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RESUMO

O rápido crescimento e desenvolvimento das populações têm levado ao crescimento
das necessidades humanas em diversos setores, como bens, serviços, medicamentos,
alimentos etc. Esta necessidade conduz ao aparecimento de compostos químicos que
além de trazerem benefícios ao homem, também podem trazer problemas quando
manipuladas e descartadas no meio ambiente de forma inadequada. Dentre estes
compostos, os Interferentes Endócrinos (IE's), representados por uma vasta quantidade
de substâncias químicas naturais ou sintéticas que mimetizam ou interferem na ação
normal de todos os hormônios endócrinos, têm causado grande preocupação e atraído
o interesse de muitos pesquisadores. Neste sentido, o presente trabalho foi realizado
com a finalidade de avaliar a produção, caracterização e aplicação do carvão ativado
produzido a partir das fibras naturais vegetais; endocarpo do coco, sisal e juta, como
adsorvente de defensivos agrícolas com características de interferentes endócrinos,
mais especificamente o Malation e o Metomil. O carvão ativado foi produzido por
ativação física e química. A caracterização dos carvões ativados indicou que os carvões
ativados quimicamente apresentam características mais favoráveis para serem usados
como adsorventes, com destaque para a área superficial específica em torno de
1600m2g-1 e um maior rendimento de produção, em torno de 30%. Os ensaios de
adsorção do Malation e Metomil usando os carvões produzidos apresentaram uma
eficiência global de remoção destes poluentes em torno de 31 a 71% para o Malation e
14 a 67% para o Metomil. Os resultados mostraram ainda, que os melhores resultados
foram obtidos nos ensaios com os carvões ativados quimicamente. Os resultados da
adsorção foram ainda avaliados usando modelos cinéticos. Esta avaliação indica que o
modelo de Elovich foi o que apresentou melhor ajuste para os ensaios com os dois
poluentes. Assim, de forma geral, carvões ativados produzidos e testados apresentam
potencialidade para serem usados como adsorventes no tratamento de água
contaminada com Malation ou Metomil.

Palavras-chave: Carvão ativado, adsorção, interferentes endócrinos.

ABSTRACT

The rapid growth of population has led to the growth of human needs in various
sectors such as goods, services, medicines, food, agriculture etc. This need leads to the
appearance of chemical compounds that besides bringing benefits to humans can also
cause problems when handled and discarded in the environment improperly. Among
these compounds, Interfering Endocrine (IE 's), represented by a vast amount of natural
or synthetic chemicals that interfere with the normal action of all endocrine hormones,
have caused great concern and attracted the interest of many researchers. In this
sense, the present study was to evaluate the production, characterization and
application of activated carbon produced from natural vegetable fibers; endocarp of
coconut, sisal and jute, as adsorbent for pesticides with characteristics of endocrine
disruptors, more specifically Malathion and Methomyl. The activated carbon was
produced by physical and chemical activation. The characterization of activated carbons
indicated that the chemically activated carbons have more favorable characteristics for
use as adsorbents, highlighting the specific surface area around 1600m2g-1 and a higher
production yield, around 30%. The adsorption experiments of Malathion and Methomyl
using activated carbons produced showed an overall efficiency of removal of these
pollutants, around 31 to 71% for Malathion and 14 to 67% for Methomyl. The results also
showed that the best results were obtained in tests with chemically activated carbons.
The results of adsorption were also evaluated using kinetic models. This evaluation
indicates that the Elovich model showed the best fit for tests with the two pollutants.
Thus, in general, activated carbon produced and tested exhibit potentiality to be used as
adsorbents for treating water contaminated with Malathion or Methomyl.

Key-words: Activated carbon, adsorption, endocrine disruptors.
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1 INTRODUÇÃO
O rápido crescimento e desenvolvimento das populações têm levado ao
crescimento das necessidades humanas em diversos setores, como bens, serviços,
medicamentos, alimentos etc. Esta necessidade conduz ao aparecimento cada vez
mais de novos compostos químicos sintetizados pelo homem. Estas substâncias,
além de trazerem benefícios ao homem, também podem trazer problemas quando
manipuladas e descartadas no meio ambiente de forma inadequada.
Dentre os vários tipos de substâncias existentes, um grupo de produtos
químicos vem se destacando devido ao seu grande volume de produção e variedade
de aplicação. Estes produtos são os Interferentes Endócrinos (IE's), representados
por uma vasta quantidade de substâncias químicas naturais ou sintéticas que
mimetizam ou interferem na ação normal de todos os hormônios endócrinos
incluindo estrogênios, androgênios, tireoidianos, hipotalâmicos e pituitários dos seres
vivos (ELOBEID E ALLISON, 2008).
Existe uma quantidade crescente de compostos químicos que são
classificados como IE’s, dentre estes temos o BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno
e xileno), o plastificante bisfenol A, o fármaco 17-estradiol, os defensivos agrícolas
malation e metomil, entre outros. Uma característica geral destes poluentes
orgânicos é a presença de um ou mais anéis cíclicos, ausência de grupos funcionais
polares e um número variável de substituintes halogenados, geralmente cloro.
Devido a estas características eles são persistentes no meio ambiente. Seus efeitos
sobre os seres humanos, a fauna e ao meio ambiente em geral tem sido objeto de
muita atenção por parte da comunidade científica e, tem causado preocupação
devido a sua toxicidade que pode causar sérios danos aos seres vivos e ao meio
ambiente em geral (SHATALOV et al., 2004).
Um grande problema relacionado à presença dos IE’s no meio ambiente é
que os métodos convencionais de tratamento de água como coagulação,
precipitação e lodo ativado não são efetivos na remoção destas substâncias. Neste
sentido, alguns métodos de tratamento vêm sendo desenvolvidos ou aperfeiçoados
com o objetivo de tratar de modo eficiente a água contaminada com IE's. Alguns
11
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exemplos destes métodos de tratamento são: adsorção em carvão ativado granular,
filtração em membrana, osmose reversa, membranas para nanofiltração, troca iônica
e processos de oxidação avançados com UV e ozônio (CHANG et al., 2009).
Com a finalidade de remover estes contaminantes da água estes métodos de
tratamento vêm sendo utilizados. Entretanto, em geral estes métodos apresentam
um custo mais elevado, sendo a adsorção o que entre eles tem o menor custo de
implantação e operação. Assim, a adsorção vem sendo cada vez mais utilizada em
todo mundo para remoção de diversos tipos de poluentes entre eles os IE's (ALI et
al., 2012).
O método de adsorção tem no adsorvente um dos seus principais
componentes. Dentre os diversos tipos de adsorventes, naturais ou sintéticos, o
carvão ativado vem sendo usados em diversos sistemas de adsorção. Este material
é um adsorvente bastante versátil, podendo ser usado em sistemas líquidos ou
gasosos, e apresenta a vantagem de possibilitar a recuperação do poluente retirado
do efluente, através da dessorção, caso seja de interesse. Os carvões ativados
fornecem retenção eficiente de IE’s, devido à sua estrutura microporosa, que confere
a este adsorvente uma alta área superficial específica, com valores que podem
chegar a 2000 m2g-1 (TAHAR et al., 2013).
Os carvões ativados comerciais em geral são preparados a partir de madeira.
Entretanto, o aumento no custo de produção tem levado a busca de novos
precursores para este tipo de adsorvente. Entre os precursores de baixo custo, estão
incluídos vários resíduos de biomassa, como casca de coco, sisal, juta, bagaço de
cana, caroço de frutas, entre outros. A seleção do precursor para o desenvolvimento
de adsorventes de baixo custo depende de muitos fatores, principalmente que este
deve ser livremente disponível, barato e não perigoso para a natureza.
Portanto, em vista da importância do estudo de novos precursores para a
produção de carvão ativado e sua possível utilização na remoção de poluentes
orgânicos danosos ao meio ambiente e a saúde humana, o presente trabalho foi
realizado com a finalidade de avaliar a produção, caracterização e aplicação do
carvão ativado produzido a partir das fibras naturais vegetais; endocarpo do coco,
sisal e juta, como adsorvente de defensivos agrícolas com características de
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interferentes endócrinos, mais especificamente o Malation e o Metomil, com a
finalidade de proteção do meio ambiente.
Este trabalho foi estruturado em duas partes, sendo a primeira parte referente
à produção e caracterização de carvão ativado a partir de resíduos de fibras naturais
vegetais e, uma segunda parte, na qual foram realizados ensaios de adsorção
usando os carvões ativados produzidos com a finalidade de avaliar o desempenho
destes carvões na remoção do Malation e Metomil presentes em soluções aquosas.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Produzir, caracterizar e aplicar o carvão ativado como adsorvente no
tratamento

de

água

contaminada

com

compostos

orgânicos

interferentes

endócrinos.
2.2 Objetivos Específicos
Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram
desenvolvidos:


Realizar estudo com o intuito de contribuir com o desenvolvimento de novos
materiais

adsorventes,

especificamente

relacionados

aos

materiais

carbonosos ativados;


Produzir carvão ativado a partir de matéria-prima natural renovável (fibras de
sisal, fibras de juta e endocarpo do coco);



Caracterizar os carvões ativados produzidos;



Realizar testes de adsorção com os carvões produzidos para o tratamento de
água contaminada com interferentes endócrinos, mais especificamente os
defensivos agrícolas Malation e Metomil;



Avaliar o desempenho dos carvões ativados produzidos como adsorventes do
Malation e Metomil presentes em soluções aquosas.

15

3 REVISÃO DA LITERATURA
O rápido desenvolvimento da sociedade leva cada vez mais ao aparecimento
de novos produtos químicos sintéticos ou naturais. Estes produtos químicos,
incluindo os Interferentes Endócrinos (IE’s), são em última análise, descarregados
junto com o esgoto doméstico e industrial no meio ambiente. Estes produtos são
representados por uma vasta quantidade de substâncias químicas diferentes que
mimetizam ou interferem com a ação normal de todos os hormônios endócrinos nos
seres vivos, incluindo estrogênios, androgênios, tireoidianos, hipotalâmicos e
pituitários (ELOBEID E ALLISON, 2008).
Existe uma quantidade crescente de compostos químicos que são
classificados como IE’s, dentre estes temos os compostos químicos BTEX (benzeno,
tolueno, etilbenzeno e xileno), o plastificante bisfenol A, o fármaco 17-estradiol, os
pesticidas Malation e Metomil, entre outros. Uma característica geral destes tipos de
poluentes orgânicos é a presença de um ou mais anéis cíclicos, ausência de grupos
funcionais polares e um número variável de substituintes halogenados, geralmente
com o elemento cloro (Cl). Devido a estas características eles são persistentes no
meio ambiente. Seus efeitos sobre os seres humanos, a fauna e meio ambiente em
geral têm sido objeto de muita atenção por parte da comunidade científica e tem
causado preocupação aos seres humanos devido aos danos que podem causar
(SHATALOV et al., 2004).
Alguns efeitos destas substâncias descritos na literatura podem ser citados
como: a bioconcentração na cadeia alimentar, os efeitos aos organismos aquáticos
de curto prazo (perturbações bioquímicas e fisiológicas) e em longo prazo
(diversidade genética e processos micro evolutivos) (ZHOU et al., 2009) e obesidade
(ELOBEID E ALLISON, 2008). Outros danos estão relacionados ao risco potencial
de aumentar a tendência de anomalias reprodutivas e de desenvolvimento em bebês
e crianças, afetar a qualidade do sêmen, os níveis de testosterona, aumentar as
taxas entre homens adultos de câncer testicular e de tireoide (MEEKER, 2010), além
de muitos outros efeitos.
Um grande problema relacionado à presença dos IE’s no meio ambiente é
que os métodos convencionais de tratamento de água como: coagulação,
precipitação e lodo ativado não são efetivos na remoção destas substâncias.
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Entretanto alguns exemplos de métodos para identificação (ensaios biológicos),
quantificação

(métodos

analíticos

baseados

em

Cromatografia

Gasosa/Espectrometria de Massa - GC/MS), Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência/Espectrometria de Massa - HPLC/MS, Cromatografia Líquida/Ultravioleta LC/UV, etc) e remoção (adsorção por carvão ativado granular, filtração por
membrana, osmose reversa, membranas de nanofiltração, troca iônica e processos
de oxidação avançados com UV e ozônio) dos IE’s na água vêm mostrando
resultados satisfatórios e promissores (CHANG et.al., 2009).
O tratamento de água residuária ou para consumo humano apresenta um
custo bem mais atraente quando comparado com outras tecnologias, o que tem
levado a um maior uso da adsorção para este fim, em especial a adsorção usando o
carvão ativado como adsorvente (ALI et al., 2012).Desde meados do século XX o
carvão ativado vem sendo usado como um adsorvente para tratamento da água.
Este material é um adsorvente bastante versátil, podendo ser usado em sistemas
líquidos ou gasosos, e apresenta a vantagem de possibilitar a recuperação do
poluente retirado do efluente, através da dessorção, caso seja de interesse. Os
Carvões ativados fornecem retenção eficiente de IE’s, devido à suas características
químicas e texturais, com destaque para as altas áreas superficiais específicas que
podem chegar a até 2000 m2g-1 (TAHAR et al., 2013).
Os carvões ativados comerciais são preparados principalmente a partir de
madeira ou carvão (cavacos de madeiras diversas, carvão antracito e betuminoso,
lignite e turfa). Entretanto a produção de carvão a partir destes precursores
apresenta um alto custo. Esta situação levou os pesquisadores a desenvolverem
carvões ativados de baixo custo com o uso de precursores alternativos.
Entre os precursores de baixo custo, estão incluídos vários resíduos de
biomassa como casca de coco, sisal, juta, bagaço de cana, caroço de frutas, entre
outros. A seleção do precursor para o desenvolvimento de carvão ativado de baixo
custo depende de muitos fatores, principalmente no que diz respeito a ser disponível
e o efeito deste material sobre o meio ambiente.
Portanto, em vista da importância do estudo de precursores para a produção
de carvão ativado e sua possível utilização para remoção de poluentes orgânicos
danosos, ao meio ambiente e a saúde humana, estudos devem ser realizados com a
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finalidade de avaliar a produção, caracterização e aplicação do carvão ativado como
adsorvente de interferentes endócrinos presentes na água, com a finalidade de
proteção do meio ambiente.
3.1 Sistema Endócrino, Hormônios e Receptores
O sistema endócrino consiste de um conjunto de glândulas, de hormônios e
de um órgão-alvo ou receptor. Os hormônios são produzidos pelas glândulas
endócrinas, representadas pela hipófise, tireoide, paratireoides, supra-renais, pineal
e também pelo pâncreas, ovários, testículos e o hipotálamo, figura 1 (MCARDLE et
al., 2003).
Figura 1- Localização anatômica das principais glândulas endócrinas e tecidos do
corpo.

Fonte: GUYTON E HALL, 2006.

Os hormônios são transportados pela corrente sanguínea dos locais de sua
síntese até os locais de sua atuação (figura 2) e desempenham importantes funções
no corpo, pois auxiliam na função da homeostasia, o balanço das atividades
biológicas. Tomando um exemplo restrito, o efeito principal da insulina, que é
produzida no pâncreas é a de estimular a captação de glicose na corrente
sanguínea, função oposta é realizada pelo glucagon, que estimula a liberação de
glicose (GUYTON E HALL, 2006).
Figura 2 - Representação das células endócrinas que secretam hormônios na
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corrente sanguínea, que os transporta para as células-alvo.

Fonte: CAMPBELL, 2000.

Existem três classes gerais de hormônios: polipeptídeos (insulina, glucagon,
etc), esteróides (estrogênios, androgênios, etc) e derivados de aminoácidos
(adrenalina, noradrenalina, etc). Cada hormônio desempenha uma função específica
no organismo (GUYTON E HALL, 2006). A ação de um determinado hormônio iniciase através da sua ligação a um receptor específico, no interior de uma célula. O
complexo resultante liga-se a regiões específicas do DNA presente no núcleo da
célula, o que determina a ação dos genes (GHISELLI E JARDIM, 2007).
Existe um grande número de compostos químicos sintéticos no ambiente com
estrutura e função semelhante aos hormônios naturais e, que podem estar presentes
nos fluídos do corpo humano. Estes compostos mimetizam a ação de um hormônio e
são denominados de interferentes endócrinos, que dependendo da situação podem
ter efeitos negativos na saúde dos homens e seres vivos (KANG et al., 2011).
3.2 Interferentes Endócrinos
Os interferentes endócrinos (IE’s) são definidos como sustâncias químicas
exógenas, naturais ou sintéticas, capazes de causar efeitos adversos na saúde de
um organismo ou sua descendência, como resultado de distúrbios na função
hormonal (ALVES et. al., 2007). Este conceito é conhecido como de “Weybridge” e
foi proposto em 1996, pela Comunidade Científica Europeia durante a Conferência
de “Weybridge” (GHISELLI E JARDIM, 2007).
Outro conceito mais detalhado para estas substâncias foi proposto pelo
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comitê consultivo da agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), em
maio de 1997, como sendo uma substância ou mistura química exógena que altera
uma ou mais funções do sistema endócrino, bem como a sua estrutura, causando
efeitos adversos tanto sobre um organismo e sua descendência, como em
populações ou subpopulações de organismos, tendo como base estudos científicos,
dados, evidências de peso e princípios de precaução (GHISELLI E JARDIM, 2007).
Os IE's podem ser de origem natural, como por exemplo, os fitoestrogênios,
presentes em grãos, alguns fungos, gramíneas, ervas, legumes e frutas ou de
origem antrópica como os polibromados difenil éter (PBDE), dietilestilbestrol (DES),
o agente plastificante bisfenol A (BPA), metais pesados, solventes, pesticidas
organofosforados (dicloro-difenil-tricloroetano - (DDT), ftalatos, dioxinas e bifenilas
policloradas (PCBs) (ELOBEID E ALLISON, 2008).
Do ponto de vista de ação disruptora, as substâncias de origem natural, como
por exemplo, os fitoestrogênios não causam tantos problemas ao homem quanto às
sintéticas, pois, não se ligam fortemente aos receptores hormonais, são facilmente
excretados e não se acumulam nos tecidos corpóreos. Entretanto, os compostos
sintéticos são geralmente persistentes no ambiente, acumulam-se no solo e nos
sedimentos, são transportadas facilmente para outras regiões pela atmosfera e
podem se acumular ao longo da cadeia trófica, expondo os animais superiores a
maiores riscos (MEYER et al., 1999).
O sistema endócrino é afetado pelos IEs através da produção de hormônios
semelhantes aos naturais, desencadeando assim, o estímulo e formação de mais
receptores hormonais, bloqueando sítios receptores celulares, acelerando a síntese
e secreção dos hormônios naturais, desativando enzimas responsáveis pela
secreção de hormônios e/ou destruindo a habilidade dos hormônios em interagir com
os receptores celulares (BIRKETT E LESTER, 2003). O apêndice 1 apresenta uma
relação de algumas substâncias químicas classificadas como IE que têm sido alvo
de investigações científicas nos últimos anos.
A exposição a interferentes endócrinos está associada a uma diversidade de
problemas, tais como: diminuição na eclosão de ovos de pássaros, peixes e
tartarugas; feminilização de peixes machos; problemas no sistema reprodutivo em
peixes, répteis, pássaros e mamíferos e, alterações no sistema imunológico de
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mamíferos marinhos (BILA E DEZOTTI, 2007). Nos seres humanos tem sido
vinculado ao aumento da incidência de certos tipos de cânceres: de mama, de
testículo e de próstata além da endometriose, redução da fertilidade masculina,
anormalidades no desenvolvimento sexual entre outros (MEYER et al, 1999).
Para os seres humanos uma fonte importante de contaminação é a
alimentação e ingestão de água contaminada, pois, muitos interferentes endócrinos
são utilizados na produção de alimentos industrializados e/ou no processo de
embalagem dos mesmos, e estes não são totalmente destruídos ou degradados
durante o processo empregado nas estações de tratamento de água e esgoto
(GHISELLI E JARDIM, 2007). Uma das fontes de contaminação da água potável que
merece atenção são aquelas originadas dos compostos orgânicos como o benzeno,
tolueno etilbenzeno e xilenos, denominados de BTEX, fenóis e derivados, pesticidas,
etc.
Os pesticidas são amplamente utilizados para matar organismos indesejáveis
em culturas, áreas públicas, casas e jardins. Os Humanos e demais seres vivos,
estão expostos a pesticidas, devido às suas ocupações ou através de exposição
alimentar e ambiental (água, solo, ar), o que torna este tipo de substância muito
importante para estudos e a saúde pública (MNIF et al., 2011).
3.3 Pesticidas
Desde a revolução industrial, o uso extensivo de pesticidas levou a uma séria
contaminação ambiental e riscos potenciais à saúde, incluindo casos agudos e
crônicos de intoxicação humana. Problemas de pragas em saúde pública (ie, vetores
de doenças), agricultura e comércio não são estáticos, porque as pragas
desenvolvem resistência a pesticidas utilizados amplamente e são introduzidos
periodicamente em novas áreas geográficas sem controle natural efetivo. Os
Pesticidas são relativamente solúveis em água, têm um potencial significativo para
entrar em ambientes aquáticos através de escoamento superficial, sprays
pulverizadores e lixiviados do solo (KOUTROS et al., 2013). A Organização Mundial
de Saúde (OMS) informou que ocorrem anualmente cerca de três milhões de
envenenamentos por pesticida, resultando em 220 mil mortes no mundo (WHO,
1992).
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Em alguns casos, tem sido sugerido que as doenças tais como o câncer,
alergias, distúrbios neurológicos e desordens reprodutivas podem ser relacionados à
exposição

ao

pesticida.

Evidências

epidemiológicas

demonstram

também

associações entre a exposição precoce aos pesticidas e cânceres pediátricos,
diminuição da função cognitiva e problemas comportamentais (KARR et al., 2012).
Os pesticidas são definidos como um grupo diverso de formulações químicas,
usadas desde o século passado em muitos setores da produção agrícola e outras
áreas para controle de pragas incluindo insetos, fungos e plantas indesejadas,
melhorando o rendimento, bem como a qualidade do produto (HU et al., 2013). Outro
conceito informa que este é um termo coletivo para produtos químicos com a
intenção de matar insetos indesejáveis, plantas, fungos e roedores (KARR et al.,
2012).
O livro de Rachel Carson´s – Primavera Silenciosa, publicado em 1962, foi o
primeiro a chamar a atenção sobre o perigo do uso extensivamente amplo dos
pesticidas no ambiente e também para a saúde humana. O livro resultou em grandes
modificações na política dos pesticidas nos Estados Unidos, levando a nação a banir
o DDT (MNIF et al., 2011).
Hoje em dia existe uma preocupação pública sobre os níveis de resíduos de
pesticidas em águas para humanos beberem. Como consequência a União Europeia
(UE) registrou alguns pesticidas incluindo organofosforados (OP’s), em sua lista de
poluentes ambientais prioritários. De acordo com a Diretiva da UE sobre a qualidade
da água (EU, 2000), o máximo permitido para concentração de pesticidas em águas
é de 0,1g/L para compostos individuais e 0,5g/L para o total de pesticidas (incluindo
seus metabólitos) nas águas para consumo humano (GONZALEZ-CURBELO et al.,
2013). Limites semelhantes foram adotados em outros países, como Estados Unidos
e Canadá (CDW, 2009; USEPA, 2009 e 2006).
A Organização Mundial da Saúde recomenda valores limites para alguns
pesticidas, cujos teores são diferentes para cada ingrediente ativo considerado
(WHO, 1992). No Brasil, a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL,
2011), dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, fixa valores diferentes
para cada ingrediente ativo, variando entre 0,03 gL‑1(Aldrin) a 500 gL‑1 (Glifosato).
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Os padrões ambientais dos corpos de águas superficiais e subterrâneos são
ainda estabelecidos nas Resoluções 357/2005 e 396/2008 do CONAMA,
respectivamente. Os valores máximos são específicos para cada ingrediente ativo,
porém, são estabelecidos padrões para apenas alguns destes ingredientes ativos
(PINHEIRO et al., 2010). O Quadro 1 ilustra as principais classes de pesticidas.
Quadro 1 - Categorias de pesticidas e suas principais classes.
Categoria

Inseticidas

Herbicidas

Rodenticidas

Fungicidas

Fumigantes

Miscelânia

Classe maior

Exemplo

Organofosfatos

Malation, metil paration, acefato

Carbamatos

Aldicarb, carbaril, metomil, propoxur

Piretróides/Piretrinas

Cipermetrin, fenvalerato, permetrin

Organoclorados

Lindano

Neonicotinóides

imidacloprid

N-fenilpirazóis

Fipronil

Fosfonatos

Glifosato

Clorofenoxi

2,4-D, mecoprop

Dipiridyl

Diquat, paraquat

Não seletivo

Clorato Sódio

Anticoagulantes

Warfarin, brodifacoum

Convulsantes

Estricnina

Veneno metabólico

Fluoroacetato de sódio

Composto Inorgânico

Fosfato de alumínio

Tiocarbamatos

Metam-sódio

Triazóis

Fluconazole, miclobutanil, triadimefon

Strobilurins

Piraclostrobin, picoxistrobin

Orgânico halogenado

Brometo de metila, cloropicrin

Orgânico

Dissulfeto de Carbono, Cianeto de
hidrogênio, Naftaleno

Inorgânico

Fosfina

Arsenicos

Trióxido arsênico

Piridina

4-aminopiridina

Fonte: KARR et. al., 2012.
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Muitas substâncias químicas têm sido identificadas como pesticidas
interferentes endócrinos. McKinlay et. al. (2008) apresenta 127 substâncias, das
quais muitas foram retirados do uso geral, há muitos anos, mas que ainda são
encontrados no ambiente como o DDT e a atrazina em vários países.
Um trabalho recente desenvolvido na cidade de Campina Grande (PB),
situada no nordeste brasileiro ilustra a gravidade do problema relacionado à
exposição aos pesticidas IE's e a má formação genital externa em recém-nascidos
do sexo masculino. Em um espaço amostral de 2710 crianças recém-nascidas, suas
mães relataram uso diário doméstico de pesticidas (por exemplo, DDT) e outros
IE’s.
Os resultados mostraram 56 casos de malformação genital (2,07%), incluindo
23 criptorquidia (0,85%), 15 hipospádia (0,55%) e 18 micropenis (0,66%) (GASPARI
et al., 2012). O Apêndice 2 apresenta uma relação dos principais interferentes
endócrinos pesticidas (MCKINLAY et. al., 2008). O Quadro 2 apresenta algumas
considerações sobre o Malation e o Metomil que são IE's estudados neste trabalho.
Quadro 2 - Considerações sobre os IE's Malation e Metomil.
Metomil

Malation

Pesticida

Propriedade

M(g/Mol) = 225.3; pKa = n.a

M(g/Mol) = 330.4; pKa = n.a

Físico-química

logP: 3,18 (mais lipossolúvel)

logP: 2,75 (menos lipossolúvel)

Efeito do
Interferente
endócrino

Fraco aumento da atividade Inibição

humanas

secreção

das

da aromatase e produção de catecolaminas, ligada a receptores
estrogênio.

dos hormônios da tireoide.
U: <LOD–3195 ng/mL*

Biomonitoramento
em amostras

da

-

M: 2.92–5.38 g/mL
H: 1.62–2.12 g/mL
S:0.37–0.92 g/g creatinine

pka = potencial da constante de acidez; logP= coeficiente de partição; U= urina; M(g/Mol) =
massa molar; M = mecomium; H = cabelo; S = sêmem; LOD:Limite de Detecção. * Medida
pela presença de seus metabolitos.
Fonte: MNIF et al., 2011.

24

A exposição ocupacional ao Malation e Metomil apresentam os sinais,
sintomas e considerações clínicas descritas no Quadro 3.
Quadro 3 - Sinais e considerações da exposição ao Malation e Metomil.
Sinais e sintomas agudos

Considerações clínicas

Dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor Obter níveis de células vermelhas do
abdominal e tontura
Hipersecreção:

sangue e de colinesterase plasmática
coriza,

diarreia, Atropina é antídoto primário

sudorese, salivação, lacrimejamento e
broncorréia
Fasciculação muscular e fraqueza, e Pralidoxima também é um antídoto para
sintomas respiratórios (broncoespasmo, organofosforados
tosse,

sibilância

e

e

age

como

um

depressão reativador da colinesterase

respiratória)
Bradicardia,

embora

no

início, Devido

taquicardia pode estar presente

ao

geralmente

fato

dos

produzirem

carbamatos
uma

inibição

reversível da colinesterase, pralidoxima
não é indicado nestes envenenamentos
Miose

-

Sistema

nervoso

central:

depressão

-

respiratória, letargia, coma e convulsões
Fonte: MNIF et al., 2011.

O Metomil, um inseticida metil carbamato, foi desenvolvido pela Empresa
Dupont em 1966. Este composto é eficaz contra muitas espécies, incluindo pulgões,
lepidoptera, homoptera e ácaros que atacam uma grande variedade de vegetais,
colheitas, e algumas árvores de fruto. O Metomil possui toxicidade aguda em ratos
com DL50 de 30 - 34mg/kg, e é classificado como um composto altamente perigoso
pela Organização Mundial da Saúde (GUANG et al., 2013).
Este carbamato apresentou efeito positivo sobre a mutação reversa de
levedura e induziu significativamente à aberrações cromossômicas em células de
raiz Vicia faba e células germinativas de rato. O Metomil mostrou considerável
genotoxicidade para linfócitos humanos, causando aberrações cromossómicas. Além
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disso, este composto também mostrou genotoxicidade considerável em células
CHO-W8, causando aberrações cromossômicas com concentração-dependente e
trocas de cromátides-irmãs (GUANG et al., 2013).
Os inseticidas organofosforados (OP's), classe em que se inseri o Malation,
são utilizados extensivamente na agricultura para o controle de pragas e, devido a
sua fácil disponibilidade, efeitos tóxicos em humanos são detectados com
frequência. Os OP's foram reconhecidos principalmente pela sua aptidão em
provocar toxicidade em mamíferos através da inibição AChE, que é uma enzima que
atua em neurotransmissores, e subsequente ativação de receptores colinérgicos.
Além disso, estas substâncias podem exercer muitos efeitos tóxicos em outros
tecidos e órgãos do corpo humano, incluindo cérebro e fígado (SELMI et al., 2012).
Os OP’s são um grande grupo de substâncias que apresentam grande
aplicação e toxicidades que variam de leve a muito alta. Sua toxicidade pode colocar
em perigo a saúde humana através das cadeias alimentares. São aplicados
diretamente no solo ou pulverizado sobre uma variedade de culturas para proteção
da pré ou pós-colheita. Estas substâncias geralmente entram no corpo humano
através da pele e do sistema respiratório (HU et al. 2013).
Pode-se citar como exemplo de OP’s: os agentes de guerra química (CWA ou
AGQ) e diversos pesticidas como o Malation. Os OP’s AGQ são voláteis e
extremamente tóxicos, foram proibidos pela Convenção de Armas Químicas,
entretanto, estoques significativos permanecem em vários países, e tem havido
casos de sua utilização em ataques terroristas (TU, 2000).
Em contraste, os pesticidas OP’s tem uma volatilidade mais baixa e são muito
menos tóxico do que OP’s AGQ. Isso permite a ampla aplicação de pesticidas na
agricultura, controle de mosquitos, e muitas outras áreas. Pesticidas OP’s
apresentam uma ameaça por causa de sua relativa estabilidade, persistência e
acumulação no meio ambiente (BLINOV et al., 2013; EDWARDS, 2006).
O Malation é um dos pesticidas organofosforados mais comumente usado no
mundo (FOUAD e MOHAMED, 2013). Nos Estados Unidos, é aplicado na
agricultura, em programas de saúde pública e ambientes domésticos e para a
erradicação e controle de pragas (BONNER et al., 2007) e é um pesticida residencial
comum. Por exemplo, mais de 800 toneladas de Malation são aplicadas anualmente
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nos Estados Unidos sobre o algodãoe o seu uso é permitido neste país para o
controle de mosquito e aplicação direta em corpos d'água para o controle das larvas
dos mosquitos (SALICE E KIMBERLY, 2013).
Lal et al. (2013), relatam que o Malation perturba o funcionamento endócrino
associado à regulação do consumo de alimentos e seu metabolismo e, assim,
provoca atraso no crescimento somático e do ovário de peixes. Em estudo
mostrando a associação de câncer de próstata à exposição ocupacional por
aplicadores de pesticidas, foi observado aumento significativo no risco de câncer de
próstata agressivo associado com quatro inseticidas: Fonofos (organofosforado),
Malation (organofosforado), Terbufós (organofosforado) e Aldrin (organoclorado)
(KOUTROS et.al. 2013). Raafat et al. (2012) citam que a exposição crônica ao
Malation afeta o controle da insulina em humanos, provocando assim problemas de
diabetes entre agricultores que manipulam esta substância.
Os pesticidas, em caso de contato com a biota aquática e terrestre, além da
atmosfera, podem provocar diversos tipos de danos. Assim, existe a necessidade de
desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas de tratamento de remoção destes
contaminantes. Uma técnica que cada vez mais vem sendo utilizada em todo mundo
para remoção deste tipo de poluente é adsorção, em especial usando como
adsorvente o carvão ativado. Nos item a seguir são apresentadas algumas
considerações sobre o uso da adsorção em carvão ativado no tratamento de águas
contaminadas com compostos orgânicos.
3.4 Adsorção
A adsorção é uma técnica de separação muito utilizada para diversos fins,
sendo um dos mais importantes o tratamento de efluentes contaminados com
poluentes dos mais variados tipos. A adsorção é um fenômeno físico-químico, no
qual moléculas de substâncias presentes em um fluido são retidas na superfície de
um sólido por forças físicas como as de Van Der Waals ou eletrostáticas (adsorção
física) ou por interações químicas (adsorção química).
A adsorção de uma substância envolve a sua acumulação na interface entre
duas fases, como por exemplo, um líquido e um sólido ou um gás e um sólido. A
molécula que se acumula, ou adsorve, na interface é chamada de adsorvato, e o
sólido sobre o qual adsorção ocorre é o adsorvente. A Figura 3 descreve de forma
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esquemática a progressão de uma molécula de um adsorvato em direção a um sítio
de adsorção em um sólido adsorvente (NOROOZI E SORIAL, 2013).
Figura 3 - Esquema da adsorção em um leito de partículas.

Fonte: BEREFIELD E WEAND, 1982 apud NOROOZI E SORIAL, 2013.
A adsorção tem sido usada com muito sucesso no tratamento de efluentes
por apresentar um bom desempenho, mesmo em situações nas quais os poluentes
se encontram em baixas concentrações.
Na adsorção, o processo de retenção do adsorvato na superfície do
adsorvente não é indefinido, e quando o adsorvente atinge sua capacidade de reter
o adsorvato, a adsorção cessa. Esta é uma das características mais importantes dos
adsorventes, a quantidade de adsorvato que ele pode acumular até a saturação do
mesmo, conhecida como capacidade máxima de adsorção.
A determinação da capacidade máxima de um adsorvente pode ser feita
através das isotermas de adsorção, que relacionam a quantidade máxima de
adsorvato adsorvida com a concentração do adsorvato na fase fluida no equilíbrio.
Entre todos os fenómenos que regem a mobilidade de substâncias em meios
porosos aquosos e ambientes aquáticos, a transferência de substâncias de uma
fase móvel (líquida ou gasosa) para uma fase sólida é um fenômeno universal. Essa
é a razão pela qual a isoterma de adsorção, uma curva que descreve a retenção de
uma substância em um sólido em várias concentrações, é uma importante
ferramenta para descrever e prever a mobilidade desta substância no meio ambiente
(LIMOUSIN et. al., 2007).
A adsorção também pode ser avaliada através da cinética de adsorção, que
representa a variação da concentração do adsorvato na fase fluida ao longo do
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tempo de adsorção. Esta relação possibilita avaliar o tempo de adsorção, o
decaimento da concentração do adsorvato na solução a ser tratada e o cálculo da
capacidade de adsorção do adsorvato pelo adsorvente. Desta forma estas curvas
são extremamente úteis para a avaliação de um processo de adsorção.
As isotermas de adsorção e as curvas cinéticas de adsorção em geral são
determinadas experimentalmente. Contudo, existem na literatura diversos modelos
que podem representar de forma satisfatório o comportamento destas curvas. Entres
estes modelos, pode-se citar os modelos de Langmuir e Freundlich para as
isotermas de adsorção e os modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda
ordem e Elovich para as curvas cinéticas de adsorção.
Na adsorção, a escolha do adsorvente é um ponto fundamental para o bom
desempenho da adsorção. Por ser um fenômeno que envolve a interação entre o
adsorvato e o adsorvente, a afinidade entre estes dois componentes tem que ser a
mais adequada possível. Muitos sólidos poder ser usados como adsorvente, sejam
eles naturais ou artificiais como carbono ativado, resinas de troca iónica; resinas
adsorventes, óxidos de metal, hidróxidos e carbonatos; alumina ativada, argilas entre
outros (JENA et al., 2004; NOROOZI E SORIAL, 2013).
O Carvão Ativado (CA) é uma classe de material adsorvente com ampla
aplicação. Numerosos trabalhos são continuamente publicados sobre a sua
utilização como adsorvente para: tratamento de água potável; purificação de ar;
retenção de toxinas por respiradores; tratamento médico por envenenamento
(DIPANFILO E EGIEBOR, 1996), remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos de
gases de combustão e gases industriais, águas residuais, recuperação de solventes
e hidrocarbonetos volatilizados a partir de derivados de petróleo; catálise, separação
de misturas de gás; armazenamento de gás natural e hidrogênio; armazenamento
de energia em supercapacitores, recuperação de ouro, prata e outros metais nobres,
e remediação da poluição ambiental, etc (PRAUCHNER E REINOSO, 2012). A
Figura 4 mostra o esquema de uma amostra de carvão ativado.
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Figura 4 – Esquema de uma partícula de carvão ativado.

Fonte: WANGA et al., 2011.

Os sistemas de tratamento com CA consistem geralmente de uma série de
tanques onde é promovido o contato entre o carvão ativado e a solução a ser
tratada. A solução contaminada é alimentada no tanque e entra em contato com o
carvão ativado (forma granular ou em pó). Após um tempo de contato, a solução
tratada é retirada do tanque. Em geral o tempo de adsorção é definido pela
saturação do leito, quando o mesmo alcança o equilíbrio. O equilíbrio é atingido
quando a taxa de adsorção de moléculas do contaminante na superfície do
adsorvente é o mesmo que a taxa de dessorção de moléculas de contaminante a
partir da superfície do adsorvente (AYOTAMUNO et al, 2006).
Segundo Dipanfilo e Egiebor (1996), a produção de carvão ativado envolve
geralmente duas etapas básicas: (i) pirólise ou carbonização (temperatura em torno
de 800 °C), que é usada para remover material volátil e aumentar o conteúdo de
carbono e (ii) ativação, que é aplicada para desenvolver a estrutura porosa,
aumentar a área superficial específica e ativar grupos funcionais superficiais.
Existem dois processos para ativação do carvão: ativação química e ativação física
ou mesmo combinações de ativações químicas e físicas (ALI et al., 2012).
Para a ativação química, o precursor é previamente impregnado com uma
substância química (geralmente H3PO4, ZnCl2 ou hidróxido de sódio ou potássio ou
sais). O material impregnado é então carbonizado sob uma atmosfera inerte de
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nitrogênio (N2) e, finalmente, este é lavado para remover o produto químico e deixar
uma estrutura porosa disponível (PRAUCHNER E REINOSO, 2012).
O cloreto de zinco oferece a vantagem como agente de ativação, tal como
facilidade de recuperação por lavagem com água. A temperatura ideal para ativação
de um número de precursores de origem vegetal é 823K (MORENO e GIRALDO,
2010). A ativação com H3PO4 apresenta a vantagem de poder ser realizada em
temperaturas mais baixas, os rendimentos obtidos são elevados e este agente de
ativação leva ao desenvolvimento de mesoporosidade (ANAYA at. al. 2012).
A ativação física ou térmica envolve a carbonização de materiais carbonosos
seguida por ativação do carvão resultante na presença de agentes ativadores, tais
como CO2 ou vapor de H2O. As principais diferenças entre os tipos de ativação são
que durante a ativação física a carbonização e ativação seguem passos
independentes, enquanto na ativação química os passos não podem ser separados
(o produto químico atua sobre o material a ser carbonizado durante a carbonização)
(PRAUCHNER E REINOSO, 2012).
A ativação química geralmente ocorre a uma temperatura entre 450 e 900°C,
mais baixa do que a usada na ativação física em torno de 1000°C. Este fato pode
melhorar o desenvolvimento dos poros na estrutura do carvão ativado quimicamente,
devido a efeitos químicos, além de proporcionar rendimentos da ativação mais
elevados do que a ativação física (MORENO e GIRALDO, 2010).
O carvão ativado pode ser produzido através de uma grande variedade de
materiais carbonosos, sejam naturais derivados da agroindústria como Cone de
Pinheiro (Pinus contorta), sementes (Abies ciclica), semestes de bordo (Acer
ginnala) e sementes de pêssego (Prunus persica) ou outros materiais como breu,
polímeros, resinas, borrachas e couro (NTULI E HAPAZARI, 2013; PRAUCHNER E
REINOSO, 2012).
Para reduzir os custos de produção, há uma pesquisa contínua sobre os
precursores clássicos (por exemplo, madeira e casca de coco, bem como outros
subprodutos agrícolas menos utilizados como sementes de oliveira, de palma,
bagaço de cana e polpa de maça e outros) (ANAYA et. al, 2011). Na verdade,
matérias-primas vegetais, como casca de coco, caroços, serragem ou madeira
constituem cerca de 50% dos precursores utilizados industrialmente para a produção
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de CA, estes são predominantemente de baixo custo, resíduos agrícolas com pouca
ou nenhuma aplicação alternativa além de sua possível utilização como combustível
para geração de energia. Portanto, a sua utilização como precursores de CAs tem a
vantagem adicional de proporcionar uma forma para a sua eliminação (SUAREZ et
al., 2002).
Os derivados da biomassa são precursores interessantes, pois são
abundantes e baratos (resíduos agrícolas em geral) e são obtidos de fontes
renováveis. Além destas vantagens, eles apresentam: (i) baixos teores de matéria
inorgânica (0-1%), o que é um fator desejável visto que o rendimento do carvão é
geralmente baixo para a ativação física, e na presença de matéria inorgânica pode
afetar as propriedades de adsorção dos materiais resultantes; (ii) conteúdos voláteis
relativamente elevados (acima de 50%), que permite gerar durante a carbonização,
uma estrutura de poros rudimentar que pode ser facilmente desenvolvidos
posteriormente por gaseificação; (iii) densidade relativamente alta influencia de
modo positivo as propriedades mecânicas dos materiais resultantes (PRAUCHNER
E REINOSO, 2012).
Os carvões ativados comerciais são preparados principalmente a partir dos
precursores madeira, carvão antracito e betuminoso, lignite, turfa e casca de coco.
Mas o custo de produção é alto, dificultando sua produção em larga escala. Esta
situação tem levado a pesquisas com o objetivo de desenvolver adsorventes de
baixo custo, ou seja, alternativas de carvão ativado tradicional (ALI et al., 2012).
Entre os precursores de baixo custo, estão incluídos vários resíduos de biomassa,
como casca de coco, sisal, juta, bagaço de cana, caroço de frutas, entre outros.
Dentro da grande variedade de derivados de biomassa utilizados como
precursores para produção de carvão ativado, casca de coco, fibras de juta e fibras
de sisal têm se apresentado como uma opção para este fim. Isto por serem estes
materiais encontrados em grandes quantidades e serem de baixo custo. Outro ponto
importante, é que grande parte destes materiais depois de processados passam a
ser considerados resíduos, podendo gerar problemas ambientais. Neste contexto, a
utilização deste tipo de resíduo no desenvolvimento de produtos adsorventes de
baixo custo contribui com a minimização do descarte destes resíduos através da
produção de um produto de aplicação industrial, o carvão ativado (ALI et al., 2012).
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O Quadro 4 mostra uma estimativa de produção para estas fibras no Brasil.
Quadro 4 - Produção de culturas de fibras lignocelulósicas no Brasil.
Produção Anual (mil toneladas)

Cultura

2004

2005

2006

2007

Juta (fibra)

2

6

4

6

Sisal (fibra)

199

207

248

215

Coco-da-baia*

2078

2079

1857

2017

*

Produção anual em milhões de frutos.
Fonte: SILVA et al., 2009.

O coqueiro (Cocos nucifera L) é uma das frutíferas mais difundidas
naturalmente no globo terrestre, ocorrendo em praticamente todos os continentes.
Em virtude desta dispersão e adaptabilidade, seu cultivo e sua utilização se dão de
forma expressiva em todo o mundo, como os mais variados produtos, tanto de forma
in natura quanto industrializada (ANDRADE et. al, 2004). O seu fruto, o coco, comum
e maduro, pesa cerca 1,0 a 1,5 kg e consiste de seis partes, de acordo com a Figura
5:
Figura 5 - Corte esquemático de um coco maduro.

Fonte: CALLADO E JÚNIOR, 2004.

- Epiderme: superfície externa lisa, sua cor varia dependendo da variedade e
maturidade da fruta;
- Mesocarpo fibroso: também chamado de cairo, é a parte intermediária, tem
aparência de “palha” e geralmente cor castanha;
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- Endocarpo: também chamado de cáscara, com mais ou menos 5 mm de
espessura tem cor negra, é muito duro e apresenta três costuras longitudinais mais
ou menos saliente, separando os três poros germinativos;
- Albumem: também chamado de amêndoa ou polpa, geralmente tem cor
branca brilhante com 1 ou 2 cm de espessura. Em sua extremidade imediatamente
após o endocarpo, existe uma fina película castanho escuro chamada de tegumento
seminal;
- Líquido opalescente: conhecido como água de coco, ocupa cerca de 3/4 do
volume da cavidade central;
- Embrião: semente germinativa, localizado no albúmen, abaixo de um dos
três poros germinativos.
A produção brasileira de coco, mesmo sendo pequena em relação aos países
asiáticos pelo fato do Brasil não produzir óleos, tem sido em torno de 900 milhões de
frutos anualmente, sendo a região NE responsável por quase 90% desde total. Esta
produção gera uma grande quantidade de resíduos que muitas vezes são
subaproveitados ou dispostos no meio ambiente de forma inadequada (SANTIAGO
et. al., 2005).
Atualmente, já existem algumas formas de aproveitamento do resíduo do
coco, dentre as quais se destacam: as fibras do mesocarpo, com os seus diferentes
comprimentos, servem para a produção de uma gama de produtos, como vestuário,
sacarias, almofadas, colchões, acolchoados para a indústria automobilística,
escovas, pincéis, cordas marítimas, cortiça isolante, xaxim (coxim) para o cultivo de
plantas etc. Já o endocarpo pode ser utilizado na produção de carvão ativado
(ANDRADE et. al., 2005).
O carvão ativado produzido a partir do endocarpo do coco, em geral é um
carvão bastante resistente mecanicamente devido a resistência mecânica do
endocarpo e apresenta um bom desenvolvimento de porosidade no processo de
ativação.
O termo 'Sisal' veio do nome do porto no estado de Yucatan, no México, a
partir do qual a fibra foi exportado pela primeira vez. Entre as mais de cem espécies
disponíveis no âmbito da família Agavaceae; Agave sisalana é a mais adequada
para usos têxteis de alto desempenho. É uma planta semi-perene, dos trópicos e
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sub-trópicos, já que as temperaturas ideais para cultivo estão acima de 25°C. Tem
um tempo de vida de 7a 10 anos, produz 200 a 250 folhas útéis para comercializável
durante todo o seu período produtivo. Cada folha contém uma média de cerca de
1000 fibras de cor branco-creme. As folhas de plantas, sisal, tem rendimento de
cerca de 4% do peso de fibras secas, Figura 6 (BASU et. al., 2012).
A produção brasileira de sisal é de cerca de 140.000 toneladas ano. O estado
da Bahia é a maior produtor desta cultura, com mais de 95% da produção da fibra
nacional. A importância do sisal para a economia do setor agrícola nordestino pode
ser analisada sob diversos aspectos, merecendo destaque a geração de renda e
emprego

para

um

contingente

de

aproximadamente

800

mil

pessoas,

proporcionando divisas para os Estados da Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte.
Diversos são os usos do sisal citados na literatura. O sisal é utilizado na confecção
de cordas, tapetes, sacos, vassouras, artesanato, acessórios e também como
componente automobilístico, pano para polimento, filtros, esteiras, sacos de café,
sacos de compras, etc (EMBRAPA, 2013).
O potencial destes resíduos para ser transformado num produto de valor
agregado foi explorado em alguns estudos em que foi utilizado na preparação de
fibras de carbono (CHEN et. al., 2005;. FU et. al, 1995, MESTRE at. Al., 2011).
Quimicamente sisal contém 78% de celulose, 8% lenhina, 10% de hemicelulose, 2%
de ceras, e 1% de cinzas em peso. Assim, ele pode ser utilizado como um precursor
para a preparação de carvão ativado (SENTHILKUMAR et al., 2013).
A fibra lignocelulósica Juta, Figura 7, é produzida a partir de plantas do
gênero Corchorus, espécie olitorius. Os países maiores produtores de juta são a
Índia (principalmente Bengala Ocidental), Bangladesh, China e Myanmar (ELBADRY
et al.,2012).
No Brasil, a cultura de juta (Corchorus Capsularis) tornou‑se uma das
principais atividades econômicas da população ribeirinha da região amazônica,
sendo fundamental para a fixação de milhares de famílias ao campo. A Juta
desenvolve-se bem em climas húmidos com temperaturas de 24 a 38º C e pode ser
plantada nas calhas dos rios, não provocando desmatamento, sendo que seu ciclo
de plantio leva seis meses e coincide com os períodos de cheia e vazante dos rios
(PIRES et. al., 2012).
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Figura 6 – Plantio, secagem e uso da fibra de sisal.

Fonte: EMBRAPA, 2013.

Figura 7 – Colheita e secagem da fibra de juta nas calhas dos rios amazônicos.

Fonte: EMBRAPA, 2013.

É uma das fibras vegetais mais importantes, a 2ª depois do algodão, devido
ao grande volume de produção e variedade de usos. Devido à importância
econômica regional desse tipo de cultura e da grande produção nacional, sua
utilização

em

compósitos

poliméricos

mostra‑se

como

uma

alternativa

economicamente viável e tem sido amplamente estudada por vários grupos de
pesquisa (ALBUQUERQUE E CARVALHO, 2007 apud PIRES et. al., 2012). Fibra de
juta contém matriz estável de celulose, hemicelulose e lignina, que consiste em
vários grupos funcionais ativos, tais como hidroxila, carbonila, e éter. Estas
características podem favorecer a produção de carvão ativado com estes materiais,
conferindo ao carvão ativado produzido características que melhorem sua
capacidade de adsorção (ELBADRY et al. 2012).
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Vimos que os precursores para a produção de carvão ativado: endocarpo do
coco, sisal e juta são alternativas de baixo custo e viáveis para serem utilizados no
processo de adsorção. Assim, estes materiais foram utilizados para a produção de
carvão ativado e posterior aplicação como adsorvente.
3.5 Adsorção de Malation e Metomil
O uso da adsorção para o tratamento de águas contaminadas com pesticidas
tem sido tema de estudo de diversos pesquisadores. Dentre os muitos pesticidas
estudados, o Malation e o Metomil têm se destacado, pois são pesticidas de uso
intenso e baixo custo. Nestes estudos, diversos adsorventes são utilizados,
entretanto o que mais se destaca e apresenta os melhores resultados é o carvão
ativado, produzido a partir de diversos tipos de precursores.
Chang e Lee (2012) estudaram o tratamento de uma solução contaminada
com Malation e observara que foi possível a remoção deste pesticida com
promissora eficiência, alcançando valores de remoção entre 48 e 72 miligramas de
Metomil por grama de carvão ativado usado na adsorção. Resultados semelhante
também foram obtidos por Ahmed et al. (2012), que avaliaram a remoção de Metomil
por adsorção em resíduos do processamento de fibras de algodão. Neste estudo, os
autores conseguiram obter valores de adsorção de Metomil entre 15 e 75 miligramas
de Metomil por grama de fibra usada na adsorção.
Para o Malation, diversos trabalhos também são citados na literatura. Entre
estes trabalhos, os apresentados por Pal e Vanjara (2001) e Gupta et al. (2002)
avaliaram a adsorção do Malation em argilas e cinzas de bagaço de cana e
obtiveram os seguintes resultados 2 a 16mg/g e 0,4 a 2,0mg/g respectivamente.
Jusho et al. (2011) também estudo a remoção do Malation, mas em carvão ativado.
Os resultados obtidos por estes autores mostram uma capacidade de remoção entre
0,5 e 2,0mg/g. Estes resultados mostram que para diferentes tipos de adsorvente a
capacidade de adsorção também pode variar.
A revisão da literatura apresentada neste capítulo abordou aspectos
relevantes referentes aos assuntos envolvidos neste trabalho. No capítulo seguinte
serão apresentados os materiais e métodos usados para alcançar os objetivos
propostos neste estudo da preparação à aplicação de adsorventes no tratamento de
água contaminada com interferentes endócrinos.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1Materiais
4.1.1 Carvão Ativado
Os carvões ativados usados neste estudo foram produzidos no Laboratório de
Produção e Aplicação de Adsorventes do CTEC/UFAL. As matérias-primas usadas
na produção dos carvões ativados foram resíduos da agroindústria, mais
precisamente aparas de sisal, aparas de juta e endocarpo do coco, que é a parte
lenhosa e mais dura da casca do coco.
O material foi adquirido na cidade de Maceió (AL) e posteriormente preparado
e caracterizado para ser usado na produção de carvão ativado. A preparação da
matéria-prima consistiu basicamente de uma trituração deste material com a
finalidade de reduzir e homogeneizar o tamanho das partículas do material. Após
esta etapa, o material foi armazenado para posterior uso durante todo o estudo.
4.1.2 Solução de Malation e Metomil
As substâncias usadas neste trabalho como poluentes foi o Malation e o
Metomil. Estas substâncias foram adquiridas em lojas de defensivos agrícolas e
tinham padrão comercial. As soluções destas substâncias foram preparadas a partir
da diluição das mesmas em água destilada com concentração em torno de 200mg/L
para o Malation e 125mg/L para o Metomil. As soluções foram usadas com o pH
original (malation pH=4 e Metomil pH=5) e a solução do Malation também foi usada
com outros dois valores de 2 e 10. Para a mudança do pH foram usadas soluções de
HCl e NaOH. A determinação da concentração das substâncias nas soluções foi
feita através da determinação do COT (carbono orgânico total) em um equipamento
TOC - VCSN Shimadzu.
4.2 Métodos
4.2.1 Produção do Carvão Ativado
O carvão foi produzido através da pirólise da matéria-prima em altas
temperaturas em uma atmosfera de nitrogênio. Nesta etapa, foi utilizada uma
unidade composta de um forno tubular com resistência elétrica, medindo 1000 mm
de altura por 80 mm de diâmetro interno. O forno possuía ainda um sistema de
aquecimento com controle PID, que possibilita a programação de todo o processo de
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aquecimento, com construção de rampas e patamares de aquecimento. Este tipo de
controle será de grande importância para o desenvolvimento do estudo, tendo em
vista que a temperatura e o tempo de aquecimento afetam diretamente as
características do carvão.O forno possuía ainda duas linhas de gases, uma para
alimentação de nitrogênio (N2) e outra para alimentação de dióxido de carbono
(CO2). Os gases usados foram fornecidos em cilindros e terão pureza comercial.
Para acondicionamento da matéria-prima no forno, foi usado um reator tubular
de aço inoxidável especial, que suporta altas temperaturas, medindo 1000 mm de
comprimento e 75 mm de diâmetro externo e volume total aproximado de 4L. O
reator possui ainda entradas para os gases na base e topo do mesmo.Acoplado ao
reator existe um sistema de tratamento dos gases gerado no processo de pirólise,
composto de um sistema de condensação antes dos gases de saída serem
descartados para o ambiente.
O procedimento de produção do carvão tinha início com o carregamento do
reator com a matéria-prima e posterior acondicionamento do reator no forno. Em
seguida iniciava-se a alimentação do nitrogênio (N2) de modo a manter a atmosfera
interna do reator inerte e concomitantemente com este procedimento, iniciava-se a
programação de aquecimento do forno, com um programa de rampa e patamar de
aquecimento pré-definido. Feita a programação, iniciava-se então o ensaio
propriamente dito. Ao final da programação o forno era desligado automaticamente,
a alimentação do N2 era interrompida e finalizava-se o ensaio. Após o resfriamento
do reator, o material era descarregado do mesmo, uma nova carga era alimentada e
todo o procedimento era repetido. Os ensaios para preparação do carvão ativado
foram realizados de acordo com as informações apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Condições dos ensaios de carbonização e ativação.
Material
Temperatura Rampa de
Patamar de
Patamar de
Precursor
de Ativação aquecimento Aquecimento Aquecimento
(°C)
(°C/min)
com N2 (h)
com CO2 (h)
Sisal
700
2
2
2

Agente
Ativante
CO2

Juta

700

2

2

2

Endocarpo

600

5

3

-x-

ZnCl2

do coco

450

5

3

-x-

H3PO4

Fonte: Dados da Pesquisa.
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A ativação do carvão foi realizada de duas formas, ativação física para os
carvões produzidos a partir do sisal e juta e ativação química para os carvões
produzidos a partir do endocarpo do coco. A ativação física foi realizada após a
preparação das amostras de carvão cujos precursores foram o sisal e a juta. O
carvão produzido foi ativado usando uma corrente de dióxido de carbono (CO 2), na
mesma unidade experimental que produziu o carvão. A ativação do carvão tem a
finalidade de modificar a sua estrutura porosa e com isso melhorar sua capacidade
de adsorção. O contato do dióxido de carbono com o carvão em altas temperaturas
provoca uma reação com o carbono presente na estrutura porosa do carvão
(Reação 1), modificando-a (RODRÍGUEZ-REINOSO e MARSH, 2006).

C  CO2  2CO

(1)

O procedimento de ativação do carvão tinha início após a etapa de
preparação do carvão (pirólise). Ao final do ciclo de carbonização, o fluxo de N 2 era
substituído por um fluxo de dióxido de carbono (CO 2), que era mantido por um
período predeterminado de acordo com a Tabela 1. Ao final da programação o forno
era desligado automaticamente, a alimentação do CO2 era interrompida e finalizavase o ensaio. Após o resfriamento do reator, o material era descarregado e um novo
ensaio era preparado. O carvão ativado produzido era pesado para determinar o
rendimento de produção e armazenado para posterior caracterização e utilização
nos ensaios de adsorção.
A ativação química consistiu da impregnação prévia do material carbonáceo
(precursor) com um agente químico ativante, seguido de tratamento térmico e
posterior lavagem do material obtido, com a finalidade de remover agentes químicos
remanescentes. Neste trabalho foram utilizados como agentes ativantes o cloreto de
zinco (ZnCl2) e o ácido fosfórico (H3PO4).
A ativação tinha início com a secagem do material precursor (endocarpo do
coco) em estufa a 105 °C por 24 h e em seguida impregnado com o agente ativante,
através da imersão deste material numa solução concentrada de cloreto de zinco ou
ácido fosfórico. A relação mássica usada entre o agente químico ativante e o
precursor foi de 2,5 vezes. A mistura solução de agente ativante e precursor era
mantida sob agitação constante numa temperatura de 80 °C por um período de 2 h,
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seguida de secagem em estufa a 105 °C por 24 h.
Após a impregnação, o material era carbonizado no forno tubular com
atmosfera inerte de nitrogênio (N2) em diferentes temperaturas e tempos. As
informações das condições de carbonização estão apresentadas na Tabela 1.
O material obtido na etapa de carbonização era posteriormente lavado com o
objetivo de remover agentes químicos remanescentes. No caso dos testes onde o
cloreto de zinco for utilizado a lavagem do material incluiu uma pré-lavagem do
mesmo com uma solução diluída de ácido clorídrico e posterior lavagem com água
destilada. Nos testes onde o material for obtido a partir da impregnação com o ácido
fosfórico apenas a lavagem com água destilada foi utilizada. Após a lavagem, o
carvão ativado produzido era pesado para determinar o rendimento de produção e
armazenado para posterior caracterização e utilização nos ensaios de adsorção.
4.2.2 Caracterização do Carvão Ativado
Os carvões ativados produzidos foram caracterizados com a finalidade de
determinar algumas de suas características química, físicas e texturais. A finalidade
de determinar as características dos carvões está relacionada ao fato de que estas
características

influenciam

diretamente

o

desempenho

dos

carvões

como

adsorventes.
A caracterização dos carvões ativados foi realizada a partir de métodos
amplamente divulgados e discutidos na literatura e abrangeu os seguintes pontos:
análise imediata para determinação do teor de carbono fixo e cinzas; pH no ponto de
carga zero (pHPZC); análise textura através da adsorção do nitrogênio (N2) a 77K
para determinação da área superficial específica, volume de poros e distribuição de
poros.
4.2.1.1 Análise Imediata
As determinações dos teores de carbono fixo e de cinzas nas amostras dos
carvões ativados produzidos foram realizadas tomando como base os métodos
apresentados na NBR8112.
4.2.1.2 pH no Ponto de Carga Zero
Os carvões ativados têm a característica de terem as propriedades de sua
superfície influenciada pelo pH de uma solução na qual o carvão é imerso
(DABROWISKI et al., 2005). O valor do pH da solução ao qual a concentração de
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sítios ativos protonados é igual à concentração de sítios ativos desprotonados, ou
seja, quando a carga global da superfície do carvão é nula, é chamado de pHPZC –
(pH no ponto de carga zero) (DANIEL, 2009). Assim, para valores de pH da solução
superiores ao pHPZC a carga da superfície é predominantemente negativa. Para
valores de pH inferiores ao pHPZC a carga da superfície é predominantemente
positiva (RADOVIC et al., 1997).
Para a determinação do pHPZC, três amostras de cada carvão ativado foram
avaliadas. Pesava-se 0,5 g de cada amostra em um frasco com tampa e adicionavase 5mL de água deionizada. O frasco era colocado em agitação por 48h em
temperatura ambiente. Ao fim deste período, era medido pH da solução e este pH
éra o pHPZC (MORENO-CASTILLA et al., 2000).
4.2.1.3 Propriedades Texturais
As propriedades texturais dos carvões produzidos, tais como, área superficial
específica, tamanho de poros, volume de poros e distribuição de poros, foram
determinadas por adsorção de nitrogênio a 77K em um equipamento ASAP 2020 Physisorption Analyzer da Micromeritics. As descrições dos métodos usados nestas
análises estão amplamente divulgadas na literatura como em Jankowska et al.
(1991), Marsh e Rodríguez-Reinoso (2006), Bansal e Goyal (2005) e Radovic (2008).
4.2.2 Ensaios de Adsorção
Os carvões ativados produzidos e caracterizados foram testados em ensaios
de adsorção em banho finito. Os ensaios tiveram como finalidade coletar dados
experimentais para a construção das curvas cinéticas e determinação da eficiência
de remoção do Malation e Metomil pelos carvões produzidos.
4.2.2.1 Cinética de Adsorção
Os ensaios cinéticos foram realizados em batelada em sistema de banho
finito. Um volume de 1L de uma solução contendo Malation ou Metomil, com
concentração de 200mg/L para o Malation ou 125mg/L para o Metomil foi colado em
um reator e mantido em agitação. À solução foi adicionada uma massa de 1g de
carvão ativado e iniciava-se a contagem do tempo de adsorção. Após o início do
ensaio, amostras eram retiradas em tempos pré-determinados para determinação da
concentração do poluente remanescente na solução. O ensaio teve um tempo de
duração de 48h. Os valores das concentrações determinados nos ensaios foram

42

usados para determinar a capacidade de adsorção dos carvões em função do tempo
e eficiência de remoção dos poluentes nos tempos de 24h e 48h através da
Equação 2. Este procedimento foi utilizado para todas as amostras de carvões
produzidas. Os dados experimentais obtidos nos ensaios cinéticos foram
comparados com modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda
ordem e Elovich, largamente utilizados para este fim na literatura em Ozacar e
Sengil (2005), Ho e McKay (1999a, 1999b) e Choy et al. (1999).
( )

(

)

(2)

Todos os ensaios cinéticos tiveram testes em branco, ou seja, na ausência do
adsorvente, com a finalidade de se verificar uma possível redução da concentração
dos poluentes por mecanismos adversos que não a adsorção. A disposição
esquemática do conjunto experimental para a produção, caracterização e os ensaios
de adsorção é mostrada na figura 8.
Figura 8 – Fluxograma das etapas de preparação e utilização do carvão ativado.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Todos os dados obtidos nos ensaios realizados foram avaliados e discutidos,
o os resultados obtidos são apresentados no capítulo a seguir.
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5 RESULTADOS
Os resultados obtidos neste trabalho serão apresentados em duas partes,
sendo a primeira relacionada à preparação e caracterização dos carvões ativados
produzidos e, a segunda parte relacionada ao uso destes carvões ativados como
adsorventes para remoção dos compostos Malation e Metomil presentes em
soluções aquosas, através de tratamento utilizando a adsorção em banho finito.
5.1 Caracterização dos Carvões Ativados
Os carvões ativados produzidos foram caracterizados com a finalidade de
determinar

algumas

de

suas

propriedades

químicas

e

texturais.

Nesta

caracterização foram determinadas como propriedades químicas o pH no ponto de
carga zero (pHPZC), teor mássico de carbono (%C) e teor de cinzas após combustão
das amostras em ar (%Cinzas). As propriedades texturais determinadas foram a
área superficial específica de BET (SBET), volume total dos poros (VTporos) e
distribuição do volume total dos poros em volume de microporos, volume de
ultramicroporos e volume de supermicroporos. Todas estas determinações seguiram
os métodos apresentados no item 4.
5.1.1 Caracterização Química
Os carvões foram produzidos por dois métodos diferentes e usando três tipos
de materiais precursores, sisal, juta e endocarpo do coco. A Tabela 2 apresenta o
rendimento obtido em cada amostra produzida.
Tabela 2 - Rendimento do carvão ativado produzido.
Carvão

Precursor

TA (ºC)

Ativante

Rendimento (%)

C600ZnCl2

Endocarpo do coco

600

ZnCl2

32,0

C450H3PO4

Endocarpo do coco

450

H3PO4

34,0

S700CO2

Fibra de sisal

700

CO2

22,0

J700CO2

Fibra de juta

700

CO2

25,0

Fonte: Dados da Pesquisa.

Estes resultados apresentam um rendimento entre 20% e 35%. Estes
rendimentos encontram-se na faixa de rendimentos típicos para carvões produzidos
com estes tipos de materiais precursores, encontrados na literatura como
apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Rendimento da produção de carvão ativado com vários precursores.
Fonte

Precursor

Rendimento (%)

Sisal

22,0

Juta

25,0

Endocarpo do coco

32,0 - 34,0

ANGIN (2013)

Semente de cereja

15,0 - 25,0

EL-HENDAWY et al.

Hastes de algodão

20,0 - 27,0

GUO et al. (2010)

Bambu

47,0

ZHAO et al. (2011)

Aparas de parreira

25,0

AKTAS et al. (2008)

Aparas de chá

35,0

Próprio Autor

(2009)

Fonte: Dados da Pesquisa.

Observa-se

também

nestes

resultados,

que

os

carvões

ativados

quimicamente apresentam um maior rendimento. Este fato está relacionado a
presença do agente químico ativante e a temperatura de ativação. Uma parte do
agente ativante fica retida no carvão formado, aumentando assim sua massa. O
efeito negativo da temperatura de ativação no rendimento da produção de carvão
ativado está relacionado ao fato de que em maiores temperaturas mais material
volátil é retirado do material precursor, diminuindo assim sua massa final o que leva
a uma diminuição da massa do carvão ativado produzido. Este resultado está bem
representado nas amostras produzidas, pois os carvões que apresentaram menor
rendimento foram os carvões produzidos por ativação física e em temperaturas mais
altas (ANGIN, 2013).
A Tabela 4 apresenta os resultados das determinações de teor de carbono
total, cinzas e pH no ponto de carga zero.
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Tabela 4 - Teor de carbono, cinzas e pHPZC dos carvões produzidos.
Carvão

Teor de C (%)

Cinzas (%)

pHPZC

C600ZnCl2

89,2

0,9

6,20

C450H3PO4

82,5

8,3

2,40

S700CO2

82,6

12,5

10,40

J700CO2

90,8

4,6

8,30

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os resultados apresentam um alto teor de carbono para todas as amostras,
acima de 80%. Este resultado é típico para o tipo de precursor usado, um resíduo
agrícola, no caso fibras sisal e juta e endocarpo do coco. Diversos autores
apresentam resultados semelhantes quando da produção de carvão ativado usando
como precursor outros resíduos agrícolas como resíduos de chá, casca de amêndoa
e resíduos de fibras têxteis conforme mostra a Tabela 5.
Tabela 5 - Teor de carbono e cinzas nos carvões ativados de vários precursores.
Autor

Teor C (%)

Teor de Cinzas (%)

Precursor

82,0

12,0

Sisal

90,0

4,0

Juta

82,0 - 89,0

1,0 - 9,0

Endocarpo do coco

ANGIN (2013)

67,0 - 83,0

-x-

Sementes de cereja

AKTAS et al. (2008)

66,0 - 79,0

4,4

Aparas de chá

78,0

-x-

Casca de amêndoa

76,0

-x-

Semente de damasco

72,0

-x-

Casca de avelã

75,0

-x-

Casca de nogueira

67,0 - 88,0

5,0 - 13,0

Fibra de linho

Próprio Autor

AYGUN et al. (2003)

WILLIAMS e REED
(2004)

Fonte: Dados da Pesquisa.
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A determinação da percentagem de cinzas permite quantificar a matéria
inorgânica do carvão, pois é o resultado da queima do carvão ativado em
temperaturas superiores a 900ºC na presença do ar. O teor de cinzas é muito
dependente da composição do precursor, podendo ter uma variação significativa
para diferentes precursores. Segundo Dabrowski et al., (2005) os teores de cinzas
de vários precursores de carvão ativado são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Teor de cinzas para diferentes precursores.
Precursor

Teor de Cinzas (%)

Madeira

0,3 a 1,2

Lenhite

5,6 a 6,0

Carvão betuminoso ou hulha

2,0 a 15,0

Carvão vegetal

2,0 a 15,0

Fonte: DABROWISK et al.,2005.

Os resultados apresentados na Tabela 4 para o teor de cinzas indicam
concordância com os valores da Tabela 6, uma vez que todos os precursores
usados são de origem vegetal. A temperatura de ativação e o agente ativante
também podem ter alguma influência o valor final do teor de cinzas, contudo com as
amostras produzidas não foi possível avaliar estas influências. Outro fator que
também interfere de forma importante no teor de cinzas é a presença de impurezas
no precursor, principalmente impurezas de caráter inorgânico.
O valor de pHPZC permite avaliar qualitativamente as características ácidas ou
básicas da superfície dos carvões ativados produzidos. Os resultados apresentados
na Tabela 4 mostram que dois carvões apresentam características ácidas e dois
carvões apresentam características básicas. Os carvões ácidos são os produzidos
por ativação química, uma vez que os agentes ativantes (ZnCl2 e H3PO4) têm
características ácidas, e em alguma medida transferem estas características para a
superfície dos carvões produzidos. Os carvões produzidos por ativação física,
usando como ativante o CO2, apresentam característica básica, bastante típica para
este tipo de ativação, como mostram os resultados apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7 - Valores de pHPZC para vários tipos de carvões ativados.
Autor

Precursor
Sisal

Próprio Autor

EL-HENDAWY et

Juta

Tipo de Ativação
CO2

pHPZC
10,4
8,3

Endocarpo do coco

H3PO4 / ZnCl2

2,4 / 6,2

Haste de algodão

H3PO4

4,5

Casca de amêndoa

CO2

8,1 - 10,8

Casca de café

CO2

9,6 - 11,8

al. (2009)
CARROTT at al.
(2011)
DIAZ_DIEZB et al.
(2008)
Fonte: Dados da Pesquisa.

A característica ácida ou básica da superfície de um carvão ativado é de
grande importância para sua aplicação como adsorvente. Esta característica
determina a capacidade que o carvão ativado tem de trocar íons durante o processo
de adsorção em fase líquida, uma vez que as espécies iônicas têm na interação
eletrostática o principal mecanismo de adsorção. Quando em soluções com pH
abaixo do pHPZC, a superfície do carvão estará positivamente carregada e
preferencialmente adsorvera com mais facilidade espécies iônicas negativas, e em
soluções com pH acima do pHPZC a superfície do carvão estará negativamente
carregada e preferencialmente adsorvera espécies iônicas positivas (CARROTT at
al., 2011; DIAZ-DIEZB et al., 2008).
As características químicas determinadas permitem uma avaliação geral das
amostras de carvão produzidas, o que possibilita uma melhor escolha das condições
a serem usadas nos testes de adsorção. Contudo, as características químicas
isoladamente não são suficientes para uma análise mais detalhada e segura do
desempenho do carvão ativado como adsorvente. Outras características, como as
texturais, também são de grande importância para a avaliação do carvão como
adsorvente. A determinação e avaliação destas características serão apresentadas
no item a seguir.
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5.1.2 Caracterização Textural
A caracterização textural das amostras de carvão ativado produzidas foi
realizada com base nas isotermas de adsorção de nitrogênio (N2) a 77K. Estas
isotermas foram obtidas em um equipamento ASAP 2020 - Physisorption Analyzer
da Micromeritics.
A Figura 8 mostra as isotermas de adsorção de nitrogênio (N2) a 77K das
quatro amostras de carvão ativado produzidas.
Figura 8 - Isotermas de N2.
700
600

3
N2 Adsorvido [cm /g]

500
S700CO2

400

J700CO2
C450H3PO4

300

C600ZnCl2

200
100

0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
P/P

0

Fonte: Dados da Pesquisa.

Observa-se nesta figura, uma diferença bastante significativa entre a
quantidade de N2 adsorvido pelas amostras de carvão produzidas a partir do
endocarpo do coco e ativado quimicamente em relação as amostra de carvão
produzidas a partir do sisal e juta e ativados fisicamente. Outra observação que pode
ser feita com base nesta mesma figura é que as isotermas dos carvões ativados
quimicamente apresentam uma curvatura mais suave, enquanto que nas isotermas
dos carvões ativados fisicamente a curvatura é mais fechada. Esta diferença no
formato da curva esta relacionada à distribuição de tamanho dos microporos. A
curvatura será mais acentuada caso a distribuição de microporos seja mais estreita e
menos acentuada caso a distribuição de microporos seja larga. A distribuição dos
poros será avaliada posteriormente.
Estas observações indicam características texturais bastante distintas entras
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as amostras produzidas quimicamente e fisicamente. Os carvões C450H3PO4 e
C600ZnCl2 apresentam uma alta quantidade de N2 adsorvida, indicando que estes
carvões apresentam uma alta porosidade e consequentemente uma grande área
superficial específica, enquanto que a baixa capacidade de adsorção de N 2 indica
que

os

carvões

consequentemente

S700CO2
uma

e

menor

J700CO2
área

apresentam

superficial

baixa

específica.

porosidade
Este

tipo

e
de

comportamento é bastante característico para carvões produzidos por ativação
química ou física, que pode ser constatado em diversos trabalhos encontrados na
literatura, como os apresentados por (DANIEL, 2009; ZUIN et al., 2011; NJOKU E
HAMEED, 2011).
As isotermas apresentadas na Figura 8 podem ser classificadas como sendo
do tipo I, segunda classificação da I.U.P.A.C. (SING et al., 1985). Este tipo de
isoterma se caracteriza pela presença de microporos no sólido adsorvente, e é muito
comum para carvões ativados. Observa-se ainda, nesta mesma figura, que as
isotermas dos carvões C450H3PO4 e C600ZnCl2 também apresentam característica
típica da isoterma tipo IV, indicando a presença de mesoporos no sólido adsorvente.
A isoterma do tipo IV indica a presença de mesoporos através da histerese, que é
representada pela não sobreposição das curvas de adsorção e dessorção de N2
mostradas na Figura 8.
A Figura 9 apresenta os vários tipos de isotermas padrão segundo a
I.U.P.A.C. (SING et al., 1985).
Figura 9 - Isotermas padrão

Fonte: SING et al., 1985.
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O melhor desempenho dos carvões ativados quimicamente em relação aos
carvões ativados fisicamente, em termos de adsorção de N 2, deve-se ao fato de que
os agentes químicos ativantes, em geral, são substâncias desidratantes que
influenciam na decomposição pirolítica da matéria-prima e inibe a formação de
alcatrão, proporcionando uma melhora nas características texturais dos carvões
produzidos. O ZnCl2 inicialmente degrada o material celulósico do precursor e na
carbonização acontece a desidratação, favorecendo a queima e aromatização da
estrutura do carvão com posterior formação da estrutura porosa.
Este comportamento alarga os espaços entre as camadas de carbono
proporcionando assim uma maior microporosidade do carvão e consequentemente
uma maior área superficial específica (NAMASAVAYAM E SANGEETHA, 2008 e
2006; NAMASAVAYAM et al., 2007). Comportamento semelhante ao apresentado
pelo ZnCl2 também acontece com o H2PO4 quando usado como agente ativante
(FIERRO et al., 2006; BUDINOVA et al., 2006). Assim, de forma geral, carvões
ativados quimicamente apresentam melhores características texturais do que carvão
ativados fisicamente, seja pelo uso do CO2 ou vapor de água (NAMASAVAYAM e
SANGEETHA, 2008 e 2006; NAMASAVAYAM et al., 2007; FIERRO et al., 2006;
BUDINOVA et al., 2006).
Ainda com relação as características texturais, vale observar que diferenças
nestas características também podem estar relacionas ao próprio material precursor,
pois o endocarpo do coco, o sisal e a juta apresentam diferenças entre si. Em
especial vale destacar que o endocarpo do coco é um material mais duro e denso,
enquanto que o sisal e a juta são mais leves e fibrosos. Entretanto, a avaliação da
influência das características dos precursores no carvão produzido não foi objeto de
avaliação neste estudo.
A Tabela 8 apresenta os valores obtidos para as características texturais dos
carvões produzidos, usando os dados das isotermas de adsorção de N2 a 77K.
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Tabela 8 - Propriedades texturais dos carvões produzidos.
Carvão

Propriedade

Método
D.R.

Método
α

S700CO2

J700CO2

ABET (m2g-1)

100

250

1620

1600

VTP (cm3g-1)

0,05

0,12

1,02

0,99

0,04

0,11

0,55

0,56

VMM (cm g )

0,01

0,01

0,47

0,43

Microporosidade (%)

80

91

54

57

VMT (cm3g-1)

0,04

0,10

0,54

0,65

VUP (cm3g-1)

0,04

0,09

0,11

0,02

VSP (cm3g-1)

0,00

0,01

0,43

0,63

VMM (cm3g-1)

0,01

0,02

0,48

0,34

Microporosidade (%)

80

83

53

66

VMT (cm3g-1)
3 -1

C450H3PO4 C600ZnCl2

VTP =Volume Total dos Poros; VMT =Volume de Microporos Total; VMM = Volume de Meso e
Macroporos; VUP = Volume de Ultramicroporos; VSP = Volume de Super Microporos.
Fonte: Dados da Pesquisa.

A área superficial específica, ABET, foi calculada a partir do método proposto
por Brunauer, Emmett e Teller, conhecido como método de BET. Este método tem
como base o uso de dados experimentais de isotermas de adsorção do N 2 no sólido
a ser avaliado (FIGUEIREDO E RIBEIRO, 2007).
Os resultados apresentados na Tabela 8 mostram que os carvões ativados
produzidos por ativação química apresentam valores de área superficial específica
em torno de 1600 m2g-1, muito superior aos valores obtidos para os carvões
produzidos por ativação física, que apresentaram áreas entre 100 e 250 m 2g-1. Estes
valores são típicos para os tipos de carvão produzidos, quando comparados com
valores encontrados na literatura. Estes resultados já são indicados na Figura 8, pois
os carvões que adsorvem uma maior quantidade de N 2 possuem uma maior área
superficial específica, tendo em vista que a área superficial específica e diretamente
proporcional a quantidade de N2 adsorvido. A literatura apresenta diversos trabalhos
com resultados para o cálculo da área superficial específica de carvões ativados. A
Tabela 9 apresenta alguns destes resultados, que apresentam semelhanças com os
resultados para os carvões produzidos neste trabalho.
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Tabela 9 - Valores de áreas superficiais específicas para carvões ativados
encontrados na literatura.
Autor

Precursor
Sisal

Próprio Autor

Juta

Ativação
CO2

Àrea (m2/g)
100,0
250,0

Endocarpo do coco

H3PO4 / ZnCl2

1620,0 - 1600,0

ZUIM et al., 2011

Casca de coco

CO2

772,0

NJOKU E

Sabugo de milho

H3PO4

1273,0

Juta

CO2

900,0

Juta

H2O

80,0 - 730,0

HAMEED, 2011
AHMED et al.,2013

Fonte: Dados da Pesquisa.

Como comentado anteriormente, a ação do agente ativante químico
proporciona um maior aparecimento de poros nos carvões produzidos, e este maior
número de poros leva ao aparecimento de uma maior área superficial específica.
Observa-se na Tabela 8, que o volume total de poros (VTP) nas amostras dos
carvões ativados quimicamente ficou na ordem de 10 a 20 vezes maior que nos
carvões ativados fisicamente. A alta área superficial específica em um sólido
adsorvente é uma característica importante, pois como a adsorção é um fenômeno
de superfície, esta característica pode levar o adsorvente a ter um melhor
desempenho quando usado.
O volume total de poros VTP representa a soma dos volumes de microporos,
mesoporos e macroporos, e foi determinado com relação a quantidade de N2
adsorvido em cada amostra na relação de P/P0 = 0,95 (FIGUEIREDO e RIBEIRO,
2007). A Tabela 8 apresenta os valores das distribuições dos volumes de poros
calculadas pelos métodos D.R. e α, usando para esse cálculo os dados das
isotermas de adsorção de N2 (FIGUEIREDO E RIBEIRO, 2007).
Os resultados da Tabela 8 indicam que todos os carvões produzidos
apresentam características de microporosidade, ou seja, um grande volume de
microporos em relação ao volume total de poros. A microporosidade das amostras
variou entre 54 e 91% quando calculada pelo método D.R. e entre 53 e 83% quando
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calculada pelo método α. A semelhança dos resultados obtidos para os dois
métodos utilizados, é um indicativo da validade dos métodos de cálculo.
O aparecimento de uma alta porcentagem de microporosidade em um carvão
ativado é um indicativo do desenvolvimento de um alto valor para a área superficial
específica, o que pode ser comprovado pelo valor das áreas obtidas para os carvões
C450H3PO4 e C600ZnCl2. Entretanto, apenas a microporosidade não é suficiente
para garantir o desenvolvimento de uma grande área superficial específica em um
carvão ativado. Observa-se na Tabela 8, que os carvões S700CO2 e J700CO2
apresentam alta microporosidade, entre 80 e 90% porem com uma pequena área
superficial específica, entre 100 e 250 m2g-1. Isto pode ser explicado pelo fato de que
apesar dos carvões apresentarem alta microporosidade, os mesmos apresentam um
baixo volume total de poros, o que impede o desenvolvimento de uma alta área
superficial específica no sólido adsorvente.
Os resultados obtidos nestas análises indicam que os carvões C450H 3PO4 e
C600ZnCl2 produzidos por ativação química apresentam características mais
favoráveis que os carvões S700CO2 e J700CO2 produzidos por ativação física, para
serem usados como adsorventes. Entretanto, a avaliação isolada das propriedades
texturais não é suficiente para garantir o bom desempenho de um carvão ativado. No
item a seguir serão discutidos os resultados obtidos nos ensaios de adsorção das
substâncias

contaminantes

avaliadas

usando

os

carvões

produzidos

e

caracterizados.
5.2 Ensaios de Adsorção
Os ensaios de adsorção foram realizados em sistema de banho finito, usando
um reator cilíndrico com agitação magnética constante com volume de 1 L de
solução. Os ensaios foram realizados com uma concentração de carvão de ativado
de 1 g/L e concentração do Malation de 200mg/L e do Metomil de 125mg/L. Estas
concentrações foram escolhidas pois são as concentrações usualmente utilizadas na
aplicação destes dois defensivos agrícolas.
Nos ensaios de adsorção, foram usadas soluções com pHs diferentes, com
valores de 2, 4 e 10 para os ensaios com Malation e pH 5 para os ensaios com
Metomil. Vale observar que as soluções com pH 4 para o Malation e pH 5 para o
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Metomil são as soluções originais, enquanto que as soluções de Malation com pHs 2
e 10 foram obtidas a partir da correção do ph original usando uma solução de ácido
clorídrico (HCl) ou hidróxido de sódio (NaOH).
Os ensaios realizados tiveram como finalidade obter dados para determinar a
eficiência global de remoção do Malation e Metomil bem como construção das
curvas da cinética de adsorção. Os ensaios permitiram determinar a eficiência de
remoção dos contaminantes em período de 24 e 48 horas de adsorção, usando
soluções com todos os pHs estudados, para as quatro amostras de carvão
produzidas. Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção para a eficiência de
remoção foram calculados usando a Equação 1 e representam médias de três
amostras para cada ensaio, e estão apresentados nas Tabelas 10 e 11 e Figuras 10
e 11.
Tabela 10 - Eficiência de remoção do Malation.
Eficiência de Remoção (%)
pH = 2,0

pH = 4,0

pH = 10,0

24h

48h

24h

48h

24h

48h

S700CO2

10,5

10,5

31,3

45,7

14,3

14,4

J700CO2

12,1

12,4

41,4

59,3

15,3

15,5

C450H3PO4

18,4

18,6

55,0

72,0

22,2

22,3

C600ZnCl2

22,8

23,5

55,2

73,4

22,3

23,1

Fonte: Dados da Pesquisa.

Tabela 11 - Eficiência de remoção do Metomil.
Eficiência de Remoção (%)
pH = 5,0
24h

48h

S700CO2

14,8

28,5

J700CO2

22,5

41,0

C450H3PO4

48,3

61,9

C600ZnCl2

53,7

67,0

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os resultados apresentados nas Tabelas 10 e 11 mostram valores de
eficiência de remoção variando entre 10% e 75% para o Malation independente do
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carvão ativado usado como adsorvente e pH da solução de Malation e eficiências de
remoção variando entre 14% e 67% para o Metomil independente do carvão ativado
usado como adsorvente. Estes valores indicam uma grande variação no
desempenho dos carvões ativados usados como adsorvente no tratamento destes
dois compostos.
Os resultados da Tabela 10, mostram que nos ensaios de adsorção do
Malation as maiores remoções foram obtidas em pH 4, enquanto que os resultados
obtidos em pH 2 e 10 apresentam uma significativa redução. A superfície dos
carvões ativados têm suas propriedades influenciadas pelo pH da solução a ser
tratada. Assim, para valores de pH da solução superiores ao pH PZC a carga da
superfície é predominantemente negativa. Para valores de pH inferiores ao pHPZC a
carga da superfície é predominantemente positiva.
Normalmente, é comum assumir que para pH < pKa a adsorção de
compostos orgânicos não ionizados não depende da carga superficial do carvão
ativado, enquanto que, para pH > pKa os compostos orgânicos estão dissociados e
a adsorção da sua forma iónica depende da carga da superfície (DABROWSKI et al.,
2005; RADOVIC et al., 1997; PODKOSCIELNY et al., 2006).
Entretanto, a avaliação da influência direta do pH na adsorção do Malation
não é bem clara, pois o Malation não dissocia-se em soluções aquosas e portanto
esta avaliação não deve ser tomada como referência, pois nesta condição a
adsorção não é afetada de forma significativa pela carga da superfície do carvão
ativado. Entretanto vale salientar que como o resultado variou significativamente
com a mudança do pH, é possível que este parâmetro esteja exercendo alguma
influência no processo de adsorção.
Nos testes com o Metomil, foram realizados ensaios apenas com o pH original
da solução, pH 5, impossibilitando assim a avaliação deste parâmetro na eficiência
de remoção do Metomil. Entretanto, como acontece com o Malation, o Metomil
também não se dissocia na faixa de pH utilizado nos ensaios de adsorção. Este
comportamento a princípio é um indicativo de que o pH não deve ter influência
significativa na adsorção do Metomil pelos carvões utilizados.
Para uma melhor avaliação do efeito do pH na adsorção do Malation e do
Metomil, seria necessário uma análise química da superfície dos carvões usados,
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contudo esta análise não foi realizada, impossibilitando assim uma avaliação mais
aprofundada do efeito do pH na adsorção. A eficiência de remoção do Malation e
Metomil são apresentados nas figuras 10 e 11, respectivamente.
Figura 10 - Eficiência de remoção do Metomil (C0 = 90mg/L).
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Figura 11 - Eficiência de remoção do Malation (C0 = 90mg/L).
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Figura 11 - Eficiência de remoção do Malation (C0 = 90mg/L) (continuação).
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Os resultados obtidos para a eficiência de remoção do Malation e do Metomil,
apresentados nas Figuras 10 e 11, mostram ainda que há uma diferença significativa
na eficiência de remoção entre os carvões S700CO2 e J700CO2 ativados fisicamente
e os carvões C450H3PO4 e C600ZnCl2 ativados quimicamente, sendo estes os com
melhores desempenhos. O melhor desempenho dos carvões ativados quimicamente
está relacionado às propriedades texturais destes carvões. Observa-se na Tabela 8
que os carvões C450H3PO4 e C600ZnCl2 apresentam áreas superficiais específicas
muito superiores aos carvões S700CO2 e J700CO2, proporcionando assim uma
maior quantidade de sítios ativos disponíveis para a retenção do Malation e Metomil
nos carvões C450H3PO4 e C600ZnCl2.
Os resultados apresentados nas Figuras 10 e 11 mostram ainda, que não
existe diferença significativa no desempenho quando comparados os carvões
ativados fisicamente e quimicamente entre si respectivamente. Os resultados
indicam que para os carvões ativados fisicamente com CO2, o fato dos precursores
terem sido diferentes, sisal e juta, não interferiu no rendimento dos mesmos. Assim,
estes precursores devem proporcionar carvões ativados com desempenho de
adsorção semelhantes.
Para os carvões ativados quimicamente, que foram produzidos a partir do
mesmo precursor, endocarpo do coco, os resultados também foram semelhantes,
independente do agente ativante, ácido fosfórico (H3PO4) ou cloreto de zinco (ZnCl2).
Estes resultados mostram que a escolha do agente ativante, para as condições
usadas, não causou diferença de desempenho dos carvões como adsorventes de
Malation e Metomil.
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Assim, avaliando os resultados das eficiências obtidas e apresentadas nas
Tabelas 10 e 11 e Figuras 10 e 11, observa-se que os carvões ativados fisicamente
(S700CO2 e J700CO2) apresentam um desempenho inferior, não sendo assim
indicados para o tratamento de águas contaminadas com Malation e Metomil. Os
mesmos resultados mostram ainda, que os carvões ativados quimicamente
(C450H3PO4 e C600ZnCl2) apresentam um desempenho satisfatório, com valores de
eficiência de remoção de até 70%.
Este desempenho confere a estes carvões a possibilidade e potencialidade
para serem usados como adsorventes no tratamento de águas contaminadas com
Malation e Metomil, nas condições em que este trabalho foi realizado. Entretanto,
vala salientar, que outras condições experimentais podem e devem ser avaliadas,
pois este rendimento pode ser melhorado em outras condições experimentais.
Os dados obtidos nos ensaios de adsorção foram utilizados para a construção
das curvas de cinética de adsorção. As curvas da cinética de adsorção representam
a variação da capacidade de adsorção do carvão ativado em função do tempo de
adsorção. Estas curvas foram construídas com dados obtidos em ensaios com
duração de 48 horas. A capacidade de adsorção q (mg/g) foi calculada através da
Equação 3 utilizando os dados obtidos nos ensaios de adsorção.
(

)

(3)

na qual C0 (mg/L)é a concentração inicial, Ct (mg/L) a concentração ao longo do
ensaio, Vs (L) o volume da solução e mc (g) a massa do carvão ativado. As Figuras
12 e 13 mostram as curvas com os dados experimentais da cinética de adsorção
para todos os ensaios de adsorção usando os carvões produzidos.
Figura 12- Cinéticas de adsorção do Metomil: C0 = 125mg/L; mc = 1,0g; Vs = 1,0L.
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Figura 13 - Cinéticas de adsorção do Malation: C0 = 200mg/L; mc = 1,0g; Vs = 1,0L.
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Observa-se nestas curvas que a capacidade máxima de adsorção do Malation
variou entre 15 e 120 mg/g e para o Metomil variou entre 15 e 67,5 mg/g. Esta
variação está relacionada ao tipo de carvão ativado usado para as duas substância
adsorvidas e, nos ensaios com Malation, que foram realizados em diferentes pH´s,
este parâmetro também pode estar exercendo alguma influência. Entretanto, como
discutido nos resultados obtidos para a eficiência de remoção, não é possível afirmar
com certeza a influência do pH nos resultados obtidos para as condições estudadas.
A Tabela 12 apresenta uma comparação entre as capacidades de adsorção
obtida com valores encontrados na literatura para diversas condições do processo
de adsorção.
Tabela 12 - Capacidade de adsorção.
Substância

Metomil

Malation

Autor

q (mg/g)

Próprio Autor

15,0 - 75,0

(AHMED et al., 2013)

40,0 - 60,0

(LEE E CHANG, 2012)

48,0 - 72,0

Próprio Autor

15,0 - 135,0

(PAL E VANJARA, 2001)

2,8 - 16,0

(AHMAD et al., 2011)

0,4 - 2,0

(GUPTA et al., 2002)

0,5 - 2,0

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os valores mostram que apesar das condições de adsorção serem diferentes,
os valores obtidos podem ser considerados satisfatórios, ficando sempre igual ou
acima dos valores encontrados na literatura para as duas substância testadas.
Os resultados obtidos para os carvões ativados quimicamente apresentaram
uma capacidade de adsorção superior aos carvões ativados fisicamente. Este
comportamento é semelhante e reafirma o comportamento encontrado para a
eficiência de remoção que indica que os carvões com maior área superficial
específica apresentam maior capacidade de retenção do Malation e Metomil durante
a adsorção. O conhecimento da capacidade de adsorção é essencial para a
aplicação de um adsorvente no tratamento de poluentes. Este parâmetro possibilita
fazer uma avaliação da quantidade de adsorvente a ser usado em um tratamento
bem como uma estimativa do tempo de operação da unidade de adsorção. Estas
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informações são de grande importância para uma avaliação da viabilidade técnica e
econômica do uso de um determinado tipo de adsorvente.
Os resultados experimentais obtidos para as curvas cinéticas foram avaliados
através de modelos cinéticos que são largamente utilizados na literatura. Os
modelos testados foram o de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e
Elovich. A Tabela 13 apresenta as equações dos modelos bem como a descrição
dos parâmetros dos modelos.
Tabela 13 - Modelos cinéticos.
Modelo

Equação

Parâmetros
qt: capacidade de adsorção no tempo t (mg.
g-1); t: tempo de adsorção (min);

Pseudo-primeira
(

[

Ordem

)]

qe: capacidade de adsorção no equilíbrio
(mg. g-1);
k1: constante de adsorção de pseudoprimeira ordem (min-1)
qt: capacidade de adsorção no tempo t (mg.
g-1);

Pseudo-segunda

t: tempo de adsorção (min); qe: capacidade
de adsorção no equilíbrio (mg g-1);

Ordem

k: constante de adsorção de pseudosegunda ordem (g.mg-1 min-1)
qt: capacidade de adsorção no tempo t (mg.
g-1)
[

(

Elovich
]

)

t: tempo de adsorção (min) e α: velocidade
de quimissorção inicial (mg.g-1.min-1).
β: cobertura da superfície do adsorvente e
energia de ativação de quimissorção (g.mg1

)

Fonte: Dados da Pesquisa.

A aplicação dos três modelos propostos mostrou que apenas o modelo de
Elovich apresentou um ajuste satisfatório aos dados experimentais obtidos. Desta
forma, apenas os resultados para o modelo de Elovich são apresentados.
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A falta de ajuste aos dados experimentais dos modelos de pseudo-primeira
ordem e pseudo-segunda ordem pode estar diretamente relacionada ao fato de que
os ensaios de adsorção ainda não terem alcançado o equilíbrio ao fim de 48 horas
além de terem uma cinética muito rápida no início da adsorção. Este comportamento
de adsorção rápida no início do processo e falta de equilíbrio até 48 horas de ensaio
pode ser observado nas Figuras 12 e 13.
O modelo de Elovich, por ter um caráter mais empírico, consegue uma melhor
adequação em condições de adsorção mais variadas. As Figuras 12 e 13 mostram
os dados experimentais e as curvas de ajuste ao modelo de Elovich para os ensaios
cinéticos. Os resultados mostram que de uma forma geral o modelo de Elovich
apresentou um ajuste satisfatório aos dados experimentais.
As Tabelas 14 e 15 mostram os parâmetros de ajuste e o coeficiente de
correlação para os ensaios de adsorção de Malation e Metomil.
Tabela 14 - Parâmetros de ajuste do modelo de Elovich para as cinéticas de
adsorção do Malation: C0 = 200mg/L; mc = 1,0g; Vs = 1,0L.
pH

2

4

10

Carvão

α

β

R2Ajustado

S700CO2

1,75

0,330

0,876

J700CO2

22,64

0,394

0,945

C600ZnCl2

76,34

0,215

0,982

C450H3PO4

9,87 x 107

0,362

0,989

S700CO2

1,17

0,080

0,802

J700CO2

1,75

0,065

0,769

C600ZnCl2

2,38

0,053

0,823

C450H3PO4

2,60

0,053

0,825

S700CO2

503,47

0,418

0,900

J700CO2

5206,48

0,460

0,845

C600ZnCl2

2,47 x 1024

1,317

0,862

C450H3PO4

4,24 x 1028

1,575

0,775

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Tabela 15 - Parâmetros de ajuste do modelo de Elovich para as cinéticas de
adsorção do Metomil: C0 = 125mg/L; mc = 1,0g; Vs = 1,0L.
pH

5

Carvão

α

β

R2Ajustado

S700CO2

0,36

0,241

0,702

J700CO2

0,52

0,162

0,718

C600ZnCl2

104,02

0,162

0,861

C450H3PO4

42,96

0,163

0,835

Fonte: Dados da Pesquisa.

Os parâmetros de ajuste mostram que o coeficiente de correlação ajustado
(R2) vaiou de 0,76 a 0,98 para o Malation e 0,70 a 0,86 para o Metomil. O coeficiente
de correlação R2 indica quanto da variabilidade dos dados experimentais o modelo
utilizado pode explicar. Os resultados apresentados nas Figuras 12 e 13 e Tabelas
14 e 15 mostram ainda, que a falta de ajuste aumenta para os ensaios que
aparentam não ter alcançado o equilíbrio ao fim de 48 horas de ensaio,
comportamento que é mais destacado nos ensaios realizados com pH 4 para o
Malation e pH 5 para o Metomil. Este comportamento mostra que como nos modelos
de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem o modelo de Elovich também é
influenciado pela falta de equilíbrio ao fim de 48 de ensaio, porém este efeito é
menos intenso.
O tempo para um sistema de adsorção alcançar o equilíbrio é dependente de
diversos parâmetros, com destaque para as interações entre a substância a ser
adsorvida e o adsorvente. Esta interação depende das propriedades químicas do
adsorvato e químicas e texturais do adsorvente. O fato de o equilíbrio não ter sido
alcançado de forma plena ao fim de 48 horas de ensaio, é um indicativo de que o
processo de adsorção tem como um dos seus mecanismos a difusão nos poros do
adsorvente, que em geral acontece de forma mais lenta. Assim, é possível que
modelos desenvolvidos a partir da teoria da difusão apresentem resultados mais
adequados.
Os ajustes realizados como o modelo de Elovich, possibilitam ainda fazer uma
comparação entre os resultados experimentais das capacidades de adsorção e os
valores das capacidades de adsorção previstos pelo modelo de Elovich. As Figuras
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14 e 15 mostram os resultados da comparação destes valores para os ensaios de
adsorção do Malation com pH 4 e Metomil com pH 5.
Figura 14 - Comparação entre os valores previstos pelo modelo de Elovich e
experimentais das capacidades de adsorção do Malation.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

Figura 15 - Comparação entre os valores previstos pelo modelo de Elovich e
experimentais das capacidades de adsorção do Metomil.
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Fonte: Dados da Pesquisa.

As figuras mostram que de uma forma geral há uma satisfatória concordância
entre o valor experimental e o valor previsto pelo modelo, pois os mesmos se
alinham próximo à reta diagonal com 45° das referidas figuras. Este comportamento
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é um indicativo de que o modelo de Elovich pode ser usado com satisfatória
segurança, para prever as capacidades de adsorção do Malation e Metomil pelos
carvões ativados produzidos nas condições de adsorção usadas.
A apresentação e discussão dos resultados mostram, que de uma forma
geral, os carvões ativados produzidos têm potencialidade para serem usados como
adsorventes no tratamento dos poluentes Malation e Metomil, com desempenho
considerado satisfatório quando comparados com estudos similares encontrados na
literatura.
Vale destacar ainda, que neste estudo não foram abordados alguns pontos
que podem ser relevantes para a avaliação do desempenho dos carvões produzidos.
Neste sentido é recomendável a ampliação deste estudo com ênfase nas
características química dos carvões e novos testes de adsorção.
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6 CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos e da discussão apresentada, pode-se concluir
que os objetivos propostos neste estudo foram satisfatoriamente alcançados, pois os
métodos e avaliações utilizadas permitiram a obtenção de dados referentes a
produção e caracterização dos carvões ativados bem como seus desempenhos
como adsorventes no tratamento da água contaminada com Malation e Metomil.
Assim, as conclusões específicas para os pontos estudados são:
a) Os carvões ativados produzidos apresentaram um rendimento em massa
entre 20% e 30%, sendo os carvões ativados quimicamente os que
apresentaram melhor rendimento os ativados quimicamente;
b) Os carvões ativados quimicamente apresentaram caráter ácido com pH entre
2,0 e 6,0, enquanto que os carvões ativados fisicamente apresentaram
caráter básico com pH entre 8,0 e 10,0;
c) O teor de carbono fixo ficou entre 80,0 e 90,0% para os carvões produzidos,
não apresentando grande variação com relação ao método de ativação
usado;
d) Os carvões ativados quimicamente apresentaram uma maior área superficial
específica em torno de 1600 m2g-1, enquanto que os carvões ativados
fisicamente apresentaram uma área superficial específica entre 100 e 250
m2g-1;
e) Todos os carvões ativados produzidos apresentaram características de
microporosidade, com valores entre 53 e 83%, sendo os carvões ativados
fisicamente os mais microporosos;
f) A eficiência global de remoção do Malation ficou entre 10 e 70% enquanto
que para o Metomil a eficiência ficou entre 14 e 61%;
g) Os melhores resultados para remoção do Malation e Metomil foram
alcançados em ensaios com pH da solução de 4,0 e 5,0 respectivamente, que
são os valores de pH da solução original;
h) A capacidade de adsorção variou de 15 mgg-1 a 135 mgg-1 para o Malation e
de 15 mgg-1 a 75 mgg-1 para o Metomil, sendo os melhores resultados obtidos
com os carvões ativados quimicamente;

67

i) Os dados obtidos para a cinética de adsorção não apresentaram ajuste aos
modelos de pseu-primeira ordem e pseudo-segunda ordem, sendo ajustados
apenas pelo modelo cinético de Elovich, com coeficientes de correlação
ajustado (R2) entre 0,76 a 0,98 para o Malation e 0,70 a 0,86 para o Metomil;
j) Os carvões ativados produzidos e testados apresentam potencialidade para
serem usados como adsorventes no tratamento de água contaminada com
Malation ou Metomil, sendo os carvões C450H3PO4 e C600ZnCl2 ativados
quimicamente os que apresentaram os melhores desempenhos.
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7 SUGESTÕES
Cientes das dificuldades que envolvem a produção de carvão ativado usando
um resíduo agrícola com características texturais, físicas e químicas reprodutíveis, e
com a finalidade de contribuir com trabalhos experimentais futuros na produção de
carvão ativado e seu uso no tratamento de água contaminada com defensivos
agrícolas, sugere-se:
a) Usar novos resíduos agrícolas como precursores para a produção do carvão
ativado;
b) Ampliar a caracterização química do carvão ativado produzido, em especial
as propriedades químicas da superfície do carvão ativado;
c) Realizar novos ensaios de adsorção com outros defensivos agrícolas para
avaliar o desempenho dos carvões produzidos;
d) Avaliar a aplicação de outros modelos cinéticos, em especial modelos
difusivos, aos resultados obtidos nos ensaios de adsorção;
e) Fazer um estudo de viabilidade econômica desde o reaproveitamento do
resíduo agrícola para a produção do carvão ativado até o uso deste carvão.

69

REFERÊNCIAS
AHMED, J.; HARTINI, W. J. H.; NORA’AINI, A.; endut, A.. Study on the removal of
pesticide in agricultural run off by granular activated carbon. Bioresource
Technology. P. 102. 5312–5318. 2012.
AHMED, M. H. EL-GEUNDI, M. S.; NASSAR, M. M.; FARRAG, T. E.. Methomyl
adsorption onto Cotton Stalks Activated Carbon (CSAC): equilibrium and
process design. The 3rd International Conference on Sustainable Future for Human
Security Procedia Environmental Sciences 17, p. 630–639, 2013.
AKTAS, Z.; OZMAK, M.; YAGMUR, E.. A novel method for production of
activated carbon from waste tea by chemical activation with microwave energy.
Fuel 87, p. 3278–3285, 2008.
ALI, I.; ASIM, M.; KHAN, T. A.. Low cost adsorbents for the removal of organic
pollutants from wastewater. Journal of Environmental Management. P.113, 170183, 2012.
ALVES, C.; FLORES, L. C.; CERQUEIRA, T. S.; TORALLES, M. B. P.. Exposição
ambiental a interferentes endócrinos com atividade estrogênica e sua
associação com distúrbios puberais em crianças. Caderno de Saúde Pública.
Rio de Janeiro, 23 (5), p.1005-1014, 2007.
ANAYA, A. J. R.; RO´DENAS, M. A. L.; DE LECEA, S. M.; SOLANO, A. L..
Hydrothermal and conventional H3PO4 activation of two natural bio-fibers.
Carbon 50 (9), p. 3158-3169, 2012.
ANDRADE, A. M.; PASSOS, P. R. A.; MARQUES, L. G. C.; OLIVEIRA, L. B.;
VIDAURRE, G. B.; ROCHA, J. D. S.. Pirólise de resíduos do coco-da-baía (cocos
nucifera linn) e análise do carvão vegetal. R. Árvore, Viçosa-MG, 28 (5), p.707714, 2005.
ANGIN, D.. Production and characterization of activated carbon from sour
cherrystones by zinc chloride. Fuel, in press, 2013.
AYGUN, A.; YENISOY-KARAKAS, S.; DUMAN, I.. Production of granular
activated carbon from fruit stones and nutshells and evaluation of their
physical, chemical and adsorption properties. Micropore and Mesopore Materials.
66, p. 189–95, 2003.
AYOTAMUNO, M.J., KOGBARA, R.B., OGAJI, S.O.T., PROBERT, S.D.. Petroleum
contaminated ground-water: Remediation using activated carbon. Applied
Energy 83, p. 1258–1264, 2006.
BANSAL, R.C.; GOYAL, M.. Activated Carbon Adsorption, New York, Taylor &
Francis, 472 p., 2005.

70

BASU, G.; ROY, A. N.; SATAPATHY, K. K.; ABBAS, S. K. M. D. J.; MISHRA, L.;
CHAKRABORTY, R.. Potentiality for value-added technical use of Indian sisal.
Industrial Crops and Products 36, p. 33–40, 2012.
BILA, D.M.; DEZOTI, M.. Desreguladores endócrinos no Meio Ambiente: Efeitos
e Consequencias. Quimica Nova, Vol. 30, No. 3, p. 651-666, 2007.
BIRKETT, J.W.; LESTER, J. N.. Endocrine disrupters in wastewater and sludge
treatment processes. CRC Press LLC, Londres, p. 285, 2003.
BLINOV, V.; VOLCHEK, K.; KUANG, W.; BROWN, C. E.; BHALERAO, A.. TwoStage Decontamination of Organophosphorus Compounds on Sensitive
Equipment Materials. Industrial and Engineering Chemistry Research. 52 (4), p.
1405-1413, 2013.
BONNER, M. R.; COBLE, J.; BLAIR, A.. Malathion exposure and the incidence of
cancer in the agricultural health study. American Journal of Epidemiology 166 (9),
p. 1023–1034, 2007.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gabinete de Ministro. Portaria no. 2914, de 12 de
dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário
Oficial da União, Brasília DF, Seção 1, p.39, 2011.
BUDINOVA, T.; EKINCI, E.; YARDIM, F.; GRIMM, A.; BJORNBOM, E.; MINKOVA,
V.; GORANOVA, M.. Characterization and application of activated carbon
produced by H3PO4 and water vapor activation. Fuel Processing Technology. 87,
p. 899–905, 2006.
CAMPBELL, M.K.. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed Editora, 3ª ed., 2000.
CARROTT, M. M. L. R.; NABAIS, J. M. V.; LAGINHAS, C. D. C.; CARROTT, P. J.
M..Production of activated carbons from almond shell. Fuel Processing
Technology 92 p. 234–240, 2011.
CDW - HEALTH CANADA. Water Quality. reports and publications. Guidelines for
Canadian drinking water quality. Disponível em http://www.hc-sc.gc.ca/ewhsemt/pubs/water-eau/sum_guide-res_recom/intro-eng.php. Acesso em 03/06/2013.
CHANG, C.; LEE, C.. Adsorption behavior of pesticide methomyl on activated
carbon in a high gravity rotating packed bed reactor. Water Research. 46, p.
2869-2880, 2012.
CHANG, H.; CHOO, K.; LEE, B.; CHOI, S..The methods of identiﬁcation, analysis,
and removal of endocrine disrupting compounds (EDCs) in water. Journal of
Hazardous Materials. 172, 1–12, 2009.

71

CHEN, S.; LIU, J.; ZENG, H.. Structure and antibacterial activity of silver
supporting activated carbon fibers. Journal of Materias Science. 40, p. 6223–
6231, 2005.
CHOY, K.K.H.; MCKAY, G.; PORTER, J.F.. Sorption of acid dyes from effluents
using activated carbon. Resources, Conservation and Recycling. 27, p. 57-71,
1999.
DABROWSKI, A., PODKOSCIELNY, P., HUBICKI, Z., BARCZAK, M.. Adsorption of
phenolic compounds by activated carbon—a critical review. Chemosphere. 58,
p. 1049–1070, 2005.
DANIEL, C. I. L.. Remoção de fenol em solução aquosa por adsorção em carvão
ativado. Dissertação de Mestrado. Departamento de Química, Faculdade de Ciência
e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, p.154, Lisboa, Portugal, 2009.
DÍAZ-DÍEZB, M. A.; NABAIS, J. M. V.; NUNES, P.; CARROTT, P. J. M.; CARROTT,
M. L. R.; GARCÍA, M.. Production of activated carbons from coffee endocarp by CO2
and steam activation. Fuel Processing Technology 89, p. 262 – 268, 2008.
DIPANFILO, R.; EGIEBOR, N.O.. Activated carbon prodution from synthetic
crude coke. Fuel Processing Technology. 46, p. 157-169, 1996.
EDWARDS D.. Registration eligibility decision for malathion. In: US
Environmental Protection Agency - Prevention, Pesticides and Toxic Substances.
Washington, D.C.: EPA, Vol. 9, 2006.
EL-HENDAWY, A. A.; GIRGIS, B. S.; SMITH, E.; LOUIS, M. M.. Pilot production of
activated carbon from cotton stalks using H3PO4. Journal of Analytical and
Applied Pyrolysis. 86, P. 180-184, 2009.
ELBADRY, E. A.; ALY-HASSAN, M. S.. Mechanical Properties of Natural Jute
Fabric/Jute Mat Fiber Reinforced Polymer Matrix Hybrid Composites. Advances
in Mechanical Engineering. Article ID 354547, 12 pages, 2012.
ELOBEID, M. A.; ALLISON, D. B.. Putative environmental-endocrine disruptors
and obesity: a review. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes & Obesity. 15,
403–408, 2008.
EMBRAPA:
Cultivo
do
Sisal.
Disponível
em:
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Sisal/CultivodoSisal/inde
x.html. Acessado em: 03/06/2013.
EU COUNCIL. Directive on the Quality of Water Intended for Human Consumption,
2000/60/EC, European Union, Brussels 2000.
FIERRO, V.; TORNE-FERNANDEZ, V.; CELZARD, A.. Kraft lignin as a precursor
for microporous activated carbons prepared by impregnation with ortho-

72

phosphoric acid: Synthesis and textural characterisation. Microporous and
Mesoporous Materials. 92, p. 243–250, 2006.
FIGUEIREDO, J. L.; RIBEIRO, F. R.. Catálise heterogênea. 2ª Edição. Fundação
Calouste Gulbenkian. Lisboa, 2007.
FOUAD, D. M.; MOHAMED, M. B.. Malathion-Induced Surface Coupling with
Gold Nanoparticles. Plasmonics. 8, p.937-941, 2013.
FU, R.; ZENG, H.; LU, Y.; LAI, S.Y.; CHAN, W.H.; The reduction of Pt(IV) with
activated carbon fibers – an XPS study. Carbon. 33, p. 657–661, 1995.
GASPARI, L.; SAMPAIO, P.; AUDRAN, D. R. F.; ORSINI, M., NETO, J. B.; SULTAN,
C. High prevalence of micropenis in 2710 male newborns from an intensive-use
pesticide area of Northeastern Brazil. International Journal of Andrology. 35, p.
253–264, 2012.
GHISELLI, G.; JARDIM, W. F.. Interferentes Endócrinos no Ambiente. Química
Nova. Vol. 30, No. 3, 695-706, 2007.
GONZALEZ-CURBELO, M. A.; HERRERA-HERRERA, A. V.; HERNANDEZBORGES, J.; RODRIGUEZ-DELGADO, M. A.. Analysis of pesticides residues in
environmental water samples using multiwalled carbon nanotubes dispersive
solid-phase extraction. Journal of Separation Science. 36 (3), p. 556–563, 2013.
GUANGGANG, X.; DIQIU, L.; JIANZHONG, Y.; JINGMIN, G.; HUIFENG, Z.;
MINGAN, S.; LIMING, T.. Carbamate insecticide methomyl confers cytotoxicity
through DNA damage induction. Food and Chemical Toxicology. 53, p. 352–358,
2013.
GUO, L.; WANG, P.; ZHENG, T.; LIU, Q. S.. Preparation and characterization of
activated carbon from bamboo by microwave-induced phosphoric acid
activation. Industrial Crops and Products. 31 P. 233–238, 2010.
GUPTA, V. K.; JAIN, C. K.; ALI, I.; CHANDRA, S.; ARGAWAL, S.. Removal of
lindane and malathion from wastewater using bagasse fly ash - a sugar
industry waste. Water Research. 36 p. 2483-2490, 2002.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E.. Introduction to Endocrinology. Textbook of Medical
Physiology. 11th ed., chap. 74, Elsevier 2006.
HO, Y.S.; MCKAY, G.. A kinetic study of dye sorption by biosorbent waste
product pith. Resources Conservation and Recycling. 25, p. 171-193, 1999a.
HO, Y.S.; MCKAY, G.. Pseudo-second order model for sorption processes. Process
Biochemistry. 34, p. 451-465, 1999b.
HU, C.; HE, M.; CHEN, B.; HU, B.. A sol–gel polydimethylsiloxane/polythiophene

73

coated stir bar sorptive extraction combined with gas chromatography-ﬂame
photometric detection for the determination of organophosphorus pesticides in
environmental water samples. Journal of Chromatography A .1275, p. 25–31,
2013.
JANKOWSKA,H., SWIATKOWSKI,A. and CHOMA,J.. Active Carbon. New York,
Ellis Horwood, 280 p., 1991.
JENA, P. R.; BASU, J. K.; DE, S.. A generalized shrinkin core model for
multicomponent batch adsorption processes. Chemical Engineering Journal. 102
(3), p. 267–275, 2004.
JUSHO, A.; HARTINI, W. J. H.; ALI, N.; ENDUT, A.. Study on the removal of
pesticide in agricultural run off by granular activated carbon. Bioresource
Technology 102, p. 5312-5318, 2011
KANG, E.; IQBAL, K.; TRAN, D. A.; RIVAS, G. E.; SINGH, P.; PFEIFER, G. P.;
SZABÓ, P. E.. Effects of endocrine disruptors on imprinted gene expression in
the mouse embryo. Epigenetics. 6 (7), p. 937-950, Landes Bioscience, 2011.
KARR, C.J.; ROBERTS, J.R.; PAULSON, J.A.; BROCK-UTNE, A.C.; BLUMBERG,
H.L,; CAMPBELL, C. C.; LANPHEAR, B.P.; WRIGHT, R.O..Pesticide Exposure in
Children. COUNCIL ON ENVIRONMENTAL HEALTH. Pediatrics 130 (6), p. e1757e1763, 2012.
KOUTROS, S.; FREEMAN, L. E. B.; LUBIN, J. H.; HELTSHE, S. L.; ANDREOTTI,
G.; BARRY, K. H.; DELLAVALLE, C. T.; HOPPIN, J. A.; SANDLER, D. P.; LYNCH,
C. F.; BLAIR, A.; ALAVANJA, M. C. R.. Risk of total and aggressive prostate
cancer and pesticide use in the agricultural health study. American Journal of
Epidemiology 177 (1), p. 59-74, 2013.
LAL, B.; SARANGA, M. K.; KUMAR, P.. Malathion exposure induces the
endocrine disruption and growth retardation in the catﬁsh, Clarias batrachus
(Linn). General and Comparative Endocrinology. 181, p. 139–145, 2013
LIMOUSIN, G.; GAUDET, J.-P.; CHARLET, L.; SZENKNECT, S.; BARTHE, V.;
KRIMISSA, M.. Sorption isotherms: A review on physical bases, modeling and
measurement. Applied Geochemistry. 22, p. 249–275, 2007.
MARSH, H.; RODRÍGUEZ-REINOSO, F.. Activated Carbon, Elsevier, 536 p., 2006.
MCARDLE, W.D., KATCH, F.I., KATCH, V.L.. Fisiologia do Exercício: Energia,
Nutrição e Desempenho Humano. 5ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara
Koogan, p. 1111, 2003.
MCKINLAY, R.; PLANT, J.A.; BELL, J.N.B.; VOULVOULIS. N.. Endocrine
disrupting pesticides: Implications for risk assessment. Environment
International. 34, p. 168–183, 2008.

74

MEEKER, J. D.. Exposure to environmental endocrine disrupting compounds
and men’s health. Maturitas. 66, p. 236–241, 2010.
MESTRE, A. S.; BEXIGA, A. S.; PROENÇA, M.; ANDRADE, M.; PINTO, M. L.;
MATOS, I.; FONSECA, I. M.; CARVALHO, A. P.. Activated carbons from sisal
waste by chemical activation with K2CO3: Kinetics of paracetamol and
ibuprofen removal from aqueous solution. Bioresource Technology. 102, p. 8253–
8260, 2011.
MEYER, A.; SARCINELLI, P. N.; MOREIRA, J. C.. Estarão alguns grupos
populacionais brasileiros sujeitos à ação de disruptores endócrinos? Caderno
de Saúde Pública, Rio de Janeiro 15 (4), p.845-850, 1999.
MNIF, W.; HASSINE, A. I. H.; BOUAZIZ, A.; BARTEGI, A.; THOMAS, O.; ROIG, B..
Effect of Endocrine Disruptor Pesticides: A Review. International. Journal of
Environment Research Public Health 8, p. 2265-2303, 2011.
MORENO, J.C. P.; GIRALDO, L.. Study of activated carbons by pyrolysis of
cassava peel in the presence of chloride zinc. Journal Analitycal Applied
Pyrolysis. 87, p. 288–290, 2010.
MORENO-CASTILLA, C.; LÓPEZ-RAMON, M. V.; CARRASCO-MARÍN, F..
Changes in surface chemistry of activated carbons by wet oxidation, Carbon
38, p. 1995–2001, 2000.
NAMASAVAYAM, C.; SANGEETHA, D.. Aplication of coconut coir pith for the
removal of sulfate and other anions from water. Desalination. 219 (1), 2008.
NAMASAVAYAM, C.; SANGEETHA, D.. Removal and recovery of vanadium (V)
by adsorption onto ZnCl2 activated carbon: Kinetics and isotherms. Adsorption.
12 (103), 2006.
NAMASAVAYAM, C.; SANGEETHA, D.; GUNASEKARAN, R.. Removal de anions,
Heavy metals, organics and dyes from water by adsorption onto a new
activated carbon from Jatropha Husk, an agro-industrial solid waste. Trans
IChemE, Part B, Process Safety and Environmental Protection. 85 (B2), 2007.
NJOKU, V. O.; HAMEED, B. H.. Preparation and characterization of activated
carbon from corncob by chemical activation with H3PO4 for 2,4dichlorophenoxyacetic acid adsorption. Chemical Engineering Journal.173, p.
391–399, 2011.
NOROOZI, B.; SORIAL, G. A.. Applicable models for multi-component
adsorption of dyes: A review. Journal of Environmental Sciences. 25 (3), p.
419–429, 2013.
NTULI, V.; HAPAZARI, I.. Sustainable waste management by production of

75

activated carbon from agroforestry residues. South Africac Journal of Science.
109 (1/2), p. 1-6, 2013.
OZACAR, M; SENGIL, I. A.. A kinetic study of metal complex dye sorption onto
pine sawdust. Process Biochemistry. 40, p. 565-572, 2005.
PAL, O. R.; VANJARA, A. K.. Removal of malathion butachlor from aqueous
solution by clays and organoclays. Separation and Purification Technology. 24, p.
167-172, 2001.
PINHEIRO, A. DA S.; MARCOS, R.; KRAISCH, R.. Presença de pesticidas em
águas superficiais e subterrâneas na bacia do Itajaí-SC. REGA. Vol. 7, no 2, p.
17-26, 2010.
PIRES, E. N.; MERLINI, C.; AL-QURESHI, H. A.; SALMÓRIA, G. V.; BARRA, G. M..
O. Efeito do Tratamento Alcalino de Fibras de Juta no Comportamento
Mecânico de Compósitos de Matriz Epóxi. Polímeros. 22 (4), p. 339-344, 2012.
PODKOSCIELNY, P.; NIESZPOREK, K.; SZABELSKI, P.. Adsorption from
aqueous phenol solutions on heterogeneous surfaces of activated carbons—
Comparison of experimental data and simulations. Colloids and Surfaces A:
Physicochemistry Engineering Aspects. 277, p. 52–58, 2006.
PRAUCHNER, M. J.; REINOSO, F. R..Chemical versus physical activation of
coconut shell: A comparative study. Microporous and Mesoporous Materials.
152, p. 163–171, 2012.
RAAFAT, N.; ABASS, M. A.; SALEM, H. M.. Malathion exposure and insulin
resistance among a group of farmers in Al-Sharkia governorate. Clinical
Biochemistry. 45, p. 1591–1595, 2012.
RADOVIC, L. R., SILVA, I. F., UME, J. I., MENÉNDEZ, J. A., LEON Y LEON, C. A.,
SCARONI, A. W.. An experimental and theoretical study of the adsorption of
aromatics possessing electronwithdrawing and electron-donating functional
groups by chemically modified activated carbon. Carbon 9, p. 1339-1348, 1997.
RADOVIC, R.L.. Chemistry and Physics of Carbon. New York, CRC Press, 244 p.,
2008.
RODRÍGUEZ-REINOSO, F.; MARSH, H.. Activated Carbon. Elsevier, 536 p., 2006.
SALICE, C. J.; KIMBERLY, D. A.. Environmentally relevant concentrations of a
common insecticide increase predation risk in a freshwater gastropod.
Ecotoxicology. 22, p. 42–49, 2013.
SANTIAGO, B. H.S.; FRANÇA, G. H. C.; FERNADES, R.; SELVAM, P. V. P.. Estudo
de viabilidade tecno-economica preliminar para produção de carvão ativado no
brasil a partir dos resíduos do coco: estudo comparativo de cenários de

76

produção. Revista Analitica, 17, 2005.
SELMI, S.; EL-FAZAA, S.; GHARBI, N.. Oxidative stress and cholinesterase
inhibition in plasma, erythrocyte and brain of rats’ pups following lactational
exposure to malathion. Environmental toxicology and pharmacology. 34, p. 753–
760, 2012.
SENTHILKUMAR, T.; RAGHURAMAN, R.; MIRANDA, L. R.. Parameter
Optimization of Activated Carbon Production from Agave sisalana and Punica
granatum Peel: Adsorbents for C.I. ReactiveOrange 4 Removal from Aqueous
Solution. Clean – Soil, Air, Water, 41 (8), 2013.
SHATALOV, V.; BREIVIK, K.; BERG, T; DUTCHAK, S.; PACYNA, J.. Persistent
organicpollutants, Ch. 8, EMEP Assessment Part I European Perspective. In:
Lövblad, , 2004
SILVA, R.; HARAGUCHI, S. K.; MUNIZ, E. C.; RUBIRA, A. F.. Aplicações de fibras
lignocelulósicas na química de polímeros e em compósitos. Química Nova, 32
(3), p. 661-671, 2009.
SING, K. S. W.; EVERETT, D. H.; HAUL, R. A. W.; MOSCOU, L.; PIEROTTI, R. A.;
ROUQUEROL, J.; SIEMIENIEWSKA, T.. Reporting physisorption data for
gas/solid systems with special reference to the determination of surface area
and porosity. Pure & Applied Chemistry. 57 (4), p. 603—619, 1985.
SUAREZ, F. G.; MARTINEZ, A. A.; TASCON, J.M.D.. Pyrolysis of apple pulp:
chemical activation with phosphoric acid. Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis. 63, p. 283, 2002.
TAHAR, A.; CHOUBERT, J.; COQUERY, M.. Xenobiotics removal by adsorption
in the context of tertiary treatment: a mini review. Environmental Science and
Pollution Research. 20, 5085-5095, 2013.
TU, A. T. Overview of Sarin Terrorist Attacks in Japan. ACS Symposium Series, 745,
p. 304−317, 2000.
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Current
drinking water standards. 2009. Disponível em http://www.epa.gov/. Acess:
25/03/2013,
USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. Pesticide
Industry Sales and Usage. 2006 and 2007 Market Estimates. Washington, DC: US
Environmental
Protection
Agency;
2007.epa.gov/pesticides/pestsales/07pestsales/usage 2007_2.htm.
WANGA, S.; WANGA, Z.; ZHANG, B.; YIBEI; W.; WASHAM, C.. Drugs down the
drain: The drugs swallow, the water you drink. ChemMatters, 2011.

77

WHO. Our Planet, Our Health; Report of the WHO Commission on Health and
Environment; WHO: Geneva, Switzerland, 1992.
WILLIAMS, P. T.; REED, A. R.. High grade activated carbon matting derived from
the chemical activation and pyrolysis of natural fibre textile waste. Journal of
Analysis Applied Pyrolysis. 71, p. 971–86, 2004.
WHO. Guidelines for Drinking‑Water Quality. 1st Addendum to vol. 1. Disponível em:
http://www.who.int/ water_sanitation_health/dwq/gdwq0506.pdf., 2013.
ZHAO, D.; HEJAZIFAR, M.; AZIZIAN, S.; SARIKHANI, H.; LI, Q.. Microwave
assisted preparation of efficient activated carbon from grapevine rhytidome for
the removal of methyl violet from aqueous solution. Journal of Analytical and
Applied Pyrolysis. 92 P. 258–266, 2011.
ZHOU, J.; CAI, Z.; ZHU, X.. Are endocrine disruptors among the causes of the
deterioration of aquatic biodiversity? Integrated Environmental Assessment and
Management. 6, Nº 3, p. 492–498, 2009.
ZUIM, D. R.; CARPINÉ, D.; DISTLER, G. A. R.; SCHEER, A. P.; MAFRA, L. I.;
MAFRA, M. R.. Adsorption of two coffee aromas from synthetic aqueous
solution onto granular activated carbon derived from coconut husks. Journal of
Food Engineering. 104 p. 284–292, 2011.

70

APÊNDICE A - Substâncias Químicas com ação sobre o sistema
endócrino

Apêndice A - Substâncias Químicas com ação sobre o sistema endócrino.
Tipo

Substâncias Químicas
Cd

Pb

Hg

Cádmio

Chumbo

Mercúrio

Dioxina
(2,3,7,8-TCDD)

Estireno

Etinilestradiol

17β-Estradiol

Estrona

Mestranol

17-Etenilestradiol

Indústria Química

Esteróides

Farmacêutico

Acetaminofeno

Hidrocodona

Diclofenaco

Sulfametoxazol

Alquilfenóis
Nonilfenol
Outros

Nonilfenol Etoxilado

-

-

Mn

Zn***

Octilfenol

Dissulfeto de
Óxido de etileno
Ciprodinil
Manganês
Zinco
carbono
Fonte: adaptado de (BILA E DEZOTTI, 2007; CHANGet.al., 2009; GHISELLI e JARDIM, 2007;MEYER, SARCINELLI EMOREIRA
1999; VERAS, 2006).
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Apêndice A - Substâncias Químicas com ação sobre o sistema endócrino (continuação).
Tipo

Substâncias Químicas
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs)

Tetrabromobisfenol
Naftaleno

Acenaftaleno

Antraceno

Fenantreno

Compostos
Poliaromáticos*
-

Bifenilas
Policloradas
(PCBs)

hexabromociclododecano

Pireno

Benzo[a]antraceno

Benzo[a]pireno

Éteres difenílicos
polibromados

-

-

-

-

Retardantes de Chama
bromados

-

-

-

-

-

-

-

-

Compostos com
Oxigênio
(plastificantes)
Ftalatos

Bisfenol A

BTX
(Benzeno,
Tolueno, Xilenos)
Benzeno
Tolueno
Fonte: adaptado de (GHISELLI e JARDIM, 2007; VERAS, 2006).

o-xileno

m-xileno

p-xileno
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Apêndice A - Substâncias Químicas com ação sobre o sistema endócrino (continuação).
Tipo

Estrutura Química e Nome comercial

Atrazina

(2,4-D)
Ácido 2,4Diclorofenoxiacético

Alacloro

(2,4,5-T)
Ácido 2,4,5Triclorofenoxiacético

Amitrole

Metribuzin

Nitrofen

Trifluralin

Simazina*

Linuron*

Hexaclorobenzeno

Mancozeb

Maneb

Metiram

Ziram

Benomil

Pentaclorofenol

Herbicidas
Pesticida

Fungicidas

Fonte: adaptado de: MEYER, SARCINELLI E MOREIRA, 1999; * GHISELLI e JARDIM, 2007.
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Apêndice A - Substâncias Químicas com ação sobre o sistema endócrino (continuação).
Tipo

Substâncias Químicas

β-HCH

Carbaril

Clordano

Dicofol

Dieldrin

Endossulfan

Heptacloro

Lindano
(γ-HCH)

Metoxicloro

Mirex

Diclorvos

Paration

Piretróides

Toxafeno

DDT

Demeton-S-metil*

Dimetoato*

Permetrina*

Malation

Metomil

-

-

Inseticidas

Pesticida

Nematocidas
Aldicarb

DBCP
(Dibromocloropropano)
Fonte: adaptado de MEYER, SARCINELLI E MOREIRA, 1999, * GHISELLI e JARDIM, 2007
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APÊNDICE B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos

Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos.

Herbicida: 2,4 –D

Efeitos androgênicos
quando
combinada
testosterona.

sinérgicos
com
a

Inseticida sistêmico: acefato

Herbicida: acetocloro

Interrompe expressão do hormônio
no hipotálamo

Interage com os receptores de
estrógeno uterinos, altera expressão
gênica dependente do hormônio da
tireoide.

Inseticida não sistêmico: aldrin

Herbicida: amitrole

Herbicida: atrazina

Antagoniza a ação dos andrógenos
pela ligação competitiva aos seus
receptores e eles induzem a inibição
da transcrição gênica.

Inibe a produção de hormônios da
tireoide.

Inibidor androgênico com um fraco
efeito estrogênico.
Perturba o
controle hipotalâmico dos níveis de
hormônios luteinizante e prolactina.
Induz a atividade da aromatase,
aumentando
a
produção
de
estrogênio. Danifica as glândulas
supra-renais
e
prejudica
o
metabolismo
de
hormônios
esteroides.

Herbicida: alacloro
Liga-se
competitivamente
aos
receptores
de
estrogênio
e
progesterona. Interage com o receptor
célular X de pregnano, interferindo com
a fabricação de enzimas responsáveis
pelo
metabolismo
do
hormônio
esteroide.

Inseticida, acaricida, Nematicida:
bendiocarb

Imita fracamente o estrogênio.

Inseticida: aldicarb
Inibe a atividade do 17 betaestradiol e progesterona, mostra
fracoefeitos estrogênicos.

Fungicida: benomil
Aumenta
a
produção
estrogênio, pelo aumento
atividade da aromatase.

de
da

.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida, acarecida: bifentrin

Inseticida: bioalletrin

Fungicida: bitertanol

Fungicida: captan

Interfere com a ação dos hormônios
sexuais femininos, causando redução
no peso dos ovários e falta de
estro.Diminuição
do
nível
de
hormônios tireoide presente no
sangue.

Inibe a proliferação de células sensíveis
ao estrogênio.

Inibe a enzima aromatase, diminuindo a
produção de estrogênios e aumentando
os andrógenos disponíveis.

Inibe a ação do estrogênio.

Fungicida: carbendazim

Inseticida:carbofuran

Fungicida: clorotalonil

Inseticida:clordane

Inseticida:clordecone

Aumenta a produção de estrogênio,
aumentando
a
atividade
da
aromatase.

Dose aguda aumentaos níveis de
progesterona, cortisol e estrogênio,
enquanto diminui os níveis de
testosterona.

Antagoniza a ação dosandrógenos
via ligação competitiva aos seus
receptores e eles induzem a
inibição da transcrição gênica.

Licitações
para
ambos
receptores de estrógeno e
andrógeno.

Inseticida: clorfenvinphos

Inseticida:clorpyrifos metil

Inseticida, acarecida: cihalotrin

Inseticida: cipermetrin

Fungicida: ciproconazole

Diminui a secreção dos Hormônios da
tireoide.

Imita a ação do estrogênio.
Metabólitos também têm efeitos
estrogênicos.

Inibe a enzima aromatase,
diminuindo a produção de
estrogênios e aumentando os
andrógenos disponíveis.

Imita fracamente o estrogênio.

Antagoniza a atividade androgênica.

Desencadeia a proliferação de células
sensíveis aos andrógenos.

Inseticida:carbaril
Imita
fracamente
estrogênio.

o

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida: DDT e metabólitos
Imita
a
ação
do
estrogênio,
antagonizando a ação de androgênios
via ligação competitiva aos seus
receptores eeles induzem a inibição da
transcrição
gênica.
Promove
aproliferação de células andrógenosensíveis. Imita as ações de estrogénios
indiretamente, estimulando a produção
de seureceptores.

Inseticida:deltametrin
Apresenta atividade estrogênica fraca.

Inseticida, acaricida:diazinon

Agente Antifouling:dibutiltindicloride

Inseticida, acaricida:diclorvos

Imita a ação do estrogênio.

Competitivamente inibe a conversão
de andrógenos para estrógenos.
Inibe a síntese de andrógenos.

Antagonista
do
andrógeno fraco.

Herbicida:diuron
Inibe as ações dos andrógenos.

Inseticida, acaricida:endosulfan
Antagoniza a ação dos andrógenos
via ligação competitiva a seus
receptores e eles induzem a inibição
da transcrição gênica. Imita as ações
dos estrógenos indiretamente pelo
estimulo da produção dos seus
receptores.
Inibidorfraco
da
aromatase.

receptor

de

Acaricida:dicofol
Inibe a síntese de androgénio,
aumentando a síntese de estrogénios.
Também se liga ao receptor de
estrogênio.

Inseticida: dieldrin
Antagoniza a ação dos andrógenos via
ligação competitiva para seus receptores
e eles inibem a indução da transcrição
gênica. Imita as ações dos estrógenos
indiretamente
pela
estimulação
daprodução dos seus receptores.

Inseticida, acaricida:dimetoato
Interrompe a ação dos hormônios da
tireoide. Aumenta a concentração de
insulina no sangue e diminui a
concentração sanguínea do hormônio
luteinizante no sangue.

Inseticida Foliar:endrin

Fungicida (preventivo e curativo):
epoxiconazole
Inibidor de estrogénio fraco. Inibe a
enzima
aromatase,
diminuindo a
produção de estrogénios e aumentando
osandrógenos disponíveis.

Fungicida: fenarimol

Fungicida: fenbuconazole

Inseticida: fenitrotion

Inibe a ação de algumas subcategorias
de receptor de estrógeno, promove
outros.
Antagoniza
ação
dos
androgênios.
Potenteinibidor
da
aromatase.

Inibe a produção de hormônios da
tireóide.

Antagoniza a ação dos androgénios
por ligação aos seus receptores.
Também inibe a ação do estrogênio.

Antagoniza a ação dos andrógenos via
ligação competitiva a seus receptores e
eles induzem a inibição da transcrição
genética.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida: fenoxicarb

Inseticida, acaricida:fenvalerate

Inseticida:fipronil

Inibe a proliferação de células
sensíveis ao estrogênio, antagoniza a
ação da progesterona.

Interrompe a produção de hormônios
da tireóide.

Herbicida: glyphosphate

Inseticida de contato, acaricida:
fluvalinate

Fungicida: flusilazole

Vincula-se ao hormônio sexual
humano ligado a globulina. inibe
a produção de progesterona, ainda
mais na presença de hormônio
folículo estimulante.

Inibe
a
enzima
aromatase,
diminuindo
a
produção
de
estrogênios e aumentando os
andrógenos disponíveis.

Fungicida: HCB

Inseticida: HCH (lindane)

Inseticida não sistêmico: heptaclor

Perturba
a
ação
da
aromatase,impedindo a produção de
estrogênios.

Interrompe severamentea produção
de hormônios da tireóide. Aumenta
ação dos androgênios em baixas
doses, mas inibe-os em altas.

Encurta os ciclos de estro e reduz
as concentrações de progesterona
lútea. Aumenta a concentração no
soro sanguíneo de insulina e
estradiol, diminui as concentrações
de tiroxina.

Vincula-se aos receptores celular
de estrógeno e andrógeno.

Fungicida: hexaconazole

Herbicida: ioxinil

Fungicida: iprodione

Inseticida: kepone

Inibe
a
enzima
aromatase,
diminuindo
a
produção
de
estrogênios e aumentando os
andrógenos disponíveis.

Antagoniza a ação dos hormônios
tireoidianos e a expressão do código
dos genes para os seus receptores
celulares.

Fracamente promove a atividade da
aromatase, aumentando a produção
de estrogênio.

Imita fracamente a ação do
estrogênio, liga-se fortemente a
receptores do androgênio e
progesterona.

Herbicida: linuron
Competitivamente inibe a ligação
do androgênio ao seu receptor,
inibe a indução daexpressão do
gene andrógeno. Altera expressão
gênica
da
próstata
ventral
andrógeno-dependentes.

Interfere com o metabolism da
testosterone.

Fungicida: flutriafol
Inibidor de estrogénio fraco.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida, acarecida: malation

Fungicida: mancozeb

Fungicida: maneb

Fungicida: metriam

Herbicida, inseticida: metiocarb

Inibe a secreção de catecolaminas,
liga-se
aos
receptores
de
hormônios tireoidianos.

Inibe a produção de hormônios da
tireóide.

Inibe a produção de hormônios da
tireóide .

Inibe a produção de hormônios da
tireoide .

Inibe a atividade androgênica,
promovendo simultaneamente
a atividade de estrogênio.

Inseticida, acarecida: methomil

Inseticida: metoxichlor
Imita
fortemente
o
estrogênio.
Também antagoniza a ação dos
andrógenosatravés
da
ligação
competitiva aos seus receptores e
eles induzem a inibição da transcrição
gênica.
Interage
com
o
receptorcelular X do pregnano, o que
interfere com a produção de enzimas
responsáveis pelo metabolismo de
hormônios esteroides.

Herbicida: metribuzin

Inseticida de Ingestão: mirex

Herbicida: molinate

Promove fracamente a atividade da
aromatase,
aumentando
a
produção de estrogênio.

Causa hipertireoidismo, altera os níveis
de somatotrofina .

Imita o estrogênio fracamente.

Danifica o trato reprodutivo,
reduzindo a fertilidade.

Fungicida: miclobutanil

Herbicida Seletivo: nitrofen

Termicida: nonaclor

Molusciscida: nonilpenols

Inseticida, acaricida,
nematicida: oxamil

Inibidor fraco do estrogênio e
androgênio. Liga-se ao receptor
alfa de estrogênio e androgênio.
Inibe a enzima aromatase.

Inibidor
do
estrogênio
e
androgênio,inibe o androgênio mais
fortemente.

Anti-estrogênio, inibe a ligação de (3H)
17-beta-estradiol.

Imita fracamente o estrogênio,
diminui a expressão celular de
receptores de andrógenos. Inibe a
ação dos hormônios da tireoide.

Imita fracamente o estrogênio.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida: oxiclordane

Interrompe
severamente
produção de hormônios
tireóide.

a
da

Inseticida:permetrin

Inseticida, acaricida: paration

Fungicida:penconazole

Fungicida: pentacloronitrobenzeno

Inseticida, fungicida, herbicida:
pentacloropenol

Inibe a secreção de catecolaminas,
aumenta
a
síntese
noturna
de
melatonina, provoca inibição do hormônio
gonadotrófico.

Inibidor fraco do estrogénio. Inibe a
enzima
aromatase,
diminuindo
a
produção de estrogénios e aumentando
os andrógenos disponíveis

Inibe a produção de hormônios da
tireoide.

Imitar
fracamente
o
estrogênioe anti-andrógeno.

Inseticida: primicarb

Fungicida: procloraz

Fungicida:procimidone

Antagoniza os receptores celular
andrógeno e de estrogênio, agoniza
o receptor Ah e inibe a atividade da
aromatase,
diminuindo
a
esteroidogênese fetal.

Inibe
competitivamentea
ligação do androgênio ao seu
receptor, inibe a induçãoda
expressão do gene andrógeno.

Herbicida: propazine

Fungicida:propiconazole
Inibidor de estrogénio fraco.
Inibe a enzima aromatase,
diminuindo a produção de
estrogénios e aumentando os
andrógenos disponíveis.

Desinfetante, fungicida:fenilfenol

Inibe a proliferação de células
sensíveis
ao
estrogênio.
Metabólitos também têm efeitos
estrogênicos.

Agonista do estrogênio

Herbicida:prodiamine

Fungicida: propamocarb

Interrompe a produção
hormônios da tireoide.

de

Promove fracamente a atividade da
aromatase,aumentando a produção de
estrogênio.

Antagoniza os receptores celulares de
estrogênio

Herbicide: propanil
Aumenta
a
estrogênio.

resposta

celular

ao

Induz
a
atividade
da
aromatase,aumentando a produção
de estrogênio.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Inseticida: propoxur

Inseticida: protiophos

Imita fracamente o estrogênio

Regulador do crescimento de
insetos: piripiroxifen
Imita o estrogênio

Agente Anti-incrustante:tetrabutiltin

Inibe a produção
andrógenos.

de

alguns

Herbicida:piridate

Imita o estrogênio.

Liga-se aos receptores de estrógeno e
andrógeno.

Fungicida: pirifenox
Inibidor de estrogênio fraco.

Fungicida:pirimetanil
Inibe a produção do hormônio
da tireoide.

Inseticida: resmetrin

Herbicida:simazine

Inseticida: sumitrin

Fungicida: tebuconazole

Liga-se fracamente ao hormônio
sexual
globulina
(um
hormôniotransportador de proteína ).

Induz a atividade da aromatase,
aumentando a produção de estrogênio.

Aumenta a proliferação de células
sensíveis ao estrogênio, antagoniza
a ação da progesterona.

Inibe a enzima aromatase,
diminuindo a produção de
estrogênios e aumentando os
andrógenos disponíveis.

Inseticida: tetrametrin

Herbicida: tiazopir

Inseticida: tolclofos-metil

Inseticida, Acaricida:
toxaphene

Interrompe a produção de hormônios da
tireoide.

Antagoniza os receptores celulares
de estrogênio.

Aumenta a proliferação de
células
sensíveis
ao
estrogênio. Inibe a síntese de
corticosterona
no
córtex
adrenal

Exibe
efeitos
antagônicos
estrogênio em fêmeas apenas.

de

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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Apêndice B - Descrição e Efeitos dos Pesticidas Interferentes Endócrinos (continuação).

Fungicida: triadimefon

Fungicida: triadimenol

Herbicida: tribenuron-metil

Agente Antifouling: tributiltin

Inseticida: triclorfon

Imitam o estrogênio, também inibe
a enzima aromatase, diminuindo a
produção
de
estrogênio
e
aumentando
os
andrógenos
disponíveis.

Imitam o estrogênio, também inibe a
enzima aromatase, diminuindo a
produção
de
estrogênio
e
aumentando
os
andrógenos
disponíveis.

Fracamenteestrogênico.

Competitivamente inibe a conversão
de androgênios para estrogênios.
Inibe a produção de alguns
androgênios.

Altera a função da tireoide,
perturbando o ritmo circadiano.

Herbicida: trifluralin

Fungicida: tripheniltin

Fungicida: vinclozolin

Fungicida: zineb

Fungicida,repelente de
pássaros e de roedores :ziram

Interage com o receptor celularX de
pregnano, interferindo com a
fabricação
de
enzimas
responsáveis pelo metabolismo de
hormônios esteroides.

Ativa a transcrição do andrógeno
mediada pelo receptor e inibe as
enzimas envolvidas no metabolismo
do hormônio esteroide.

Antagonista
do
potente
receptor
andrógeno. Competitivamente inibe a
ligação de andrógeno ao seu receptor e
inibe a expressão do gene androgênio
indutora. Altera a expressão do gene da
próstata ventral andrógeno-dependente.
Interage com o receptor celular X de
pregnano, interferindo com a produção
de
enzimas
responsáveis
pelo
metabolismo de hormônios esteróides.

Inibe a produção de hormônios da
tireoide.

Inibe a produção de hormônios
da tireoide.

Fonte: Adaptado (MCKINLAY et. al, 2008).
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