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 RESUMO 

 

 

 

Os ácidos naftênicos correspondem à complexa mistura de ácidos carboxílicos presentes no 

petróleo, responsáveis diretamente pela sua acidez e pela sua corrosividade em fase líquida durante 

o refino. Tais compostos também estão presentes nas frações destiladas do petróleo, causando 

diversos problemas na qualidade final do produto. Uma alternativa para a remoção desses ácidos 

das frações destiladas é por meio da adsorção em materiais porosos, como os carvões ativados. 

Poucos são os estudos a respeito da remoção de ácidos naftênicos em carvões. Por esta razão, foram 

escolhidos quatro tipos de carvões ativados para os ensaios de adsorção, sendo eles carvão de 

babaçu, dendê, coco da Bahia e osso de boi. A fim de avaliar a possibilidade de uma maior remoção 

de compostos ácidos, os quatro carvões foram submetidos a um tratamento químico com solução 

concentrada de hidróxido de sódio. Análises físico-químicas foram realizadas com o intuito de 

promover a caracterização de todos os adsorventes, revelando que o tratamento anteriormente 

citado foi preponderante para um aumento na capacidade adsortiva dos carvões. Os ensaios de 

adsorção em batelada com solução comercial de ácidos naftênicos mostraram que o carvão de osso 

de boi tratado apresentou a maior eficiência de retenção, sendo este o adsorvente utilizado para a 

construção das isotermas de adsorção. As isotermas foram melhor ajustadas pelo Modelo de 

Langmuir, revelando o caráter de quimiossorção do processo adsortivo. Os dados termodinâmicos 

mostraram que o processo é espontâneo e endotérmico, sendo mais favorecido pelo aumento da 
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temperatura. Em relação à amostra de petróleo bruto, ensaios de adsorção em batelada foram 

conduzidos de tal forma a averiguar a eficiência na remoção da classe O2 e na redução do Índice de 

Acidez Total (IAT). Os resultados de Espectrometria de Massas FT-ICR MS, mostraram que todos 

os carvões tratados quimicamente conseguiram remover mais compostos ácidos em relação a seus 

correlatos não tratados. Os carvões brutos de babaçu, dendê e coco da Bahia apresentaram uma 

potencialidade para adsorção de compostos nitrogenados do petróleo, haja vista que houve a 

diminuição desta classe no gráfico de classes. Como análise final, todos os carvões foram avaliados 

quanto suas capacidades de redução do IAT do petróleo, em que foi constatado que o carvão de 

osso de boi tratado novamente conseguiu o melhor resultado, reduzindo em 70% o valor do IAT.
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 ABSTRACT 

 

The naphthenic acids comprise a complex mixture of carboxylic acids that are present in petroleum. 

They are directly responsible for the oil acidity and its corrosiveness in liquid phase during the 

refining process. Such compounds are also presents in the derivatives, causing several problems to 

product quality. A possible way of removing these acids from those oil fractions is using the 

adsorption process in porous solids, as activated carbons. There are few studies about the removal 

of naphthenic acids on coals. For this reason, we chose four types of activated carbons for 

adsorption tests, and they coal babassu, palm kernel, coconut and of Bahia ox bone. In order to 

assess the possibility of further removing acidic compounds, the four carbons were subjected to a 

chemical treatment with concentrated sodium hydroxide. Physical and chemical analyzes were 

performed in order to promote the characterization of all adsorbents, showing that the treatment 

previously mentioned was leading to an increase in the adsorption capacity of the coals. The 

adsorption experiments with commercial batch naphthenic acid solution showed that the treated ox 

bone char had the highest retention efficiency, which is the adsorbent used to construct the 

adsorption isotherms. The isotherms were better adjusted by Langmuir model, revealing the 

chemisorption of character adsorptive process. The thermodynamic data showed that the process is 

spontaneous and endothermic, is favored by increasing the temperature. Regarding the crude oil 

sample, batch adsorption experiments were conducted in such a way as to determine the removal 

efficiency of class O2 and reducing the Total Acid Number (IAT). The results spectrometry FT-ICR 
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MS Pasta, they showed that all coals chemically treated were able to remove more acidic 

compounds in relation to their untreated related. The raw coals babassu oil, palm oil and coconut 

Bahia showed a potential for adsorption of nitrogen compounds from oil, given that there was a 

decrease in its class in the class chart. As a final analysis, all the coals were evaluated for their 

ability to lower oil IAT, it was found that the ox bone char treated again achieved the best result, 

reducing by 70% the value of the IAT.  
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CAPÍTULO 1 

 
INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, as reservas mundiais de óleos leves e de baixa acidez estão diminuindo, 

enquanto que o refino de óleos pesados e de alta acidez está aumentando (BATHIA, et al. 2006). A 

acidez do petróleo traz muitos obstáculos na utilização desta matéria-prima, tanto nas refinarias 

como no aproveitamento de seus resíduos (SEKI e KUMATA, 2000). Além do mais, este tipo de 

óleo oferece pouca atratividade no mercado, pois produz produtos de baixo valor agregado, e que 

geralmente necessitam de tratamentos mais severos e complexos no seu processamento (ROGEL, 

2000). 

 Dentre os vários compostos ácidos presentes no petróleo, os ácidos naftênicos representam 

uma classe que é encontrada principalmente nos óleos crus imaturos, biodegradados, frações e óleos 

pesados, bem como nas águas geradas da extração do óleo cru e betume (YEPEZ et al, 2005). 

Estruturalmente, são ácidos carboxílicos caracterizados pela presença de um grupo monocarboxílico 

ligado a um grupo alifático, podendo ser representados pela fórmula geral R – (CH2)n – COOH, em 

que R é identificado como um ou mais anéis de ciclopentano ou ciclohexano (BARROW et al., 

2009). 

Os ácidos naftênicos são os grandes responsáveis por um grande número de problemas 

operacionais nos processos de refino do petróleo, tais como a deposição de naftenatos, formação de 

coque e corrosão (SPEIGHT, 2002). Além disso, representam uma classe de compostos com 

elevada toxicidade para a biota aquática (CLEMENTE et al., 2005). 

A complexidade da mistura de ácidos naftênicos dificulta a sua caracterização, de modo que 

a principal forma usada para quantificar a acidez do petróleo é a titulação com solução alcoólica de 

hidróxido de potássio (KOH), visando determinar o Índice de Acidez Total (IAT), segundo o 

ASTM D664. O IAT é expresso pela quantidade de miligramas de KOH necessários para 

neutralizar todas as espécies ácidas presentes em 1,0 grama de amostra de petróleo. 

A Espectrometria de Massas é uma técnica fundamental para uma melhor caracterização do 

petróleo. Para tanto, se faz necessário o uso de um analisador de alta resolução e exatidão, para se 

analisar os milhares de compostos que apresentam massas muitos semelhantes (RODGERS et al., 

2005). O espectrômetro de massas com maior resolução e exatidão disponível atualmente é o FT-

ICR MS (Espectrômetro de Massas de Ressonância Ciclotrônica de Íons com Transformada de 

Fourier), o qual proporciona a determinação das fórmulas moleculares dos milhares de 
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componentes polares do óleo bruto e seus derivados. Assim, é possível ordená-los nas suas mais 

variadas classes - N, NO, NS, O2 - e conforme seu grau de insaturação (DBE) e grau de alquilação 

(distribuição de número de carbono) (BENASSI, et al., 2013). Os ácidos natênicos podem ser 

analisados pela Ionização por Eletronspray no modo negativo ESI(-) acoplado ao FT-ICR MS, 

sendo detectados como moléculas desprotonadas [M-H]- (NASCIMENTO et al., 2015). 

Na tentativa de solucionar a problemática ácida no petróleo, vários métodos analíticos têm 

sido desenvolvidos com a finalidade de remover os ácidos naftênicos. Em geral esses métodos são 

baseados em duas vertentes: a primeira envolve a remoção do grupo carboxila por reações de 

esterificação e hidrogenação ou decomposição térmica. Já a segunda vertente envolve a separação 

direta dos ácidos, por meio de extrações líquido-líquido, separação eletrostática e por membranas, 

além da adsorção (ANDERSON et al., 2013). 

 Os pesquisadores Dias et al. (2015) estudaram a remoção dos ácidos naftênicos via 

descarboxilação termo-catalítica utilizando óxido de magnésio (MgO), e constataram uma redução 

de 43,5% no IAT. Shi et al. (2008) promoveram a reação dos ácidos naftênicos com derivados do 

imidazol, seguido de extração direta com diferentes solventes, observando uma redução máxima no 

IAT de 67%. Sabe-se que essa extração direta no petróleo não é comercialmente viável, devido às 

baixas concentrações de ácidos, aos grandes volumes envolvidos, à formação de emulsões e à 

elevada quantidade de produtos de alta massa molar passíveis de serem extraídos (HOLOWENKO 

et al., 2001). 

Desta forma, como os ácidos naftênicos encontram-se em baixas concentrações, um 

tratamento eficiente para as frações do petróleo é por adsorção. Alguns adsorventes foram testados 

em laboratório para remover os ácidos naftênicos de derivados de petróleo. A adsorção dos ácidos 

naftênicos já foi reportada em aluminossilicatos de efluentes do processo de manufatura de 

catalisadores, argilas e resinas de troca iônica (GAIKAR e MAITI, 1996), mas pouco mencionada 

em carvões ativados. 

Os carvões ativados vêm sendo bastante empregados em processos de adsorção devido à sua 

versatilidade, eficiência e baixos custos de operação. Ruthven (1995) classificou os carvões 

ativados como uma classe de adsorventes que apresenta apolaridade em suas superfícies. 

Atualmente são realizados estudos acerca de metodologias que promovam a mudança da polaridade 

de suas superfícies, visando aumentar suas especificidades e poder adsortivo. As práticas mais 

usuais para aumentar os grupos superficiais e mudar a polaridade da superfície dos carvões é a sua 

oxidação com ar ou com soluções de ácido nítrico, peróxido de hidrogênio ou hidróxido de sódio, 

porém sem que estas modifiquem essencialmente a textura dos poros (RODRÍGUEZ e MOLINA, 

1998). 
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 Muitos materiais precursores de carvões ativados são obtidos de rejeitos industriais, sendo 

que no Brasil, é comum encontrar carvões ativados oriundos de casca de coco da Bahia e também 

de coco de babaçu. Além disso, há uma busca crescente por materiais não convencionais, que sejam 

também resíduos de indústrias e que possuam propriedades adsortivas, como por exemplo, o carvão 

de osso de boi (VARGAS et al., 2011). 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físico-químicas 

de carvões ativados de diferentes naturezas, obtidos a partir de subprodutos tais como osso de boi e 

cascas de coco (babaçu, dendê e coco da Bahia), após tratamento químico em meio alcalino. Em 

seguida foi avaliada a remoção de ácidos naftênicos advindos de amostras de petróleo cru, 

utilizando o processo de adsorção em sistema batelada, por meio do IAT e ESI(−) FT-ICR MS. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – O Petróleo 

O petróleo pode ser definido quanto à sua composição química como uma mistura complexa 

de ocorrência natural, consistindo predominantemente de hidrocarbonetos (podendo chegar a mais 

de 90% de sua composição) e não-hidrocarbonetos, compostos por derivados orgânicos sulfurados 

(presentes como mercaptans, sulfetos, tiofenos, etc.) nitrogenados (presentes como piridina, pirrol, 

quinolina, porfirinas, etc.), oxigenados (presentes como ácidos carboxílicos e naftênicos, fenol, 

cresol) e organo-metálicos. Em geral o petróleo é inflamável à temperatura ambiente, e suas 

densidades relativas variam entre 0,8 a 1,0. Pode-se ter petróleos muito fluidos e claros, com 

grandes quantidades de destilados leves, até petróleos muito viscosos e escuros com grandes 

quantidades de destilados pesados (THOMAS, 2001; SPEIGHT, 2001; FARAH, 2002). 

Normalmente o petróleo apresenta-se como um líquido escuro, oleoso, em que micelas e ou outros 

agregados moleculares de diferentes tamanhos e composição são encontrados (FARAH, 2002). 

O petróleo varia muito quanto a sua cor, odor e propriedades de escoamento o que reflete a 

diversidade de sua origem. O petróleo pode ser denominado leve ou pesado em relação à 

quantidade de constituintes com baixo ponto de ebulição e densidade relativa. Igualmente o odor é 

usado para distinguir petróleo doce (baixo teor de enxofre) e ácido (alto teor de enxofre) 

(SPEIGHT, 2001). 

O petróleo não é uma substância uniforme podendo estar dissolvido em sua massa líquida, 

gases, sólidos e suspensões coloidais. A faixa de variação da composição elementar do petróleo é 

bem estreita (FARAH, 2002), como pode ser vista na Tabela 1. 

Os componentes presentes no petróleo também podem ser agrupados em quatro classes 

principais, sendo este critério baseado em solubilidades, conhecido como análise SARA, que é um 

método de fracionamento no qual o petróleo é separado em saturados (alcanos e cicloparafinas), 

aromáticos (hidrocarbonetos mono, di e poliaromáticos), resinas (frações constituídas de moléculas 

polares contendo heteroatomos N, O ou S) e asfaltenos (são moléculas similares às resinas, porém 

possuindo maior massa molecular e núcleo poliaromático) (SPEIGHT, 2001; WANG, 2002). 
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Tabela 1: Composição Elementar Média do Petróleo 

Elemento Químico % (m/m) 

Carbono 83,0 a 87,0 

Hidrogênio 11,0 a 14,0 

Enxofre 0,06 a 8,0 

Nitrogênio 0,11 a 1,7 

Oxigênio 0,10 a 2,0 

Metais (Fe, Ni, V, etc) Até 0,30 

                          Fonte: THOMAS, 2001; SPEIGHT, 2001. 

 

As características do petróleo bruto se alteram de acordo com o campo produtor, por 

influência de eventos ocorridos na sua formação, como migrações, biodegradações e 

transformações químicas. Consequentemente, os constituintes do petróleo se encontram em 

proporções variadas, resultando em óleos de composição e características distintas, tais como cor, 

viscosidade, densidade, teor de enxofre e acidez. 

 

2.2 - Acidez no Petróleo 

 A degradação microbiana que ocorre nos reservatórios de petróleo tem sido associada com o 

aumento da acidez dos óleos. Experimentos de biodegradação de óleos foram realizados em 

laboratório, observando-se a produção de quantidades significativas de ácidos carboxílicos. O 

trabalho realizado por Watson e colaboradores (2004), demonstrou que ácidos de médio peso 

molecular (C10 – C20) foram rapidamente produzidos, fato que coincidiu com a remoção de n-

alcanos das amostras estudadas. Entre outros exemplos, pode-se citar a pesquisa feita por Meredith 

et al., (2002), que investigaram a influência dos ácidos carboxílicos na acidez de óleos crus. A 

comparação entre os valores de acidez e análise da fração ácida de 33 amostras de óleos diferentes 

indicou que a biodegradação é um dos principais processos responsáveis pelas altas concentrações 

de ácidos carboxílicos no petróleo. 

A acidez total do petróleo está majoritariamente relacionada com a presença de ácidos 

naftênicos. No entanto, estudos revelaram uma certa influência na acidez devido à presença de 

compostos sulfurados, nitrogenados e/ou aromáticos (CLEMENTE e FEDORAK, 2005).  

O método mais simples para analisar a acidez e quantificar os ácidos naftênicos em petróleo 

e derivados, é por meio do Índice de Acidez Total (IAT), que é determinado por titulação da 

amostra com hidróxido de potássio (KOH), usando o método potenciométrico (ASTM D664) ou o 

método colorimétrico (ASTM D974). Ambos os métodos permitem a determinação do Índice de 

Ácidos Fortes (IAF) e do IAT, sendo ambos expressos em mg KOH/g de amostra. Os ácidos 
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carboxílicos são determinados no IAT, mas não no IAF. Como para a maioria dos óleos crus o IAF 

é zero, o IAT é tido como medida da acidez naftênica (CLEMENTE e FEDORAK, 2005). 

 Segundo Derungs (1956), um petróleo pode ser considerado ácido quando apresenta IAT 

igual ou superior a 0,5 mg KOH/g. Porém, um estudo realizado em uma refinaria por Nugent e 

Dobis (1998), mostraram que mesmo processando petróleos com IAT inferior a 0,5 mg KOH/g, 

poderia haver corrosão de até 15,2 mpy (0,39 mm/ano) em aço carbono de alguns pontos da planta. 

 As novas descobertas de petróleo no Brasil vêm apontando óleos com índices de acidez 

naftênica cada vez mais elevados, como mostrado na Figura 1. A problemática associada a isto está 

na possibilidade de altas taxas de corrosão das tubulações, bem como na necessidade de tratamentos 

mais severos para minimizar os danos e garantir a qualidade dos produtos gerados. 

 

Figura 1: Acidez média dos petróleos processados nas refinarias ao longo dos anos. 

(PETROBRAS, 2015). 

 

2.3 - Ácidos Naftênicos 

2.3.1- Definição e Estruturas: 

Os ácidos naftênicos foram descobertos há cerca de 100 anos e o termo é comumente usado 

na indústria do petróleo para identificar todos os ácidos carboxílicos presentes na amostra. 

Os ácidos naftênicos ocorrem naturalmente no óleo cru, nas areias betuminosas e também 

em águas residuárias – resultantes da extração de petróleo e betume. A presença de ácidos 

carboxílicos no petróleo, que inclui os ácidos naftênicos, é resultado da degradação térmica e da 

biodegradação bacteriana insuficientes durante a sua formação. As bactérias atacam a cadeia 

parafínica, formando compostos com anéis naftênicos e aromáticos, de cadeia mais curta. A ação da 

biodegradação é citada como responsável pelo aumento dos compostos ácidos e dos compostos 

contendo nitrogênio, bem como pela redução de compostos parafínicos.  

Atualmente, a definição de ácidos naftênicos consiste na mistura de ácidos saturados, 

predominando os monocarboxílicos com a carboxila ligada à parte alquílica e contendo um ou mais 
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anéis saturados. A Figura 2 apresenta um esquema geral da estrutura dos ácidos naftênicos, no qual 

m representa o número de unidades –CH2–, p o número de anéis e R a cadeia alquílica. 

 

 

Figura 2: Estrutura geral dos ácidos naftênicos (GRUBER et al., 2012). 

 

Os ácidos naftênicos também são genericamente representados pela fórmula CnH2n-ZO2, em 

que n indica o número de carbonos e Z representa o número de átomos de hidrogênio perdidos na 

ciclização da estrutura (especificando as séries homólogas). O Z é igual a zero para acíclicos 

saturados, 2 em monocíclicos, 4 em bicíclicos, 6 em tricíclicos, 8 em tetracíclicos e assim 

sucessivamente. A massa molecular dos ácidos naftênicos varia de 14 unidades de massa (CH2) 

entre as séries n e de 2 unidades (2H) entre as séries Z – séries. Headley e colaboradores 

encontraram uma massa molecular média de 260 para os ácidos naftênicos, podendo variar de m/Z 

180 a 300, presentes em areias betuminosas na região de Athabasca, Canadá. A Figura 3 

exemplifica algumas estruturas moleculares de ácidos naftênicos para famílias de Z = 0 a Z = -6. 

Os pesquisadores Brient et al., (1995) descreveram processos comerciais usados para a 

obtenção de ácidos naftênicos. Sabe-se que, em frações destiladas, a quantidade de ácidos 

naftênicos aumenta das frações leves para as frações pesadas, alcançando um máximo em cortes a 

cerca de 300-400ºC (gasóleos) e decresce em frações ainda mais pesadas. Produtos finais, como o 

querosene de aviação (QAV), e frações de petróleo, como querosene e diesel são a fonte da maioria 

dos ácidos naftênicos comerciais. Isso ocorre devido ao ponto de ebulição destes ácidos comumente 

presentes no petróleo, que varia de 250 a 350ºC. 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estruturas representativas para moléculas de ácidos naftênicos das famílias Z = 0 a Z =-2, 

Z = -4 e Z = -6 (BARROW et al.; 2009). 

  

Assim, os ácidos naftênicos presentes nas frações de petróleo destiladas, por exemplo, entre 

200 e 370ºC podem ser extraídos com solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) 2 - 10 % m/v 

para isolar os naftenatos, que são posteriormente acidificados para recuperar os ácidos 

(CLEMENTE e FEDORAK, 2005). 

Embora a separação de ácidos naftênicos de frações destiladas seja um processo 

relativamente simples, a extração direta do petróleo não é comercialmente viável, devido às baixas 

concentrações de ácidos, aos grandes volumes envolvidos e à elevada quantidade de produtos de 

alta massa molar passíveis de serem extraídos por soda cáustica (NaOH). A baixa solubilidade em 

água dos ácidos naftênicos de alta massa molar saponificados e a tendência do naftenato a formar 

emulsões, também contribuem para dificultar a extração direta do petróleo. Embora seja possível 

extrair os ácidos com soda cáustica, antes e durante a destilação, estes ácidos não poderão ser 

aproveitados, pois estarão misturados com grande quantidade de asfaltenos. As numerosas patentes 

nesse processo são basicamente modificações de uma patente para destilar petróleo em presença de 

NaOH, em que os resíduos alcalinos são extraídos com álcool e depois tratados com ácidos para 

recuperação dos ácidos naftênicos (BRIENT et al., 1995). 
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A síntese de Fischer-Tropsch (conversão química do gás natural em produtos líquidos, como 

combustíveis, por exemplo, diesel, ou produtos especiais, como lubrificantes (ALMEIDA et al., 

2002) também produz uma variedade de ácidos orgânicos, que estão presentes no óleo sintético e na 

água de reação. Os ácidos são predominantemente alifáticos, mas já foi confirmada a presença de 

ácidos aromáticos e naftênicos. Os ácidos presentes após a síntese encontram-se entre os três 

grupos: ácidos solúveis na água (acético [C2], propiônico [C3], butírico [C4] e valérico [C5]), corte 

de gasolina (ácidos C5 a C11) e corte de diesel (ácidos C12 a C18) (BRUYN, 1998). 

Os ácidos naftênicos, seus ésteres e sais metálicos têm várias aplicações na indústria porque 

eles aumentam a resistência à água e a adesão do concreto, aumentam a resistência à alta pressão de 

óleos de perfuração, previnem a formação de espuma em querosene de aviação, bem como o 

crescimento de fungos em madeira. Preservam e agem como retardante de chamas em tecidos, 

aumentam a solubilidade de inseticida pela ação emulsificante, catalisam a vulcanização da 

borracha e a produção de resinas alquil e poliésteres, além de estabilizarem resinas vinílicas. O uso 

de naftenatos de cobre e zinco para substituir creosote como preservativo de madeira é um mercado 

crescente (CLEMENTE e FEDORAK, 2005). 

Segundo Brient et al (1995), mais de dois terços dos ácidos naftênicos produzidos são 

usados como sais metálicos, principalmente de cobre, usado na indústria de madeira, como 

preservativo (R$ 123,26/g, Supelco, 17/05/2007). Em 1993, a aplicação dos ácidos naftênicos nos 

Estados Unidos seguia o padrão apresentado na Figura 4. O uso em indústrias de petróleo é 

basicamente em imidazolinas, como preservante e inibidor de corrosão. Em pneus, o naftenato de 

cobalto é usado como promotor de adesão (R$ 564,20/L, Fluka, 17/05/2007). O item “Outros” na 

Figura 4 refere-se a aplicações na forma de sal metálico como lubrificante e na forma livre como 

aditivos de concreto, lubrificante de motores e pavimentação de asfalto.  
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Figura 4: Principais aplicações comerciais dos ácidos naftênicos (BRIENT et al.; 1995). 

 

2.3.2- A Corrosão Naftênica: 

Os danos causados pela corrosão nos equipamentos de refino foram observados pela 

primeira vez em 1920. Diversos estudos apontam os ácidos naftênicos como os principais 

responsáveis pela corrosão de tubulações em fase líquida durante o refino (GRUBER, et al., 2012). 

Em muitos casos a corrosividade aumenta com o aumento do IAT; porém, a corrosividade 

depende, além do IAT, da disponibilidade do grupo carboxilato de formar complexos metálicos e 

do tipo de compostos presentes (BRUYN, 1998). Quanto mais complexa fica a estrutura do ácido, 

menor a sua corrosividade (CLEMENTE e FEDORAK, 2005). De acordo com Deyab (2007), 

quanto maior o número de carbonos da cadeia dos ácidos naftênicos, até um limite de 9 carbonos, 

maior será a corrosividade deste ácido, sendo que após esse limite ela decai. Essa diferença é 

explicada pela adsorção da molécula à superfície do metal, que aumenta com o número de 

carbonos, mas chega a um máximo em que ocorre um impedimento estérico devido ao tamanho da 

cadeia. 

As regiões em que são comumente observados ataques por ácidos naftênicos incluem fornos 

atmosféricos e a vácuo, linhas de transferência de frações destiladas a temperaturas acima de 200ºC 

e fundo das torres atmosféricas e a vácuo. O ataque característico foi observado em locais 

submetidos a tensões de tração, como joelhos. Além disso, a corrosão é substancialmente acelerada 

por altas velocidades de fluxo e por objetos que causam distúrbios no fluxo do líquido, como 

válvulas, e restrições em geral. Em sistemas monofásicos isso não é tão importante, mas em 
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sistemas bifásicos (óleo/gás) é extremamente importante, pois pesquisas indicaram que o regime de 

fluxo e o grau de vaporização têm um efeito significante na corrosão por acidez naftênica. O efeito 

da velocidade do fluxo na taxa de corrosão também parece aumentar diretamente com o IAT. 

Resultados de estudos de diversos autores mostraram que a tensão na parede muda drasticamente 

com o grau de vaporização e que o resultado de laboratório e de campo não são os mesmos para 

fluxos idênticos (BRUYN, 1998; BABAIAN-KIBALA, 1994). A Figura 5 mostra quais os locais 

em uma unidade de fracionamento que é mais propícia à corrosão dos ácidos naftênicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Locais e grau de probabilidade de corrosão naftênica em planta de destilação 

(CENPES – PETROBRAS, 2004). 

 

Como já foi comentado, a corrosão naftênica é influenciada por vários parâmetros: acidez do 

petróleo, tipos de ácidos naftênicos presentes, teor de enxofre, temperatura, turbulência e 

velocidade de fluxo, grau de vaporização e composição química do material. A Figura 6 mostra os 

diferentes tipos de corrosão naftênica que podem ocorrer nas paredes das tubulações das refinarias. 
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(a)                                                                                   (b) 

 

Figura 6: Diferentes tipos de corrosões naftênicas nas tubulações das refinarias: (a) corrosão 

alveolar; (b) corrosão do tipo “pele laranja” (BERNARDES, 2005). 

 

O mecanismo de corrosão devido à presença dos ácidos naftênicos ainda é material de 

discussão dentro da área científica. O processo corrosivo aceito da corrosão naftênica envolve a 

presença de sulfeto de hidrogênio. A corrosão ocorre via reação química com o ferro e o enxofre 

age como limitante dessa reação, por meio da formação de um filme na superfície. Outros fatores 

químicos que podem influenciar essa reação são simplesmente desconhecidos. Além disso, 

engenheiros de planta se valem do IAT do óleo cru para predizer as taxas de corrosão, contudo o 

problema com os ácidos naftênicos permanece e não é provável que seja associado somente com a 

acidez total do petróleo (YÉPEZ, 2005). 

A agressividade da corrosão de um óleo cru depende em grande parte das propriedades 

químicas dos ácidos naftênicos presentes nesse óleo, como estrutura química e peso molecular, e o 

modelo clássico da acidez total ignora tal fato. A falha do modelo é assumir que todas as moléculas 

ácidas são igualmente corrosivas, apesar das diferenças na composição e estrutura (QU et al, 2007). 

Isso mostra que estudos mais profundos sobre a interação de outros fatores na corrosão naftênica 

são necessários, uma vez que somente o IAT é incapaz de predizer com certeza a intensidade do 

ataque corrosivo. As reações químicas que descrevem o processo corrosivo podem ser escritas 

conforme (1), (2) e (3) que seguem abaixo: 

 

        Fe    +   2RCOOH     →     Fe (RCOO)2   +   H2                          (1) 

                    Fe   +   H2S  → FeS   +   H2                                             (2) 

                       Fe (RCOO)2   +   H2S    →    FeS   +   2RCOOH                           (3) 
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Primeiramente, os ácidos naftênicos reagem com o ferro metálico da estrutura, como pode 

ser visto na reação (1). Dessa reação se originam os naftenatos de ferro. Esses óxidos formados, 

embora em um primeiro momento possam oferecer alguma proteção ao ataque corrosivo, são 

solúveis em hidrocarbonetos, e caso haja turbulência ou velocidade do fluido, são facilmente 

removidos. Assim, nenhum filme protetor permanece no metal, e a superfície retém seu brilho 

metálico, sem produtos de corrosão, com uma aparência semelhante a um desgaste abrasivo-

corrosivo (MEDVEDEVA, 2000). Se o ácido sulfídrico estiver presente no meio, este também 

reage com o ferro metálico, formando sulfetos de ferro, conforme reação (2).  

É conhecido que em certas quantidades os compostos de enxofre promovem um grau limite 

de proteção contra a corrosão. Isso ocorre pela pseudo-passivação promovida por filmes de óxidos 

de sulfetos na superfície metálica (KANE e CAYARD, 2002). Os sulfetos de ferro podem ser 

arrancados da superfície pela turbulência e pela velocidade do fluxo, ou podem não dispor de tempo 

para que cresçam bem aderidos à superfície metálica, e isso expõe a matriz metálica a outros 

ataques corrosivos. Pode ocorrer também, que os naftenatos de ferro formados no ataque naftênico 

reajam com o ácido sulfídrico, como na reação (3). O resultado dessa reação é a regeneração do 

ácido naftênico, deixando-o livre para atacar de novo. Assim, quando se tem presente no meio, 

tanto ácidos naftênicos quanto ácido sulfídrico, se tem um processo combinado de corrosão em que 

as duas reações corrosivas competem entre si. Na Figura 7 que segue, pode-se ver um esquema 

representativo do processo corrosivo descrito acima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Desenho representativo do mecanismo de corrosão naftênica (SILVA, 2010). 

 

Como existem diferentes compostos de enxofre nos óleos crus, a tendência geral é usar o 

enxofre total como uma medida da reatividade desses compostos no petróleo, contudo este é um 

método pobre para estimar a contribuição dos compostos de enxofre na corrosão causada. Assim 

como acontece para o IAT, o conteúdo total de enxofre em um óleo não tem relação direta com a 

sua reatividade. Por exemplo, sulfeto de hidrogênio (H2S) e mercaptanos (R – SH) são muito 

reativos com o ferro, e produzem uma camada protetora de sulfeto de ferro. Por outro lado, 

compostos orgânicos de enxofre, como a família do tiofeno, apresentam pequena reatividade 

(YÉPEZ, 2005).  
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Outra possibilidade de reação paralela com as que ocorrem durante a corrosão naftênica é 

baseada na presença de compostos de enxofre que contenham oxigênio, os chamados sulfóxidos. Os 

sulfóxidos encontrados nos óleos crus não ocorrem naturalmente no óleo, mas são resultantes de 

uma lenta oxidação em presença do ar, a uma temperatura relativamente baixa (≈ 85°C), que ocorre 

durante o armazenamento do óleo cru. Yépez (2005), em seus estudos, diz que a ocorrência das 

reações com sulfóxidos e o subsequente realce da corrosão naftênica, devido à formação local de 

água, pode explicar os casos excepcionais da corrosão naftênica, os quais contradizem teorias 

prévias. 

 

2.3.3 – Toxicidade dos Ácidos Naftênicos 

A toxicidade dos ácidos naftênicos é associada, frequentemente, com sua característica 

surfactante e com as suas concentrações. Derivados de ácidos naftênicos solúveis em água são 

responsáveis por reduzir a qualidade da água de rejeito no processo de extração do betume em 

Atabasca – Canadá. Segundo Clemente e Fedorak (2005), a mistura complexa de ácidos naftênicos 

mostrou-se tóxica para várias formas de vida aquática, animais e plantas. Eles constataram que a 

DL-50 (dose necessária para matar 50% de uma população em teste) para diversos tipos de peixes 

estava na faixa de 25 mg/L, enquanto que para pequenos mamíferos, como ratos e coelhos, a DL-50 

ficou em torno de 300 mg/L. Em se tratando do zooplancton, esta concentração foi de 0,15mg/L. 

Assim, esta última foi a concentração máxima sugerida para ácidos naftênicos presentes em 

sistemas aquáticos.  

 

2.3.4 - Remoção de Ácidos Naftênicos: 

O processo mais comum para a remoção de ácidos naftênicos de petróleos e derivados é a 

extração líquido-líquido, aproveitando suas características ácidas. É válido ressaltar que a extração 

cáustica também remove outros compostos ácidos, incluindo fenóis, cresóis, mercaptanas e 

tiofenóis. Além de reduzir a corrosão, a lavagem com álcalis é eficiente para melhorar a qualidade 

de queima, estabilidade de estocagem e odor de produtos como querosene e diesel (BRIENT et al., 

1995). Porém, estes sistemas formam emulsões estáveis, dificultando a separação de fases e 

influenciando na qualidade do produto (GAIKAR e MAITI, 1996). Além disso, neste caso, os 

ácidos naftênicos não podem ser recuperados para utilização posterior. 

Contudo, os processos utilizando soluções aquosas para a extração do ácido naftênico em 

forma do sal naftenato de sódio, altamente solúvel em água, são limitados a frações leves de 

petróleo (até diesel), pois em frações mais pesadas o sal age como emulsificador, dificultando uma 

boa separação das fases. Além disso, o uso de sódio pode inviabilizar o uso do óleo como carga de 

processos catalíticos (BRUYN, 1998). Foram descritos ainda processos de extração de ácidos 
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naftênicos com bases sólidas (SARTORI et al., 1997). Existem também trabalhos científicos 

relatando a extração de ácidos naftênicos em fase sólida, com o uso de cartuchos de troca iônica, 

destacando a praticidade, seletividade e boa recuperação obtida no processo (ALBUQUERQUE et 

al., 2005). 

Como os ácidos naftênicos encontram-se em baixas concentrações, um tratamento eficiente 

para as frações do petróleo é por adsorção. Existem processos descritos na literatura, englobando 

alguns adsorventes e frações do petróleo (GAIKAR e MAITI, 1996). Os autores Gillespie et al., 

(1995) descreveram um processo de adsorção para remover ácidos naftênicos de querosene com 

uma mistura de óxidos de magnésio e alumínio, com redução de IAT de até 95%. Alguns outros 

adsorventes foram testados em laboratório para remover os ácidos naftênicos de derivados de 

petróleo, mas o uso de carvões ativados é pouco investigado. 

 

2.4 - Adsorção 

 

2.4.1- Aspectos Gerais 

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido-fluido a qual explora a 

habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em 

soluções líquidas ou gasosas, o que permite separá-las dos componentes dessas soluções. Uma vez 

que os componentes adsorvidos, concentram-se sobre a superfície externa, quanto maior for esta 

superfície externa por unidade de massa sólida, tanto mais favorável será a adsorção (RUTHVEN, 

1995). Define-se por adsorvato a substância que é retida no sólido adsorvente. O material sobre o 

qual a adsorção ocorre é chamado de adsorvente. 

No processo de adsorção sólido-líquido, a transferência de soluto é caracterizada pela 

transferência de massa externa ou difusão intrapartícula. A cinética do processo de adsorção 

depende da velocidade relativa de quatro principais etapas, as quais estão representadas na Figura 8, 

sendo elas: transporte no seio do líquido, transporte por difusão através da camada limite, transporte 

entre os poros da partícula e por fim a adsorção. 
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Figura 8: As quatro principais etapas do processo de adsorção (BAUP, 2000). 

Conforme mencionadas anteriormente e de acordo com a figura, estas quatro etapas podem 

ser melhor descritas: 

1. Transporte no seio da solução envolve o movimento do material (substância) a ser adsorvido 

(adsorvato), do seio da solução líquida para a camada-limite, ou filme fixo de líquido, existente ao 

redor da partícula sólida do adsorvente;  

2. Transporte do adsorvato por difusão através da camada limite, até a entrada dos poros do 

adsorvente (difusão externa);  

3. Transporte do adsorvato pelos poros da partícula por uma combinação de difusão molecular 

através do líquido contido no interior dos poros e difusão ao longo da superfície do adsorvente 

(difusão nos macro e microporos); 

4. Interação do adsorvato em um sítio disponível na superfície do adsorvente, envolvendo vários 

mecanismos, tais como: adsorção física, adsorção química, troca iônica, precipitação, complexação 

ou combinação destes.  

As aplicações mais importantes da adsorção dependem da seletividade, isto é, da diferença 

da afinidade da superfície por componentes diferentes. Como resultado desta seletividade, a 

adsorção oferece um método direto de purificação (remoção de componentes não desejáveis de uma 

mistura fluida). O soluto (adsorvato) não se dissolve, permanecendo na superfície ou nos poros do 

sólido (FOUST et al., 1982). 
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A adsorção pode ser classificada como química ou física, dependendo da natureza das forças 

de superfície. Na adsorção física, as forças são relativamente fracas, envolvendo basicamente 

interações de tipo van der Waals, suplementada muitas vezes por contribuições eletrostáticas. Por 

contraste, na quimissorção existe uma significante transferência de elétrons, equivalente à formação 

de uma ligação química entre o adsorvato e a superfície do sólido. Estas interações são mais fortes e 

específicas do que as forças da adsorção física e estão obviamente limitadas a cobertura em 

monocamada, isto é, o soluto adsorve formando apenas uma camada de moléculas sobre a 

superfície. A Tabela 2 resume os principais parâmetros que diferenciam cada um desses dois tipos 

de adsorção. 

 

Tabela 2: Parâmetros da Adsorção Física e Adsorção Química (RUTHVEN, 1995). 

Parâmetro Adsorção Física Adsorção Química 

Entalpia de Adsorção (∆H) 

 

Especificidade 

Natureza da fase adsorvida 

 

 

Faixa de Temperatura 

 

Forças de Adsorção 

 

 

Reversibilidade 

Baixa, < 2 ou 3 vezes o calor 

latente de evaporação. 

Não específica. 

Monocamada ou multicamada, 

sem dissociação das espécies 

  

Significante a temperaturas 

baixas. 

Sem transferência de elétrons, 

embora a polarização do 

adsorvato possa ocorrer. 

Rápida, não ativada, reversível. 

Alta, > 2 ou 3 vezes o calor 

latente de evaporação. 

Altamente específica. 

Apenas monocamada. 

 

 

Ampla faixa de temperatura. 

 

Transferência de elétron 

levando à ligação química. 

 

Lenta e irreversível. 

 

Para aplicações industriais, a adsorção física é interessante quando é necessária a 

regeneração do adsorvente. Por outro lado, a quimissorção é bastante importante quando se 

necessita reter o adsorvato de forma definitiva, evitando-se assim, contaminação de aterros, por 

exemplo. 
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 Além das condições operacionais, fatores inerentes à própria natureza da adsorção possuem 

grande influência no mecanismo de retenção do adsorvato. A polaridade relativa é um destes 

fatores. As polaridades relativas tanto do adsorvente como do adsorvato devem ser próximas. Por 

exemplo, o carvão ativado, cuja superfície é fracamente polar, tem preferência por solutos com 

baixa polaridade. Por esse motivo, a adsorção de solutos de baixa polaridade, ao invés de água 

(solvente polar), é preferível (GEANKOPLIS, 1993). Desta forma, acredita-se que a elevada 

utilização do carvão ativado como adsorvente de matéria orgânica inicialmente em meio aquoso se 

deva exatamente a estas propriedades de similaridade. 

 

2.5 – Isotermas de Adsorção 

No momento em que um adsorvente está em contato com um fluido, que possui uma 

determinada composição específica, o equilíbrio da adsorção acontece depois de um tempo 

suficientemente longo, quando se refere a tempo de equilíbrio. Neste estado, a relação entre a 

quantidade de adsorvato adsorvida e a concentração do adsorvato na fase fluida, a uma dada 

temperatura, é chamada de isoterma de adsorção (RUTHVEN, 1984).  

As isotermas de adsorção indicam como o adsorvente efetivamente adsorverá o soluto e se a 

purificação requerida pode ser obtida, além de estimar a quantidade máxima de adsorvato que o 

adsorvente adsorverá. Por meio das isotermas também é possível obter informações que 

determinam se o adsorvente pode ser economicamente viável para a purificação do meio em estudo. 

As isotermas de adsorção são classificadas em seis tipos segundo a IUPAC, como mostra a Figura 9 

(FIGUEIREDO E RIBEIRO, 1987):  
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Figura 9: Classificação das isotermas de adsorção (FIGUEIREDO E RIBEIRO, 1987). 

 as isotermas do tipo I são características de sólidos microporosos com superfícies externas 

relativamente pequenas. A quantidade adsorvida tende para um valor limite quanto p/p0 → 

1, dependente do volume de microporos;  

 nas isotermas de tipo II e III, a quantidade adsorvida tende para ∞ quando p/p0 → 1, 

correspondendo à adsorção em camadas múltiplas sobrepostas, e ocorrem em sólidos não 

porosos ou macroporosos;  

 as isotermas de tipo IV e V correspondem respectivamente às isotermas II e III quando o 

sólido apresenta mesoporos, nos quais ocorre o fenômeno de condensação capilar. A 

quantidade adsorvida tende a um valor máximo finito, correspondente ao enchimento 

completo dos poros com o adsorvato;  

 a isoterma do tipo VI ocorre em superfícies uniformes não porosas e representa uma 

adsorção camada a camada, sendo um tipo de isoterma relativamente rara. A altura do 

degrau corresponde à capacidade monocamada em cada camada adsorvida;  

 o fenômeno de histerese nas isotermas de adsorção física está associado à condensação 

capilar em estruturas mesoporosas, em que verifica-se que a curva de adsorção não coincide 
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com a curva de dessorção, isto é, não há reversibilidade, como se observa para as isotermas 

do tipo IV e V.  

 

Os pesquisadores Giles et al. (1960) propuseram um sistema de classificação de isotermas 

para adsorção em fase líquida, de acordo com sua inclinação inicial, e cada classe, por sua vez, em 

vários subgrupos, baseados na forma das partes superiores da curva, conforme mostrado na Figura 

10. As quatro classes foram nomeadas de isotermas do tipo S (Spherical), L (Langmuir), H (High 

affinity) e C (Constant partition), sendo que:  

 isotermas do tipo C: Correspondem a uma participação constante do soluto entre a solução 

e o adsorvente, dando à curva um aspecto linear. As condições que favorecem as curvas do 

tipo C são adsorventes porosos flexíveis e regiões de diferentes graus de solubilidade para o 

adsorvato. As isotermas do tipo C e L são frequentemente muito próximas, podendo ser, em 

muitos casos, consideradas do mesmo tipo;  

 isoterma do tipo L: A forma L possui inclinação não linear e côncava em relação à abcissa. 

Nesse caso, há uma diminuição da disponibilidade dos sítios de adsorção quando a 

concentração da solução aumenta;  

 isoterma do tipo H: Trata-se de uma forma especial de curva do tipo L e é observada 

quando a superfície do adsorvente possui alta afinidade pelo adsorvato adsorvido.  

 isoterma do tipo S: Este tipo de isoterma tem inclinação linear e convexa em relação à 

abcissa. A adsorção inicial é baixa e aumenta à medida que o número de moléculas 

adsorvidas aumenta. Isto significa que houve uma associação entre moléculas adsorvidas, 

chamada de adsorção cooperativa.  

As isotermas de adsorção em batelada são obtidas colocando-se em contato um volume fixo 

da solução com uma determinada quantidade de adsorvente, variando-se a concentração de 

adsorvato em cada solução, podendo-se também variar a massa de adsorvente e manter a 

concentração constante. O sistema assim formado permanece sob agitação até o equilíbrio, para 

então ser obtida a quantidade adsorvida (qe) e a concentração de adsorvato que permanece em 

solução (Ce.). Com estes dados é possível construir a isoterma de adsorção com o gráfico de qe 

versus Ce.  Os modelos de isotermas derivados teórica ou empiricamente podem, frequentemente, 

ser representados por equações simples que relacionam diretamente a quantidade adsorvida em 

função da concentração do adsorvato. 
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Figura 10: Classificação das isotermas (C, L, H, S) em que C representa a concentração de soluto 

em solução e q representa a quantidade adsorvida por quantidade de adsorvente (GILES, et al.; 

1960). 

 

2.5.1 - A Isoterma de Langmuir: 

Este é o modelo mais simples das isotermas de adsorção. A teoria de Langmuir assume que 

as forças que atuam na adsorção são similares, em sua natureza, àquelas que envolvem combinação 

química. Considera-se que o sistema é ideal, as moléculas são adsorvidas e aderem à superfície do 

adsorvente em sítios definidos e localizados, com a adsorção em monocamadas em superfície 

homogênea. Cada sítio pode acomodar um, e somente um composto adsorvido e a energia do 

composto adsorvido é a mesma em todos os sítios da superfície (ROMERO-GONZÁLEZ et al., 

2005). Tal isoterma pode ser expressa pela equação (4): 

 

𝑞𝑒 =
𝐾𝑙 ∙  𝑄𝑚á𝑥 ∙ 𝐶𝑒 

1 + 𝐾𝑙 ∙ 𝐶𝑒
                                                                                                                                    (4) 

 

em que qe é a quantidade adsorvida por massa de adsorvente (mg/g), Ce é a concentração no fluido 

em mg/L, Kl é a constante de equilíbrio em L/mg, relacionada à energia livre de adsorção e que 

corresponde à afinidade entre a superfície do adsorvente e o soluto, Qmáx é a constante que 
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representa a cobertura de adsorvato em uma monocamada, ou seja, a máxima adsorção possível, 

dada em mg/g. (ROMERO-GONZÁLEZ et al., 2005). Os parâmetros kL e Qmáx são determinados 

a partir de dados experimentais. Quando Kl∙Ce >> 1, a isoterma é muito favorável, porém se kL∙Ce 

< 1, esta é quase linear (CIOLA, 1981). 

 Como alternativa à equação (4), é possível escrevê-la em sua forma linear: 

 

𝑞𝑒

𝐶𝑒
=

1

𝐾𝑙 ∙ 𝑄𝑚á𝑥
+

𝐶𝑒

𝑄𝑚á𝑥
                                                                                                                               (5) 

 

em que os valores de Qmáx e Kl podem ser encontrados respectivamente pelo coeficiente angular e 

linear do gráfico Ce/qe versus Ce. 

O modelo de Langmuir falha quando tipos diferentes de sítios ativos têm diferentes 

capacidades de adsorção. Ou então, quando a adsorção ocorre apenas em sítios específicos. O 

modelo também falha quando, devido à própria estrutura cristalina do material adsorvente, a energia 

da superfície das faces é distinta da energia dos cantos, acarretando calores de adsorção e 

capacidades de adsorção diferentes (CIOLA, 1981). Mesmo com estas limitações, o modelo é 

amplamente empregado e se ajusta a dados de equilíbrio de diversos adsorventes, tais como carvões 

ativados e zeólitas (BARROS et al., 2004). 

 

2.5.2 - A Isoterma de Freundlich 

A isoterma de Freundlich corresponde a uma distribuição exponencial de calores de 

adsorção. Este modelo pode ser expresso por (LI et al., 2005) de acordo com a equação (6): 

 

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 ∙ (𝐶𝑒)
1
𝑛                                                                                                                                                 (6) 

 

em que Kf é a constante de capacidade de adsorção relativa do adsorvente e n é a constante que se 

relaciona com a distribuição dos sítios ativos (CIOLA, 1981). Quando 1/n < 1, a isoterma é 

favorável à remoção do composto inicialmente em solução (McCABE et al., 2001). 

 A equação (6) pode ser escrita em sua forma linearizada, de acordo com a equação (7): 

 

log 𝑞𝑒 = log𝐾𝑓 + (1/𝑛) ∙ log 𝐶𝑒                                                                                                                  (7) 

 

em que os valores de Kf e 1/n podem ser determinados respectivamente pelo coeficiente linear e 

angular do gráfico de log qe versus log Ce. 
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A dedução matemática deste modelo admite uma distribuição logarítmica de sítios ativos, 

que constitui um tratamento válido quando não existe interação apreciável entre as moléculas de 

adsorvato. De fato, o modelo de Freundlich não prevê a saturação do adsorvente, ou seja, quando 

Ce tende ao infinito, qe também tende ao infinito. A equação de Freundlich também é muito 

utilizada e se ajusta relativamente bem aos dados experimentais de diversos adsorventes tais como 

zeólitas e carvões (CLAUDINO et al., 2004). 

 

2.6 – Propriedades Termodinâmicas da Adsorção 

 

A temperatura é um dos fatores mais importantes em sistemas de adsorção, uma vez que a 

velocidade de muitos processos é afetada por mudanças na temperatura. Um aumento na 

temperatura pode ocasionar aumento na energia cinética e na mobilidade das moléculas do 

adsorvato e, ainda, provocar aumento na taxa de difusão intrapartícula (ROBINSON, 2002). O 

aumento da temperatura aumenta a taxa de difusão das moléculas de adsorvato até a superfície 

externa e nos poros internos do adsorvente, devido ao decréscimo na viscosidade da solução e, 

também, pela modificação das relações de equilíbrio (AL-QODAH, 2000). Assim, a influência da 

temperatura no processo de adsorção pode ser analisada por meio das propriedades termodinâmicas 

entalpia (∆H°), entropia (∆S°) e energia livre de Gibbs (∆G°). 

 Para tanto, se faz necessário primeiramente encontrar o valor de KD, a qual representa uma 

constante do processo de adsorção definida pela equação (8): 

 

𝐾𝐷 =
𝑞𝑒

𝑐𝑒
                                                                                                                                                               (8) 

 

em que qe representa a concentração de equilíbrio na fase sólida (mg/g) e ce representa a 

concentração de equilíbrio na solução (mg/L). Para o cálculo de KD é feito um gráfico ln (qe / ce) em 

função de qe. A partir da equação da reta obtida deve-se extrapolar o valor de qe para zero, o que 

resultará na no valor da constante de equilíbrio a ser utilizada nos cálculos dos parâmetros de 

adsorção. Com a constante já determinada, o primeiro passo é o cálculo de  ∆G°, utilizando-se a 

equação (9): 

 

∆𝐺𝑜 = −𝑅𝑇𝑙𝑛(𝐾𝐷)                                                                                                                                           (9) 

 

em que R é a constante universal dos gases ideais e T é a temperatura em Kelvin. 
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Para cada temperatura em que é realizado o processo de adsorção, haverá uma constante de 

equilíbrio, e consequentemente, um valor de ∆G°. Os valores da constante de equilíbrio para cada 

temperatura são dispostos em um gráfico de ln (Kd) x 1/T, e, desta forma, pode-se determinar os 

valores de ΔHº e ΔSº, pela inclinação e interseção da reta com o eixo das ordenadas conforme a 

equação de Van’t Hoff, representada aqui pela equação (10): 

 

ln𝐾𝐷 =
∆𝑆𝑜

𝑅
−

∆𝐻𝑜

𝑅𝑇
                                                                                                                                       (10) 

 

sendo que ΔSo e ΔHo são a entropia e a entalpia, respectivamente, R é a constante dos gases 

(kJ/mol.K) e T é a temperatura (K). Assim, pela regressão linear da reta (y = ax + b), em que o 

coeficiente angular (a) corresponde a -∆Ho/RT e o coeficiente linear (b) corresponde a ∆So/R. 

Segundo Mahmoud et al. (2012), os valores positivos de ΔHo indicam que o processo é 

endotérmico enquanto que os valores negativos de ΔGo indicam que o processo é espontâneo. O 

valor positivo de ∆Sº. Em muitos casos, a adsorção é um processo espontâneo, endotérmico e com 

aumento da desordem do sistema. Quanto à entropia, há grande coincidência dos autores com 

relação aos valores positivos e, consequentemente, sobre o aumento da desordem devido ao 

aumento da aleatoriedade adsorvente/adsorvato. O mesmo ocorre com os valores negativos de 

energia livre de Gibbs atestando a espontaneidade do processo de adsorção, independentemente do 

tipo de adsovente. Os valores positivos de entropia estão diretamente relacionados aos valores 

negativos de energia livre e, portanto, sob o ponto de vista termodinâmico, a adsorção pode ser 

considerada como controlada pela entropia (GUPTA et al., 2007).  

Processos endotérmicos têm como justificativa a barreira energética necessária para a 

formação do complexo ativado adsorvente/adsorvato (HAMEED et al., 2007). Processos 

exotérmicos são menos comuns e ocorrem quando há a diminuição da interação 

adsorvente/adsorvato (GUPTA et al., 2007). 

 

2.7 - Carvões Ativados 

Carvões ativados são materiais carbonosos porosos que apresentam uma forma micro 

cristalina, não grafítica e que sofreram um processamento para aumentar a porosidade interna. Uma 

vez ativado, o carvão apresenta uma porosidade interna comparável a uma rede de túneis que se 

bifurcam em canais menores e, assim, sucessivamente (CLAUDINO, 2003). A estrutura é 

constituída por um conjunto irregular de camadas de carbono e os espaços entre as camadas 

constituem a porosidade do material. Esta constituição evita a formação de grafite, mesmo quando o 

carvão é aquecido a 300ºC. É exatamente esta característica que contribui para a sua propriedade 



 

25 

 

adsorvente mais importante, isto é, a presença de uma estrutura porosa interna altamente 

desenvolvida e, ao mesmo tempo, acessível para diversos adsorvatos. A Figura 11 mostra o aspecto 

dessa estrutura dos carvões ativados. 

 

 

Figura 11: Representação esquemática da estrutura do carvão (ROY, 1995). 

 

Quase todos os materiais que possuem um alto teor de carbono podem ser ativados. Os 

precursores utilizados são as cascas de coco, de arroz, de nozes, carvões minerais (antracita, 

betuminoso, linhito), madeiras, turfas, resíduos de petróleo, ossos de animais, caroços de pêssego, 

de damasco, de amêndoa, de ameixa, de azeitona e grão de café, entre outros materiais carbonáceos 

(CLAUDINO, 2003). 

Antes da utilização do carvão é necessário que se faça a ativação do mesmo, que pode ser 

por dois processos, a ativação química e a ativação física. A ativação química é conhecida como um 

método de passo único, na presença de agentes químicos. A ativação física envolve a carbonização 

de um material carbonáceo, seguida de ativação do carvão resultante na presença de agentes 

ativantes como CO2 ou vapor de água. A ativação química geralmente utiliza temperaturas menores 

do que a ativação física, portanto, pode melhorar o desenvolvimento de poros na estrutura do 

carvão, devido aos efeitos dos produtos químicos. Os rendimentos dos carvões de ativação química 

são maiores do que os resultantes de ativação física (MORENO-PIRAJA e GIRALDO, 2011). 

Os carvões ativados têm uma grande quantidade de carbono, e podem apresentar 

heteroátomos, como o oxigênio e o hidrogênio, ligados aos átomos de carbono, gerando, assim, uma 

grande quantidade de grupos funcionais localizados na superfície do adsorvente, tais como, grupos 
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carboxílicos (ácidos carboxílicos, lactonas e anidridos de ácido), grupos fenólicos, grupos 

carbonílicos, grupos pironas, grupos cromenos etc. (RODRÍGUEZ-REINOSO, 2000). A Figura 12 

ilustra os possíveis grupos funcionais presentes na estrutura carbonácea. 

 

Figura 12: Exemplos de grupos funcionais que podem estar na superfície do carvão (MESQUITA 

et al.; 2006). 

As condições de carbonização e ativação do precursor para a obtenção do carvão ativado são 

responsáveis pela determinação da superfície específica e do tamanho dos poros, que podem ser 

micro, meso ou macroporos. Os microporos têm até 2 nm, e são importantes porque são 

responsáveis por 90 % da superfície específica. Os meso e macroporos têm, como principal função, 

permitir o acesso das espécies – adsorvato – ao interior dos microporos (COONEY, 1999). 

Além da elevada superfície interna desejada para um adsorvente, os grupos funcionais 

presentes em sua superfície também são importantes para o processo de adsorção, pois podem 

contribuir retendo o adsorvato mais fortemente por quimissorção (LEYVA, et al., 1995) ou, até 

mesmo, por troca iônica, principalmente, dos íons H+ (LYUBCHIK, et al., 2004). Assim sendo, 

possivelmente em um carvão podem ocorrer tanto a fisiossorção, nos poros, quanto a quimissorção 

e/ou troca iônica, nos sítios formados pelos grupos funcionais. 

Os grupos mostrados na Figura 13 são formados nas fronteiras das camadas de grafeno do 

carvão ativado. Os átomos de carbono das fronteiras podem se ligar a diferentes proporções de 

heteroátomos, sendo os mais comuns o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre (PURI, 1988 e 
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LEON e RADOVIC, 1992). A presença desses átomos na estrutura dos carvões ativados torna a 

superfície desse material mais heterogênea, o que altera a deslocalização eletrônica, em função da 

diferença de eletronegatividade relativa entre o carbono e os heteroátomos, diretamente ligados a 

esse átomo. A introdução de heteroátomos na superfície do carvão ativado é interessante, pois 

possibilita modificar as interações da matriz carbônica com outros compostos (BRENNAN et al., 

2001). Dessa forma, a presença de heteroátomos diminui o caráter hidrofóbico do carvão ativado, 

referente à sua estrutura grafítica. 

Ruthven (1995) classificou os carvões ativados como uma classe de adsorventes que 

apresenta apolaridade em suas superfícies. Uma prática usual para aumentar os grupos superficiais e 

mudar a polaridade da superfície dos carvões é a sua oxidação com ar ou com soluções de ácido 

nítrico, peróxido de hidrogênio etc., porém sem que estes modifiquem essencialmente a textura dos 

poros (RODRÍGUEZ e MOLINA, 1998). 

No intuito de aumentar essa polaridade, Chiang et al., (2002), propuseram uma metodologia 

que consiste em um tratamento dos carvões em soluções alcalinas concentradas, por um período de 

48 horas. Após a filtração das soluções, foi averiguado um aumento dos grupos básicos na 

superfície dos adsorventes, quantificado pelo Método de Boehm (BOEHM, 2002), conferindo assim 

uma maior polaridade aos carvões ativados. 

O carvão ativado é um dos adsorventes mais usados para eliminação de contaminantes 

industriais. É obtido industrialmente por pirólise oxidativa de madeira, carvão mineral, ossos e 

casca de coco. De forma a reduzir o custo de produção de carvão ativado, se estuda a sua obtenção a 

partir de despejos agrícolas, como bagaço de cana, casca de arroz, talos de algodão, etc 

(GONZALEZ e CID, 2005). 

Uma de suas aplicações mais importantes é a remoção de compostos orgânicos no 

tratamento de água e é considerada a melhor tecnologia disponível para eliminar compostos 

orgânicos não biodegradáveis e tóxicos em solução aquosa (RAMOS e FLORES, 2005). Entre os 

contaminantes que podem ser removidos por carvão ativado estão corantes têxteis (GONZALEZ e 

CID, 2005), contaminantes gasosos, como SOx (FERNANDEZ et al., 2005), contaminantes 

aquosos, como amoníaco e aminas (AGUILAR et al, 2005) e metais pesados (GUTIERREZ, 2005). 

 

2.8 - Caracterização dos Adsorventes 

A capacidade de adsorção de um adsorvente é determinada principalmente pela sua textura 

(área superficial e porosidade). Por outro lado, a química da superfície de um adsorvente é 

igualmente importante para sua capacidade, particularmente na adsorção de soluções (YOUSSEF et 

al., 2004). Desta forma, a caracterização dos adsorventes torna-se importante, uma vez que sua 
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aplicação industrial se baseia tanto em suas características texturais, quanto em sua estrutura 

química. 

 

2.8.1 – Adsorção e Dessorção de N2 

Um dos métodos mais comuns de determinação da área específica de um sólido se baseia na 

determinação da quantidade de adsorvato necessária para recobrir camadas da superfície de um 

adsorvente. Os adsorvatos normalmente utilizados para esse fim são gases e, por isso, torna-se 

necessário o estudo da interação entre o gás e o sólido no processo de adsorção. Quando um sólido 

é exposto a um gás ou vapor em um sistema fechado à temperatura constante, o sólido passa a 

adsorver o gás, ocorrendo assim um aumento da massa do sólido e um decréscimo da pressão do 

gás. Após um determinado tempo, a massa do sólido e a pressão do gás assumem um valor 

constante. A quantidade de gás adsorvida pode ser calculada pela diminuição da pressão por meio 

da aplicação das leis dos gases ou pela massa de gás adsorvida pelo sólido. A quantidade de gás 

adsorvida é função da interação entre o gás e o sólido, sendo portanto, dependente da natureza 

dessas espécies. 

O método de adsorção e dessorção de N2 baseia-se na teoria das multicamadas, na qual se 

considera que a adsorção sobre camadas com um número de moléculas, que podem variar entre 

zero e infinito, seja equivalente à condensação do adsorvato líquido sobre a superfície. As 

quantidades de gás adsorvido são determinadas para diferentes pressões de equilíbrio (GREGG e 

SING, 1982). 

Para a determinação da área superficial, o modelo de Brunauer, Emmett, Teller (BET) é o 

mais utilizado (GREGG e SING, 1982). A equação de BET foi desenvolvida com o objetivo de 

relacionar valores obtidos a partir das isotermas de adsorção com a área específica de um sólido. O 

modelo BET não é o mais indicado para materiais microporosos, tais como a maioria dos carvões 

ativados, pois não prevê a condensação capilar e por isso não se aplica a microporos; porém, é 

muito conhecido, e serve como comparação entre adsorventes. Para melhor caracterizar materiais 

microporosos recomenda-se a determinação do volume de poros (RODRÍGUEZ e MOLINA, 1998). 

Para o cálculo do volume de poros, o modelo de Barret, Joynere, Halenda (BJH) é o mais 

popular para cálculos de distribuição de tamanho de mesoporos. O modelo de Dubunin-

Radushkevich (DR) fornece avaliação da área superficial total e do volume dos microporos, para 

materiais microporosos. O modelo DR considera ainda, os microporos como do tipo fenda, sendo 

este modelo, utilizado usualmente para materiais relativamente duros e com alta área superficial 

(GREGG e SING, 1982). 
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2.8.2 - Caracterização Química dos Adsorventes 

A caracterização química da superfície dos adsorventes visa, principalmente, à determinação 

da quantidade de heteroátomos, seus tipos de ligação e a natureza dos grupos de superfície. O 

oxigênio é o heteroátomo mais comum nos poros do carvão e existe uma série de grupos oxigênio 

superficiais de importância para suas propriedades de adsorção. Como a maioria dos carvões 

ativados é preparada por processos térmicos, o produto resultante geralmente tem baixa quantidade 

de grupos oxigênios superficiais (a maior parte originada pela quimissorção do oxigênio do ar). 

Um método que pode ser utilizado na caracterização dos adsorventes é o de Espectroscopia 

no Infravemelho. O método se baseia no fato de que as ligações químicas das substâncias possuem 

frequências de vibração específicas, as quais correspondem a níveis de energia da molécula. Tais 

frequências dependem da forma da superfície de energia potencial da molécula, da geometria 

molecular, das massas dos átomos e, eventualmente, do acoplamento vibrônico (CHEN e WU, 

2004). A Tabela 3 apresenta os principais grupos funcionais encontrados nos carvões ativados e 

suas respectivas faixas de absorção.  

 

Tabela 3: Grupos funcionais e seus respectivos intervalos de absorção (CIENFUEGOS, 2003). 

 

  O Método de Boehm é outro método também utilizado e tem por objetivo identificar os 

grupos ácidos e básicos da superfície do carvão. Este método envolve a neutralização do carvão 

com solução padrão de HCl, enquanto que os grupos ácidos são neutralizados seletivamente por 

bases de diferentes forças.  

 Para que se possa verificar a tendência de uma superfície se tornar positiva ou negativa em 

relação ao pH, é necessário verificar o valor do pH para carga nula, o chamado ponto de carga zero 

(pHpcz). Para valores de pH inferiores ao (pHpcz), a carga superficial é positiva e a adsorção de 
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ânions é favorecida. Já para valores de pH superiores ao (pHpcz) a carga superficial é negativa e a 

adsorção de cátions é favorecida (APPEL et al., 2003). Nesse sentido, espera-se que um adsorvente 

com valor de pHpcz elevado possa ter melhores resultados na adsorção de ácidos naftênicos, haja 

vista que a interação entre a superfície do carvão e o íon carboxilato seria maior. 

 

2.9 – A Petroleômica, Cromatografia e a Espectrometria de Massas 

O petróleo, ou óleo cru, é o termo usado para descrever líquidos, sólidos, semi-sólidos e 

gases de ocorrência natural constituídas majoritariamente de hidrocarbonetos que se acumularam 

em reservatórios constituídos predominantemente de rochas sedimentares (ASTM, 2011). O óleo 

cru não apresenta muita utilidade se não for processado e, por esta razão, o petróleo é refinado antes 

de ser comercializado. Normalmente, o óleo cru passa por duas torres de destilação, uma a pressão 

atmosférica e outra a vácuo. Os compostos são separados em função dos diferentes ponto de 

ebulição e a ultima fração que não é mais destilável é chamada de resíduo de vácuo (RV). (BRASIL 

et al., 2011) 

O estudo da composição elementar do petróleo e suas frações é conhecido como 

petroleômica e permite prever propriedades físicas e químicas do óleo cru, a qualidade do produto 

final, além de oferecer uma rápida resposta as demandas da refinaria (MARSHALL e RODGERS, 

2008). O petróleo é considerado a mistura orgânica mais complexa da natureza apresentando 

também em sua composição pequenas quantidades de substâncias oxigenadas, nitrogenadas, 

sulfuradas e traços de compostos ligadas a metais (HSU et al., 2011). Por ser uma mistura 

complexa, diferentes técnicas são empregadas na sua análise tais como cromatografia gasosa, 

cromatografia líquida e espectrometria de massas. 

A cromatografia gasosa (GC) foi amplamente empregadas no estudo da composição do 

petróleo durante o século XX. Por meio dela foi possível identificar e determinar centenas de 

compostos em amostras petroquímicas. Nesta técnica, a amostra precisa ser vaporizada antes de ser 

analisada na coluna cromatográfica. Entretanto, diversos compostos com alto ponto de ebulição não 

podem ser volatilizados pelo forno pois este atinge no máximo ~430ºC. Além disso, devido a 

grande quantidade de isômeros presentes, poderia ocorrer co-eluição destes interferindo diretamente 

na identificação das espécies (BARMAN et al., 2000). 

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) foi extensivamente utilizada na 

separação, identificação e, em alguns casos, quantificação do petróleo e seus destilados. Os 

diferentes modos de operação (colunas de fase normal ou reversa, eluição isocrática ou gradiente 

dos solventes e diferentes sistemas de detecção) possibilitaram separações com adequada resolução 

e exatidão. Contudo, esta técnica apresenta algumas desvantagens que impedem sua maior 
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aplicação na indústria do petroquímica como longos tempos de análise, dificuldade de separação de 

moléculas com elevada massa molecular, adsorção de forma irreversível de alguns compostos 

pesados polares à fase estacionária e elevado consumo de solventes. Uma separação molecular 

completa, entretanto, não é possível devida a complexidade dos destilados de petróleo e a limitada 

resolução da técnica (CEBOLLA et al., 2000).  

A petroleômica avançou muito nas análises qualitativas com o advento e avanços que 

ocorreram na espectrometria de massas (MS). Esta técnica permite detectar milhares de compostos 

em uma mesma análise, requer pouco ou nenhum preparo de amostra, apresenta baixos limites de 

detecção, elevada sensibilidade e, dependendo do equipamento, altíssima resolução. Frente outras 

técnicas, o espectrômetro de massas se mostrou versátil sendo frequentemente acoplado ao GC e 

HPLC como detector. Além disso, é possível obter informações estruturais completas de muitas 

moléculas presentes no petróleo.  

Um espectrômetro de massas (Figura 13) mede a razão massa/carga (m/z) de íons gasosos e 

consiste em uma fonte de ionização, um ou mais analisadores de massas, um sistema de detecção e 

um sistema para processar o sinal. A fonte de ionização tem por objetivo gerar íons no estado 

gasoso a partir amostra, o analisador de massas discrimina os íons de acordo com seu m/z, o 

detector “conta” os íons oriundos do analisador convertendo estes em um sinal elétrico e o 

sistemade processamento de sinal consiste em computador que transforma o sinal recebido no 

espectro de massas (HOFFMANN e STROOBANT, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Esquema dos componentes básicos de um espectrômetro de massas (Adaptado de 

HOLLER et al. 2009) 
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Para que seja possível realizar a análise por espectrometria de massas, o analito precisa ser 

convertido em íons gasosos. Existem diversas fontes de ionização e sua escolha depende sobretudo 

do tipo de amostra a ser analisada. Fontes de ionização que geram fragmentos são incovenientes 

pois os sinais destes podem sobrepor ao sinal de outra molécula presente no petróleo. 

(MAPOLELOA et al., 2011). 

As fontes de ionização mais empregadas na análise do óleo cru e suas frações são ionização 

química a pressão atmosférica (APCI), fotoionização à pressão atmosférica (APPI) e eletrospray 

(ESI). Uma vantagem inerente as três técnicas é que todas são fontes brandas de ionização e, 

portanto, geram pouco ou nenhum fragmento. A Figura 14 mostra as principais diferenças de 

moléculas, em termos de massa e polaridade, as quais são ionizadas por cada técnica de ionização. 

O APCI é utilizado na ionização de espécies com polaridade intermediária e com massa até 

1500Da. Esta técnica utiliza reações íons-moléculas na fase gasosa sob pressão atmosférica. Os íons 

primários que vão iniciar as reações são oridundos das moléculas de solvente da amostra e são 

gerados a partir de uma descarga corona produzida na câmara de ionização (ANDRADE et al.; 

2008). 

O APPI utiliza fótons gerados por uma lâmpada de descarga UV para ionizar o analito. 

Depois da vaporização da amostra, o analito interage com os fótons induzindo a uma série de 

reações na fase gasosa gerando, então, os íons. O APPI é uma modificação do APCI, na qual a 

principal diferença consiste em usar uma lâmpada emissora de fótons ao invés da agulha que gera a 

discarga corona. Esta fonte de ionização é adequada para espécies apolares, como os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs). No APPI, tanto íons moleculares (M•+ e M•−) como 

espécies protonadas/desprotonadas ([M+H]+, [M-H]-) são formados (PURCELL et al., 2006). 

O ESI é o mais eficiente na ionização de moléculas polares com massas elevadas, sendo 

assim o mais indicado para a ionização de compostos como os ácidos naftênicos. No eletrospray, as 

espécies são ionizadas ainda em solução, onde os compostos básicos são protonados através da 

adição de um ácido fraco formando o íon [M+H]+ enquanto que os espécies ácidas são 

despotronadas por meio da adição uma base fraca com a finalidade de gerar espécies desprotonadas 

[M–H]- (KEBARLE e VERKERK 2009). 

A solução da amostra é forçada passar por um capilar metálico sobre o qual é aplicado um 

elevado potencial elétrico (~3 a 6 kV) levando a formação de um fino spray de micro-gotículas 

carregadas. O solvente é evaporado e o analito agora na forma gasosa é atraído para dentro do 

analisador para serem discriminadas em função de m/z. (MAPOLELOA et al., 2011). 

O eletrospray apresenta como grande desvantagem o efeito da supressão iônica. Este 

fenômeno consiste na redução da eficiência de ionização do analito pela presença de um outro 
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composto que ioniza mais facilmente do que a amostra. Estes compostos interferentes são pouco 

voláteis  e dificultam a formação das micro-gotas que, por sua vez, diminuem a quantidade de íons 

dos analitos que efetivamente chegam ao detector (ANNESLEY, 2003). 

 

Figura 14: Ilustração da diferença de compostos a serem ionizados por cada uma das técnicas: ESI, 

APPI e APCI. 

Um analisador de alta resolução e exatidão é necessário em petroleômica devido a 

necessidade de analisar milhares de compostos que apresentam massas muitos semelhantes, tais 

como os isóbaros, em uma mesma amostra (RODGERS et al., 2005). Estes equipamentos 

permitiram que a composição do petróleo a nível molecular fosse amplamente estudada e 

compreendida. O espectrômetro de massas com maior resolução exatidão disponível atualmente é o 

FT-ICR MS (espectrômetro de massas de ressonância ciclotrônica de íons com transformada de 

Fourier) (MARSHALL e HENDRICKSON, 2008).  

No FT-ICR (Figura 15), a cela analisadora está localizada em uma região onde um forte 

campo magnético B⃗⃗  atua. Os íons são injetados radialmente ao campo magnético e então são 

confinados e forçados a iniciar o movimento ciclotrônico (movimento cíclico resultante da ação B⃗⃗  

sobre a cela). Um campo elétrico também é aplicado com a finalidade de maximizar a velocidade e 

o raio dos íons. Íons com diferentes m/z irão oscilar com diferentes frequências ciclotrônicas 

gerando um sinal para grupo de íons com a mesma m/z. Equações da transformada de Fourier são 

então aplicadas para gerar o espectro de massas (SCHMID et al., 2000). 

Além da alta resolução e exatidão o FT-ICR MS ainda apresenta as seguintes vantagens: 

baixo limite de detecção (<5ppm), baixo tempo de aquisição (~1s), capacidade de detectar espécies 
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com elevada massa molecular (até 5,89 mega Dalton para um equipamento de 7.0 Tesla) e 

possibilidade de acoplar com outras técnicas, por exemplo HPLC (MARSHALL e GUANT, 1996). 

As grandes desvantagens do FT ICR-MS são o alto custo de aquisição e manutenção deste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fotografia de um Espectrômetro de Massas FT-ICR. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais e Reagentes 

Os adsorventes utilizados durante a pesquisa foram: carvão de osso bovino (Bonechar 

Carvão do Brasil Ltda); carvões das cascas: do coco da Bahia (Cocus nucifera),da Indústria 

Química Carbomafra S.A., de dendê (Elaies guineenses), da indústria Carvão Ativado Carbonmar, e 

babaçu (Orbignya phalerata), da indústria Tobasa Bioindustrial de Babaçu S.A. Todos os 

adsorventes foram doados pelas empresas em questão. Para os ensaios de adsorção, foram utilizados 

uma mistura comercial de ácidos naftênicos (Sigma-Aldrich). Já as amostras de petróleo foram 

gentilmente cedidas por uma companhia pretrolífera. 

Para o tratamento dos carvões ativados em meio alcalino foi utilizado hidróxido de sódio 

(NaOH) em escamas (Synth). Para os ensaios de adsorção, diclorometano (CH2Cl2) foi adquirido da 

Tedia (Fairfield, OH) com pureza superior a 99,5%. Metanol, hidróxido de amônio (NH4OH), 

tetrafluoracetato de sódio (NaTFA) e L-arginina, Sigma–Aldrich Chemicals, USA, foram usados 

nas análises de ESI(-) FT-ICR MS. 

  Com o intuito de facilitar o entendimento, os carvões ativados brutos de osso de boi, babaçu, 

coco da Bahia e dendê foram denominados respectivamente como COB, CBB, CCB e CDB. Já os 

seus correlatos tratados com NaOH foram respectivamente denominados COT, CBT, CCT e CDT. 

     

 3.2.  Métodos Utilizados 

3.2.1 – Alteração da Polaridade dos Diferentes Adsorventes 

            Visando aumentar a especificidade adsortiva de ácidos naftênicos nos carvões ativados, 

estes últimos foram submetidos a um tratamento químico em meio alcalino concentrado. Para tanto, 

a metodologia seguida foi aquela já descrita por Chiang et. al. (2002). Inicialmente foram pesados 

10g de cada um dos quatro adsorventes, em que tais quantidades foram colocadas em erlenmeyers 

de 125 mL. Em seguida, a cada erlenmeyer, foi adicionado 50 mL de solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 2,0 mol/L. Dessa forma, as misturas foram colocadas em um shaker e mantidas sob 

agitação de 120 rpm por 48 horas, a 25°C. Após esse período, as amostras de carvão ativado foram 

filtradas, submetidas a um tratamento térmico à 130°C por 24 horas. Finalmente, as amostras foram 

colocadas em um dessecador, até sua posterior utilização nos ensaios de adsorção. 
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3.2.2 - Caracterização dos Adsorventes 

Para a caracterização física dos adsorventes tratados e não tratados, foram utilizadas as 

técnicas de Adsorção e Dessorção de N2 a 77K, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

Difratometria de Raio-X e peneiramento dos grãos. O uso de tais técnicas visa a determinação das 

áreas específicas, tamanho de poros, natureza física, cristalinidade e tamanho médio de grãos dos 

carvões.  

 Em se tratando da caracterização química, foram empregadas as técnicas de Espectroscopia 

no Infravermelho, Ponto de Carga Zero (PCZ), Método de Boehm e Termogravimetria (TG), 

visando determinar, respectivamente, os grupos funcionais dos carvões, o pH de balanço nulo de 

cargas superficiais, a quantidade de grupos básicos presentes em cada tipo de carvão e a perda de 

massa relacionada com o aumento da temperatura. 

 

3.2.2.1 – Peneiramento 

O peneiramento foi realizado com o objetivo de determinar o diâmetro médio dos grãos de 

cada adsorvente, para que dessa forma houvesse uma homogeneidade da granulometria nos ensaios 

de adsorção. Como cada tipo de carvão ativado apresenta uma granulometria diferente, foram 

usadas peneiras com diferentes mesh, variando de 10 a 230. 

A montagem do processo de peneiramento é melhor observado na Figura 16. As peneiras 

com diferentes granulometrias são colocadas umas sobre as outras, de tal maneira que o mesh vai 

aumentando de cima para baixo. Em seguida, liga-se o peneirador de tal forma que a vibração do 

equipamento proporciona a separação dos grãos entre as peneiras por ação da gravidade. Assim, o 

diâmetro médio dos grãos é dado pela média das granulometrias das duas peneiras que reteram uma 

maior quantidade de adsorvente. 

 

 

Figura 16: Esquema de montagem do processo de peneiramento dos adsorventes. 

 

3.2.2.2 – Adsorção e Dessorção de N2 
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As análises de Adsorção e Dessorção de N2 foram realizadas no laboratório da Central 

Analítica Multiusuária, pertencente ao Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás (IQ-

UFG), utilizando o equipamento Micromeritics, modelo ASAP 2020. Primeiramente, as amostras 

foram pré-tratadas por 24 horas a 130°C, para eliminação de água aderida à superfície dos carvões. 

Em seguida foram pesados 0,200g de cada amostra de carvão ativado, sendo estas amostras 

submetidas a uma corrente de N2. Dessa forma, foram realizadas medições de adsorção/dessorção 

de N2 na temperatura do nitrogênio líquido, a 77 K.  

 

3.2.2.3 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Nesta análise, os adsorventes foram metalizados com ouro, pelo aparelho Shimadzu IC – 

Metalizador e em seguida as imagens foram obtidas com a ajuda do Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV), Jeol, JSM – 6610, equipado com EDS, Thermo Scientific NSS Spectral 

Imaging, pertencente ao Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. 

 

3.2.2.4 – Espectroscopia no Infravermelho – FTIR 

As análises foram realizadas no laboratório da Central Analítica, pertencente ao Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás (IQ-UFG), em um equipamento Perkin Elmer 400 

FTIR. As amostras dos carvões ativados tratado e não tratados foram secas em estufa por um 

período de 8 horas, a 100ºC. Em seguida foram trituradas, misturadas e prensadas com brometo de 

potássio (KBr), em uma proporção de 5% de adsorvente, com a finalidade de se fazer uma fina 

pastilha de cada amostra. O espectro de leitura variou na faixa de 400-4000 cm-1, sendo feitos 8 

scans para cada análise, visando assim, obter espectros com confiabilidade maior. 

 

3.2.2.5 – Determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) 

O ponto de carga zero pode ser definido como o pH do adsorvente no qual o balanço entre 

as cargas positivas e negativas é nulo. A metodologia empregada para sua determinação é 

denominada “experimento dos 11 pontos” (REGALBUTO e ROBLES, 2004). O procedimento 

consiste em se fazer uma mistura de 50 mg do adsorvente em 20 mL de solução aquosa de cloreto 

de sódio (NaCl) 0,1 mol/L, sob 11 diferentes condições de pH inicial (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12), ajustados com soluções de ácido clorídrico (HCl) 0,1 mol/L ou hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 

mol/L. Após 24 horas de equilíbrio, a 25 ºC, o pH é medido com auxílio de um pHmêtro de 

bancada. A partir de um gráfico de pH final versus pH inicial, o pHPCZ corresponde à faixa na qual 

o pH final se mantém constante, independentemente do pH inicial, ou seja, a superfície comporta-se 

como um tampão. 
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3.2.2.6 – Método de Boehm 

As concentrações relativas dos diferentes grupos básicos da superfície dos carvões utilizados 

neste trabalho foram determinadas por titulação, utilizando-se o Método de Boehm (BOEHM, 

2002). Os ensaios foram realizados em atmosfera de nitrogênio para evitar a contaminação pelo 

CO2 do ar, o que poderia comprometer os resultados. As etapas para a realização da análise 

consistiram no preparo das soluções, padronização das mesmas e no experimento de adsorção em 

batelada, descritas a seguir. Para a determinação dos grupos básicos, 1,0 g de carvão foi adicionado 

a um tubo de ensaio. Acrescentaram-se 20 mL de solução padrão de HCl 0,1 eq/L. O tubo foi 

fechado e lacrado com rolha de silicone. Dentro deste, a atmosfera inerte foi obtida com o auxílio 

de um sistema que consiste em uma mangueira ligada ao cilindro de N2 com uma agulha adaptada 

na ponta. Depois de injetado o N2 no interior do tubo, este foi agitado em banho termostatizado a 

25ºC, durante 48 horas. Após este período, filtrou-se a solução e separou-se uma alíquota de 10 mL 

do filtrado. Esta alíquota foi titulada com solução padrão de NaOH 0,1 eq/L, utilizando-se como 

indicador a fenolftaleína. Fez-se uma prova em branco, em duplicata, tomando-se 10 mL de solução 

padrão de HCl sem adição do carvão. O experimento com o carvão também foi realizado em 

duplicata. A concentração de grupos básicos presentes nos carvões ativados (Cgb) foi calculada 

pela Equação (11): 

al

ambbt

gb

V

VVNV
C

).(. 
                                                                              (11) 

  

sendo que Vb e Vam são os volumes da solução padrão de NaOH gastos nas titulações do branco e 

da amostra, respectivamente (mL); Vt é o volume da solução de HCl usada no experimento (mL); 

Val é o volume da alíquota do filtrado (mL) e Nb é a concentração da solução de NaOH (eq/L). 

 

3.2.2.7 – Análise Termogravimétrica (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 As análises de Termogravimetria e Térmicas Diferenciais foram realizadas no laboratório da 

Central Analítica, nas dependências do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. As 

análises foram feitas variando-se a temperatura de 20°C a 800°C, sob ar atmosférico. O objetivo foi 

determinar a temperatura de remoção de toda a água aderida na superfície de cada um dos carvões 

ativados, bem como a temperatura de combustão de cada carvão.  

 

3.2.2.8 – Difratometria de Raio-X 

As análises de Difração de Raio-X (método do pó) foram realizadas em um difratômetro 

SHIMADZU modelo XRD 6000, pertencente ao Instituto de Química da Universidade Federal de 
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Goiás. Foi usada uma fonte de radiação de cobre, operando com tensão de 40KV, corrente de 30mA 

e varredura de 2° por minuto no intervalo de 5° a 60° em 2θ. 

 

3.2.3 – Ensaios de Adsorção em Batelada de Ácidos Naftênicos Comerciais 

Inicialmente foram separados 8 erlenmeyers de 125mL, de tal maneira que cada tipo de 

carvão (tratados e não tratados quimicamente) fosse avaliado quanto à sua capacidade adsortiva 

para ácidos naftênicos. 

O procedimento consistiu em adicionar 2,0g da mistura comercial de ácidos naftênicos em 

cada erlenmeyer, seguidos da adição de 50mL de diclorometano (CH2Cl2). Posteriormente 1,0g de 

apenas um tipo de adsorvente era adicionado aos erlenmeyers. Dessa maneira, as amostras foram 

colocadas sob agitação a 120 rpm e à temperatura de 25°C, por 24 horas. Após esta etapa, as 

amostras foram filtradas e transferidas para frascos de penicilina anteriormente pesados e separados. 

Em seguida, o filtrado foi colocado em uma chapa aquecedora a uma temperatura de 60°C por 8 

horas, afim de garantir que todo o CH2Cl2 fosse evaporado.  

 

3.2.4 – Determinação da Quantidade de Ácidos Naftênicos Adsorvida 

Pela diferença na pesagem dos frascos de penicilina com o filtrado e os frascos vazios, 

foram determinadas as quantidades de ácidos naftênicos remanescentes em cada ensaio. Assim, 

para a quantificação do adsorvato adsorvida em cada tipo de carvão ativado, foi feita uma nova 

diferença, dessa vez entre a quantidade inicial utilizada (2,0g) e a remanescente em cada frasco. 

Para se averiguar a pureza do filtrado pesado após a evaporação do CH2Cl2, foi feita a 

análise por Espectroscopia no Infravermelho dos ácidos naftênicos. Por meio da comparação do 

espectro do produto puro, foi possível avaliar se havia ou não a presença de bandas correspondentes 

ao solvente e assim, afirmar se o processo de quantificação do adsorvato estava sendo efetivo. 

 

3.2.5 – Ensaios de Adsorção para Construção das Isotermas de Adsorção 

  

Para a obtenção das isotermas foram realizados experimentos em duplicata, nos quais 0,2 g 

de COT foram colocados em erlenmeyers contendo 100 mL de soluções de ácidos naftênicos 

comerciais em diclorometano, com concentrações que variaram entre 1000 a 15000 mg/L. Os 

erlenmeyers foram colocados em banho termostatizado na velocidade de agitação de 120 rpm, a 

20ºC, 25 ºC e 30 ºC, até que o equilíbrio fosse atingido. Ensaios em temperaturas superiores a estas 

já mencionadas poderiam provocar a evaporação do dicloromentano, o qual apresenta temperatura 

de ebulição de 39°C. Ao final do ensaio, as amostras foram filtradas em papel de filtro quantitativo 
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(faixa azul) e determinaram-se as concentrações de equilíbrio. A quantidade de ácidos removidos 

pelo adsorvente no equilíbrio, qe (mg/g), foi calculada utilizando-se a equação (12): 

 

𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶) ∙ 𝑉

𝑚
                                                                                                                                           (12) 

 

sendo que C0 é a concentração inicial de ácidos naftênicos na fase líquida (mg/L), Ce a 

concentração de ácidos naftênicos na fase líquida no equilíbrio (mg/L), V o volume da solução (L) e 

m a massa de carvão (g).  

Para o ajuste dos dados experimentais de equilíbrio obtidos para avaliar a influência da 

temperatura foram utilizados as isotermas de Langmuir e Freundlich, descritas pelas Equações (5) e 

(7), respectivamente. Os parâmetros dos modelos foram calculados pelo software MICROCAL 

ORIGIN 8. Também foram obtidos os parâmetros termodinâmicos para o processo de adsorção. 

 

3.2.6 – Ensaios de Adsorção em Batelada do Petróleo Bruto 

Inicialmente foram separados 8 erlenmeyers de 125mL, de tal maneira que cada tipo de 

carvão (tratados e não tratados quimicamente) fosse avaliado quanto à sua capacidade adsortiva 

para compostos ácidos no petróleo. 

Para tanto, foi feita uma solução estoque, em que 4,0g de petróleo bruto foram solubilizados 

em 500 mL de diclorometano. Em seguida, desta solução estoque foram retiradas alíquotas de 50 

mL e transferidas para os 8 erlenmeyers previamente separados. À cada um destes erlenmeyers, foi 

adicionado 3,0g de apenas um tipo de carvão ativado. Assim, as amostras foram colocadas sob 

agitação a 120 rpm e à temperatura de 25°C, por 24 horas. Após esta etapa, as amostras foram 

filtradas e transferidas para frascos de penicilina anteriormente separados. 

 

3.2.7 – Determinação da Porcentagem de Redução de Cor 

Após o ensaio de adsorção com petróleo bruto, avaliou-se a porcentagem de remoção de cor 

de cada amostra de carvão ativado. Para isso, foram retiradas alíquotas da solução estoque de 

petróleo e dos frascos de penicilina contendo as amostras, transferindo-as para cubetas de quartzo e 

fazendo-se a leitura das mesmas em um Espectrofotômetro Shimadzu, com λ = 550nm. Este valor 

de λ foi determinado variando-se os comprimentos de onda, de tal forma a encontrar aquele com 

maior absorção. 

Inicialmente, para a determinação da porcentagem de remoção de cor, deve-se igualar a 

absorbância obtida com a solução de petróleo a 100%. Utilizando-se de uma regra de três simples, 

as absorbâncias das amostras dos ensaios de adsorção são convertidas em porcentagens do valor 
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obtido para a amostra de petróleo bruto. Assim, pela diferença entre a porcentagem total do petróleo 

bruto (100%) e aquela calculada para cada amostra, obteve-se o valor de remoção de cor para cada 

amostra de carvão ativado. 

 

3.2.8 – FTIR das amostras de petróleo após adsorção em carvões ativados 

As análises de FTIR foram feitas nas amostras de petróleo após adsorção, para averiguar as 

mudanças nos grupos funcionais presentes no petróleo bruto. As amostras de petróleo armazenadas 

nos frascos de penicilina após os ensaios de adsorção foram colocadas em uma chapa aquecedora a 

uma temperatura de 60°C por 8 horas, a fim de garantir que todo o CH2Cl2 fosse evaporado. Em 

seguida, as amostras foram misturadas e prensadas com KBr, em uma proporção de 5% do 

adsorvato, com a finalidade de se fazer uma fina pastilha de cada amostra. O espectro de leitura 

variou na faixa de 400-4000 cm-1, sendo feitos 8 scans para cada análise, visando assim, obter 

espectros com confiabilidade maior. 

 

3.2.9 – Análise por ESI(−) FT-ICR MS 

O preparo das amostras consistiu em dissolver 5,0 mg da amostra em 10 mL de tolueno. Em 

seguida, uma alíquota de 0,5 mL desta solução foi transferida para um vial de 1 mL contendo 

metanol e 0,2% de hidróxido de amônio. As amostras foram injetadas no LTQ FT Ultra da Thermo 

Scientific (Bremen, Alemanha) com o auxílio de uma micro-fonte customizada. As condições 

empregadas no ESI foram: voltagem do iso spray (3.10 kV), tube lens (148 V), voltagem do capilar 

(-39V), temperatura do capilar (275º). 

Os espectros obtidos foram processados no software Composer® (Sierra Analytics, Pasadena, 

CA, USA) versão 1.0.6 (2013) a fim de se obter os dados para gerar os gráficos de distribuição 

relativa de classes, de deficiência de hidrogênio (DBE) e número de carbono em função do DBE. 

Esse valor de DBE representa o grau de aromaticidade de um componente do petróleo, e pode ser 

deduzido diretamente pela Equação (13): 

 

                                      DBE  =  C − H/2 − N/2 + 1                                         (13) 

 

em que C, H e N representam respectivamente o número de átomos de carbono, hidrogênio e 

nitrogênio na fórmula molecular de cada composto. 

 

3.2.10 – Ensaios de Adsorção para redução do IAT 
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Para estes ensaios foi utilizado uma amostra de petróleo bruto com IAT 4,0 mg KOH g-1. 

Todos os oito tipos de carvões ativados foram analisados quanto à redução do IAT. Para tanto, 

foram separados oito erlenmeyers de 150 mL, e em cada um deles foi adicionado 20,0g de petróleo 

bruto e 2,0g de apenas um dos tipos de carvões ativados. Em seguida foi adicionado 100 mL de 

diclorometano a fim de promover uma melhor homogeneização do meio. 

As análises para determinação do IAT foram realizadas de acordo com as especificações 

descritas no ASTM D664, utilizando um potenciômetro Metrohm Titrando 809. As amostras foram 

dissolvidas em uma mistura de tolueno e propano-2-ol contendo uma pequena quantidade de água. 

Para as análises potenciométricas foi utilizado um eletrodo contendo solução saturada de cloreto de 

lítio em etanol. As titulações foram feitas com uma solução padronizada de hidróxido de potássio 

0,1 mol L-1. A eficiência na redução do IAT nas amostras de petróleo após a adsorção em carvões 

ativados foi avaliada segundo a Equação 14: 

 

                           IATredução(%)  =  (IATóleo bruto  −  IATadsorção) / (IATóleo bruto) × 100                    (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 – Caracterização dos Adsorventes 

4.1.1 – Adsorção de N2 

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 proporcionam a caracterização física dos 

adsorventes. Os parâmetros obtidos foram a área específica, o volume de poros totais, o volume de 

microporos e o diâmetro médio de poros. Dessa forma, a Figuras 17.a e 17.b apresentam as 

isotermas de adsorção e dessorção de N2 para as diferentes amostras de carvões ativados estudadas, 

sendo a primeira para os carvões sem tratamento químico e a segunda para aqueles submetidos ao 

tratamento. 

 A partir das isotermas mostradas na Figura 17.a, é possível verificar que para as amostras de 

CBB, CCB e CDB, as isotermas são do tipo I, com ciclo de histerese do tipo H4, que é 

característica de materiais microporosos, com uma distribuição de poros estreita do tipo fenda. Por 

outro lado, para a amostra de COB, a isoterma é do tipo IV, que é característica de materiais 

mesoporosos, com ciclo de histerese do tipo H3, que indica a predominância de poros na forma de 

placas paralelas (GREGG e SING, 1982). 

  Em se tratando das isotermas apresentadas na Figura 17.b, correspondentes às amostras de 

carvões tratados quimicamente, nota-se que não houve mudanças no perfil das curvas de histerese, 

em relação aquelas mostradas na Figura 17.a. Dessa maneira é possível constatar que o tratamento 

em meio alcalino, para a mudança de polaridade superficial, não se mostrou relevante para a alterar 

o perfil dos poros nos carvões estudados. 
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(a)                                                                          (b) 

Figura 17: (a) Isotermas de Adsorção / Dessorção de N2 para CBB, CCB e CDB e COB, sem 

tratamento químico. (b) com tratamento químico. 

 

 Na Tabela 4 são apresentadas as propriedades texturais dos adsorventes. Pelos valores de 

área específica e volume de microporos, observa-se que as amostras de CBB, CCB e CDB, e as 

mesmas respectivamente tratadas, possuem características de materiais microporosos. Já o COB e 

seu correlato tratado, apresentam características de material mesoporoso. Tais fatos estão de acordo 

com as isotermas apresentadas nas Figuras 17.a e 17.b.  

Dentre os quatro carvões estudados sem tratamento químico, o que apresentou maior área 

específica foi o CDB, com uma área de 677,6 m2/g, seguido pelo CCB com 405,1 m2/g, CBB com 

314,6 m2/g e, por último, o COB com 123,3 m2/g. Comparando o COB com os demais carvões, 

nota-se que o primeiro apresenta uma área específica menor. Isto está diretamente associado ao 

diâmetro médio de poros deste carvão, pois quanto maior o diâmetro de poros, menor a área 

específica, o que está de acordo com a forma da isoterma de adsorção de N2 (Figura 17.a). Por outro 

lado, comparando os carvões de babaçu, casca de coco e dendê, acredita-se que a maior área 

específica do carvão de dendê está associada ao seu maior volume de microporos, como indica a 

isoterma de adsorção de N2 mostrada na Figura 17. 
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Tabela 4: Caracterização textural dos adsorventes. 
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Á
re

a
 

S
u

p
e

rf
. 

(m
2
/g

) 
 

 

D
iâ

m
e

tr
o

 

M
é

d
io

 (
Å

) 

V
o

lu
m

e
 

T
o

ta
l 

d
e
 

P
o

ro
s

 

(c
m

3
/g

) 

V
o

lu
m

e
 d

e
 

M
ic

ro
p

o
ro

s
 

(c
m

3
/g

) 

 

T
ip

o
 d

e
 

C
a

rv
ã

o
 

COB 
 

COT 
 

CDB 
 

CDT 
  

CCB 
 

 CCT 
 

CBB 
 

CBT 

123,3 
 

83,6 
 

677,6 
 

484,5 
 

405,1 
 

104,4 
 

314,6 
 

704,7 

99,7 
 

116,3 
 

20,5 
 

20,7 
 

20,8 
 

22,2 
 

20,8 
 

19,7 

0,22 
 

0,18 
 

0,26 
 

0,19 
 

0,16 
 

0,04 
 

0,12 
 

0,26 

0,005 
 

0,002 
 

0,18 
 

0,13 
 

0,12 
 

0,02 
 

0,07 
 

0,20 

Mesoporoso 
 

Mesoporoso 
 

Microporoso 
 

Microporoso 
 

Microporoso 
 

Microporoso 
 

Microporoso 
 

Microporoso 

 

  Comparando as propriedades texturais dos carvões tratados quimicamente com aqueles não 

tratados, nota-se que, com exceção do CBT, houve uma diminuição da área superficial, juntamente 

com um pequeno aumento no diâmetro médio dos poros. Tal fato evidencia que o tratamento em 

meio alcalino proporcionou um aumento na quantidade de poros da superfície dos carvões, uma vez 

que a relação entre área superficial e quantidade / tamanho de poros é inversamente proporcional 

(TEIXEIRA et al., 2001). 

 Os carvões COT, CDT e CCT apresentaram uma diminuição no volume total de poros. Isto 

pode ser explicado pela reação de hidroxilação, proposta por Chiang et al. (2002), durante 

tratamento alcalino, que promove a ocupação determinado de poros destes carvões ativados devido 

ao surgimento de novos grupos funcionais. Já o CBT, apresentou um aumento do volume total de 

poros e da área superficial. Isto evidencia que o tratamento alcalino provocou uma diminuição da 

quantidade / diâmetro dos poros, contribuindo mais ainda para a estrutura microporosa deste carvão. 

 

4.1.2 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As micrografias obtidas nas análises de microscopia de COB, CBB, CCB e CDB estão 

representadas pelas Figuras 18.a, 18.b, 18.c e 18.d, respectivamente. As figuras pertinentes aos 

carvões CBB, CDB e CBB mostram estruturas bem organizadas e com poros aparentemente 

cilíndricos. Já o COB apresenta uma estrutura mesoporosa desorganizada e sem poros muito bem 

definidos. 
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(a)     (b) 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                               (c)                                                              (d)       

Figura 18: Micrografias das amostras de carvões ativados: (a) COB, aumentado 5000 vezes; (b) 

CCB, aumentado 270 vezes; (c) CDB, aumentado 200 vezes; (d) CBB, aumentado 350 vezes. 

 

4.1.3 – Ponto de Carga Zero e Método de Boehm 

  Os dados obtidos para a determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ) e para quantificação 

dos grupos básicos estão representados na Tabela 5. O efeito combinado de todos os grupos 

funcionais presentes na superfície dos carvões mostra que o PCZ para aqueles sem tratamento 

químico é ligeiramente alcalino, figurando perto de 8,0. Com relação às amostras tratadas, nota-se 

que em todas elas houve um aumento do PCZ, principalmente no COT, provocado pela reação de 

hidroxilação dos grupos básicos advindos da solução de NaOH. 

 Esse aumento é importante, pois proporciona um maior campo de utilização dos carvões 

para adsorção de compostos aniônicos, como os ácidos naftênicos, em uma faixa cada vez maior de 

pH inicial. Isso porque, para valores de pH inferiores ao PCZ, a carga superficial é positiva e a 

adsorção de ânions é favorecida. Para valores de pH superiores ao PCZ, a carga superficial é 
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negativa e a adsorção de cátions é favorecida (APPEL et al., 2003). As Figuras 19 e 20 se referem 

aos resultados dos PCZ para os carvões não tratados e quimicamente tratados, respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ponto de Carga Zero (PCZ) para as amostras de carvão ativado sem tratamento químico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Ponto de Carga Zero (PCZ) para as amostras de carvão ativado submetidas ao 

tratamento químico. 
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Tabela 5: Dados obtidos a partir do Método de Boehm e do Ponto de Carga Zero. 

 

  

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  O aumento nos valores de PCZ pode ser justificado pelo aumento dos grupos básicos, os 

quais foram quantificados pelo Método de Boehm. Para todos os carvões submetidos ao tratamento 

alcalino, houve um aumento significativo da quantidade de grupos básicos. Isto evidencia que 

houve a hidroxilação destes grupos na superfície dos carvões durante o tratamento com solução de 

NaOH, conforme mecanismo evidenciado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mecanismo de reação entre os principais grupos funcionais dos carvões ativados com 

hidróxido de sódio (NaOH) (CHIANG, et al., 2002). 

 Segundo Schubert e Peace (1956), a grande maioria dos grupos funcionais presentes na 

superfície dos carvões ativados é composta por ligações C-H e C=C, conferindo assim, baixa 

polaridade à essa superfície. Após a reação com NaOH, é possível notar uma mudança dos grupos 

funcionais presentes, em que há um aumento de grupos carbonílicos e carboxílicos, os quais 
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conferem uma maior polaridade à superfície do carvão, tornando-o dessa maneira, mais apto a ser 

utilizado nos ensaios de adsorção para remoção de ácidos naftênicos. 

 

4.1.4 – Espectroscopia no Infravermelho 

Os espectros de Infravermelho dos carvões sem tratamento químico estão representados na 

Figura 22. Os espectros dos carvões CBB, CDB e CCB apresentam picos muito semelhantes. 

Assim, as bandas para esses carvões ativados indicam que há presença de grupos hidroxila –OH e 

também hidroxilas sob a forma de grupos carboxílicos, entre 3200 e 3500 cm-1. Essa banda não se 

apresenta definida porque, provavelmente, a amostra contém água adsorvida. Outras bandas 

importantes são aquelas atribuídas aos grupos aldeídos e cetona C=O, entre 1000-1200 cm-1 e 1500-

1700 cm-1, respectivamente. 

Analisando o espectro no infravermelho do COB, nota-se que há mais bandas que nos 

demais carvões. O carvão ativado de osso apresenta picos diferentes dos demais carvões pelo fato 

de possuir uma composição distinta. O carvão ativado de osso é um adsorvente misto, no qual o 

carbono é distribuído ao longo de uma estrutura porosa de hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2. Desta 

forma, o adsorvente possui cerca de 10% de carbono e 90% de fosfato de cálcio (CHOY e McKAY; 

2005). 
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Figura 22: Espectros de Infravermelho para carvões não submetidos a tratamento alcalino. 

 

  Na Figura 23 estão representados os espectros de Infravermelho dos carvões submetidos ao 

tratamento químico em solução de NaOH. Nestes espectros é possível observar uma melhor 

resolução das bandas referentes aos mesmos grupos funcionais presentes na estrutura dos carvões 

não tratados. Além disso, nota-se que a banda referente ao grupo hidroxila – OH, na região entre 



 

50 

 

3200 e 3500 cm-1, se encontra mais intensa para todas as amostras de carvões analisados. Tal fato se 

deve, mais uma vez, à reação de hidroxilação sofrida peos grupos funcionais dos carvões com o 

hidróxido de sódio.  
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Figura 23: Espectros de Infravermelho dos carvões submetidos a tratamento alcalino.   

 

4.1.5 – Difratometria de Raio-X 

  A Figura 24 apresenta os resultados das medidas de Difração de Raio-X. Nota-se que 

quando se compara um mesmo tipo de carvão com o seu correlato tratado, não há mudanças 

significativas em relação à posição dos picos em 2θ. Assim, é possível inferir que o tratamento em 

meio alcalino não provoca grandes mudanças estruturais. As amostras CBB, CBT, CDB, CDT, 

CCB, CCT apresentam difratogramas típicos de sólidos amorfos enquanto que o difratograma das 

amostras COB e COT se mostra com um perfil mais cristalino, uma vez que sabe-se que 90% de 

sua composição é de hidroxiapatita, um sólido cristalino (VARGAS, et al., 2011). A diferença no 

perfil dos difratogramas das amostras anteriormente citadas e das amostras de carvão de osso de 

boi, ficam evidentes quando se determina o percentual de cristalinidade de cada amostra. Enquanto 

que para as amostras COB e COT o percentual é de 55%, para todas as demais não se passa de 

18%, reforçando ainda mais o caráter amorfo dos carvões de origem vegetal. 
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Figura 24: Difratogramas dos carvões ativados. 

 

4.1.6 – Análises Termogravimétricas (TG e DTA) 

  Analisando todos os resultados de TG, foi possível observar que para a grande maioria das 

amostras de carvão ativado, há uma quantidade significativa de água adsorvida em sua superfície. 

Em alguns carvões, a porcentagem de água nos poros pode chegar a até 10% da massa total, o que 

inviabilizaria esses poros para adsorção de ácidos naftênicos. Nesse sentido, torna-se válido a etapa 

de secagem a 130°C por oito horas, a fim de eliminar por completo toda a água, uma vez que os 

gráficos revelam que uma em regiões próximas a 100°C ainda pode haver a presença dessa água.  

  Com relação à temperatura de secagem, a temperatura de 130ºC garante que toda a água 

presente nos poros seja removida, sem riscos de que haja uma combustão dos carvões ou qualquer 

outro tipo de deformação estrutural que possa vir a comprometer as propriedades adsortivas destes. 

Isso porque para a maioria dos carvões analisados, a temperatura de combustão se encontra na faixa 

de 400 – 500°C, representadas pelos picos exotérmicos no gráfico de DTA. Dessa forma, há uma 

margem segura entre a temperatura utilizada na secagem e a temperatura de combustão do carvão, 

como pode ser observado na Figura 25. 
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Figura 25: TG/DTA para carvões ativados tratados e não tradados quimicamente. 

 

4.2 – Caracterização dos Adsorvatos 

4.2.1 – Caracterização da Mistura Comercial de Ácidos Naftênicos 

4.2.1.1 – FTIR 

  A Figura 26 mostra o espectro de infravermelho para a amostra de ácidos naftênicos 

comerciais. Analisando tal espectro, nota-se a presença de bandas características da função ácido 

carboxílico. Tais bandas são: estiramento O-H na região de 3500 cm-1, estiramento C = O referente 

à carboxila, na região de 1705 cm-1, dobramento C-O na região de 1300 cm-1, além de outras bandas 

como estiramento C-H simétrico (CH3) e assimétrico (CH2), na região de 3000 e 2925, 

respectivamente, as quais são referentes à cadeia alquil dos ácidos naftênicos. 
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Figura 26: Espectro de Infravermelho da mistura comercial de ácidos naftênicos. 

 

4.2.1.2 – Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

  A Figura 27 mostra os espectros de RMN relacionados à mistura comercial de ácidos 

naftênicos. No espectro de RMN H1 (a) é possível observar o pico característico do hidrogênio 

ligado à carboxila, na região de 11 – 13 ppm, sendo este bastante desblindado por conta do efeito 

indutivo promovido pelos átomos de oxigênio. Já na região de 2 ppm, encontram-se os hidrogênios 

da cadeia alquil dos ácidos naftênicos, os quais não sofrem efeito indutivo de heteroátomos, e por 

essa razão apresentam deslocamento químico pequeno. 

  Em se tratando do espectro de RMN C13 (b), nota-se o pico referente ao carbono do grupo 

carboxila, o qual se encontra na região de 180 ppm, evidenciando assim a presença do grupo 

funcional ácido carboxílico. Já na região de 20 – 50 ppm, encontram-se os átomos de carbono 

saturado da cadeia alquil dos ácidos naftênicos. É interessante observar que tanto pelos espectros de 

RMN H1 quanto de C13 foi possível caracterizar o principal grupo funcional que define essa classe 

de compostos, bem como a enxergar parte de sua cadeia saturada. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 27: Espectros de RMN para a mistura comercial de ácidos naftênicos: (a) H1 (b) C13. 

 

4.2.2 – Petróleo Bruto 

4.2.2.1 – FTIR 
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  A Figura 28 mostra o espectro de infravermelho para a amostra de petróleo bruto. 

Analisando tal espectro, nota-se a presença de bandas características da função ácido carboxílico e 

de hidrocarbonetos. Tais bandas são: estiramento O-H na região de 3500 cm-1, estiramento C = O 

referente à carboxila, na região de 1705 cm-1, dobramento C-O na região de 1300 cm-1, estiramento 

C-H simétrico (CH3) e assimétrico (CH2), na região de 3000 e 2925, respectivamente. É importante 

salientar que nessa amostra, a intensidade das bandas que caracterizam os ácidos naftênicos são 

muito menores do que aquelas encontradas para a mistura comercial destes ácidos. Essa menor 

intensidade está relacionada ao fato de que os ácidos naftênicos se encontram em uma concentração 

máxima no petróleo na ordem de 3,0% m/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Espectro de Infravermelho para a amostra de petróleo bruto. 

 

4.2.2.2 – Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

  Assim como para a amostra de ácidos naftênicos comerciais, foram realizadas medidas de 

RMN nas amostras de petróleo bruto, a fim de observar picos referentes a tais compostos. A Figura 

29 mostra os espectros de RMN H1 (a) e RMN C13 (b). Fazendo-se uma análise de ambos os 

espectros, não é possível observar os principais picos que definem os ácidos naftênicos, (como 

anteriormente mostrado na Figura 27) uma vez que a intensidade dos picos de hidrocarbonetos é 

muito intensa, os quais são representados no espectro de H1 pela região até 2 ppm e 40 ppm no 

espectro de C13. Dessa forma, essa grande intensidade suprime o sinal dos ácidos naftênicos, não 

sendo assim possível enxergá-los nos espectros. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 29: Espectros de RMN para a mistura comercial de ácidos naftênicos: (a) H1 (b) C13. 

 

4.3 – Ensaios de Adsorção em Batelada para Ácidos Naftênicos Comerciais 

 Na Tabela 6 são mostrados os resultados obtidos nos experimentos de adsorção em batelada 

para ácidos naftênicos comerciais. 
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Tabela 6: Quantidade de ácidos naftênicos comerciais adsorvida em cada tipo de carvão ativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pela análise dos resultados, nota-se que o tratamento em solução concentrada de NaOH, para 

aumento da polaridade das superfícies dos carvões, se mostrou eficiente, uma vez que a quantidade 

de ácidos naftênicos adsorvida aumentou em todos os quatro tipos de carvões estudados. Isto ocorre 

porque as moléculas polares dos ácidos naftênicos são mais atraídas e adsorvidas por superfícies 

mais polares. 

  O COT se mostrou o mais efetivo para a adsorção destes compostos, uma vez que um grama 

de carvão foi capaz de adsorver 372 mg de ácidos naftênicos comerciais. O caráter mesoporoso, os 

baixos valores de área superficial e grande quantidade de grupos polares adsorvidos em sua 

superfície, quantificados pelo método de Boehm, são fatores que explicam este resultado. 

  Já o CBB apresentou os menores valores de quantidade adsorvida, até mesmo na forma 

tratada. Isto pode ser explicado pelo seu caráter altamente microporoso, o qual ficou evidente pelos 

resultados de área superficial e volume de microporos. 

 

4.4 – Ensaios de Adsorção em Batelada do Petróleo Bruto: Remoção de Cor 

  Os resultados dos experimentos descritos nos itens 3.2.6 e 3.2.7 são melhor observados na 

Figura 30 e na Tabela 7. A Figura mostra as soluções de petróleo filtradas após os ensaios de 

adsorção com os carvões tratados quimicamente. 

        

Carvão Ativado 

Quant. Ácidos Adsorvida 

(mg/g de carvão) 

CBB 172 

CBT 252 

CDB 185 

CDT 263 

CCB 230 

CCT 309 

COB 285 

COT 372 
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Figura 30: Soluções de óleo de petróleo remanescentes dos ensaios de adsorção com carvões 

ativados tratados. Da esquerda para a direita encontram-se o óleo de petróleo anterior aos ensaios, 

COT, CDT, CBB e CCT. 

 

  A cor de uma solução é atribuída a todos os sólidos nela dissolvidos e suas respectivas 

concentrações. Assim, a remoção dessa cor no petróleo não está relacionada exclusivamente aos 

ácidos naftênicos, mas sim a todas as classes de compostos presentes nele. Isto evidencia que os 

carvões ativados removem não só os ácidos naftênicos, mas também uma série de hidrocarbonetos 

do petróleo. 

  Na Tabela 7 encontram-se os resultados de porcentagem de remoção de cor. Nota-se que o 

tratamento químico em meio alcalino proporcionou um aumento nas porcentagens de remoção de 

cor para todos os carvões estudados, sendo que o carvão de osso de boi tratado foi o que apresentou 

um melhor resultado, seguido do CDT, CBT e CCT. O melhor resultado do COT pode ser 

novamente justificado pelo sinergismo entre sua propriedade mesoporosa e sua maior quantidade de 

grupos polares superficiais quantificados pelo Método de Boehm. Dessa forma, o carvão ativado 

torna-se passível de adsorver uma maior quantidade de compostos, devido ao maior tamanho dos 

seus poros, bem como adsorver compostos com uma polaridade maior, como por exemplo os ácidos 

naftênicos.   
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Tabela 7: Porcentagens de remoção de cor dos ensaios de adsorção em solução de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 – FTIR das amostras de petróleo após adsorção em carvão ativado 

    Os resultados das leituras de Espectroscopia no Infravermelho das amostras de petróleo, 

conforme metodologia descrita no item 3.2.8, são mostrados na Figura 15. Para tanto, a imagem foi 

dividida em 31.a, 31.b, 31.c e 31.d, para mostrar os espectros da utilização dos carvões de babaçu, 

coco da Bahia, dendê e osso de boi, respectivamente. 

  A indicação das bandas características de ácidos naftênicos no petróleo bruto foi 

determinada pela presença de bandas típicas de ácidos carboxílicos. Dessa forma, nota-se a 

deformação axial da ligação O-H na região de 3500-3080 cm-1 e a absorção larga na região de 1730 

a 1710 cm-1, referente à deformação axial da ligação C=O. Outras bandas relevantes presentes no 

espectro, mas que não necessariamente caracterizam os ácidos naftênicos, são o estiramento 

simétrico C-H sp3 (CH3) na região de 3000 cm-1, o estiramento simétrico C-H sp3 (CH2) em 2925 

cm-1 e o dobramento do grupo metileno (-CH2) em 1465 cm-1. Não foram observadas bandas 

referentes a insaturações, como o estiramento =C-H sp2 na região de 3050 a 3010 cm-1, bem como a 

absorção do estiramento do anel C=C (aromáticos) em 1600 e 1475 cm-1. 

  Analisando os espectros de cada tipo de carvão, nota-se a diminuição das bandas de ácidos 

carboxílicos quando se utiliza os carvões tratados nos ensaios de adsorção. Isto mostra que o 

tratamento químico em meio alcalino foi eficaz para um aumento na capacidade adsortiva dos 

carvões.  

  Entretanto, há a diminuição também das outras bandas no espectro de infravermelho, as 

quais não caracterizam os ácidos naftênicos. Estas bandas estão associadas às várias classes de 

        

Carvão Ativado 

Porcentagem (%) de Cor 

Removida 

Osso de Boi 95,0 

Osso de Boi Tratado 97,0 

Dendê 43,0 

Dendê Tratado 56,0 

Babaçú 13,0 

Babaçú Tratado 30,0 

Coco da Bahia 5,0 

Coco da Bahia Tratado 7,0 
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hidrocarbonetos, que são os compostos majoritariamente presentes no petróleo. Portanto, constata-

se que ocorre uma competição pelos sítios adsortivos dos carvões ativados, entre os ácidos 

naftênicos e os demais compostos presentes no petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        (a)                                                                                   (b) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       (c)                                                                                    (d) 

Figura 31: Espectros de Infravermelho das amostras de petróleo anteriormente e após os ensaios de 

adsorção, utilizando diferentes tipos de carvões ativados. A) CBB e CBT, b) CCB e CCT, c) CDB e 

CDT e d) COB e COT. 

 

4.6 – Isotermas de Adsorção dos Ácidos Naftênicos Comerciais e Parâmetros Termodinâmicos 

  A Figura 32 apresenta os resultados obtidos dos ensaios para construção das isotermas de 

adsorção. Na Figura é possível observar a diferença nas isotermas de adsorção para a mistura 

comercial de ácidos naftênicos em relação às temperaturas de 20, 25 e 30°C. As isotermas 

apresentadas na Figura mostram que a adsorção de ácidos naftênicos comerciais em COT são do 

Tipo H2, para todas as temperaturas estudadas. Segundo Giles et al.(1960), esse tipo de isoterma 

mostra que quanto mais sítios do adsorvente são preenchidos, torna-se cada vez mais difícil para a 
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molécula de ácido naftênico entrar em um sítio vazio disponível, ou seja, os sítios apresentam-se 

saturados, entrando assim em equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Isotermas de Adsorção para a mistura comercial de ácidos naftênicos nas temperaturas 

de 20, 25 e 30°C. 

 

  Para um melhor ajuste dos dados experimentais e consequente obtenção dos parâmetros 

Qmáx, KL, Kf e 1/n pelos modelos de Langmuir e Freundlich, foram feitas as linearizações destes 

modelos, utilizando as equações (5) e (7), respectivamente. As Figuras 33.a e 33.b mostram as 

isotermas na forma linear de Langmuir e Frendlich, sob o ajuste das equações já citadas. A Tabela 8 

apresenta os valores dos parâmetros então obtidos. 
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(a) 

 

        (b) 

Figura 33: Ajuste das isotermas de adsorção de ácidos naftênicos comerciais na forma linearizada: 

(a) Langmuir; (b) Freundlich.  
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Tabela 8: Parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich para a adsorção de ácidos naftênicos 

comerciais. 

 

Temperatura 

Langmuir Freundlich 

Qmáx(mg/g) 

429 

442 

472 

KL (L/mg) 

0,00015 

0,00026 

0,00067 

R2 

0,944 

0,986 

0,987 

KF (mg/g(L/mg)1/n) 

0,64 

2,08 

9,98 

1/n 

0,407 

0,559 

0,668 

R2 

0,955 

0,951 

0,822 

20°C 

25°C 

30°C 

 

 As isoterma de adsorção para o COT foi melhor ajustada no modelo de Freundlich na 

temperatura de 20°C, uma vez que apresentou o valor de R2 maior do que no modelo de Langmuir, 

sendo 0,955 contra 0,944. Sabe-se que a isoterma de Freundlich é utilizada para sistemas 

heterogêneos com interação entre as moléculas adsorvidas. O parâmetro 1/n apresentou valor 

inferior a 1, (0,407), indicando que há uma fraca interação entre o adsorvente e o adsorvato, 

acarretando em menores quantidades adsorvidas, inferindo assim, que esteja ocorrendo o processo 

de fisiossorção em multicamadas (VARGAS et al., 2011). 

 Em se tratando das isotermas das temperaturas de 25°C e 30°C, estas foram melhor 

ajustadas pelo modelo de Langmuir, pois apresentaram maiores valores de R2. A teoria de 

Langmuir assume que as forças que atuam na adsorção são similares, em sua natureza, àquelas que 

envolvem combinação química, promovendo assim interações mais fortes entre adsorvente e 

adsorvato. Considera-se que o sistema é ideal, em que as moléculas são adsorvidas e aderem à 

superfície do adsorvente em sítios definidos e localizados, com a adsorção em monocamadas e em 

superfície homogênea. Cada sítio pode acomodar um, e somente um composto adsorvido e a 

energia do composto adsorvido é a mesma em todos os sítios da superfície. Isto está de acordo com 

o perfil das isotermas apresentadas na Figura 32, em que claramente é possível observar a saturação 

e tendência ao equilíbrio do sistema. Dessa forma, é possível constatar que nestas temperaturas, é 

mais provável que esteja ocorrendo o processo de quimiossorção. 

 Entretanto, o processo de fisiossorção para estas duas temperaturas não pode ser 

completamente descartado, haja vista que a superfície do COT é mesoporosa e bastante irregular, o 

que facilitaria a difusão intrapartícula e interações por multicamadas. Uma outra evidência, se dá 

nos valores de 1/n advindos do modelo de Freundlich. Eles apresentam valores inferiores a 1, o que 

indica que a isoterma é favorável à remoção do composto inicialmente em solução.  

 Por meio dos ajustes dos modelos, pode-se observar que o aumento da temperatura promove 

um aumento na capacidade de retenção de ácidos naftênicos no COT. Na temperatura de 30°C é 
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possível chegar a um valor de Qmáx de 472 mg de ácidos naftênicos por grama de carvão. Os valores 

crescentes de KL também mostram que o aumento da temperatura é um parâmetro favorável à 

retenção mais efetiva de moléculas de ácidos naftênicos.  

  Os valores das propriedades termodinâmicas energia livre de Gibbs (∆G°), entalpia (∆H°) e 

entropia (∆S°) foram calculados a partir das isotermas de adsorção de ácidos naftênicos a 20, 25 e 

30°C, de acordo com as equações (9) e (10). Os dados estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Dados termodinâmicos da adsorção de ácidos naftênicos comerciais em COT. 

Temperatura Kd ∆G0 (KJ/mol) ∆H0 (KJ/mol) ∆S0 (J/mol∙K) 

20°C 

25°C 

30°C 

2,814 

7,151 

13,391 

-2,520 

-4,866 

-6,541 

 

8,732 

 

0,028 

 

   

Observa-se que a energia livre de Gibbs para os todas as temperaturas estudadas apresenta 

um valor negativo, característica de processo espontâneo, mostrando que a temperatura favorece o 

processo de adsorção. Isto é constatado uma vez que o aumento da temperatura acarreta em valores 

de ∆G0 cada vez mais negativos (BACCAR et al., 2010). 

O aumento da temperatura tende a aumentar a quantidade adsorvida no equilíbrio, 

característica de um processo endotérmico, comprovado com o valor de ∆H° encontrado. Quando o 

processo de adsorção é endotérmico, a quantidade de ácidos adsorvida no equilíbrio tende a 

aumentar de acordo com o aumento da temperatura. O processo endotérmico também mostra que a 

difusão do seio da solução para a interface do adsorvente necessita energia para vencer a interação 

das cargas dos ácidos naftênicos com moléculas de solvatação (YOUSSEF et al., 2004). O valor 

positivo de ∆Sº sugere um aumento da aleatoriedade na interface sólido-solução, originada de 

algumas mudanças estruturais em ambos, adsorvente e adsorvato. De acordo com Hill (1977), o 

valor de ∆Sº encontrado está abaixo do esperado para caracterizar uma quimiossorção efetiva, o que 

reforça a teoria de que o mecanismo de fisiossorção não pode ser completamente descartado devido 

às propriedades físico químicas do adsorvente COT. 

 

4.7 – Análises por ESI(−) FT-ICR MS 

  A interpretação dos resultados utilizando somente os espectros de massas é inconveniente 

devido a sua imensa complexidade e grande quantidade de informações. Por isso, ferramentas 

gráficas, tais como gráficos de classes e DBE são utilizados com a finalidade de simplificar a 
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compreensão dos dados. 

Como o petróleo e seus derivados são constituídos principalmente de séries homológas, é 

possível agrupar estas espécies de acordo com a quantidade de heteroátomos (NnOoSs) presentes na 

sua estrutura. No gráfico de classes, a intensidade relativa dos compostos pertencentes a uma 

mesma classe  são agrupados e plotados de acordo com a intensidade relativa total de cada grupo 

homólogo. A grande vantagem deste gráfico é que ele oferece uma visão geral das espécies 

presentes em uma mistura complexa. 

Para a distribuição de classes da amostra de petróleo bruto, mostrada na Figura 34, nota-se 

que a espécie da classe O2 é a mais abundante, seguido pela classe N. Entretanto, compostos 

contendo NO2, O3 e O4 em sua estrutura também foram detectados, mas em baixa quantidade 

quando comparados às duas primeiras classes de compostos. Analisando as amostras após os 

ensaios de adsorção, nota-se que a intensidade relativa da classe O2 aumenta nas amostras CBB, 

CDB e CCB, se comparada à intensidade inicial na amostra de petróleo bruto, ao passo que a 

intensidade da classe N diminui. Isto indica que pode estar ocorrendo a adsorção de compostos 

nitrogenados, levando-se a crer que a seletividade de tais carvões está voltada à compostos 

nitrogenados, quando em competição pelos sítios ativos com compostos oxigenados. 

Já os carvões COB, CBT, CDT, CCT e COT, apresentaram intensidade relativa da classe O2 

inferior à amostra de petróleo, e consequente aumento da classe N. Assim, fica evidente que a 

adsorção dos compostos oxigenados pôde ser mais efetiva nestes carvões, sendo o tratamento 

químico em meio alcalino fundamental para este resultado. Dentre todos os carvões, o COT 

apresentou a maior redução de intensidade da classe O2, alterando a intensidade relativa de 67% 

para cerca de 22%. Acredita-se que as características mesoporosas deste carvão fazem com que haja 

uma menor resistência à transferência de massa na superfície, promovendo assim, uma fisiossorção 

em multicamadas. Somado a isto, o maior número de grupos básicos da superfície aumenta a 

quantidade de ligações a serem formadas, entre estes grupos alcalinos e o grupo carboxilato dos 

ácidos naftênicos. 
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Figura 34: Distribuição relativa dos compostos obtidos por ESI (−) FT-ICR MS após os ensaios de 

adsorção em diferentes carvões ativados. 

 

4.8 – Análises de Redução do IAT 

A Tabela 10 mostra os valores do IAT após os ensaios, como descritos na seção 3.9.10. Nela 

fica evidente que as amostras quimicamente tratadas quimicamente obtiveram um resultado melhor 

do que seus correlatos não tratados, adsorvendo assim uma maior quantidade de ácidos naftênicos, 

diminuindo assim o IAT. Como esperado, COT apresentou a maior porcentagem de redução do 

IAT, em cerca de 70%, onde as justificativas que o tornam o melhor adsorvente já foram citadas 

anteriormente. Essa porcentagem de redução é maior do que a encontrada em outros estudos com 

óleo bruto, como nos trabalhos dos pesquisadores Dias et al. (2015) e Shi et al., (2008). Nestes, 

foram utilizadas as técnicas de descarboxilação termocatalítica e a extração direta com solventes, 

conseguindo uma porcentagem de redução do IAT de 43,5% e 67% respectivamente. 
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Tabela 10: Dados referentes à redução do IAT em amostras de petróleo após adsorção em carvões 

ativados. 

Amostra IAT IAT% redução 

Óleo Bruto 

CDB 

CDT 

CBB 

CBT 

CCB 

CCT 

COB 

COT 

4,0 

3,1 

1,7 

3,1 

1,7 

2,9 

2,3 

2,5 

1,2 

- 

22,5 

57,5 

22,5 

57,5 

27,5 

42,5 

37,5 

70,0 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

 Com os resultados das análises de Adsorção de N2, Ponto de Carga Zero (PCZ), MEV, 

Infravermelho (IV), DRX, TG/DTA e Método de Boehm, foi possível promover a caracterização 

física e química dos carvões ativados tratados e não tratados quimicamente. Os resultados de PCZ, 

área superficial, quantidade de grupos básicos e infravermelho, revelaram que os carvões 

submetidos ao tratamento químico tiveram algumas mudanças estruturais. Tais alterações foram 

fundamentais para um aumento na capacidade adsortiva de ácidos naftênicos comerciais e para 

aqueles presentes no petróleo, em todos os carvões estudados. 

 Os ensaios de adsorção em batelada com a mistura comercial de ácidos naftênicos, 

juntamente com os valores de parâmetros termodinâmicos, revelaram que esses compostos 

adsorvem melhor com o aumento da temperatura, sendo assim uma adsorção endotérmica, 

atingindo um valor de Qmáx de 472 mg de ácidos / g de COT. 

 O COT apresentou o melhor resultado para a adsorção de ácidos naftênicos comerciais, na 

remoção de cor em solução de petróleo, na diminuição da classe O2 e na redução do IAT. Dessa 

forma, este adsorvente se torna o mais viável para a continuação dos ensaios de adsorção em 

trabalhos futuros. 

 Nos ensaios de adsorção em batelada de compostos ácidos no petróleo, foi possível constatar 

pelos espectros de IV, pelo gráfico de DBE x Classe e pela redução do IAT, que os carvões tratados 

quimicamente promoveram uma maior remoção dos compostos ácidos do petróleo. Entretanto, os 

mesmos espectros de IV revelaram que os carvões também adsorvem outros compostos do petróleo, 

e dessa maneira, constata-se que há uma competição pelos sítios adsortivos nos carvões analisados. 

 A diminuição de 70% no IAT mostra que o COT pode tornar-se uma excelente alternativa 

para a indústria petrolífera, como forma alternativa para a minimização dos impactos gerados pela 

problemática naftênica, seja na parte da corrosão das tubulações, ou na parte dos impactos 

ambientais passíveis de serem gerados. 

 Como perspectiva para trabalhos futuros, há o interesse em utilizar o COT como adsorvente 

na remoção de compostos ácidos de alguns produtos da destilação atmosférica do petróleo, como 

gasolina, querosene e diesel. Isso porque, além de promover uma melhoria na qualidade destes 

produtos, não haveria competição dos sítios ativos do carvão com os hidrocarbonetos do petróleo, 

uma vez que a adsorção ocorreria em frações específicas na saída da coluna de destilação. Assim, 

tem-se a pretensão de expandir a aplicabilidade deste adsorvente dentro da indústria petrolífera. 
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