incluir o volume de poros fechados. Nem sempre é fácil distinguir entre rugosidade e porosidade 

ou entre poros e vazio. Em princípio, uma convenção simples é considerar que a rugosidade 

inclui toda a irregularidade da superfície que é mais larga do que a profundidade (DO, 1998; 

INGLEZAKIS; POULOPOULOS, 2006; ROUQUEROL et al., 2014). 
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Figura 2 – Seção transversal de um adsorvente poroso hipotético mostrando vários tipos de poros: 

fechado (C), cego (B), através (T), interconectado (I), juntamente com rugosidade (R). 

 

Fonte: (ROUQUEROL et al., 2014). 

 

As superfícies sólidas são complexas, compostas por sítios ativos ricos em energia, 

capazes de interagir com solutos na fase aquosa. Como a adsorção é um fenômeno de superfície, 

a área superficial é um parâmetro de grande importância. A área superficial é a extensão da 

superfície avaliada por um dado método (experimental ou teórico) sob condições estabelecidas. 

Dependendo do contexto, a área superficial externa de um sólido é a área, incluindo rugosidade, 

mas não os poros, ou a área fora dos microporos. Similarmente, a área superficial interna é a área 

da parede de todos os poros ou apenas de microporos. Um requisito para a alta área de superfície 

é a alta porosidade do material, o que permite uma grande superfície interna constituída pelas 

paredes dos poros. Como regra geral, quanto maior o sistema de poros e mais finos os poros, 

maior é a superfície interna. Por outro lado, uma certa fração de poros maiores é necessária para 

permitir o transporte rápido de adsorvato para os sítios de adsorção (ROUQUEROL et al., 2014; 

WORCH, 2012). 

Um dos adsorventes mais utilizados em indústrias e na purificação de água é o carvão 

ativado. Isso decorre de sua elevada área superficial e volume de poros. A estrutura do carvão 

ativado é basicamente composta por uma estrutura amorfa e uma estrutura microcristalina 

semelhante ao grafite, orientadas de forma aleatória e interconectadas por ligações cruzadas de 

carbono. A natureza química da superfície do carvão ativado é complexa, pois, depende de 

fatores como a fonte de carbono e da maneira como o carvão é ativado. A preparação é 

normalmente feita pela decomposição térmica de materiais carbonáceos, seguido de ativação 

física ou química, a fim de aumentar a área superficial e o volume de poros. As matérias–primas 
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mais comuns são madeira, carvão vegetal, turfa, linhito, hulha, coque de petróleo, bem como 

materiais residuais, como cascas, serragem ou resíduos plásticos (DO, 1998; RUTHVEN, 1984; 

WORCH, 2012). 

 

2.2.2 Tratamento ultrassônico de adsorventes 

 

O ultrassom é onda mecânica, ou seja, uma variação de pressão ou densidade, que possui 

frequência superior ao limiar da audição humana (em torno de 18 kHz). Durante a propagação, as 

ondas mecânicas são atenuadas pela absorção no meio de propagação, por bolhas de cavitação, 

por partículas e em interfaces. Dependendo da frequência e da intensidade, efeitos mecânicos e 

térmicos distintos devido a cavitação predominam. Os efeitos mecânicos da cavitação surgem de 

ondas de pressão emitidas por bolhas implodindo e de microjatos, que ocorrem como resultado 

de um colapso assimétrico de bolhas de cavitação nas interfaces. Eles formam jatos líquidos 

direcionados para a superfície da interface, que alcançam velocidades de até 500 m s-1. Em baixas 

frequências, predominam os efeitos mecânicos, os quais precisam de muita energia. Em 

contraste, em frequência média entre 200 e 400 kHz, efeitos químicos dominam. Estes surgem 

das altas temperaturas (de até 1000 K) no centro de um colapso cavitacional. Essas condições 

extremas promovem reações químicas, como a quebra da água em hidrogênio e radicais hidroxila 

(BREITBACH; BATHEN; SCHMIDT–TRAUB, 2003). 

Bolhas de cavitação passageiras crescem e implodem dentro de um ciclo de som, 

enquanto bolhas estáveis existem ao longo de vários ciclos de som. Os efeitos serão maiores para 

bolhas maiores (frequências baixas) porque a energia armazenada dentro de uma bolha de 

cavitação é proporcional ao seu tamanho. Em frequências mais altas, mais eventos de cavitação 

ocorrem por tempo e volume por causa de oscilações mais rápidas e comprimentos de onda 

menores. Existe uma frequência ótima para qualquer efeito de cavitação, a qual depende da 

energia necessária para gerar o efeito desejado (BREITBACH; BATHEN; SCHMIDT–TRAUB, 

2003). 

A técnica de ultrassom é pouco investigada para a preparação de materiais adsorventes. 

No entanto, o ultrassom permite a modificação da superfície de materiais orgânicos por meio de 

condições termodinâmicas intensas que operam em nível molecular, criando novos sítios de 
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adsorção e aumentando a porosidade, consequentemente, melhorando as características de 

adsorção (DOTTO et al., 2015a, 2015b; FRANCO et al., 2017). Franco et al (2017) investigaram 

o uso de ultrassom em casca de arroz como adsorvente para remover o azul de metileno de meio 

aquoso (FRANCO et al., 2017). Low e Tan (2018) utilizaram a técnica de ultrassom para pré–

tratar casca de pomelo e empregar na adsorção de azul de metileno (LOW; TAN, 2018). Dotto et 

al (2015) relataram a adsorção de cobalto na quitina de superfície modificada usando o método 

assistido por ultrassom (DOTTO et al., 2015b). Milenkovic et al (2018) investigaram a remoção 

de íons cobre (II) de solução aquosa por adsorção assistida por ultrassom em carvão ativado 

granular obtido a partir de casca de avelã (MILENKOVIĆ; DAŠIĆ; VELJKOVIĆ, 2009). 

 

2.2.3 Fatores que influenciam na adsorção 

 

Fenômenos de adsorção são resultados da combinação de diversos fatores. Os elementos 

que mais influenciam no processo de adsorção são as propriedades do adsorvente (área 

superficial, porosidade, grupos funcionais), bem como sua dosagem, as características do 

adsorvato (solubilidade, polaridade, tamanho da molécula), a taxa de agitação do processo, o pH 

inicial do meio, a temperatura do sistema e o tempo de contato (NASCIMENTO et al., 2014). 

A dosagem de adsorvente é um dos fatores que afeta diretamente os processos de 

adsorção. Na maioria das vezes, a remoção aumenta com o aumento da massa de adsorvente, isto 

é, há um aumento do número de sítios de adsorção na superfície do adsorvente. No entanto, 

procura–se uma boa remoção aliada a um mínimo de dosagem de adsorvente, pois o adsorvente 

representa custo, dependendo do tipo empregado. Assim sendo, um desafio na área de adsorção é 

o emprego de um material de baixo custo, com baixa dosagem e grande capacidade de adsorção, 

e, idealmente, que possa ser recuperado por processos simples e reutilizado (NASCIMENTO et 

al., 2014; WORCH, 2012). 

Outro fator que influencia na adsorção é a concentração inicial de adsorvato, bem como, 

suas caraterísticas. O aumento da concentração inicial de adsorvato aumenta seu número de 

colisões com o material adsorvente, o que, consequentemente, aumenta a adsorção, ou seja, uma 

maior quantidade é adsorvida. No entanto, este aumento encontra um limite quando os sítios 
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ativos do adsorvente forem saturados, e assim, o percentual de remoção tende a diminuir com o 

aumento da concentração inicial de adsorvato. Similarmente, a agitação do sistema pode 

influenciar na adsorção, de modo que seu aumento reduz a resistência da camada ao redor da 

partícula adsorvente. Ademais, outro elemento que afeta o processo de adsorção é o tempo de 

residência para atingir a concentração desejada de adsorvato, ou seja, o tempo que envolve a 

transferência de massa de um ou mais componentes contidos em um líquido para o adsorvente 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

O pH da solução de adsorvato influencia na adsorção de modo que interfere na carga 

superficial do adsorvente e no grau de ionização do adsorvato. Em geral, a superfície do carvão 

ativado contém um grande número de grupos funcionais que interagem com o ibuprofeno ou 

cetoprofeno em solução, desempenhando importante papel na determinação da capacidade de 

adsorção. A carga superficial do carvão ativado depende do pH de acordo com seu ponto de carga 

zero (pHPZC), que é o valor de pH no qual a carga da superfície é zero. Para carvões ativados 

típicos, a superfície do material é carregada positivamente quando pH < pHPZC e negativamente 

quando pH > pHPZC. No caso dos adsorvatos, quando pH = pKa, seu percentual de ionização é de 

50%, portanto, eles estarão majoritariamente na sua forma protonada quando pH < pKa e 

majoritariamente na sua forma desprotonada quando pH > pKa. Assim, considerando tais 

aspectos, a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em carvão ativado é favorecida em pH ácido 

(IOVINO et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2014). 

A temperatura é outro fator que influencia a adsorção de modo que afeta essencialmente a 

constante de taxa de adsorção. O aumento da temperatura pode provocar o aumento da energia 

cinética, e assim, o aumento da mobilidade das espécies de adsorvato e da taxa de difusão das 

moléculas de adsorvato para os poros do adsorvente, em consequência da diminuição da 

viscosidade da solução. Além disso, o aumento da temperatura pode modificar a solubilidade e o 

potencial químico do adsorvato, bem como, a desobstrução dos poros do adsorvente (BONILLA–

PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; NASCIMENTO et al., 

2014). 
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2.2.4 Isotermas de adsorção 

 

Quando o adsorvato entra em contato com o adsorvente, a adsorção ocorre até que o 

equilíbrio seja atingido. Em outras palavras, os íons ou moléculas do adsorvato se transferem da 

fase líquida para a superfície do sólido adsorvente até o momento em que a concentração do 

soluto no meio líquido permaneça constante, ou seja, a taxa de adsorção se iguale a taxa de 

dessorção. Nesta etapa, que compreende o equilíbrio, é determinada a capacidade de adsorção, 

dando um indicativo da qualidade do adsorvente. Desta maneira, o grau de afinidade entre o 

adsorvente e o adsorvato determina a distribuição do adsorvato nas fases líquida e sólida. As 

isotermas de adsorção são curvas que apresentam a variação da concentração de equilíbrio no 

adsorvente com a concentração da fase líquida, a temperatura constante. Sua forma fornece 

informações importantes sobre a adsorção (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–

CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; NASCIMENTO et al., 2014; ROUQUEROL et al., 2014). 

Para descrever melhor o processo de adsorção, são empregados modelos para ajustar os 

dados experimentais. Até o momento, não existe uma equação universal de modo a descrever 

todas as curvas de isotermas experimentais com a mesma precisão. No entanto, existe uma série 

de equações que precisam ser testadas quanto à aplicabilidade. Algumas equações foram 

derivadas a partir de considerações teóricas e outras a partir de modelos empíricos. É muito 

importante encontrar uma equação matemática apropriada que possibilite descrever os dados da 

isoterma da maneira mais simples possível. Destaca–se aqui os modelos de isotermas sólido-

líquido utilizadas como os modelos de Langmuir, Freundlich, Redlich–Peterson e Sips (WORCH, 

2012). 

O modelo de Langmuir, bastante utilizado, pressupõe adsorção em monocamada, de 

modo que cada sítio comporta apenas uma molécula adsorvida, de que os sítios têm energia 

equivalentes e de que existe um número definido de sítios. O modelo de Freundlich infere 

adsorção em multicamada em superfícies heterogêneas, com diferentes energias. O modelo de 

Redlich–Peterson pode ser aplicado a sistemas homogêneos e heterogêneos, de modo que reúne 

características dos modelos de Langmuir e Freundlich, aproximando–se do primeiro em baixas 

concentrações e do segundo em altas concentrações. O modelo de Sips pode ser entendido como 

uma extensão da equação de Freundlich, modificada de modo que a quantidade adsorvida tem um 
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limite finito a uma concentração de fluido suficientemente alta (BONILLA–PETRICIOLET; 

MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; DO, 1998; NASCIMENTO et al., 2014; 

RUTHVEN, 1984; WORCH, 2012). 

A partir dos parâmetros de isotermas, pode–se obter a capacidade máxima de adsorção de 

um determinado adsorvente sob determinadas condições experimentais, obter informações sobre 

efeitos estéricos, energéticos e de afinidade e sua forma pode prover informações sobre o 

mecanismo de interação entre adsorvato e adsorvente. Ademais, pode–se estimar os parâmetros 

termodinâmicos de adsorção, como a variação de energia livre de Gibbs padrão (ΔG0), a variação 

de entalpia padrão (ΔH0) e a variação de entropia padrão (ΔS0), os quais são fundamentais para 

verificar a espontaneidade e a natureza da adsorção (BANSAL; GOYAL, 2005; BONILLA–

PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017). 

As isotermas de adsorção sólido–líquido são classificadas de acordo com sua forma. A 

inclinação inicial das curvas é dividida em quatro classes principais, que são divididas em 

subgrupos, de acordo com as formas das partes superiores e mudanças de inclinação. As classes 

são divididas em curvas “S” ou isotermas de orientação vertical, curvas “L” ou isotermas normais 

ou “Langmuir”, curvas “H” ou isotermas de alta afinidade, e curvas “C” ou isotermas de partição 

constante (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; 

GILES et al., 1960). 

A isoterma do tipo “S” tem a parte inicial da curva inclinada, seguida por uma orientação 

vertical. Isso ocorre pois no início, à medida que a concentração de adsorvato aumenta, há uma 

chance maior do adsorvato encontrar locais disponíveis até alcançar um limite, atingindo um 

platô. Em outras palavras, quanto mais soluto já houver adsorvido, mais fácil será para 

quantidades adicionais se tornarem fixas. A isoterma do tipo “L” possui a parte inicial de modo 

que quanto maior a concentração de soluto, maior a capacidade de adsorção até o número de 

locais de adsorção ser limitado, ocorrendo competição pelos locais disponíveis. A isoterma do 

tipo “H” difere da isoterma do tipo L devido ao início da curva de equilíbrio, enquanto a do tipo 

“L” inicia na origem, a do tipo “H” inicia com orientação vertical e valores de capacidades de 

adsorção maiores de zero, mesmo quando a concentração do adsorvato tende a valores próximos 

de zero. A isoterma do tipo “C” é caracterizada por um comportamento linear dos dados de 

equilíbrio em baixas concentrações de soluto, de modo que sugere que a capacidade de adsorção 
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é proporcional à concentração de adsorvato, até alcançar a adsorção máxima possível, na qual 

ocorre mudança brusca para um platô horizontal (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–

CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; GILES et al., 1960). 

Já a variação da capacidade de adsorção com a temperatura é importante para apontar se a 

adsorção é exotérmica ou endotérmica. Em processos endotérmicos, a capacidade de adsorção 

aumenta com o aumento da temperatura, e em processos exotérmicos, a capacidade de adsorção 

aumenta com a diminuição da temperatura. Na adsorção de soluções, a temperatura não afeta 

apenas o processo de adsorção, mas também a solubilidade do adsorvato (BARTELL; THOMAS; 

FU, 1950). No entanto, na prática de purificação de água pelo processo de adsorção, a variação 

da temperatura é relativamente pequena ou não empregada, e o efeito da temperatura pode ser 

desprezado na maioria dos casos (WORCH, 2012). 

 

2.2.5 Termodinâmica de adsorção 

 

Transformações estão associadas a variações de energia, sejam elas físicas ou químicas. 

Em geral, os parâmetros termodinâmicos empregados nos estudos de adsorção são a variação de 

energia livre de Gibbs padrão (ΔG0), a variação de entalpia padrão (ΔH0) e a variação de entropia 

padrão (ΔS0). Tais parâmetros podem ser estimados a partir dos dados de equilíbrio de adsorção 

(BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; 

NASCIMENTO et al., 2014; RUTHVEN, 1984). 

A energia livre de Gibbs expressa a quantidade de energia capaz de realizar trabalho 

durante uma reação a temperatura e pressão constantes. Quando energia deixa o sistema (∆G<0), 

o processo é espontâneo e quando energia entra no sistema (∆G>0), o processo é não espontâneo. 

Na adsorção sempre há liberação de energia de modo que atuam forças atrativas, mas não se pode 

prever o tempo necessário para que o processo ocorra. A entalpia é o conteúdo de calor no 

sistema reagente. Quando há liberação de calor (ΔH<0), o processo é dito exotérmico e quando 

há absorção de calor (ΔH>0), o processo é dito endotérmico. Já a entropia está relacionada a 

desordem do sistema. Quando o produto é menos complexo e mais desordenado que o reagente, 



 31 

ocorre um aumento de entropia (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; 

REYNEL–AVILA, 2017; NASCIMENTO et al., 2014; RUTHVEN, 1984). 

A estimativa da grandeza de parâmetros termodinâmicos de adsorção é de grande 

relevância e utilidade, de forma que permite determinar se o processo é espontâneo, se é 

conduzido principalmente pela contribuição de entalpia ou de entropia, pode indicar a natureza 

do processo, e possivelmente favorecer o entendimento do mecanismo (BONILLA–

PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; NASCIMENTO et al., 

2014; RUTHVEN, 1984). 

 

2.2.6 Cinética de adsorção 

 

A taxa de remoção do adsorvato no decorrer do tempo, ou seja, a transferência de massa 

do soluto para o interior da partícula adsorvente ao longo do tempo, é expressa como cinética de 

adsorção. Tal transferência pode ocorrer por meio de transferência de massa externa, difusão no 

poro ou difusão na superfície. A primeira compreende a transferência de moléculas da fase 

líquida para a superfície externa da partícula de adsorvente, envolta pela fase líquida. A segunda 

abrange a difusão de moléculas para o interior do poro do adsorvente. Por fim, a última envolve a 

difusão das moléculas ao longo da superfície do poro. O tempo de contato é um fator importante 

de modo que aponta o comportamento cinético da adsorção de certo adsorvente em certa 

concentração inicial de adsorvato. Nos tempos iniciais, a taxa de remoção aumenta rapidamente e 

em tempos maiores, a taxa diminui até atingir o equilíbrio em determinado tempo (BONILLA–

PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; NASCIMENTO et al., 

2014; WORCH, 2012). 

Similarmente às isotermas, nas curvas cinéticas são também empregados modelos para 

ajustar os dados experimentais, de modo a descrever o mecanismo, as características e a 

aplicabilidade do processo de adsorção. É preciso idealizar a estrutura do adsorvente para que a 

adsorção possa ser representada matematicamente. O modelo deve ser simples, mas ao mesmo 

tempo complexo o suficiente para destacar as características do sólido e sua influência na difusão 

e na adsorção. Tais modelos são classificadas como modelos de adsorção baseados em reação e 
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modelos de transferência de massa por difusão (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–

CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; DO, 1998; NASCIMENTO et al., 2014; WORCH, 2012). 

Os modelos de adsorção baseados em reação, são provenientes da cinética de reação 

química, considerando que a adsorção é inteiramente controlada pela taxa de adsorção do soluto 

na superfície do adsorvente. Já os modelos de transferência de massa por difusão são construídos 

com base na transferência de massa externa, na difusão intrapartícula e na adsorção e dessorção 

em locais ativos. Dentre os modelos de adsorção baseados em reação destacam–se os modelos de 

pseudo–primeira ordem, pseudo–segunda ordem e Elovich. Já entre os modelos de transferência 

de massa por difusão ressaltam–se: modelo de transferência de massa externa (EMTM–do inglês: 

external mass transfer model), modelo de difusão superficial homogêneo (HSDM–do inglês: 

homogeneous surface diffusion model), modelo de difusão superficial (SDM–do inglês: surface 

diffusion model), modelo de difusão no volume dos poros (PVDM–do inglês: pore volume 

diffusion model) e modelo de difusão superficial e no volume dos poros (PVSDM–do inglês: 

pore volume and surface diffusion model) (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–

CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017; DO, 1998; NASCIMENTO et al., 2014; WORCH, 2012). 

 

2.2.7 Transferência de massa em sistemas de adsorção 

 

A transferência de massa em adsorção, ou seja, a transferência do adsorvato de uma 

solução para os sítios ativos de um material adsorvente deve considerar as etapas de transferência 

de massa externa, difusão intraparticula e adsorção em sítios ativos. Tais mecanismos estão 

apresentados na Figura 3. A transferência de massa externa está relacionada ao movimento do 

adsorvato da solução (com concentração Ct) para a superfície externa da partícula adsorvente 

(com concentração Cs(t)), governado pelo coeficiente de transferência de massa externa (KL). A 

difusão intrapartícula corresponde ao movimento do adsorvato, dentro da partícula adsorvente. 

Tal mecanismo ocorre pela difusão efetiva no volume dos poros, pela difusão superficial ou pela 

combinação de ambos. A difusão nos poros caracteriza o transporte do adsorvato na fase líquida 

dentro da partícula, representado pelo coeficiente de difusão efetiva no volume de poros (Dep). A 

difusão na superfície caracteriza o transporte do adsorvato sobre a superfície das partículas 

adsorventes, de locais de maior energia para locais de menor energia, representado pelo 
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coeficiente de difusão superficial (Ds). Por fim, a adsorção em sítios ativos se refere à interação 

do adsorvato com os sítios ativos do adsorvente. Portanto, os modelos de transferência de massa 

difusional são construídos com base nas três etapas consecutivas descritas, representando 

realisticamente a cinética de adsorção (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; 

REYNEL–AVILA, 2017; DO, 1998; RUTHVEN, 1984; WORCH, 2012). 

 

Figura 3 – Representação dos principais mecanismos de transferência de massa. 

 

Fonte: (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017, 

Adaptada). 

 

A difusão pode ser compreendida como o movimento aleatório de átomos ou moléculas 

devido à energia térmica. Tal efeito é uma propriedade universal da matéria, de modo que existe 

uma propensão natural de todos os sistemas em nivelar a concentração, quando não há nenhuma 

influência externa para impedir esse processo (ROQUE–MALHERBE, 2018). Uma suposição 

geralmente aceita é de que a taxa total do processo de adsorção é determinada pela transferência 

de massa externa e/ou pela difusão intrapartícula. Desta maneira, como ambos mecanismos 

ocorrem ao mesmo tempo, o processo mais lento determina a taxa total da adsorção (WORCH, 

2012). 

Diversos modelos difusionais são empregados em adsorção como os citados 

anteriormente (EMTM, HSDM, SDM, PVDM e PVSDM). No entanto, o modelo PVSDM 
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compreende um dos modelos difusionais mais completos, uma vez que tal modelo é baseado nas 

hipóteses de que as partículas de adsorvente são esféricas; a adsorção ocorre a temperatura 

constante; a difusão intrapartícula pode ocorrer por difusão no volume dos poros ou difusão 

superficial ou ambos ao mesmo tempo; o transporte de massa por convecção dentro dos poros é 

insignificante; os valores do coeficiente de difusão efetiva no volume dos poros (Dep) e do 

coeficiente de difusão superficial (Ds) são constantes; e a taxa de adsorção em um sítio ativo é 

instantânea (BONILLA–PETRICIOLET; MENDOZA–CASTILLO; REYNEL–AVILA, 2017). 

 

2.2.8 Uso de adsorventes para adsorção de fármacos 

 

 Al–Khateeb et al (2014) exploraram a remoção de aspirina, paracetamol e cafeína de 

soluções aquosas por meio de adsorção utilizando nanoplatelets de grafeno como adsorvente. Os 

resultados demonstraram uma remoção de 63,5%, 94,3%, e 87,6% para aspirina, cafeína e 

paracetamol, respectivamente em 10 minutos com concentração de 20 mg L–1, em pH 8, 296 K e 

dosagem de adsorvente de 1 g L–1. Além da remoção dos fármacos em solução aquosa, o trabalho 

também apresentou alta eficiência na remoção dos mesmos em água da torneira, água residual e 

água do mar. Estas amostras apresentaram concentração dos fármacos estudados abaixo do limite 

de detecção por HPLC e por este motivo foram adicionadas concentrações de 20 mg L–1 dos 

fármacos às amostras. (AL–KHATEEB; ALMOTIRY; SALAM, 2014). 

 Essandoh et al (2015) utilizaram biocarvão preparado a partir de madeira de pinho para 

remover ácido salicílico e ibuprofeno de soluções aquosas. Apesar de sua baixa área superficial 

(1,35 m2 g–1), o adsorvente preparado foi capaz de adsorver muito mais adsorvato em 

comparação aos carvões ativados comerciais por unidade de área superficial medida. A 

capacidade máxima de adsorção estimada pelo modelo de Langmuir para o ácido salicílico foi de 

22,70 em 318 K e para ibuprofeno foi de 10,74 mg g–1 em 308 K (ESSANDOH et al., 2015). 

 Arya e Philip (2016) estudaram a adsorção de atenolol, ciprofloxacina e genfibrozila 

utilizando como adsorvente um compósito sintetizado de argila polimérica magnética. A relação 

ótima do compósito adsorvente foi encontrada na relação argila: quitosana: carvão ativado em pó: 

nano partículas magnéticas como 1:0,5:0,3:0,3. Os resultados demonstraram capacidades 
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máximas de adsorção estimadas pelo modelo de Langmuir de 15,6, 39,1 e 24,8 mg g–1 para 

atenolol, ciprofloxacina e genfibrozila, respectivamente (ARYA; PHILIP, 2016). 

 Shan et al (2017) propuseram uma reação de substituição nucleofílica aromática para 

sintetizar nanotubos de carbono poroso, de modo a evitar sua agregação em solução e 

empregaram na adsorção de carbamazepina e tetraciclina. Nanotubos de carbono hidroxilados 

foram reagidos com diferentes concentrações de decafluorobifenil para formar os diferentes 

adsorventes à base de nanotubos de carbono. Entre eles, os nanotubos de carbono com 

concentração de decafluorobifenil 1,8 mmol L–1 exibiram a maior capacidade de adsorção, 

devido à sua maior área superficial e volume de poros, apresentando capacidades máximas de 

adsorção estimadas pelo modelo de Langmuir de 403,0 e 456,5 µmol g–1 para para 

carbamazepina e tetraciclina, respectivamente (SHAN et al., 2017). 

 Álvarez–Torrella et al (2017) estudaram a adsorção de carbamazepina e ciprofloxacina 

em meio aquoso como compostos isolados e mistura, utilizando diferentes materiais carbonáceos. 

Os materiais adsorventes utilizados foram carvão ativado granular comercial, nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas comercial, nanofibras de carbono comercial e dois carvões ativados 

preparados em laboratório, um a partir de caroço de pêssego e outro a partir de casca de arroz. Os 

resultados evidenciaram uma maior remoção dos compostos isolados com o carvão ativado 

preparado a partir de caroço de pêssego, atingindo capacidades máximas de adsorção 

experimentais de 242 e 264 mg g–1 para carbamazepina e ciprofloxacina, respectivamente, em 

303 K e pH natural (ÁLVAREZ–TORRELLAS et al., 2017). 

 Lessa et al (2018) estudaram a adsorção de metamizol, ácido acetilsalicílico, paracetamol 

e cafeína em compósitos produzidos com resíduos de café moído, quitosana e poli(álcool 

vinílico). Os resíduos de café mostraram boa interação com a matriz polimérica e boa 

dispersibilidade quando utilizado até 10% em massa. Os resultados expressaram uma eficiência 

maior de remoção com emprego de 5% em massa de resíduos de café, em comparação a amostra 

intocada, de modo que remoções em torno de 90%, 70%, 60% e 60% foram encontradas para 

ácido acetilsalicílico, cafeína, paracetamol e metamizol, respectivamente, em pH 6 e 298 K 

(LESSA; NUNES; FAJARDO, 2018). 

 Feng et al (2018) apresentaram uma estratégia sustentável promissora para produzir 

nanoesferas de carbono para remoção de diclofenaco de sódio, cetoprofeno, benzofenona e 

difenilamina de meio aquoso por adsorção. As nanoesferas de carbono foram produzidas a partir 
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de celulose por meio de carbonização hidrotérmica assistida por micro–ondas. Os resultados 

demonstraram uma remoção de 100% de diclofenaco na concentração de 1 mg L–1 em 30 s e de 

59% na concentração de 10 mg L–1 em 1 h, em pH 5,85 e 298 K. A eficiência de remoção dos 

fármacos seguiu a ordem diclofenaco de sódio > benzofenona > difenilamina > cetoprofeno 

(FENG et al., 2018). 

 Portanto, como observado nos estudos citados, diversos materiais adsorventes são 

constantemente desenvolvidos e empregados na adsorção de uma variedade de fármacos. Neste 

sentido, este trabalho propõe a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno a partir da comparação de 

CAP e CAMU como uma forma prática, rápida, fácil e eficiente de melhorar as características do 

material adsorvente, permitindo o alcance de maiores capacidades de adsorção. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS, FÁRMACOS E REAGENTES 

 

Carvão ativado vegetal produzido a partir de casca de côco babaçu foi obtido da 

Companhia Peixe Bello e denominado CAP. Ibuprofeno (pureza de 98%, massa molecular 

206,28 g mol–1, λmax = 221 nm) e cetoprofeno (pureza de 98%, massa molecular 254,28 g mol–1, 

λmax = 260 nm) foram obtidos da Sigma Aldrich. Os reagents etanol (Vetec, 95%), NaOH (Vetec 

99%) e HCl (Vetec 37%) foram obtidos da Aproquímica. Todas as soluções foram preparadas 

com água deionizada e os fármacos em misturas de etanol aquosas. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO MODIFICADO POR ULTRASSOM 

 

A modificação assistida por ultrassom do carvão ativado foi realizada pela da mistura de 

10 g de carvão ativado padrão (CAP) com 100 mL de água deionizada. A mistura foi tratada por 

um processador ultrassônico (UP400S, Hielscher, Alemanha) de 400W, equipado com sonotrodo 

de titânio durante 1 h, com frequência de 24 kHz, ciclo de 1,0 e amplitude de 80%, sem controle 

da temperatura. Tais condições foram determinadas por estudos preliminares. Em seguida, a 

mistura foi separada por sedimentação, o sobrenadante foi removido e o sólido foi seco em estufa 

(Solab, SL–101, Brasil) a 313 K por 24 h e armazenado para posterior caracterização e uso. Essas 

amostras foram denominadas CAMU. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO 

 

O CAP e o CAMU foram ambos caracterizados por FT–IR, XRD, BET, picnometria de 

gás hélio, PZC e SEM. Os grupos funcionais das amostras foram identificados por espectroscopia 

de infravermelho por transformada de Fourier (FT–IR) (Shimadzu, Prestige 21, Japão) (ROBERT 

M. SILVERSTEIN, FRANCIS X. WEBSTER, 2005). Além disso, amostras de CAP e CAMU 

após o processo de adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno foram também caracterizadas por FT–

IR. A estrutura amorfa/cristalina das amostras foi verificada por difração de raios X (XRD) 
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(Rigaku, Miniflex 300, Japão) (GOLDSTEIN et al., 2003). Para estimar a área superficial 

específica (SA, m2 g–1), volume de poros (Vp, cm3 g–1) e diâmetro médio dos poros (d, Å), as 

isotermas de adsorção de N2 foram realizadas em um analisador de adsorção (Micromeritcs, 

ASAP 2020, USA ) usando o método Brunauer, Emmet e Teller (BET), modelo de adsorção 

sólido–gás (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938; LEYVA–RAMOS; OCAMPO–PEREZ; 

MENDOZA–BARRON, 2012). A picnometria de gás hélio foi realizada para determinar a 

densidade do sólido (ρs, kg m–3) (Ultrapyc, 1200e, Japão). A densidade das partículas (ρp, kg m–3) 

e a fração de vazio (εp) foram determinadas pelas Equações (1) e (2), respectivamente. O 

experimento dos 11 pontos foi realizado a fim de encontrar o ponto de carga zero (pHPZC) de cada 

adsorvente (REGALBUTO; ROBLES, 2004). As possíveis alterações morfológicas, estruturais e 

texturais produzidas pelo ultrassom foram verificadas por microscopia eletrônica de varredura 

(SEM) (Jeol, JSM–6010LV, Japão) (GOLDSTEIN et al., 2003), 

 

sp
p ρρ
V 11

−= ,                                                                (1) 

 

s

p
p ρ

ρ
ε −=1 .                                                                 (2) 

 

3.4 EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO 

 

Ibuprofeno e cetoprofeno foram utilizados como contaminantes para a realização dos 

experimentos de adsorção. As características químicas e propriedades físico–químicas do 

ibuprofeno (ácido 2–(4–isobutilfenil)propanóico) e do cetoprofeno (ácido (RS)–2–(3–benzoil–

fenil)propanóico) estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1– Características químicas e propriedades físico–químicas dos fármacos. 

 
	 	 	 	 	

Contaminante 
emergente 

Fórmula 
química Estrutura química 

Massa 
molecular  
(g mol–1) 

Log(Kow) pKa 

Ibuprofeno C13H18O2 

 

206,28 3,79 4,91 

Cetoprofeno C16H14O3 

 

254,28 4,45 4,45 

Fonte: (KATSIGIANNIS et al., 2015). 

 

Os estudos de adsorção foram realizados em lote com incubadora shaker (Splabor, SL–

222, Brasil). O efeito do pH inicial foi testado de 2 a 10, ajustado com NaOH e HCl 0,1 mol L–1 

ou de concentração maior, com concentrações iniciais de ibuprofeno ou cetoprofeno de 25 mg L–

1, volume de solução de 25 mL, dosagem de adsorvente de 0,5 g L–1 tempo de contato de 2 h, a 

125 rpm e 298 K. Posteriormente, curvas cinéticas foram realizadas no melhor pH, com 

concentrações iniciais de ibuprofeno ou cetoprofeno de 25, 50, 100 e 150 mg L–1, com tempo de 

contato de 0 a 300 min e as demais condições foram as mesmas descritas no teste de pH. 

Finalmente, também no melhor pH, curvas de equilíbrio foram realizadas nas temperaturas de 

298, 308, 318, 328 K, com concentração inicial de ibuprofeno ou cetoprofeno variando de 0 a 

100 mg L–1 e as demais condições foram as mesmas do estudo cinético. Quando a concentração 

de ibuprofeno ou cetoprofeno não mostrou diferença após três medidas consecutivas, o equilíbrio 

foi julgado atingido. Após cada estudo de adsorção, as amostras foram centrifugadas (LGI 

Scientific, DLC802B, Brasil) por 3 min a 3000 rpm. A concentração residual do fármaco na fase 

líquida foi obtida utilizando um espectrofotômetro (Shimadzu, UV–2600, Brasil) no 

comprimento de onda máximo. A fim de garantir confiabilidade, precisão e reprodutibilidade dos 

dados experimentais, todos os experimentos foram realizados em triplicata e brancos foram 

realizados em paralelo. A porcentagem de remoção de cada fármaco (R, %), a capacidade de 
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adsorção no equilíbrio (qe, mg g–1) e a capacidade de adsorção em qualquer momento (qt, mg g–1) 

foram determinadas, respectivamente, pelas Equações (3–5), 
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onde, C0 é a concentração inicial de fármaco na fase líquida (mg L−1), Ce é a concentração de 

fármaco em equilíbrio na fase líquida (mg L−1), Ct é a concentração de fármaco a na fase líquida 

em qualquer momento (mg L−1), V é o volume da solução (L) e m é a quantidade de adsorvente 

(g).  

 Posteriormente, a fim de testar a capacidade dos adsorventes mediante efluentes reais, 

uma solução sintética contendo os fármacos em estudo e componentes inorgânicos foi preparada. 

O efluente simulado foi preparado de modo a conter 25 mg L−1 de ibuprofeno, 25 mg L−1 de 

cetoprofeno, 100 mg L−1 de cloreto de sódio e 100 mg L−1 de bicarbonato de sódio. O pH foi 

ajustado a 2 com HCl, e as soluções foram colocadas em incubadora shaker com dosagem de 0,5 

g L−1 dos adsorventes CAP e CAMU, a 298 K e 125 rpm durante 300 min. 

 

3.5 MODELAGEM, SIMULAÇÃO E ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS 

 

A fim de representar as isotermas de equilíbrio, de modo a obter uma relação numérica 

entre a quantidade de fármaco na fase líquida (Ce) e na fase sólida (qe), determinados modelos 

foram ajustados aos dados das isotermas experimentais. Os modelos tradicionais de Freundlich 

(FREUNDLICH, 1906), Langmuir (LANGMUIR, 1918) e Sips (SIPS, 1948), representados 

respectivamente pelas Equações (6–8) foram utilizados. Tais modelos foram escolhidos com base 
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no tipo de curvas de equilíbrio obtidas para a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno com CAP e 

CAMU, 
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onde, kF é a constante de Freundlich (mg g−1)(mg L−1)−1/nF, 1/nF é o fator de heterogeneidade, qmL 

é a capacidade máxima de adsorção do modelo de Langmuir (mg g−1), kL é a constante de 

Langmuir (L mg−1), qmS é a capacidade máxima de adsorção do modelo de Sips (mg g−1), kS é a 

constante de Sips (L mg−1) e m é o expoente do modelo de isoterma de Sips. 

Os parâmetros foram estimados por regressão não linear usando a forma original dos 

modelos. A estimativa foi baseada na minimização da função de mínimos quadrados usando o 

método Quasi–Newton. Os cálculos foram realizados utilizando o software Statistica 9.1 

(Statsoft, EUA). A qualidade do ajuste foi medida por meio do coeficiente de determinação (R2), 

coeficiente de determinação ajustado (R2
aj), erro médio relativo (EMR) e critério de informação 

de Akaike (CIA). 

A estimação dos parâmetros termodinâmicos de adsorção foi realizada pelos valores 

padrões da variação de energia livre de Gibbs (∆G0, kJ mol–1), variação de entalpia (∆H0, kJ mol–

1) e variação de entropia (∆S0, kJ mol–1 K–1). Estes valores foram estimados pelas Equações (9) e 

(10) (ANASTOPOULOS; KYZAS, 2016). A energia livre padrão de Gibbs indica a 

espontaneidade do processo de adsorção, a mudança de entalpia padrão indica o calor de 

adsorção e a mudança de entropia padrão representa a organização das moléculas de adsorvato, 
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)ln( oo KRTG −=Δ ,                                                              (9) 

 

RT
H

R
SK

oo
o Δ

−
Δ

=)ln( ,                                                          (10) 

 

onde, R é constante universal (kJ mol–1 K–1), T é temperatura (K) e Ko é a constante de equilíbrio 

termodinâmica (adimensional), estimada a partir dos parâmetros do modelo de equilíbrio de 

melhor ajuste (DOTTO et al., 2015a). 

Já a fim de representar a cinética de adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em CAP e 

CAMU, os modelos de pseudo–primeira ordem (PFO–do inglês: pseudo first order) (S. 

LAGERGREN, 1898) e pseudo–segunda ordem (PSO–do inglês: pseudo second order) (HO; 

MCKAY, 1998) representados pelas Equações (11) e (12), respectivamente, foram utilizados. 

Apesar destes modelos considerarem a adsorção como uma reação química, sem levar em conta 

os passos de transferência de massa, eles são matematicamente mais simples e permitem a 

comparação das capacidades de adsorção, 

 

))exp(1( 11 tkqqt −−= ,                                                          (11) 
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onde, k1 (min–1) e k2 (g mg–1 min–1) são as constantes de taxa dos modelos PFO e PSO e q1 e q2 

(mg g–1) são os valores teóricos para a capacidade de adsorção. Os parâmetros e a qualidade do 

ajuste cinético foram desenvolvidos da mesma forma que os parâmetros das isotermas. 

 Ademais, a fim de aplicar um modelo matemático mais realista e identificar claramente os 

mecanismos de transferência de massa que controlam a adsorção, o modelo PVSDM 

tridimensional foi aplicado para a adsorção de ibuprofeno sobre os carvões ativados. O modelo 

foi derivado considerando que a difusão intrapartícula ocorre por difusão no volume dos poros e 
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difusão superficial, as partículas são rígidas, homogêneas e isotrópicas, a taxa de adsorção em um 

sítio ativo é instantânea e que o transporte convectivo dentro da partícula porosa é insignificante 

em comparação com a difusão. O modelo não foi aplicado para a adsorção de cetoprofeno em 

virtude da similaridade das moléculas. As equações do modelo PVSDM 3D e condições iniciais e 

de fronteira são descritas pelas Equações (13–16) e os parâmetros estimados por meio do 

software Matlab (OCAMPO–PEREZ; AGUILAR–MADERA; DÍAZ–BLANCAS, 2017), 
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onde, t é o tempo (s), S é a área superficial externa por massa de adsorvente (cm2 g−1), r é a 

coordenada (cm), Ra é o raio do adsorvente (cm), Ct e Cp (mg L−1) são a concentração de 

ibuprofeno na solução e dentro da partícula, respectivamente, C0 é a concentração inicial de 

ibuprofeno (mg L−1), q (mg g−1) é a capacidade de adsorção que representa a massa adsorvida de 

ibuprofeno, KL é o coeficiente de transferência de massa externa (cm s−1), Dep e Ds (cm2 s−1) são 

os coeficientes de difusão efetiva no volume dos poros e de difusão superficial, respectivamente. 

Na Equação (13), Cp | r = Ra denota a concentração de soluto no interior da partícula avaliada no 

limite r = Ra. Por fim, se a taxa de adsorção em um sítio ativo é instantânea, a dependência de q 

com relação a Cp é avaliada a partir de um modelo de isoterma de adsorção representado pelas 

Equações (6–8) e (13). 
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Para resolver numericamente o modelo PVSDM 3D, é necessário estimar os parâmetros 

de transporte de massa, KL, Dep e Ds. O valor de KL foi estimado pela Equação (17) 

(FURUSAWA; SMITH, 1973), 
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onde θ = Ct/C0, S é a área superficial externa por massa de adsorvente (cm2 g−1) e o termo entre 

parênteses na extremidade direita da Equação (17) é o declive do decaimento da concentração em 

t = 0, e foi estimado usando os dois primeiros pontos de dados da curva de decaimento da 

concentração, em t = 0 e t = 5min. 

Os valores de Dep foram calculados a partir da Equação (18) que é um modelo mais 

simples e comumente usado com base no fator de tortuosidade, τ. Autores como Leyva–Ramos e 

Geankoplis que estudaram a difusão de vários compostos orgânicos em carvão ativado, 

recomendam τ = 3,5 para o carvão ativado (LEYVA–RAMOS; GEANKOPLIS, 1985). Os 

valores de DAB foram estimados a partir da correlação de Wilke e Chang (SOUZA; DOTTO; 

SALAU, 2017), 
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Finalmente, o valor do Ds foi estimado a partir do modelo difusional ajustado aos dados 

experimentais usando um algoritmo evolucionário. Tal algoritmo tenta minimizar a função de 

erro (Equação (19)) por meio de procedimentos estocásticos. Este método pode desenvolver uma 

convergência mais lenta em comparação com métodos baseados em gradiente, mas um campo de 

pesquisa maior pode ser definido garantindo a descoberta do mínimo global, 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS CARVÕES ATIVADOS 

 

Os espectros vibracionais de FT–IR do CAP e do CAMU são mostrados na Figura 4. 

Pode–se observar que os espectros são semelhantes, observando–se as mesmas bandas 

vibracionais. A banda larga entre 3400 e 3500 cm–1 refere–se ao modo de vibração de 

alongamento dos grupos O–H (ROBERT M. SILVERSTEIN, FRANCIS X. WEBSTER, 2005; 

YANG et al., 2010). A faixa aguda em torno de 2300 cm–1 pode ser atribuída a uma banda de 

alongamento C≡C fraca, que caracteriza–se por aparecer nesta região. As várias bandas fracas e 

agudas que aparecem de 1300 a 1600 cm–1 podem ser atribuídas à vibração de alongamento de 

C=C (alcenos lineares não conjugados), às vibrações envolvendo o estiramento do C–C no anel e 

também às vibrações de dobramento de O–H, que são mais fracas nesta região. A banda larga de 

1000 a 1200 cm–1 pode ser atribuída a vibração de alongamento de grupos C–O acoplados com 

vibração de alongamento de C–C (ROBERT M. SILVERSTEIN, FRANCIS X. WEBSTER, 

2005). 

 

Figura 4 – Espectro vibracional de FT–IR de CAP e CAMU. 

 

 



 46 

Os padrões de XRD do CAP e do CAMU são apresentados na Figura 5. Pode–se verificar 

dois picos de difração de carbono grafítico com intensidades de sinal similares para ambos os 

materiais, consequentemente, indicando estruturas similares. O pico localizado entre 20–30° pode 

ser atribuído a uma estrutura de carbono aromático desordenada. Por outro lado, o pico localizado 

entre 40–50° pode ser atribuído a uma estrutura de carbono organizada. Vale ressaltar que as 

bandas largas são características de cristais pequenos. Desta maneira, os picos indicam uma 

estrutura amorfa, em que o processo de sonicação não apresentou influência em sua estrutura 

(BELTRAME et al., 2018). 

 

Figura 5 – Padrões de XRD de CAP e CAMU. 

 

 

As isotermas de adsorção–dessorção de N2 do CAP e do CAMU são exibidas na Figura 6 

(a) e (b), respectivamente. Ambos os materiais apresentaram o mesmo tipo de isoterma, com um 

loop de histerese, típico de sólidos micro/mesoporosos, apresentando um perfil de adsorção plano 

e um perfil de dessorção um pouco inclinado (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938; DO, 

1998). 

 

 

 



 47 

 

Figura 6 – Isotermas de adsorção–dessorção de N2 de (a) CAP e (b) CAMU. 

 

 

A distribuição do tamanho dos poros do CAP e do CAMU são ilustradas na Figura 7 (a) e 

(b), respectivamente. É possível confirmar a partir da Figura 7 que o CAP e o CAMU são 

materiais micro/mesoporosos com diâmetro de poros concentrados principalmente na faixa de 3 a 

10 nm. Ademais, percebe–se que o CAMU apresentou um volume um pouco maior de poros com 

diâmetro menor. 

 

Figura 7 – Distribuição do tamanho de poros de (a) CAP e (b) CAMU. 
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As características do CAP e do CAMU determinadas por BET, BJH, picnometria de gás 

hélio e pelo experimento dos 11 pontos são mostradas na Tabela 2. Pode–se observar que o 

CAMU apresentou maiores valores de área superficial, diâmetro de poros, volume de poros e 

fração de vazio em comparação ao CAP. A área superficial aumentou em 90 m2 g−1, o volume de 

poros aumentou em 33% e a fração de vazio aumentou em 18%. Ademais, ambos os materiais 

apresentaram valores de ponto de carga zero similares. 

 

Tabela 2 – Características de CAP e CAMU determinadas por BET, BJH, picnometria de gás 

hélio e experimento dos 11 pontos. 

Características* CAP CAMU 
Área superficial BET, SA (m2 g–1)  639,9±2,1 731,3±1,0 
Diâmetro médio de poros (nm)  3,88±0,01 4,15±0,02 
Diâmetro da partícula, dp (µm) 326±20 326±20 

Densidade do sólido, ρs (kg cm–3) 2110±10 2110±10 

Densidade da partícula, ρp (kg cm–3) 1278±10 1131±10 

Volume de poros, Vp (cm3 g–1) 0,308±0,02 0,410±0,01 
Fração de vazio, εp 0,394±0,02 0,464±0,01 

Ponto de carga zero, pHPZC 6,5 6,8 
*± erro padrão para 3 medidas. 

   

As imagens de SEM do CAP e do CAMU são apresentadas na Figura 8 (a) a (f), com 

ampliações de 300×, 3000× e 5000×. Na Figura 8 (a) e (b), com aumento de 300× de CAP e 

CAMU, respectivamente, pode–se observar que o CAP apresentou partículas aglomeradas, 

enquanto o CAMU apresentou partículas dispersas. Além disso, na Figura 8 (c) e (e) do CAP 

com 3000× e 5000× de ampliação, respectivamente, percebe–se uma superfície irregular e 

algumas rupturas e falhas com cavidades dispersas aleatoriamente (BELTRAME et al., 2018; 

GOLDSTEIN et al., 2003). Entretanto, após o tratamento ultrassônico (Figura 8 (d) e (f)), CAMU 

com 3000× e 5000× de aumento, respectivamente, observou–se uma superfície mais áspera, com 

mais cavidades e protuberâncias. Desta maneira, percebe–se que o tratamento ultrassônico 

permite a produção de um material com melhores características para o objetivo de adsorção. As 

modificações da superfície podem facilitar os fenômenos de difusão para os locais internos, de 
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modo que, acomoda as moléculas de adsorvato mais facilmente, aumentando a capacidade de 

adsorção. 

 

Figura 8 – Imagens de SEM de (a) CAP 300× (b) CAMU 300× (c) CAP 3000× (d) CAMU 3000× 

(e) CAP 5000× (f) CAMU 5000×. 

 

 

 

 



 50 

Com base nas técnicas de caracterização incluindo FT–IR, XRD, BET, picnometria de 

gás hélio, PZC e SEM, pode–se afirmar que o CAMU apresentou melhores características que o 

CAP para fins de adsorção. Ambos os materiais são amorfos e apresentaram grupos funcionais 

típicos de carvão ativado vegetal. No entanto, o CAMU apresentou maior diâmetro médio de 

poros, volume de poros, área superficial, fração de vazio e menor densidade de partículas do que 

o CAP. As melhores características do CAMU podem ser explicadas, de modo que, durante a 

sonicação, sob condições termodinâmicas extremas a nível molecular, cavidades são formadas no 

líquido e a quebra destas cavidades descarregam jatos líquidos em altas velocidades, conduzindo 

a modificações nas características da superfície do carvão ativado. 

 

4.2 EFEITO DO pH NA ADSORÇÃO DOS FÁRMACOS 

 

Em adsorção, o efeito do pH inicial é um dos principais fatores a se considerar, uma vez 

que afeta o grau de ionização das moléculas de adsorvato e os grupos funcionais na superfície do 

adsorvente (FERREIRA et al., 2011). O efeito do pH foi estudado variando de 2 a 10, com 

concentração de fármaco de 25 mg L−1 durante 2 horas a 298 K. A Figura 9 (a) e (b) exibe o 

efeito do pH inicial na adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno, respectivamente, em ambos os 

materiais. Observa–se resultados semelhantes quanto ao efeito do pH quando compara–se CAP e 

CAMU, nos quais, a diminuição do pH favoreceu o fenômeno de adsorção. Em outras palavras, a 

capacidade de adsorção aumentou com a diminuição do valor do pH para os dois fármacos, em 

ambos materiais, de modo que, melhores resultados foram obtidos em pH 2. Iovino et al. (2015) 

estudaram a adsorção de ibuprofeno em carvões ativados, na mesma faixa de pH, e encontraram 

melhores resultados também em pH 2 (IOVINO et al., 2015). Baccar et al. (2012) verificaram 

que a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno foi favorecida em baixos valores de pH, utilizando 

carvão ativado a partir de subproduto agrícola como adsorvente (BACCAR et al., 2012). Desta 

forma, os experimentos subsequentes foram realizados em pH 2. 
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Figura 9 – Efeito do pH na adsorção de (a) ibuprofeno e (b) cetoprofeno em (■) CAP e (●) 

CAMU (C0 = 25 mg L−1, 298 K, 2 h, dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1). 

 

 

Com base no efeito do pH, nas características do adsorvente/adsorvato e na literatura, um 

mecanismo de interação foi proposto. Em pH 2, a superfície do CAP (pHPZC = 6,5) e do CAMU 

(pHPZC = 6,8) está positivamente carregada, de acordo com o ponto de carga zero desses 

materiais, determinado pelo experimento dos 11 pontos. Em paralelo, em pH 2, as moléculas de 

ibuprofeno (pKa = 4,91) e cetoprofeno (pKa = 4,45) estão majoritariamente em sua forma não 

ionizada, de acordo com seus valores de pKa, sendo o grupo –COOH o responsável pela 

dissociação. Ademais, conforme serão apresentados nos resultados referentes aos parâmetros 

termodinâmicos, o processo é endotérmico, isso sugere uma baixa energia de dessolvatação, uma 

vez que as moléculas estão majoritariamente na sua forma não ionizada em baixos valores de 

pH., ou seja, não apresentam carga, assim a energia de dessolvatação é menor, o que favorece a 

adsorção em pH 2. Por outro lado, quando a molécula está ionizada, ou seja, em altos valores de 

pH, há uma maior dificuldade na remoção porque a energia de dessolvatação é maior. Assim, a 

solubilidade do material ionizado pode estar dificultando a adsorção devido a existência de uma 

forte energia de dessolvatação. Então, é possível entender que interações doador–receptor entre 

os anéis aromáticos do ibuprofeno e do cetoprofeno e os grupos carbonila da superfície do 

CAP/CAMU podem ocorrer (BAHAMON et al., 2017; GUEDIDI et al., 2017; IOVINO et al., 

2015). 
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4.3 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO 

 

As isotermas de equilíbrio da adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em CAP e CAMU 

foram estudadas nas temperaturas 298, 308, 318 e 328 K, em pH 2, com dosagem de adsorvente 

de 0,5 g L−1 e concentração inicial de fármaco variando entre 0 e 100 mg L−1. A Figura 10 (a) e 

(b) apresenta os resultados das isotermas de equilíbrio para adsorção de ibuprofeno em CAP e 

CAMU, respectivamente, e a Figura 11 (a) e (b) mostra os resultados das isotermas de equilíbrio 

para adsorção de cetoprofeno em CAP e CAMU, respectivamente. As curvas de equilíbrio podem 

ser classificadas como curvas “L”, nas quais, observa–se uma parte inclinada em baixas 

concentrações de equilíbrio, o que indica alta afinidade entre os fármacos e os adsorventes. Por 

outro lado, em concentrações de equilíbrio mais elevadas, a quantidade adsorvida aproxima–se de 

um valor limite. No intervalo de concentração utilizado, não foi observado um platô, indicando 

que alguns locais de adsorção ainda estão disponíveis. As isotermas de ibuprofeno e cetoprofeno 

com CAMU foram mais inclinadas, apresentando maiores valores de qe em relação às isotermas 

com CAP, confirmando, portanto, que o processo de sonicação foi eficiente para melhorar as 

características do adsorvente. Baccar et al (2012) encontraram uma forma isotérmica muito 

similar na adsorção de ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno e diclofenaco, usando carvão ativado 

a 298 K (BACCAR et al., 2012). 

Em relação ao efeito da temperatura, pode–se observar nas Figuras 10 e 11, que a 

capacidade de adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno aumenta com o aumento da temperatura. Os 

valores experimentais máximos de capacidade de adsorção alcançados para o ibuprofeno foram 

de 134,5 e 115,1 mg−1 para CAMU e CAP, respectivamente. Já para o cetoprofeno, os valores 

foram 89,2 e 79,1 mg g−1 para CAMU e CAP, respectivamente. Este comportamento pode ser 

explicado porque a elevação da temperatura pode induzir o aumento das colisões térmicas e a 

mobilidade das moléculas dos fármacos em solução (SELLAOUI et al., 2016). 
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Figura 10 – Curvas de equilíbrio da adsorção de ibuprofeno em (a) CAP e (b) CAMU (pH 2, 

dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1). 

 

 

Figura 11 – Curvas de equilíbrio da adsorção de cetoprofeno em (a) CAP e (b) CAMU (pH 2, 

dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1). 

 

 

De acordo com as formas das isotermas de equilíbrio, os modelos de Freundlich, 

Langmuir e Sips foram escolhidos para ajustar a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno tanto em 

CAP quanto em CAMU. Os parâmetros de equilíbrio para a adsorção dos fármacos em ambos os 

materiais são apresentados na Tabela 3 (a) e (b). Em virtude dos maiores valores do coeficiente 

de determinação (R2), maiores valores do coeficiente de determinação ajustado (R2
aj), menores 

valores de CIA e menores valores de EMR, o modelo Sips foi o mais conveniente para representar 

os dados de equilíbrio para ibuprofeno e cetoprofeno em ambos materiais. Isso sugere que a 

adsorção apresenta um mecanismo híbrido. 
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Tabela 3 – Parâmetros de equilíbrio da adsorção de (a) ibuprofeno e (b) cetoprofeno em CAP e 

CAMU. 

(a) 

Modelos de 
equilíbrio para 

Ibuprofeno 

Temperatura (K) 
CAP CAMU 

298 308 318 328 298 308 318 328 
Freundlich 
kF (mg g–1)(mg L–1)–

1/nf 30,69 32,37 37,66 44,27 39,53 43,07 48,89 57,42 

1/nF 0,2620 0,2814 0,2667 0,2538 0,2771 0,2886 0,2772 0,2574 
R2 0,9961 0,9986 0,9983 0,9961 0,9671 0,9682 0,9710 0,9755 

R2
aj 0,9954 0,9983 0,9979 0,9953 0,9606 0,9618 0,9652 0,9706 

CIA 15,883 10,309 12,837 20,006 34,381 35,432 35,609 35,279 
EMR (%) 3,535 2,306 2,272 3,755 14,824 14,881 15,411 14,075 

Langmuir 
qmL (mg g–1) 84,94 95,26 101,14 107,77 106,78 118,85 122,39 127,04 

kL (L mg–1) 0,3201 0,2901 0,3690 0,5063 0,4696 0,4410 0,6398 0,9855 
R2 0,9629 0,9562 0,9507 0,9269 0,9882 0,9910 0,9823 0,9779 

R2
aj 0,9555 0,9474 0,9409 0,9122 0,9859 0,9892 0,9788 0,9735 

CIA 31,712 34,408 36,345 40,476 27,204 26,561 32,132 34,559 
EMR (%) 12,676 14,831 16,777 21,447 5,405 3,589 5,799 9,408 

Sips 
qmS (mg g–1) 174,01 309,11 340,55 448,38 121,97 134,63 149,21 162,04 

kS (L mg–1) 0,0170 0,0021 0,0018 0,0007 0,2919 0,2936 0,3099 0,3831 
m 0,3902 0,3513 0,3306 0,3029 0,7326 0,7532 0,6586 0,5894 
R2 0,9990 0,9991 0,9986 0,9935 0,9931 0,9962 0,9936 0,9970 

R2
aj 0,9984 0,9986 0,9978 0,9903 0,9896 0,9943 0,9904 0,9955 

CIA 13,703 14,559 18,588 30,505 30,490 27,600 32,053 27,657 
EMR (%) 1,065 1,116 1,591 5,649 6,436 5,129 7,149 5,105 
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(b) 

Modelos de 
equilíbrio para  
Cetoprofeno 

Temperatura (K) 
CAP CAMU 

298 308 318 328 298 308 318 328 
Freundlich 
kF (mg g–1)(mg L–1)–

1/nf 19,59 20,93 24,57 27,64 32,39 35,37 39,11 45,31 

1/nF 0,2558 0,2867 0,2719 0,2661 0,1981 0,1983 0,1985 0,1838 
R2 0,9942 0,9955 0,9970 0,9945 0,9802 0,9839 0,9843 0,9875 

R2
aj 0,9931 0,9946 0,9964 0,9934 0,9762 0,9806 0,9811 0,9850 

CIA 12,579 13,315 11,811 17,256 24,801 24,545 25,735 25,395 
EMR (%) 3,172 2,772 2,144 3,265 8,317 8,008 6,930 5,127 

Langmuir 
qmL (mg g–1) 56,50 69,23 75,20 81,41 68,19 73,44 81,39 89,68 

kL (L mg–1) 0,2527 0,1896 0,2123 0,2317 0,8627 0,9435 0,7535 0,6656 
R2 0,9719 0,9685 0,9563 0,9611 0,9863 0,9786 0,9645 0,9507 

R2
aj 0,9662 0,9622 0,9475 0,9534 0,9836 0,9743 0,9574 0,9408 

CIA 23,647 26,993 30,587 30,960 22,219 26,525 31,437 34,989 
EMR (%) 8,969 10,665 12,748 12,503 6,517 8,081 12,728 15,105 

Sips 
qmS (mg g–1) 92,50 140.20 203,08 166,78 78,10 89,29 107.56 159,59 

kS (L mg–1) 0,0393 0,0133 0,0035 0,0139 0,5276 0,4497 0,2980 0,0511 
m 0,4523 0,4275 0,3595 0,3935 0,5981 0,5209 0,4448 0,3029 
R2 0,9987 0,9981 0,9980 0,9973 0,9984 0,9993 0,9979 0,9926 

R2
aj 0,9980 0,9971 0,9971 0,9959 0,9976 0,9989 0,9968 0,9890 

CIA 9,264 14,506 15,833 19,328 14,171 9,783 18,707 28,674 
EMR (%) 1,561 1,811 2,086 2,553 1,775 1,258 1,978 4,313 

 

Para todos os sistemas apresentados na Tabela 3, os valores de qmS aumentaram com a 

temperatura, comprovando que a adsorção foi favorecida em 328 K. Além disso, pode–se notar 

que os valores de qmS para ibuprofeno foram maiores que os valores de qmS para cetoprofeno. Isso 

mostra que ambos os materiais são mais capazes de adsorver o ibuprofeno. Este comportamento 

pode ser atribuído às estruturas químicas dos fármacos (Tabela 1). O ibuprofeno tem apenas um 

anel aromático e menor massa molecular, enquanto o cetoprofeno tem dois anéis aromáticos e 

maior massa molecular. Como consequência, mais moléculas de ibuprofeno podem ser 

adsorvidas em uma unidade de superfície do adsorvente. Os valores de kS foram muito maiores 
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quando CAMU foi utilizado, indicando que este adsorvente tem maior afinidade com os 

fármacos. Um comportamento estranho foi que os valores de qmS foram menores para CAMU. No 

entanto, isso pode ser atribuído, do ponto de vista matemático, aos valores de m mais altos 

encontrados para CAMU. Apesar disso, o melhor desempenho de CAMU em relação à CAP pode 

ser confirmado também pelos valores de qmL e kF, mostrados na Tabela 3. 

A Tabela 4 (a) e (b), a seguir, apresenta uma comparação das capacidades máximas de 

adsorção previstas pelo melhor modelo de isoterma ajustado a trabalhos encontrados na literatura 

com as capacidades máximas de adsorção experimentais deste trabalho.  

 

Tabela 4– Comparação das capacidades máximas de adsorção de (a) ibuprofeno e (b) cetoprofeno 

em diferentes trabalhos. 

(a)                                                                                                                                       (continua) 

Adsorventes para Ibuprofeno Condições 
operacionais 

C0 (mg 
L−1) 

qm (mg g–

1) Fonte 

Carvão ativado com K2CO3 preparado 
a partir de cortiça pré–tratada 

industrial 

0,6 g L−1, 4h, 30 oC, 
pH 2−11 20−120 145,2 (MESTRE et al., 

2009) 

Carvão ativado com K2CO3 e vapor 
preparado a partir de cortiça pré–

tratada industrial 

0,6 g L−1, 4h, 30 oC, 
pH 2−11 20−120 378,1 (MESTRE et al., 

2009) 

Carvão ativado com CO2 preparado a 
partir de resíduo plástico 

0,6 g L−1, 4h, 30 oC, 
pH 2−11 20−120 266,6 (MESTRE et al., 

2009) 

Carvão ativado com H2SO4 preparado 
a partir de Artemísia vulgaris 

2 g L−1, 5h, 25 oC, pH 
2 10−50 16,9 (DUBEY et al., 2010) 

Carvão ativado com H3PO4 preparado 
a partir de resíduos de oliva 

0,3−1,5 g L−1, 26h, 
25 oC, pH 4.1 10,04 12,6 (BACCAR et al., 

2012) 

Carvão ativado com H3PO4 preparado 
a partir de caroço de azeitona 

0,3 g L−1, 25 oC, pH 
4.3 5−100 160,9 (MANSOURI et al., 

2015) 
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    (conclusão) 

Carvão ativado com CO2 preparado a 
partir de caroço de azeitona 

0,3 g L−1, 25 oC, pH 
4.3 5−100 282,6 (MANSOURI et al., 

2015) 

Carvão ativado com NaOH preparado 
a partir de lascas de pinho 

0,2−1,6 g L−1, 7d, 25 
oC, pH 7 4,126 311 (JUNG et al., 2015) 

Carvão ativado com H3PO4 preparado 
a partir de caroço de pêssego 0,3−20 g L−1, 30 oC 100 141,2 

(ÁLVAREZ–
TORRELLAS et al., 

2016) 

Carvão ativado com vapor preparado 
a partir de casca de feijão–mungo 

0,1 g L−1, 2h, 25 oC, 
pH 2 1−100 62,5 (MONDAL et al., 

2016) 

Carvão ativado com NaOH preparado 
a partir de Parthenium hysterophorus 

2 g L−1, 2h, 20 oC, pH 
2 5−100 3,8 (MONDAL; AIKAT; 

HALDER, 2016) 

Carvão ativado termicamente 
preparado a partir de osso bovino 

0,13−1,25 g L−1, 6h, 
30 oC, pH 4 25 56,8 (CAZETTA et al., 

2016) 

Carvão poroso preparado a partir de 
MOF (metal–organic framework) 

0,06 g L−1, 12h, 25 
oC, pH 2−12 5−20 320 (BHADRA et al., 

2017) 

Carvão ativado com vapor preparado 
a partir de casca de Aegle Marmelos  

0,03−3,3 g L−1, 
0.5−24h, 15−45 oC, 

pH 2−6 
1−45 12,7 (CHAKRABORTY 

et al., 2018) 

Carvão ativado com KOH preparado 
a partir de MAF–6 (metal azolate 

framework– 6) 

0,12 g L−1, 12h, 25 
oC, pH 4.4 50 408 (AN et al., 2018) 

Carvão ativado com vapor 
preparado a partir de casca de côco 

babaçu 

0,5 g L−1, 5h, 55 oC, 
pH 2 0−100 115,1  Presente estudo 

Carvão ativado com vapor 
preparado a partir de casca de côco 
babaçu com posterior tratamento 

ultrassônico 

0,5 g L−1, 5h, 55 oC, 
pH 2 0−100 134,5  Presente estudo 

 
 
 



 58 

(b) 
 

Adsorventes para Cetoprofeno Condições 
operacionais 

C0 (mg 
L−1) 

qm (mg g–

1) Fonte 

Negro de fumo 0,04−1,1 g L−1, 10d, 
20 oC, pH 3 50 400 

(CUERDA–
CORREA et al., 

2010) 

Carvão ativado em pó preparado a 
partir de carvão ativado granular 

comercial 
0,2 g L−1, 4−7d, pH 7 20−50 120 (GAO; 

DESHUSSES, 2011) 

Carvão ativado com H3PO4 preparado 
a partir de resíduos de oliva 

0,3−1,5 g L−1, 26h, 
25 oC, pH 4.1 19,28 24,7 (BACCAR et al., 

2012) 

Carvão ativado granular comercial 0,15−0,5 g L−1, 24h, 
21 oC, pH 7 20 62,1 (NGUYEN et al., 

2013) 

Nanotubos de carbono de paredes 
simples comercial 

Certa quantidade de 
adsorvente, 7d,  pH 

6,5 
2,5−50 91,5 (LIU et al., 2014) 

Carvão ativado granular comercial  0,2 g L−1, 12h, 25 oC, 
pH 7 10−50 59 (SARKER; SONG; 

JHUNG, 2018) 

Nanotubos de carbono comercial 0,66 g L−1, 24h, 25 
oC, pH 2 50 98,9 (LAWAL et al., 

2018) 

Carvão ativado com vapor 
preparado a partir de casca de côco 

babaçu 

0,5 g L−1, 5h, 55 oC, 
pH 2 0−100 79,1  Presente estudo 

Carvão ativado com vapor 
preparado a partir de casca de côco 
babaçu com posterior tratamento 

ultrassônico 

0,5 g L−1, 5h, 55 oC, 
pH 2 0−100 89,2  Presente estudo 

 

A partir da análise da Tabela 4, pode–se perceber que foram encontrados valores de 

capacidades máximas de adsorção para este trabalho, em acordo com trabalhos já realizados, 

considerando a utilização de carvão ativado como material adsorvente. Além disso, destaca–se 

que não foi possível comparar a capacidade máxima de adsorção prevista pelo melhor modelo 
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ajustado a este trabalho, uma vez que, matematicamente, o modelo de Sips não representou bem 

as capacidades máximas de adsorção experimentais, e por isto, as capacidades máximas de 

adsorção experimentais foram utilizadas em termos de comparação. Ademais, ressalta–se que nos 

trabalhos encontrados na literatura, a adsorção tanto de ibuprofeno, quanto de cetoprofeno foi 

favorecida em pH ácido e em termos de temperatura, os trabalhos, em sua maioria, não trouxeram 

a variação da temperatura, de modo que a comparação não foi possível. 

 

4.4 TERMODINÂMICA DE ADSORÇÃO 

 

A termodinâmica de adsorção foi estimada a partir dos valores padrões da variação de 

energia livre de Gibbs (ΔG0), variação de entalpia (ΔH0) e variação de entropia (ΔS0). A Tabela 5 

apresenta os resultados. Para ambos os adsorventes e fármacos, um processo de adsorção 

espontâneo e favorável foi confirmado pelos valores negativos de ΔG0. A adsorção foi favorecida 

em 328 K, de modo que valores mais negativos de ΔG0 foram encontrados nesta temperatura. Os 

valores positivos de ΔH0 mostram que a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em CAP e CAMU 

foi um processo endotérmico. Além disso, os valores positivos de ΔS0 indicam que alguns 

rearranjos ocorreram na interface sólido–líquido durante o processo de adsorção. 

A partir do valor de ΔH0, é possível inferir que as interações entre o adsorvente e o 

adsorvato foram físicas. Tais interações para os fármacos em ambos os materiais sugerem 

ligações de hidrogênio (VON OEPEN; KÖRDEL; KLEIN, 1991). Vale ressaltar que o valor de 

ΔH0 é um valor médio, o qual corresponde a todos os efeitos que ocorrem. No entanto, percebe-se 

uma maior influência da dessolvatação no valor positivo de ΔH0. A grandeza dos valores 

encontrados sugerem um processo predominantemente entrópico. Já comparando CAP com 

CAMU, a adsorção usando CAMU foi mais favorável, de modo que valores mais negativos de 

ΔG0 foram encontrados para este material (OCAMPO–PEREZ; AGUILAR–MADERA; DÍAZ–

BLANCAS, 2017). 

 

 



 60 

Tabela 5 – Parâmetros termodinâmicos da adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em CAP e 

CAMU. 

Adsorvente 
/adsorvato T (K) △G0(kJ mol–1)	 △H0(kJ mol–1)	 △S0(kJ mol–1 K–

1)	

CAP 
/Ibuprofeno 

298,15 –8,187 

19,24 0,091 308,15 –8,504 
318,15 –9,574 
328,15 –10,91 

CAMU 
/Ibuprofeno 

298,15 –9,704 

25,35 0,117 308,15 –10,14 
318,15 –11,53 
328,15 –13,18 

CAP 
/Cetoprofeno 

298,15 –6,591 

8,254 0,049 308,15 –6,596 
318,15 –7,328 
328,15 –8,014 

CAMU 
/Cetoprofeno 

298,15 –10,10 

2,848 0,025 308,15 –10,86 
318,15 –10,89 
328,15 –11,16 

 

4.5 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

 

As curvas cinéticas da adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno foram estudadas com tempo 

de contato de 0 a 300 min, com dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1 a 298 K, pH 2 e 

concentração inicial de ibuprofeno ou cetoprofeno de 25, 50, 100, e 150 mg L−1. A Figura 12 (a) 

e (b) apresenta os resultados das curvas cinéticas da adsorção de ibuprofeno em CAP e CAMU, 

respectivamente, e a Figura 13 (a) e (b) mostra os resultados das curvas cinéticas para adsorção 

de cetoprofeno em CAP e CAMU, respectivamente. As curvas cinéticas apresentadas nas Figuras 

12 e 13 mostram um comportamento típico de adsorção, em que, a capacidade de adsorção dos 

fármacos aumenta tendendo a um valor de qe. Observa–se, para ambos os materiais, um perfil 

cinético de adsorção similar. Inicialmente ocorre uma etapa rápida, e, em seguida, a taxa de 

adsorção é reduzida, de modo que o equilíbrio não foi alcançado até 300 minutos. As capacidades 

de adsorção tanto de ibuprofeno quanto de cetoprofeno em CAMU apresentaram valores mais 

altos quando comparados ao CAP. O tratamento com ultrassom aumentou a taxa de adsorção, 

principalmente em baixas massas adsorvidas no equilíbrio. Para ibuprofeno, por exemplo, na 

concentração de 25 mg L−1, um valor de qe = 43,2 e 46,7 mg g−1, foi alcançado, respectivamente, 
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em 300 min para CAP e 120 min para CAMU, indicando que o tratamento com ultrassom 

aumentou em 2,5 vezes a taxa de adsorção. Isso pode ser atribuído principalmente ao aumento do 

volume total dos poros e, consequentemente, do tamanho médio dos poros, o que permite que o 

ibuprofeno se difunda muito mais rápido na amostra de CAMU. 

 

Figura 12 – Curvas cinéticas da adsorção de ibuprofeno em (a) CAP e (b) CAMU (298 K, pH 2, 

dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1). 

 

 

Figura 13 – Curvas cinéticas da adsorção de cetoprofeno em (a) CAP e (b) CAMU (298 K, pH 2, 

dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1). 

 

 

Os modelos de pseudo–primeira ordem (PPO) e pseudo–segunda ordem (PSO) foram 

usados para ajustar as curvas cinéticas apresentadas nas Figuras 12 e 13. Os resultados são 
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apresentados na Tabela 6 (a) e (b). Em decorrência dos maiores valores do coeficiente de 

determinação (R2), maiores valores do coeficiente de determinação ajustado (R2
aj), menores 

valores de CIA e menores valores de EMR, o modelo PSO foi o mais adequado para expressar os 

dados cinéticos para a adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno em ambos os materiais, CAP e 

CAMU. Deve–se destacar que dois dos valores do CIA foram negativos para o cetoprofeno, 

indicando que o modelo PSO é extremamente adequado para representar os dados experimentais. 

Os valores de q2 para CAMU foram maiores que os valores de q2 para CAP, exceto em 150 mg 

L−1. Para ambos os materiais e fármacos, q2 aumentou com a concentração inicial do fármaco, 

sustentando que valores mais altos de C0 favorecem a adsorção. 

 

Tabela 6 – Parâmetros cinéticos da adsorção de (a) ibuprofeno e (b) cetoprofeno em CAP e 

CAMU. 

(a) 

Modelos 
Cinéticos para 

ibuprofeno 

Concentração (mg L–1) 
CAP CAMU 

25 50 100 150 25 50 100 150 
Pseudo–primeira ordem 

q1 (mg g–1) 39,71 59,80 79,60 113,45 45,25 75,42 95,87 112,29 

k1 (min–1) 0,0269 0,0577 0,2020 0,0484 0,0553 0,0561 0,1660 0,1640 
R2 0,8872 0,9282 0,9357 0,9529 0,8981 0,8758 0,8738 0,8471 

R2
aj 0,8801 0,9237 0,9316 0,9500 0,8917 0,8680 0,8659 0,8376 

CIA 54,584 58,327 61,564 74,623 53,784 75,684 81,641 91,349 
EMR (%) 14,823 8,671 5,312 7,043 9,222 10,393 8,029 9,337 

Pseudo–segunda ordem 
q2 (mg g–1) 45,178 65,13 83,38 124,13 48,79 81,42 101,85 120,04 

k2 (g mg min–1) 0,0008 0,0013 0,0045 0,0006 0,0018 0,0011 0,0026 0,0020 
R2 0,9450 0,9844 0,9859 0,9890 0,9625 0,9550 0,9587 0,9431 

R2
aj 0,9416 0,9835 0,9850 0,9883 0,9602 0,9522 0,9562 0,9395 

CIA 41,599 30,794 34,299 48,538 35,763 57,475 61,511 73,564 
EMR (%) 10,094 3,985 2,322 3,361 5,352 6,111 4,187 5,475 
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(b) 

Modelos 
Cinéticos para 
cetoprofeno 

Concentração (mg L–1) 
CAP CAMU 

25 50 100 150 25 50 100 150 
Pseudo–primeira ordem 

q1 (mg g–1) 33,00 44,91 51,36 67,93 43,21 57,66 53,87 71,81 

k1 (min–1) 0,0193 0,0331 0,0364 0,0218 0,0269 0,0610 0,0934 0,0503 
R2 0,9909 0,9778 0,8605 0,9254 0,9417 0,9020 0,8034 0,8732 

R2
aj 0,9903 0,9764 0,8517 0,9208 0,9380 0,8959 0,7911 0,8653 

CIA 5,792 30,355 66,112 67,388 46,094 61,507 71,379 75,454 
EMR (%) 6,946 6,845 12,925 12,758 10,824 8,802 11,507 10,809 

Pseudo–segunda ordem 
q2 (mg g–1) 39,65 50,69 56,93 78,56 49,17 62,08 58,26 78,4 

k2 (g mg min–1) 0,0005 0,0008 0,0009 0,0003 0,0007 0,0016 0,0024 0,0009 
R2 0,9959 0,9969 0,9347 0,9601 0,9721 0,9700 0,9146 0,9470 

R2
aj 0,9956 0,9967 0,9306 0,9576 0,9704 0,9681 0,9093 0,9437 

CIA –8,381 –4,232 52,449 56,117 32,814 40,234 56,368 59,738 
EMR (%) 4,452 2,584 8,848 9,407 7,144 4,722 7,269 6,791 

 

Os estudos cinéticos mostraram que o CAMU é um adsorvente mais adequado para a 

adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno quando comparado ao CAP. CAMU apresentou maior área 

superficial, volume de poros, diâmetro dos poros e fração de vazio. Como resultado, maiores 

capacidades de adsorção e taxas de adsorção mais altas foram observadas com CAMU. Como 

consequência, com base nas melhores características do material modificado, a transferência de 

massa de ibuprofeno ou cetoprofeno foi facilitada e mais locais de adsorção estavam disponíveis. 

 

4.6 TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM SISTEMAS DE ADSORÇÃO 

 

O modelo PVSDM 3D foi empregado na adsorção de ibuprofeno considerando um valor 

de DAB de 4,71×10−6 cm2 s−1 e valores de Dep de 5,3×10−7 cm2 s−1 e 6,24×10−7 cm2 s−1 para CAP e 

CAMU, respectivamente. Os valores de KL estimados variaram de 0,0091 a 0,012 cm s−1 para 

CAP e de 0,011 a 0,018 cm s−1 para CAMU. Na Figura 14 (a) e (c) é possível observar a previsão 
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do modelo PVSDM 3D, na qual, notadamente observa–se que o modelo difusional interpreta 

adequadamente os dados experimentais. Além disso, os valores de Ds para CAMU são em média 

1,7 vezes maiores que os obtidos para CAP. Estes valores mais elevados de Ds representam maior 

transporte de massa intraparticular no carvão CAMU, que é refletido na Figura 14 (b) e (d), nas 

quais os perfis de concentração intraparticular (Cp) são plotados para massas adsorvidas de qe = 

43,20 e 47,2 mg g−1 em 2,5 h. A direção do transporte de massa notadamente converge para o 

centro da partícula e devido a um maior valor de Ds para o carvão CAMU, há menos gradientes 

de concentração na fase sólida, o que significa menos tempo para alcançar o equilíbrio de 

adsorção. 

 

Figura 14 – Curvas de decaimento da concentração de ibuprofeno e evolução dos perfis 

intrapartícula em (a–b) CAP e (c–d) CAMU (as linhas representam a previsão do modelo 

PVSDM 3D). 
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A difusão superficial é o transporte das moléculas de adsorvato ao longo da superfície de 

poros do adsorvente, e sua força motriz é o gradiente de concentração de superfície, enquanto a 

difusão no volume dos poros se refere ao movimento do adsorvato devido a gradientes de 

concentração na fase fluida (mecanismos moleculares) e é afetada pela geometria dos poros. 

Destes dois mecanismos de transporte intraparticular, a difusão superficial parece controlar em 

sistemas onde a capacidade de adsorção é muito alta, como é o caso quando carvão ativado é 

usado para remover compostos aromáticos. Por outro lado, a difusão no volume dos poros 

governa o processo de adsorção de grandes moléculas em materiais de carbono onde o tempo 

para atingir o equilíbrio é muito longo (OCAMPO–PÉREZ et al., 2013). Para corroborar o 

mecanismo que governa a difusão intrapartícula de ibuprofeno em ambos os materiais, as 

contribuições do transporte de massa devido a difusão no volume dos poros, Np, e correspondente 

à difusão superficial, Ns, foram estimadas pelas Equações (20) e (21) (OCAMPO–PEREZ; 

AGUILAR–MADERA; DÍAZ–BLANCAS, 2017), 

 

pepp CDN ∇−= ,                                                               (20) 

 

qρDN pss ∇−= .                                                                (21) 
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Como exemplo, os valores de Np e Ns para o sistema ibuprofeno–CAMU em qe = 47,2 mg 

g−1 estão representados na Figura 15 (a) e (b), respectivamente. As setas na Figura 15 indicam a 

direção de Np e Ns, e a cor representa sua magnitude. A cor vermelha representa os valores 

máximos de Np e Ns, enquanto a cor azul indica os valores mínimos. A partir da Figura 15, pode–

se dizer que ambos os mecanismos de transporte de massa ocorrem simultaneamente, mas sua 

magnitude é uma função do tempo e posição dentro da partícula. Em tempos curtos, os maiores 

valores de Np e Ns são obtidos perto da superfície externa da partícula, enquanto que em longos 

períodos eles aumentam próximo ao centro da partícula. Além disso, pode–se observar que o 

maior valor de Ns avança estabelecendo uma frente em direção ao centro da partícula, seguido 

pela frente do Np de menor magnitude. Por fim, a Figura 15 revela que, independentemente do 

tempo, os valores máximo e mínimo de Ns são duas ordens de grandeza superiores aos valores de 

Np, sugerindo que o fluxo na superfície é mais importante do que no volume dos poros. 

 

Figura 15 – Evolução da magnitude e direção de (a) Np e (b) Ns durante a adsorção de ibuprofeno 

em CAMU. 

 

60 min    180 min   300 min 
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A partir dos valores de Np e Ns, é possível calcular a porcentagem de contribuição de 

difusão superficial (SDCP) em relação à difusão intrapartícula total usando a Equação (22), 

 

100% ×
+

=
ps

s

NN
N

SDCP .                                                     (22) 

 

A Figura 16 apresenta a evolução do % de SDCP em função do tempo de contato. Pode–

se perceber que aos 60 min, o %SDCP variou de 96,9 a 99,6%. Aos 180 min, o %SDCP variou 

de 98,6 a 99,3%. E, aos 300 min, o %SDCP variou de 98,7 a 98,9%. É aparente que, 

independentemente do tempo de contato e posição, a contribuição da difusão superficial é 

próxima de 100%, corroborando que, em baixos valores de qe, o ibuprofeno difunde–se 

exclusivamente pela difusão superficial e o mecanismo de difusão no volume dos poros pode ser 

descartado. Para o caso do carvão CAP, em baixas massas adsorvidas no equilíbrio do 

ibuprofeno, os resultados obtidos mostraram um valor mínimo de %SDCP = 95%, corroborando 

que a difusão superficial é também o principal mecanismo de difusão intrapartícula. 

 

Figura 16 – Evolução do %SDCP para o transporte de ibuprofeno para dentro de CAMU em 

função do tempo de contato. 

 

60 min     180 min    300 min 
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4.7 ANÁLISE DE INTERAÇÕES 

 

As possíveis interações adsorvente/adsorvato foram investigadas pelos espectros de FT–

IR. As amostras analisadas foram tomadas das alíquotas após a adsorção com concentração de 

fármaco de 100 mg L−1, dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1, a 298 K e pH 2. A amostra de CAP 

após a adsorção de ibuprofeno foi denominada CAP–I e após a adsorção do cetoprofeno foi 

denominada CAP–C. Da mesma forma, a amostra de CAMU após a adsorção de ibuprofeno foi 

denominada CAMU–I e após a adsorção do cetoprofeno foi denominada CAMU–C. 

Analogamente, as bandas somente de ibuprofeno (I) e somente de cetoprofeno (C) também são 

indicadas nos espectros. A Figura 17 (a) mostra os espectros de FT–IR comparando CAP, CAP–

I, CAP–C, I e C e a Figura 17 (b) mostra os espectros de FT–IR comparando CAMU, CAMU–I, 

CAMU–C, I e C. 

 

Figura 17 – Espectro vibracional de FT–IR de (a) CAP, CAP–I, CAP–C, I e C e (b) CAMU, 

CAMU–I, CAMU–C, I e C. 

 

 

A partir da análise da Figura 17, pode–se notar uma semelhança entre os espectros 

contendo os materiais adsorventes com as amostras que passaram pelo processo de adsorção. 

Percebe–se que a principal banda localizada entre 3400 e 3500 cm–1 (vibração de O–H) 

permaneceu em todos os casos. Além disso, a faixa larga entre 1000 e 1250 cm–1 (estiramento de 

grupos C–O conectados com vibração de estiramento C–C) também pode ser observada. 

Ademais, uma das várias bandas fracas e pontiagudas que aparecem entre 1300 e 1600 cm–1 
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(vibração de alongamento de C=C e vibrações de C–C que se estendem dentro do anel) também 

permanecem após a adsorção de ambos os fármacos em ambos os materiais (ROBERT M. 

SILVERSTEIN, FRANCIS X. WEBSTER, 2005). Portanto, pouco pode-se perceber quanto a 

influência dos fármacos nos espectros do material após a adsorção. Ademais, de modo que não se 

observou grandes modificações nos espectros dos materiais antes e após a adsorção, pode–se 

inferir que um mecanismo de fisissorção ocorreu. 

 

4.8 TRATAMENTO DE EFLUENTE SIMULADO 

 

A simulação de um efluente farmacêutico foi utilizada de modo a avaliar a capacidade de 

remoção dos fármacos pelos adsorventes CAP e CAMU em meio a sais inorgânicos. O espectro 

obtido por meio de espectrofotômetro UV-Vis de 200 a 400 nm do efluente não tratado e do 

efluente tratado com CAP e o mesmo tratado com CAMU é mostrado na Figura 18. A remoção 

dos fármacos do efluente simulado, em termos de percentuais, foi calculada usando as razões das 

áreas sob as curvas, por meio do software Origin. O percentual de remoção foi de 26,38% para 

CAP e de 52,03% para CAMU. Portanto, a partir dos valores percentuais obtidos, pode-se 

concluir que CAMU é um adsorvente adequado para o tratamento de efluentes, pois é capaz de 

diminuir mais a quantidade de substâncias presentes no efluente quando comparado ao CAP. 

 

Figura 18 – Espectro UV-Vis do efluente simulado antes e após o tratamento com os adsorventes 

CAP e CAMU (298 K, pH 2, dosagem de adsorvente de 0,5 g L−1, 300 min, 125 rpm). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, um processo alternativo de sonicação foi proposto para melhorar as 

características do carvão ativado padrão (CAP) e produzir carvão ativado modificado por 

ultrassom (CAMU), ou seja, um adsorvente capaz de aumentar a remoção de ibuprofeno e 

cetoprofeno de meio aquoso por adsorção. Ambos os materiais foram caracterizados, de maneira 

que apresentaram grupos funcionais típicos de carvão ativado e demonstraram ser amorfos. 

CAMU apresentou área superficial 90 m2 g−1 maior que CAP, assim como maiores valores de 

volume de poros, diâmetro de poros e fração de vazio. 

A adsorção de ibuprofeno e cetoprofeno usando CAP e CAMU foi favorecida em pH 2 e 

a 328 K. As curvas cinéticas para ambos os materiais foram adequadamente representadas pelo 

modelo PSO e as curvas de equilíbrio pelo modelo Sips. O modelo PVSDM 3D foi capaz de 

prever as curvas de decaimento da concentração para ibuprofeno em CAP e CAMU. Os valores 

do coeficiente de difusão superficial (Ds) variaram de 1,8×10−9 a 18,1×10−9 cm2 s−1 para CAP e 

de 2,8×10−9 a 33,6×10−9 cm2 s−1 para CAMU. Para as condições estudadas, o valor mínimo do 

%SDCP foi de 95%, demonstrando que a difusão superficial é o principal mecanismo de difusão 

intraparticular. Interações doador–receptor entre os anéis aromáticos dos fármacos e os grupos 

carbonila da superfície dos carvões foram propostas como mecanismo de interação. A adsorção 

foi espontânea, favorável e endotérmica para ambos os fármacos em ambos os materiais.  

O potencial do CAMU em adsorver ibuprofeno foi 25% maior em relação ao CAP, e, para 

cetoprofeno, o potencial foi 15% maior. Além disso, o efluente simulado tratado com CAMU 

apresentou um percentual de 52,03% de remoção dos compostos presentes. Logo, o processo de 

sonicação foi capaz de gerar um material com características adequadas para o propósito de 

adsorção, de modo que a sonicação é uma tecnologia alternativa para gerar um adsorvente de alta 

qualidade. O carvão ativado modificado pode ser aplicado como um adsorvente avançado para 

remoção de fármacos de meios aquosos, apresentando alta capacidade de adsorção aliada a altos 

percentuais de remoção. 
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Abstract
Sonicated activated carbon (SAC) was developed and used to remove ibuprofen and ketoprofen from aqueous media by
adsorption. A standard activated carbon sample (AC) was used as comparison. Both adsorbents were characterized by X-ray
diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), N2 adsorption isotherms (Brunauer, Emmett, and Teller
(BET)), helium gas pycnometry, and scanning electron microscopy (SEM). In the adsorption study, kinetics, equilibrium, and
thermodynamics were evaluated. SAC presented better characteristics than AC. Pseudo-second-order model was adequate to
predict the kinetic curves. The isotherm data obeyed the Sips model. Thermodynamic results revealed a spontaneous and
endothermic process,where physisorptionwas involved. Themaximumadsorption capacities of SACwere 134.5 and 89.2mgg−1

for ibuprofen and ketoprofen, respectively. For AC, the maximum adsorption capacities were 115.1 and 79.1 mg g−1 for
ibuprofen and ketoprofen, respectively. The sonication technique presented great potential to improve the AC characteristics,
generating a promising material (SAC) for ibuprofen and ketoprofen adsorption.
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