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1. RESUMO 

Objetivando o desenvolvimento de novos métodos para o tratamento de 

efluentes aquosos. Foram produzidos carvões ativados utilizando como matéria 

prima a casca do coco verde. Neste sentido, foram avaliados diferentes ativantes 

químicos (H2SO4 e H3PO4). Os carvões produzidos foram avaliados por testes de 

equilíbrio de adsorção utilizando como modelo, presente em soluções aquosas, o 

corante azul de metileno. O melhor resultado foi obtido utilizando o carvão ativado 

quimicamente com ácido fosfórico com capacidade máxima de adsorção do azul de 

metileno de 249,02 mg/g.  Os resultados obtidos demonstram o potencial da casca 

do coco como matéria prima para a produção de adsorventes.  

2. INTRODUÇÃO 

Recentemente, em uma reportagem veiculada pelo Jornal Estado de Minas, 

foi destacado o grande volume de cocos recolhidas na Orla Lagoa da Pampulha em 

Belo Horizonte, aproximadamente 9 toneladas, foram coletados em um período 

inferior a uma semana. Ademais, nas cidades litorâneas, as cascas do coco 

representam cerca de 80% do lixo recolhido nas praias acarretando um impacto 

ambiental, pois as cascas são levadas para lixões e outras áreas inadequadas. [1] 

Portanto, o desenvolvimento de produtos a partir dos resíduos do coco poderá gerar 

renda para a comunidade a partir da criação de cooperativas de reciclagens, bem 

como minimizar os impactos ambientais associados ao descarte inadequado desse 

resíduo. Neste contexto, vale destacar a utilização dos cocos verdes como matéria 

prima para a produção de carvões ativados, produto este com alto valor agregado. 

O emprego de carvões ativados destaca-se em vários segmentos, por 

exemplo, para o tratamento de efluentes aquosos. Dentro deste contexto, pode se 

destacar o setor têxtil, uma vez que apresenta um grande parque industrial e, por 

gerar grandes volumes de efluentes em suas atividades industriais, os quais, quando 

não corretamente tratados, podem causar sérios problemas de contaminação 

ambiental. [2]  

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem por objetivo produzir carvões ativados a partir casca 

do coco e avaliar a capacidade de adsorção de corantes orgânicos. 



4. METODOLOGIA 

O resíduo da casca do coco foi lavado com água quente, até que a água de 

lavagem se tornasse límpida e então foi seco em estufa a 105 °C por 

aproximadamente 4 h. O resíduo obtido (20 g) foi submetido à ativação com ácido 

fosfórico (H3PO4). Para tanto, uma solução de H3PO4 85 % (v/v) foi adicionado ao 

material precursor na concentração de 1:1 (m/v). A mistura resultante foi agitada 

manualmente por aproximadamente 3 minutos sob temperatura ambiente. Em 

seguida, a mistura foi lavada com água destilada para remoção do excesso de ácido 

e submetido à carbonização em forno mufla a 350 °C por 1 h, sob atmosfera 

ambiente. Após atingir a temperatura ambiente, o carvão ativado obtido foi lavado 

com solução de bicarbonato de sódio 1 % (m/v), seguido por lavagem com água 

destilada e seco em estufa a 105 °C. O material obtido foi denominado CA/ H3PO4. 

Também foram produzidos carvões utilizando o ácido sulfúrico (H2SO4) como agente 

ativante químico. Para tanto, 50 mL de H2SO4 foram adicionados ao material 

precursor e, a mistura agitada manualmente por aproximadamente 10 minutos. Em 

seguida, foram adicionados 350 mL de H2O e a mistura foi aquecida sob agitação 

magnética (100 °C por 2 h). Em seguida, a mistura foi lavada com água destilada 

para remoção do excesso de ácido e submetido à carbonização em forno mufla a 

350 °C por 1 h, o material obtido foi denominado CA/ H2SO4. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os carvões produzidos foram submetidos a testes de adsorção de corantes 

orgânicos. Para tanto, 100 mg dos carvões foram transferidos para um frasco, em 

seguida foram adicionados 25 mL de solução aquosa do corante azul de metileno 

(50 mg/L). Esse procedimento foi repetido com soluções de azul de metileno nas 

concentrações de 100, 200, 400, 600, 800 e 1000 (mg/L). As misturas foram  

agitadas por aproximadamente 30s. Após 24 horas as misturas foram filtradas em 

filtro Whatmam de 0,45 µm. Os filtrados serão diluídos e transferidos para cubetas 

de vidro e então determinados as absorvâncias em 665 nm.  Utilizando a curva de 

calibração foram determinadas as concentrações finais de azul de metileno em cada 

frasco. Para o cálculo do azul de metileno adsorvido foi utilizado a equação (1): 

 



Q: azul de metileno adsorvido em mg/g; Ci e Cf são as concentrações inicial e final 

na fase líquida (mg/L), respectivamente, m é a massa de adsorvente (g) e V é o 

volume da solução (L). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A adsorção é o principal método de tratamento de resíduos em água [3]. As 

isotermas de adsorção do azul de metileno em CA/ H3PO4 e CA/ H2SO4 são 

mostradas na Figura 1, que relaciona quantidade adsorvida de azul de metileno por 

massa do CA/ H3PO4 e CA/ H2SO4 (qeq) e as concentrações restantes de azul de 

metileno (ceq) nas soluções aquosas. 

 

Figura 1-Isotermas de adsorção azul de metileno. 

O resíduo da casca do coco mostrou-se um bom precursor para a produção 

de carvão ativado. Sua capacidade máxima de adsorção para a corante azul de 

metileno (249,02 mg/g) é comparável à do carvão ativado comercial (232,6 mg/g). 
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