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Resumo  

A geração de efluentes contendo diferentes poluentes pelo setor produtivo motiva a 
implementação de tecnologias que minimizem o volume de águas contaminadas 
produzido e que possibilitem a sua reutilização no processo ou extração de elementos 
que conferem toxicidade. Tais procedimentos fazem parte do conceito de gestão de 
resíduos, otimizando processos produtivos, minimizando custos e contribuindo para a 
prática do desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o presente estudo objetivou 
estudar a remoção de íons nitrato a partir de águas contaminadas utilizando carvão 
ativado tratado com CaCl2, MgCl2 e KCl como sólido sorvente. A técnica de adsorção 
aliada à aplicação de um sorvente com propriedades reconhecidas na remoção de ânions 
e cátions consiste em alternativa ao processo biológico convencionalmente aplicado. O 
carvão ativado, através do pré-tratamento com diferentes reagentes, teve  sua superfície 
modificada com cátions aumentando a probabilidade de interações eletrostáticas com 
ânions. Ensaios de sorção em escala bancada foram realizados objetivando determinar a 
capacidade de sorção do sólido sorvente tratado, em condições de pH próximo à 
neutralidade e tempos de residência determinados para cada ensaio. Os dados obtidos 
mostraram que a modificação química do carvão com KCl, CaCl2 e MgCl2 mostrou-se 
eficiente, uma vez que ocorreu a adsorção de nitrato pelo sólido sorvente. O tratamento 
com  CaCl2 mostrou eficiência superior em comparação aos demais reagentes utilizados, 
na aplicação do mesmo para remoção de nitrato via sorção. Observou-se  que o aumento 
da concentração do reagente CaCl2 no tratamento do sólido implica em um aumento dos 
índices de sorção, alcançando valores superiores a 60%. Os resultados obtidos mostraram 
que a técnica utilizada apresenta potencial na remoção de íons nitrato de soluções 
diluídas.  

Palavras-chave: nitrato, remoção, sorção. 
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1 Introdução e Objetivos  

Efluentes líquidos podem conter elementos de toxicidade variada, como cátions 
(metais pesados), ânions (nitrato, sulfato, etc.), óleos, sólidos finos e produtos químicos 
provenientes do processo produtivo.  

No que se refere à presença de ânions, a concentração de nitrato nas águas de 
abastecimento em áreas agrícolas tem experimentado um importante aumento causado 
principalmente pelo uso de fertilizantes e a eliminação de resíduos sanitários e industriais 
sem o devido tratamento. 

O nitrato, devido a sua alta solubilidade em água, é possivelmente o contaminante 
das águas subterrâneas mais difundido no mundo, causando problemas de produção de 
água potável e distúrbios ecológicos. Enquanto o nitrato não é considerado relativamente 
tóxico para adultos, devido à rápida eliminação pelos rins, concentrações acima de  
10 mg NO3

- N/L podem ser fatais para crianças abaixo de seis meses de idade 
(Viraraghavan and Kapoor, 1997; Van Leewen et al., 1999). 

Os íons nitrato são estáveis e altamente solúveis, com baixo potencial para 
precipitação ou adsorção no solo. Estas propriedades o tornam difícil de remover usando 
tecnologias de tratamento de água convencionais como a filtração. Entre os tratamentos 
já utilizados encontram-se os biológicos de nitrificação e denitrificação e os físico-
químicos, como micro/nano/ultrafiltração, troca iônica, osmose inversa e eletrodiálise. 
Esses processos, no entanto, podem apresentar desvantagens tais como liberação de 
carga orgânica indesejada proveniente da fonte de carbono orgânico e da biomassa nos 
processo biológicos, alto custo de implantação e/ou manutenção e baixa seletividade ao 
nitrato, como ocorre nas técnicas de troca iônica, osmose inversa e eletrodiálise.  

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas alternativas que combinem 
baixo custo e eficiência no tratamento de águas e efluentes industriais. Neste contexto 
destacam-se os processos de sorção. A adsorção se tornou uma operação de uso 
crescente na indústria, sendo considerada um processo adequado para separação e 
purificação de misturas químicas e, principalmente, por ser um meio de separação 
alternativo para situações onde efluentes apresentam mais de uma substância poluente. 

O carvão ativado é geralmente considerado como um adsorvente universal para a 
remoção de diversos tipos de poluentes, especialmente orgânicos. Entretanto, a aplicação 
deste sólido na sorção de poluentes aniônicos mostra baixos índices de remoção, não 
sendo comum encontrar na literatura estudos relacionados à remoção de íons nitrato 
utilizando carvão ativado como sólido sorvente. Por esta razão, o foco das pesquisas 
concentra-se no tratamento do sólido a fim de melhorar suas características de sorção.  

Neste contexto, o presente estudo avalia a remoção de íons nitrato de águas 
contaminadas através do processo de adsorção utilizando carvão ativado modificado pela 
alteração da carga superficial como sólido sorvente. Foram utilizados CaCl2, MgCl2 e KCl 
com o objetivo de tornar a superfície do sólido carregada mais positivamente, a fim de 
favorecer as interações eletrostáticas. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho consiste em estudar a remoção de íons nitrato a partir 
de águas contaminadas utilizando carvão ativado modificado como sólido sorvente. 

Os objetivos específicos são: 

a) Estudo do processo de modificação química da superfície do carvão ativado 
utilizando diferentes reagentes para remoção de ânions via sorção (CaCl2, MgCl2 e KCl). 

b) Estudo dos parâmetros do processo que influenciam na eficiência do sistema: 
tempo de residência, pH, concentração de sólido sorvente. 

c) Realização de ensaios de sorção para remoção de íons nitrato com carvão ativado 
modificado com diferentes concentrações do melhor reagente utilizado para a 
modificação da superfície do carvão. 

d) Determinação das isotermas de sorção através de ensaios com diferentes 
concentrações iniciais de nitrato. 
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2 Revisão Bibliográfica  

O íon nitrato (NO3
-) é essencial para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. 

Porém, quando encontrado em excesso na água, provoca danos ao meio ambiente e à 
saúde das pessoas que a consomem. Dessa forma, a presente revisão bibliográfica aborda 
a dinâmica e função do nitrato no meio ambiente, o seu potencial poluidor, os seus 
efeitos ao meio ambiente e à saúde humana, bem como as principais técnicas utilizadas 
para sua remoção de águas contaminadas. 

 

2.1  Dinâmica do nitrato nos ecossistemas aquáticos  

A escassez de água nas diferentes regiões do mundo tem como causa primária a 
distribuição irregular desse recurso na superfície do Planeta. Além disso, nas últimas 
décadas, a deterioração da qualidade dos recursos hídricos vem inviabilizando ou 
restringindo ainda mais seus usos múltiplos, levando ao surgimento ou agravamento dos 
conflitos pelos usos. Esta problemática tem sido o principal tema de discussão em vários 
fóruns internacionais, promovidos e coordenados pela Organização das Nações Unidas. 
Entre esses eventos, a Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, merece especial atenção 
devido à geração do documento Agenda 21, sendo seu capítulo 18 intitulado “Proteção 
da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos: Aplicação de Critérios 
Integrados ao Desenvolvimento, Manejo e Uso dos Recursos Hídricos”. Esse capítulo 
reconhece a água como um meio ecológico e um elemento fundamental do ambiente, 
considerando-a como a matéria-prima mais utilizada nas atividades humanas (Bustos, 
2003). 

As águas naturais contêm um número muito grande de elementos e substâncias, 
tanto orgânicas quanto inorgânicas, que estão direta ou indiretamente ligadas a 
processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem nos solos e nas zonas de entorno 
(Fenz, 1986). Porém, a constante intervenção do homem nos processos que envolvem 
alterações desses meios tem promovido diversos desequilíbrios nos ecossistemas 
aquáticos. Exemplo dessas perturbações acontece com os compostos nitrogenados.  

O nitrogênio é um dos elementos mais importantes no metabolismo de ecossistemas 
aquáticos, uma vez que participa da formação de proteínas (componentes básicos da 
biomassa). Esse elemento está presente nesses ambientes sob várias formas, como 
nitrato, nitrito, amônia, íon amônio, óxido nitroso, nitrogênio molecular, dissolvido e 
particulado. Dentre essas formas, o nitrato (NO3

-), juntamente com o íon amônio, são de 
grande importância, pois representam as principais fontes de nitrogênio para os 
produtores primários (Esteves, 1998). O NO3

- geralmente ocorre em baixos teores nas 
águas superficiais, mas pode atingir altas concentrações em águas profundas, 
frequentemente utilizadas para consumo. 

 

2.2  Potencial poluente do nitrato  

Apesar do seu papel essencial para a saúde desses ecossistemas, o NO3
-, quando 

presente em quantidades excessivas, assume um caráter poluente, principalmente 
porque apresenta propriedades físico-químicas que aumentam a sua disponibilidade nas 
águas de consumo humano, em especial as subterrâneas. No Brasil, esses mananciais 
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constituem uma fonte importante de abastecimento, sendo que uma quantidade 
imensurável de poços escavados rasos fornecem águas para abastecimento público, uso 
industrial e irrigação (Alaburda, 1998). 

O NO3
- é um composto iônico bastante solúvel e não tem afinidade de adsorver no 

solo, dessa forma apresenta um alto potencial de migrar para os mananciais 
subterrâneos. Ele também não tende a evaporar, o que propicia a sua permanência na 
água até ser consumida. Além disso, nas águas naturais, a maioria dos compostos 
nitrogenados é convertida a NO3

-, portanto todas as fontes desses compostos, 
principalmente nitrogênio orgânico e amônia, devem ser consideradas como fontes 
potenciais de NO3

- (EPA, 2011). Uma constatação interessante quanto a essa dinâmica é 
que se pode associar a idade da poluição com a relação entre as formas de nitrogênio, 
isto é, se em uma amostra de água de um rio poluído houver predominância das formas 
reduzidas significa que a fonte de contaminação se encontra próxima. Se prevalecer, 
porém, nitrato e nitrito, significa que a fonte poluidora está distante. Nas zonas de 
autodepuração natural em rios, distinguem-se as presenças de nitrogênio orgânico na 
zona de degradação, amoniacal na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de 
recuperação e nitrato na zona de águas limpas.  

A nível global, a produção de nitrogênio pelo homem apresentou um aumento 
significativo a partir de 1950, frequentemente excedendo em 30% o nitrogênio fixado 
naturalmente (Fields, 2004). O aumento da contaminação das águas por NO3

- vem 
merecendo atenção especial, uma vez que está se tornando um problema mundial, 
devido a sua ampla e diversificada procedência (Alaburda, 1998). Esse íon tem sido 
liberado por três principais fontes antrópicas: aplicação de fertilizantes nitrogenados em 
terras cultiváveis, tanto os inorgânicos como os provenientes de esterco animal; esgoto 
doméstico e industrial (indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, 
de conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos, curtumes); e deposição a partir da 
atmosfera, devido a mecanismos de fixação biológica por bactérias e algas (Baird, 2002). 

 

2.3  Efeitos ao meio ambiente  

Um dos principais problemas associados ao acréscimo exacerbado de compostos 
nitrogenados aos corpos hídricos superficiais é a eutrofização artificial. Ao termo eutrofia, 
atribui-se a conotação de aumento na fertilidade de ecossistemas aquáticos continentais, 
logo eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes, especialmente fósforo e 
nitrogênio, resultando em produtividades mais elevadas. A importância destes elementos 
como desencadeadores desse processo resulta de suas atuações como fatores limitantes 
na produção primária do ecossistema. Em decorrência a este processo, o ecossistema 
passa da condição de oligotrófico a eutrófico (Esteves, 1998; Baird, 2002). 

Quando natural, a eutrofização corresponde ao processo de “envelhecimento” do 
corpo hídrico, ocorrendo de forma lenta (escala geológica) e contínua, como resultado do 
aporte de nutrientes carreados pelas chuvas e pelas águas superficiais que erodem e 
lavam a superfície terrestre. Quando ocorre artificialmente, ou seja, induzida pelo 
acréscimo de nutrientes oriundos de atividades humanas, a eutrofização artificial é um 
processo dinâmico, o qual provoca profundas alterações físicas e químicas do meio, das 
condições qualitativas e quantitativas das comunidades aquáticas e ao nível de produção 
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do sistema. A eutrofização artificial ocasiona o rompimento do estado de equilíbrio do 
ecossistema (homeostasia), o qual passa a produzir mais matéria orgânica do que é capaz 
de consumir e decompor. Essa homeostasia acaba resultando em uma reação em cadeia 
de causas e efeitos bem evidentes (Esteves, 1998; Rocha, 1997). 

Nogueira, citado por Valente (1997) afirma que um dos aspectos mais característicos 
da eutrofização é o crescimento exagerado de organismos aquáticos autotróficos, 
fitoplâncton e macrófitas aquáticas. A associação entre a eutrofização e a excessiva 
produção fitoplantônica é tão comum que é utilizada por vários autores como a própria 
definição de eutrofização. O aumento da concentração de nutrientes, no entanto, 
provoca não somente o acréscimo da produção de fitoplâncton, mas também alterações 
qualitativas nestas comunidades. O surgimento dessas novas espécies ocorre geralmente 
em detrimento de outras. Na região limnética, com o aumento da densidade 
fitoplanctônica, ocorre grande aumento da turbidez e alteração da cor da água. As novas 
condições precárias de luminosidade limitam a produção primária nas camadas inferiores 
e impedem o crescimento de macrófitas aquáticas submersas e com folhas flutuantes. 
Além disso, a degradação dos detritos originados com a morte destas comunidades gera, 
sob condições anaeróbias, gás sulfídrico e metano, os quais são letais para a maioria 
dessas espécies aquáticas (Esteves, 1998). 

Os produtores secundários, da mesma forma como os primários, sofrem alterações na 
densidade e composição específicas das comunidades, principalmente de zooplâncton e 
peixes (Esteves, 1998). 

Concentrações elevadas de íons nitrato em corpos hídricos que deságuam no mar 
também podem resultar em uma camada superpovoada de algas. Após sua morte, esses 
organismos entram em decomposição, reduzindo consequentemente os níveis de 
oxigênio (Baird, 2002; Fields, 2004). 

 

2.4  Efeitos à saúde humana  

A preocupação com o NO3
- deve-se principalmente ao fato dele causar efeitos 

adversos à saúde. A curto prazo, o seu consumo pode causar sérios problemas, levando à 
morte, principalmente de crianças. Exemplo desses efeitos é a doença chamada 
metemoglobinemia, ou doença do bebê azul, a qual se desenvolve devido ao consumo de 
NO3

- pela água e por alimentos contaminados. Apesar de não ser reativo no organismo, 
esse íon é convertido a nitrito, o qual é o agente causador dessa moléstia: 

NO3
- + 2 H+ + 2 e-                 NO2

- + H2O 

 

Essa conversão ocorre pela ação de bactérias durante a digestão, na saliva e no trato 
gastrointestinal. Na corrente sanguínea, o nitrito combina-se com a hemoglobina e 
promove sua oxidação, impedindo, consequentemente, a absorção e o transporte 
adequados do oxigênio para as células (Baird, 2002; Ward et al., 2005; EPA, 2011).  Na 
maioria dos adultos contaminados, a hemoglobina oxidada é facilmente reduzida 
novamente para sua forma transportadora de oxigênio, e o nitrito é oxidado a nitrato. 
Além disso, o NO3

- é rapidamente absorvido no trato digestivo de adultos antes que seja 
reduzido a nitrito (Baird, 2002). 

 (Nitrato)   (Nitrito) 
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Os principais sintomas da metemoglobinemia estão descritos no Quadro 1. 

Quadro 1– Principais sintomas da Metemoglobinemia 

Concentração de Metemoglobina 
no sangue (%) 

Sintomas 

10-20 Pele azulada 

20-45 
Dores de cabeça, fadiga, vertigem, letargia, 
dispinéia 

45-55 Coma, arritmia, choque, convulsões 

> 60 Alto risco de mortalidade 
Fonte: Ward et al., 2005. 

As crianças pequenas, principalmente menores de 3 meses de idade, são mais 
susceptíveis ao seu desenvolvimento devido a fatores como: (a) sua ingestão total de 
líquidos por kg de peso corporal é cerca de 3 vezes maior que a do adulto; (b) a secreção 
gástrica ácida é incompleta e faz com que o pH estomacal fique entre 5 e 7, o que permite 
a adaptação de bactérias redutoras de NO3

- à parte alta do trato gastrintestinal, e, assim, 
o nitrito resultante é absorvido; (c) a hemoglobina fetal (hemoglobina F), cujas 
concentrações em crianças são consideráveis, é mais facilmente convertida à 
metemoglobina do que a adulta (hemoglobina A); (d) as crianças menores, por deficiência 
de algumas enzimas, como a citocromo-b5-redutase, têm maior dificuldade para 
reconverter a metemoglobina em hemoglobina (Fernícola, 1981; Fewtrell, 2004; Ward et 
al., 2005). Adultos que apresentam gastroenterites, anemia, porções do estômago 
cirurgicamente removidas e mulheres grávidas também podem apresentar sintomas 
dessa doença, devido às condições mais alcalinas do seu sistema gastrointestinal 
(Alaburda, 1998). Exposições crônicas podem afetar a saúde, ocasionando diurese, 
hemorragia no baço, entre outros (EPA, 2011). 

Segundo Ward (2005), estudos têm demonstrado que o NO3
-, ao se transformar em 

nitrosaminas e nitrosamidas, torna-se um agente cancerígeno potencial aos seres 
humanos, uma vez que estudos em animais mostraram a formação de tumores no 
estômago, esôfago, cólon, bexiga, sistema linfático e hematopoiético. Além disso, estudos 
em diversos países demonstram correlação entre ingestão de nitrato e incidência de 
câncer de estômago, ovário, próstata, cólon. O autor também relata que o nitrato pode 
levar a malformações congênitas, principalmente no sistema nervoso central, e provocar 
aborto. Baird (2002) também relata que tem sido constatado um aumento no risco do 
aparecimento de linfoma do tipo não-Hodgkin e uma relação potencial com o câncer de 
estômago devido ao consumo de água potável contaminada com NO3

-. 

 

2.5  Legislação ambiental 

Por ser agente causador de moléstias à saúde humana e de desequilíbrios ambientais, 
o NO3

- deve ser monitorado e controlado, sendo que ele apresenta padrões de 
potabilidade (concentrações máximas permitidas) definidos pela legislação ambiental 
brasileira e internacional (Quadro 2).  
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No Brasil, as primeiras legislações referentes ao padrão de NO3
- na água surgiram na 

década de 70, fixando concentrações máximas de NO3
- para água bruta e água tratada em 

10 mg de N.L-1. As legislações mais recentes têm mantido nesse valor a concentração 
máxima permitida para esse íon, com exceção da Resolução CONAMA 357/2005 que 
define outros padrões para águas salinas e salobras. 

A Agência Norte Americana de Proteção Ambiental (USEPA) enquadra o NO3
- em sua 

lista de contaminantes passíveis de serem encontrados em águas para consumo humano 
e também define sua concentração máxima permitida em 10 mg de N.L-1 (EPA, 2011). A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou como aceitável para a Europa o valor 
de 11,3 mg de N.L-1 (Ward, et al., 2005). 
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Quadro 2- Legislação ambiental brasileira e internacional referente aos padrões de 
NO3

- na água 

LEGISLAÇÃO PADRÃO PARA NITRATOS 

B
R

A
SI

LE
IR

A
 

Portaria n° 13, de 15.01.1976 do Ministério do 
Interior: fixa o padrão de nitratos para água 
bruta. 

10 mg de N.L-1 

Decreto Federal n° 79.397, de 09.03.1977: 
estabelece o padrão de nitratos para água 
tratada. 

10 mg de N.L-1 

Portaria n° 56, de 14.03.1977, do Ministério da 
Saúde: estabelece o padrão de nitratos para 
água tratada. 

10 mg de N.L-1 

Resolução CONAMA 20/1986: dispõe sobre a 
classificação das águas doces, salobras e salinas 
no Território Nacional. 

Águas doces Classes 1, 2 e 
3 e águas salinas Classe 5: 
10 mg de N.L-1 

Portaria Estadual Nº 05/1989: estabelece o 
padrão de emissão de nitratos para efluentes 
líquidos no Rio Grande do Sul. 

10 mg de N.L-1 

Portaria Nº 1.469/2000: estabelece o padrão de 
nitratos para água potável de consumo humano. 

10 mg de N.L-1 

Resolução CONAMA 357/2005, que revoga a 
Resolução CONAMA 20/1986: dispõe sobre a 
classificação dos corpos d’água e estabelece as 
condições e padrões de lançamento de 
efluentes. 

Águas doces Classes 1, 2 e 
3: 10 mg de N.L-1 
Águas salinas e salobras 
Classe 1: 0,40 mg de N.L-1 
Águas salinas e salobras 
Classe 2: 0,70 mg de N.L-1 

IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
L Agência Norte Americana de Proteção Ambiental 

(USEPA): estabelece a concentração máxima 
permitida para nitratos em águas de consumo 
humano. 

10 mg de N.L-1 

Organização Mundial da Saúde (OMS): 
estabelece a concentração máxima permitida 
para nitratos em água de consumo humano. 

11,3 mg de N.L-1 

 

2.6  Técnicas de remoção de nitrato  

A concentração de nitratos nas águas de abastecimento, em muitas áreas agrícolas, 
tem experimentado um importante aumento, causada principalmente pelo uso de 
fertilizantes necessários para uma produção agrícola intensiva e a eliminação de resíduos 
sanitários e industriais sem o devido tratamento (Rezaee et al., 2008). Assim, a remoção 
do NO3

- tem sido foco de estudo de vários pesquisadores em diversos países, na busca de 
novas alternativas de tratamento de águas contaminadas com esse poluente. Entre as 
técnicas utilizadas encontram-se os processos biológicos, troca iônica, osmose inversa, 
eletrodiálise, denitrificação química, conforme descrição resumida a seguir: 
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a) Remoção biológica 

A remoção biológica de NO3
- tem sido tradicionalmente empregada no tratamento de 

efluentes orgânicos municipais e industriais. As técnicas utilizadas envolvem dois 
processos consecutivos: a nitrificação e a denitrificação. Na etapa de nitrificação, o N-
amoniacal (NH4

+ + NH3), resultante da amonificação do N-orgânico do efluente, é 
transformado em nitrito (NO2

-) e em nitrato (NO3
-). Essas reações ocorrem basicamente 

através da ação das bactérias aeróbias Nitrossomonas sp. e Nitrobacter sp., 
respectivamente: 
 

(1º)  NH4
+ + 

2

3 O2      NO2
- + H2O + 2H+ 

(2º)  NO2
- + 

2

1
O2       NO3

- 

 

A etapa de denitrificação ocorre sob condições anóxicas, dessa forma as bactérias 
utilizam o NO2

- e o NO3
- como receptores de elétrons para geração de energia. As 

bactérias mais comumente encontradas nesse processo são as aeróbias facultativas e 
heterótrofas, principalmente do gênero Pseudomonas sp. A denitrificação segue a 
sequência de reações mostradas a seguir, sendo que em cada etapa há a participação de 
uma enzima redutase específica (Henze, et al., 1997; Almeida, 2004): 

NO2
-                NO3

-                 NO (gás)               N2O (gás)               N2 (gás) 

Nos últimos anos, essas técnicas biológicas também têm sido estudadas para remoção 
de NO3

- de águas de abastecimento contaminadas. A diferença entre utilizar esses 
processos com microorganismos em efluentes orgânicos e em águas contaminadas com 
NO3

- é a proveniência da fonte de carbono orgânico para o desenvolvimento das bactérias 
denitrificantes. O carbono orgânico é essencial ao seu crescimento, já que sob as 
condições anóxicas do processo elas são heterótrofas. Dessa forma, fontes de carbono, 
como etanol, metanol, acetato, sacarose, precisam ser adicionadas (Stevenson, 1999; 
Almeida, 2004). 

Esse processo de biodenitrificação pode ser operado em equipamentos como filtros 
de fluxo ascendente ou descendente, reatores de leito fluidizado, leito circulante, entre 
outros (Stevenson, 1999). No entanto, a utilização de biofilme em leito submerso parece 
apresentar uma maior efetividade para o tratamento biológico de águas doces (Lacamp, 
1993). Gómez (2000), estudando essa técnica, demonstrou experimentalmente uma 
eficiência de quase 100% na remoção de NO3

-, quando adicionado etanol ou metanol 
como fonte de carbono orgânico. 

Apesar de apresentar vantagens como alta especificidade dos microorganismos 
denitrificantes pelo NO3

-, baixos custos e altas taxas de denitrificação, a utilização desses 
processos biológicos também apresenta alguns aspectos negativos tais como liberação de 
carga orgânica indesejada proveniente da fonte de carbono orgânico e da biomassa 
(Ergas e Reuss, 2001). 
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b)Troca iônica 

Este processo implica na troca de íons entre uma fase líquida, efluente a ser tratado, e 
uma fase sólida insolúvel e que seja permeável ao fluxo dos íons do efluente. Esse sólido 
geralmente é um composto copolímero sintético (resina), o qual geralmente é 
regenerado com banhos de ácidos após sua utilização, possibilitando a recuperação total 
da água, dos sais metálicos ou de ambos. Essa técnica geralmente é empregada na forma 
de leito fixo (Féris, 2001; AWWA, ASCE, 1997). 

Apesar de ser uma das técnicas mais utilizadas, ela apresenta problemas quanto à 
remoção de NO3

- das águas para abastecimento. O primeiro está relacionado à 
seletividade da resina, que, muitas vezes, apresenta maior afinidade com outros íons 
comumente presentes, como o sulfato, por exemplo. Isso acaba limitando a capacidade 
do sistema em remover o NO3

-. Outro problema diz respeito à disposição final do líquido 
de lavagem da resina de troca iônica, o qual contém nitrato e cloreto de sódio utilizado 
para carregar a resina de troca iônica negativamente. Esse líquido é bastante prejudicial à 
saúde, além de possuir propriedades corrosivas. Outra desvantagem é a liberação de 
constituintes indesejáveis na água tratada, como cloretos e bicarbonatos (Viraraghavan 
and Kapoor, 1997; Darbi et al., 2002). 

 

c) Osmose Inversa  

A osmose inversa consiste na passagem de um afluente através de uma membrana 
semipermeável que permite a passagem da água, e retém os sólidos dissolvidos sob a 
aplicação de uma pressão maior que a pressão osmótica dos componentes dissolvidos na 
solução (AWWA, ASCE, 1997). 

Esse processo é efetivo na remoção de NO3
- de águas contaminadas, porém não é 

seletivo para NO3
-, isto é, há redução da concentração de todos os sólidos dissolvidos 

(Darbi et al., 2002), o que pode alterar a qualidade das águas que forem utilizadas para 
consumo humano. A osmose inversa também apresenta altos custos de investimento e 
operação, necessidade de pré-tratamento do efluente para evitar obstruções e ataque 
químico por reagentes, além do curto período de vida útil das membranas (Féris, 2001). 

 

d) Micro/nano/ultrafiltração 

Nesses processos, um diferencial de pressão é aplicado através do filtro para manter o 
fluxo de fluido, quando o líquido resultante encontra-se livre de sólidos suspensos 
(partículas, bactérias, solutos orgânicos tóxicos ou sais dissolvidos). Na filtração 
convencional esses particulados tendem a permanecer em solução. 

Os processos de micro/nano/ultrafiltração diferenciam-se pelo tamanho do poro da 
membrana. No caso da microfiltração, membranas com poro inferior a 0,1 µm são 
comercialmente disponíveis. As membranas utilizadas na ultrafiltração apresentam poros 
menores, removendo com facilidade cor e algumas partículas de vírus e bactérias, além 
de proteínas. A ultrafiltração é a tecnologia mais recente desenvolvida e o tamanho dos 
poros é na ordem de nanômetros (Smith, 1995). 
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Essas técnicas podem ser aplicadas em diferentes atividades industriais, porém 
apresentam desvantagens como entupimento da membrana, altos custos de 
investimento e operação e problemas com a remoção de microrganismos e óleo. 

 

e) Eletrodiálise 

Esta técnica baseia-se na utilização de células compostas por séries de membranas 
catiônicas e aniônicas intercaladas entre um cátodo e um ânodo. Através do 
estabelecimento de um potencial elétrico entre o ânodo e o cátodo, os cátions da solução 
migram para o cátodo e os ânions para o ânodo. Durante o fluxo da solução, os cátions 
são retidos pelas membranas aniônicas carregadas positivamente, e os ânions são retidos 
pelas membranas catiônicas carregadas negativamente. Ao final do processo, há um 
aumento da concentração em compartimentos alternados, originando um fluxo 
concentrado e um diluído (Feris, 2001). 

 Apesar dessa técnica ser efetiva para remoção de NO3
- de águas contaminadas, assim 

como ocorre com a técnica de osmose reversa, ela não é seletiva para esse íon (Darbi et 
al., 2002). 

 

f) Redução de NO3
- por ferro valência zero 

Outra técnica que tem sido estudada para remoção do NO3
- das águas é a utilização 

de ferro valência zero (FVZ) para reduzir esse contaminante. Testes in situ, através de 
barreiras reativas, ou ex situ, com colunas de leito empacotado, têm sido realizados. 
Alguns problemas, entretanto, foram verificados, como cinética de reação lenta e 
cimentação dos poros nas barreiras reativas ou nas colunas de leito empacotado, pelos 
óxidos metálicos precipitados. Ainda, a redução do NO3

- com essa técnica ocorre 
basicamente por processos difusivos, sem a possibilidade de se realizar uma 
homogeneização através de mistura mecânica, o que limita o contato entre contaminante 
e FVZ. Também foi verificado que a redução do nitrato aumenta sob condições ácidas, 
mas como é extremamente difícil a manutenção de um pH baixo tanto nas barreiras 
como nas colunas, devido à redução do próprio nitrato, essa técnica acaba sendo 
ineficiente se outras medidas de operação ou configuração não forem adotadas (Chen, 
2005). 

 

g) Técnicas de Sorção 

Sorção é o termo genérico que envolve tanto os fenômenos de adsorção quanto os de 
absorção. A adsorção consiste no processo de concentração de um soluto em uma 
superfície ou interface já a absorção é o processo que ocorre pela interpenetração de um 
soluto em outra fase (Perry, 1984). Esse processo pode ocorrer entre as interfaces 
líquido-líquido, gás-líquido, gás-sólido ou sólido-líquido. A fase que sorve é chamada 
sorvente e qualquer substância que seja sorvida é denominada sorbato. 
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A sorção pode ocorrer devido à presença de forças hidrofóbicas, atração elétrica entre 
soluto e sorvente, forças de van Der Waals ou simplesmente produto de uma reação 
química. 

A técnica de adsorção e os principais sorventes serão abordados em detalhe nos itens 
2.7 e 2.8 respectivamente. 

 

2.7  Adsorção aplicada ao tratamento de efluentes  

A adsorção tornou-se uma operação de uso crescente pela indústria por ser 
considerada um processo adequado para separação e purificação de misturas químicas e, 
principalmente, por ser um meio de separação alternativo para situações onde efluentes 
apresentam substâncias poluentes (Oliveira, 2006). 

É um processo de transferência de um ou mais constituintes (adsorbatos) de uma fase 
fluida (adsortivo) para a superfície de uma fase sólida (adsorvente). No processo de 
adsorção as moléculas presentes na fase fluida são atraídas para a zona interfacial devido 
à existência de forças atrativas não compensadas na superfície do adsorvente (Romão et 
al., 2003). Para o tratamento de efluentes, a adsorção geralmente ocorre em solução, 
onde o elemento indesejado de um líquido fica adsorvido na superfície de um sólido. A 
força motriz que gera a transferência de uma fase para outra é a diferença de 
concentração entre a superfície do adsorvente e o fluido (Valencia, 2007). 

A adsorção pode ser dividida em adsorção física e química. A adsorção física, 
resultante da aplicação de forças de London e van Der Waals, caracteriza-se por uma 
baixa energia de adsorção. Nesse caso, a molécula sorvida não é fixa em um sítio 
específico da superfície e pode mover-se livremente na mesma. Já a adsorção química, ou 
quimiossorção, exige alta energia de adsorção, já que o adsorbato forma fortes ligações 
nos centros ativos do adsorvente. 

A adsorção em sólidos sorventes tem grande significado na área ambiental, já que 
esse processo permite remover de forma efetiva os poluentes de fluxos gasosos e 
líquidos. Devido ao alto grau de purificação que pode ser atingido, a adsorção é muito 
utilizada no final da sequência do tratamento de efluentes. Essa técnica tem por 
finalidade ser utilizada para fins de descarte ou para reuso da água tratada. 

 

2.8  Sólidos sorventes  

Materiais sorventes têm sido aplicados a uma grande gama de processos de 
separação, onde as tecnologias atuais visam combinar custo acessível com alta eficiência 
de operação. Esses sólidos podem ser utilizados uma vez e descartados ou, o que é mais 
comum, utilizados de forma regenerativa em vários ciclos. Assim, torna-se fundamental a 
utilização de sorventes de baixo custo e boa capacidade de adsorção (Féris, 2001). 

A escolha do material adsorvente é um fator importante no estudo do mecanismo de 
adsorção, pois uma variedade de sólidos porosos oferece a possibilidade de separação e 
purificação de compostos químicos devido a sua alta atividade e seletividade, entretanto, 
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estes adsorventes apresentam diferenças nas suas capacidades de adsorção. A 
capacidade de adsorção é proporcional à área interfacial sólido-líquido e à afinidade 
(interações química ou física) do adsorvente pelo adsorvato, de modo que as quantidades 
adsorvidas somente são significativas quando o sólido apresentar uma elevada superfície 
específica e uma forte interação sólido-líquido (Oliveira, 2006). 

Os materiais sorventes podem ser de origem natural ou sintética, e em geral são 
amorfos, pouco cristalinos e com estrutura porosa e pouco regular. Dentre os sólidos 
sorventes, os mais conhecidos e utilizados são o carvão ativado, alumina ativada, sílica gel 
e zeólitas. Além dos sólidos sorventes convencionais, que possuem estruturas e poder de 
remoção de poluentes amplamente estudados, se torna cada vez mais frequente a 
utilização de sólidos sorventes alternativos, provenientes principalmente de resíduos ou 
rejeitos industriais. 

A modificação da superfície do sorvente pode promover um aumento na afinidade e 
seletividade dos poluentes com a superfície, como por exemplo, os íons que possuem 
diferentes afinidades com grupos funcionais orgânicos. Essas modificações também 
podem ser feitas pela adsorção de uma determinada substância orgânica que interage 
com a superfície do material modificando suas propriedades. 

Vários estudos tem sido realizados sobre a modificação da superfície do sorvente. 
Gomes-Serrano et al. (1998) estudaram o tratamento de carvões ativados comerciais com 
SO2 e H2S sob diferentes condições de temperatura prévio à adsorção dos metais, 
mostrando alta eficiência para remoção de mercúrio. Koenig (2007) estudou a 
modificação química do carvão ativado com CaCl2 e constatou que a técnica é satisfatória 
para a remoção de íons sulfato em solução. Bailey et al. (1992) utilizaram grãos de areia 
modificados com óxido de ferro para remover Cr+6. Britto (2005) estudou a adsorção de 
íons Cu(II) sobre superfícies de sílicas  gel modificadas com 4-amino-2-mercaptopirimidina 
e com 2-mercaptopirimidina. Já Sousa et al. (2007) verificou a adsorção de metais 
bivalentes tais como o Cu, Ni e Co em sílica gel modificada com ácido tioglicólico e 
constatou que a modificação química da sílica gel foi eficiente na adsorção. 

 

2.9  Adsorção em carvão ativado  

O carvão ativado, carvão ativo ou carbono ativado é uma forma amorfa de carbono, 
tratado para aumentar suas propriedades de adsorção. Pode ser fabricado a partir de 
diversos materiais orgânicos tais como madeiras, cascas de coco, carvão mineral, caroços 
de frutas, resíduos de petróleo, ossos, entre outros (Serpa, 2000; Metcalf e Eddy, 2003). 

O carvão ativado tem sido amplamente utilizado como sólido adsorvente, tanto no 
tratamento de águas de abastecimento como de efluentes, em etapas de polimento final. 
A sua utilização resulta em uma remoção efetiva dos poluentes, conferindo um alto grau 
de purificação de correntes líquidas ou gasosas contaminadas. No segmento industrial, 
ele é empregado principalmente para remoção de cor, odor, sabor, poluentes orgânicos e 
inorgânicos (Stevenson, 1999; Metcalf e Eddy, 2003). 

O carvão ativado é preparado através de dois processos consecutivos. O primeiro 
deles é a carbonização (pirólise), realizada por aquecimento da matéria-prima, a 
temperaturas de até 700ºC, e com um fornecimento insuficiente de oxigênio para evitar a 



Avaliação da remoção de íons nitrato utilizando carvão ativado modificado com diferentes 
reagentes como sólido sorvente 

14 

sua combustão completa. O resultado desse procedimento é uma mistura de carvão 
amorfo e cristalino, alcatrão e cinzas. O segundo processo é a ativação do carvão, que 
ocorre através da sua exposição a gases oxidantes, como vapor d’água e gás carbônico, a 
temperaturas que variam entre 800 e 900ºC. Nesta segunda etapa, o alcatrão e outros 
materiais carbonizados são removidos, gerando um sólido composto basicamente por 
carbono, com uma estrutura altamente porosa, e com uma grande área superficial 
específica. Os poros resultantes são classificados em macroporos (d > 25nm), mesoporos 
(1nm < d < 25nm) e microporos (< 1nm). 

O carvão ativado é fornecido em duas formas físicas, classificadas de acordo com o 
tamanho das partículas: pulverizado, com diâmetro inferior a 0,074 mm, e granular, com 
diâmetro superior a 0,1mm (Metcalf e Eddy, 2003). 

A adsorção pode ocorrer nas interfaces líquido-líquido, gás-líquido, gás-sólido ou 
líquido-sólido. Nessa última, há interação entre as espécies solúveis presentes na fase 
fluída líquida e a fase sólida. Como resultado desse processo há uma concentração 
seletiva dessas espécies na interface (AWWA and ASCE, 1997; Féris, 2001). No presente 
estudo, a fase líquida é a solução sintética contendo NO3

- e a fase sólida é o carvão 
ativado. 

Para a avaliação do processo adsortivo, os seguintes fatores são fundamentais: 
capacidade de interação do adsorvente com o soluto, isto é, qual o grau de afinidade do 
adsorbato pelo adsorvente; equilíbrio entre as fases, o qual desempenha papel 
importante na eficiência do processo; velocidade de reação, seus mecanismos e 
resistência ao processo. 

Sistemas de tratamento de águas e efluentes através de carvão ativado granular são 
realizados comumente através da passagem do líquido a ser tratado por um leito de 
carvão ativado mantido em um reator (ou tanque agitado). Quanto à forma de 
alimentação, esses reatores podem ser do tipo pressurizado ou gravitacional. Com 
relação ao leito, o reator pode ser fixo (com fluxo ascendente ou descendente), pulsante 
(fixo ou expandido), fluidizado (com e sem biofilme) (Metcalf e Eddy, 2003). 

 

2.10  Isotermas de sorção 

Diversos pesquisadores propõem, a partir de dados experimentais, expressões 
matemáticas que se ajustam a diferentes curvas isotérmicas em condições experimentais 
definidas. No entanto, os modelos (equações) usualmente aplicados ao ajuste de dados 
são os Modelos de Isoterma de Langmuir e de Freundlich. 

2.10.1  Isoterma de Langmuir 

O modelo de adsorção de Langmuir assume que a energia de adsorção para cada 
molécula é igual e independente da cobertura superficial, de modo que a adsorção ocorre 
apenas em sítios localizados sem interação entre as moléculas adsorvidas.  

Para reproduzir (modelar) o comportamento de uma adsorção em monocamada em 
uma superfície, o modelo de Langmuir supõe a adsorção de moléculas sob um número 
fixo bem definido e localizado de sítios, todos energeticamente equivalentes, com 
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capacidade de adsorver apenas uma molécula por vez, e sem que esta interaja com as 
demais adsorvidas pelos sítios vizinhos, o que equivale a considerar o mesmo calor de 
adsorção para todos os centros ativos da superfície. A forma matemática da isoterma de 
Langmuir resulta da suposição de que quando uma solução é posta em contato com um 
material adsorvente e alcança o equilíbrio, a taxa que as moléculas são adsorvidas na 
superfície é igual à taxa que as moléculas saem da superfície.  

O modelo de Langmuir concluiu que como o número de sítios por unidade de massa 
do adsorvente é fixo, a adsorção pode ocorrer até uma condição de equilíbrio quando 
todos os sítios são ocupados, que corresponde à condição de formação completa da 
camada monomolecular de cobertura da superfície pelas espécies adsorvidas (Oliveira, 
2006). 

A equação linearizada da isoterma de Langmuir é: 

(
  
  
)  (

 

       
)  

  
    

        

Onde:  

Qe = quantidade adsorvida no equilíbrio (acumulação), expressa em (mg/g); 

qmáx = constante de capacidade máxima de adsorção, expressa em (mg/g); 

KL = constante de energia de adsorção, expressa em (L/mg); 

Ce = concentração do cátion em equilíbrio, expressa em (mg/L). 

 

As características da isoterma de Langmuir podem ser expressas em termos do 
parâmetro de equilíbrio ou fator de separação RL, que é uma constante adimensional 
definida por: 

   
 

       
             

 

Onde: Cm é a maior concentração inicial do analito em solução e KL é a constante 
relacionada à energia de sorção (constante de Langmuir).  

Os valores de RL indicam a natureza da isoterma. Se RL >1 a sorção não é favorável; se 
RL = 1 a sorção é linear; se 0< RL < 1 a sorção é favorável e se RL = 0 a sorção é irreversível. 

 

2.10.2  Isoterma Freundlich 

O modelo da isoterma de Freundlich é aplicado, normalmente, em processos de 
adsorção em monocamada (quimiossorção), adsorção em multicamada (adsorção 
envolvendo forças de van der Waals) e adsorção em superfícies que não apresentam 
completa homogeneidade. 
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Essa equação sugere que a energia de adsorção decresce logaritmicamente à medida 
que a superfície vai se tornando coberta pelo soluto, assumindo que há existência de 
múltiplas camadas, o que a diferencia da equação de Langmuir. O modelo de Freundlich 
pode ser derivado teoricamente ao se considerar que o decréscimo na energia de 
adsorção com o aumento da superfície coberta pelo soluto é devido à heterogeneidade 
da superfície (Goldani, 2007). No entanto, para o caso de formação de monocamada, esta 
equação não estabelece a exigência de valor constante relacionado à completa cobertura 
para elevadas concentrações de equilíbrio, de forma que valores de massa do adsorvente 
aumentam conforme o aumento da concentração inicial, criando a possibilidade de falha 
de ajuste experimental dos dados para casos em que as concentrações de equilíbrio são 
elevadas (Oliveira, 2006). 

A equação linearizada da isoterma de Freundlich é: 

                  
 

 
               

Onde: 

Qe = quantidade adsorvida pelo equilíbrio, expressa em (mg/g); 

KF = constante da capacidade de adsorção, expressa em (mg/g)(L/mg)1/n; 

Ce = concentração no equilíbrio, expressa em (L/mg); 

n = constante de intensidade de adsorção. (n>1, adsorção favorável). 
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3 Materiais e Métodos  

3.1 Materiais 

Material sorvente. O material sorvente utilizado foi carvão ativo granulado (1-2 mm) 
da marca Synth. 

Reagentes. Os reagentes utilizados na modificação da superfície do carvão ativado foi 
CaCl2 P.A. Dihidratado (Vetec), KCl P.A. (Nuclear) e MgCl2 P.A. Hexahidratado (Synth). O 
reagente de pureza analítica empregado na preparação das soluções sintéticas contendo 
nitrato foi: NaNO3 P.A. (Nuclear). As soluções para ajuste do pH foram preparadas com 
NaOH (Quimex), HCl (Fmaia) e água destilada.  

Filtros. Foram utilizados filtros qualitativos com diâmetro de 11 cm da marca Qualy.  

Equipamentos. Agitador Jar Teste, modelo JL2001, marca Alfa Tecnoquímica, para o 
tratamento do carvão ativado. Agitador de Wagner, modelo MA160, marca Marconi, para 
realização dos ensaios de sorção. Balança analítica Shimadzu, modelo AY220. Balança 
semi-analítica Marte. Medidor de pH Digimed, modelo DM20. Agitador mecânico Fisaton 
e bomba de vácuo Prismateq para o sistema de filtração. Para a análise de NO3

-, utilizou-
se um espectrofotômetro Cary 1-E (UV-Visível) no comprimento de onda de 200 nm.  

 

3.2. Métodos 

Pré-tratamento do sólido sorvente. Inicialmente, foram preparadas soluções de 
CaCl2, KCl e MgCl2 2000 mg/L. As soluções foram colocadas em contato com  carvão 
ativado granulado e mantida em agitação por determinado tempo. Posteriormente o 
carvão foi separado da solução por filtração à vácuo secando a temperatura ambiente por 
24 h. O mesmo procedimento foi utilizado para soluções contendo diferentes 
concentrações de CaCl2 (2000, 3000 e 4000 mg/L). 

Estudos de sorção. Os ensaios de sorção foram realizados em frascos schott de vidro 
de 250 mL com 200 mL de solução de NO3

- (10 mg/L). A solução foi preparada a partir de 
Nitrato de Sódio P.A. Para cada ensaio, o sólido foi introduzido na solução e os 
parâmetros determinados foram aplicados (concentração de sólido, tempo de residência, 
pH). O pH foi ajustado após a adição CAM, com soluções de NaOH e HCl.  

Isotermas de sorção. Com o objetivo de verificar a capacidade de sorção, foram 
realizados ensaios variando a concentração dos íons NO3

- presentes na solução (5, 10, 15, 
20 e 25 mg/L), utilizando  5000 mg/L de CAM em pH 6 e tempo de sorção igual a 30 
minutos e temperatura ambiente.  

Determinação de íons nitrato. A concentração de íons nitrato (NO3
-) foi determinada 

pelo método de espectrofotometria na região do ultravioleta (=200 nm) como descrito 
no Standard Methods (1998). A remoção do nitrato foi analisada através da diferença 
entre a concentração de NO3

- da solução inicial, e a final, já tratada com carvão ativado. 
Os cálculos realizados para determinar a porcentagem de remoção foram os seguintes: 
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a) Concentração das amostras: 

  
 

 
        

Onde C = concentração residual da amostra  
A = absorbância a 200 nm  
a = coeficiente linear da curva padrão 

 
b) Porcentagem de remoção de NO3

-: 

 

  
     
  

     

 
Onde R = porcentagem de remoção (%)  

Ci = concentração inicial  
Cf = concentração final 
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4 Resultados  

A seguir são apresentados os resultados obtidos na realização da parte experimental 
deste trabalho. Inicialmente são apresentados os resultados dos ensaios com os 
diferentes reagentes (KCl, CaCl2 e MgCl2) utilizados no tratamento do sólido sorvente. 
Posteriormente são apresentadas as isotermas de sorção dos ensaios com os diferentes 
reagentes. Após é feito uma comparação dos três reagentes a fim de verificar o que 
apresentou melhor remoção e por fim serão apresentados os resultados dos ensaios com 
diferentes concentrações do melhor reagente utilizado na modificação da superfície do 
carvão. 

 

4.1 Estudo da eficiência de sorção utilizando sólidos sorventes preparados com 
diferentes reagentes modificadores  

 

4.1.1 Carvão ativado modificado com KCl 

A Figura 1 apresenta o efeito da variação do pH nos ensaios de sorção onde foi 
utilizado KCl na modificação da superfície carvão ativado. 

 

 

Figura 1. Efeito do pH na remoção de nitrato utilizando carvão granulado com superfície 
modificada quimicamente com 2000 mg/L de KCl. Condições: 1g de sorvente em 200 mL 

de solução 10 mg/L de nitrato e tempo de sorção de 20 min. 

 

De acordo com a Figura 1, o melhor valor de pH  para a remoção de nitrato é o pH 6 
para o CAM com 2000 mg/L de KCl. Neste pH, a concentração residual de nitrato foi de 
6,5 mg/L, o que corresponde a uma remoção de 37,6 %. 

Na Figura 2, está representado o efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato. 
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Figura 2. Efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato utilizando carvão granulado 
com superfície modificada quimicamente com 2000 mg/L de KCl. Condições: 1g de 

sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e pH=6. 

 
De acordo com a Figura 2, o melhor tempo de residência é de 60 min. Neste tempo, a 

concentração residual de nitrato foi de aproximadamente 5,9 mg/L para o CAM com KCl o 
que corresponde a uma remoção de 43,6%.  

 

4.1.2 Carvão ativado modificado com CaCl2  

A Figura 3 apresenta o efeito da variação do pH nos ensaios de sorção onde foi 
utilizado 2000 mg/L de CaCl2 na modificação da superfície carvão ativado. 

 

 

Figura 3. Efeito do pH na remoção de nitrato utilizando carvão granulado com superfície 
modificada quimicamente com 2000 mg/L de CaCl2. Condições: 1g de sorvente em  

200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e tempo de sorção de 20 min. 
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 Da mesma forma que para o CAM com KCl, o melhor pH encontrado para o CAM com 
CaCl2 foi pH 6, como verificado na Figura 3. Neste pH, a concentração residual de nitrato 
foi de 5,35 mg/L o que corresponde a uma remoção de 47,2%. 

A Figura 4 mostra o efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato utilizando o 
CAM com CaCl2. 

 

 

Figura 4. Efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato utilizando carvão granulado 
com superfície modificada quimicamente com 2000 mg/L de CaCl2. Condições: 1g de 

sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e pH=6. 

 

 É possível verificar pela Figura 4 que, para o CAM com CaCl2, a partir de 50 min a 
variação na concentração residual de nitrato é muito pequena, indicando que o  tempo 
de 60 minutos é satisfatório para este sistema. Neste tempo, a concentração residual de 
nitrato foi de aproximadamente 4,8 mg/L e uma remoção de 55,4%. 

 

4.1.3 Carvão ativado modificado com MgCl2 

A Figura 5 apresenta o efeito da variação do pH nos ensaios de sorção onde foi 
utilizado 2000 mg/L de MgCl2 na modificação da superfície carvão ativado. 
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Figura 5. Efeito do pH na remoção de nitrato utilizando carvão granulado com superfície 
modificada quimicamente com 2000 mg/L de MgCl2. Condições: 1g de sorvente em 200 

mL de solução 10 mg/L de nitrato e tempo de sorção de 20 min. 

 

De acordo com a Figura 5, o valor de pH em que houve maior percentual de remoção 
(e menor concentração residual encontrada) foi pH 4 para o CAM com 2000 mg/L de 
MgCl2. Neste pH, a concentração residual de nitrato foi de 5,8 mg/L, correspondente a 
uma remoção de 45,2 %. 

A Figura 6 mostra o efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato utilizando o 
CAM com MgCl2. 

 

 

Figura 6. Efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato utilizando carvão granulado 
com superfície modificada quimicamente com 2000 mg/L de MgCl2. Condições: 1g de 

sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e pH=4. 
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É possível verificar pela Figura 6 um crescimento nos percentuais de remoção de 
sorção com o tempo. Observa-se que maiores índices foram encontrados em 60 min para 
o CAM com MgCl2,. Neste tempo, a concentração residual de nitrato foi de 
aproximadamente 4,7 mg/L e uma remoção de 55,3%.  

 

4.1.4 Isotermas de sorção 

A Figura 7 mostra a comparação entre os valores preditos pelos modelos das 
isotermas de Freundlich e Langmuir e os dados experimentais do equilíbrio de sorção do 
nitrato para os três reagentes utilizados no tratamento do sólido sorvente. Os valores 
estimados dos parâmetros das isotermas de Freundlich e Langmuir são apresentados na 
Tabela 1 e na Tabela 2 respectivamente. 

Para predizer se a sorção do nitrato em solução aquosa foi favorável ou não, levou-se 
em consideração a forma da isoterma, os parâmetros estatísticos e os valores das 
constantes para cada modelo. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 7. Comparação entre os valores preditos pelos modelos das isotermas de Langmuir 
e Freundlich e os dados experimentais de sorção de nitrato em carvão ativado modificado 

com os reagentes (a) KCl, (b) CaCl2 e (c) MgCl2. Condições: pH 6,0, tempo de sorção  
30 min., concentração de sólido sorvente 5000 mg/L. 
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Tabela 1. Parâmetros das isotermas de Freundlich para a sorção de nitrato em carvão 
ativado modificado com KCl, CaCl2 e MgCl2. 

CAM 
Kf  

[(mg/g)(L/mg)1/n] 
n R2 

KCl 1,9440 2,7382 0,9059 

CaCl2 2,0483 2,1701 0,9306 

MgCl2 2,8216 2,7226 0,9347 

 

Tabela 2. Parâmetros das isotermas de Langmuir para a sorção de nitrato em carvão 
ativado modificado com KCl, CaCl2 e MgCl2. 

CAM 
Qmáx  

(mg/g) 
KL  

(L/mg) 
RL R2 

KCl 6,4433 0,2759 0,1216 0,9961 

CaCl2 9,3545 0,1947 0,1638 0,9936 

MgCl2 9,3284 0,2755 0,1217 0,9932 

 

O modelo de Freundlich apresentado graficamente na Figura 7 mostrou inicialmente 
ter uma forma favorável a todos os processos mostrados nessa figura. Sendo um modelo 
baseado em equações empíricas, onde não há limites para a capacidade de sorção com o 
aumento da concentração de sorbato na solução, o equilíbrio nunca seria atingido. Neste 
caso, devido ao fato dos experimentos realizados com os três sólidos sorventes não ter 
atingido o equilíbrio, este modelo é favorecido. Outro aspecto que favorece o modelo de 
Freundlich foi demonstrado por TREYBAL (1981) através de cálculos matemáticos, 
mostrando que, onde n (constante empírica de Freundlich) está entre 1 e 10, isto 
representa uma sorção favorável. Apesar deste aspecto, considerando os valores de R2, 
pelas análises estatísticas mostradas na Tabela 1, o modelo não apresentou bons 
resultados de R2 para nenhum dos reagentes, o que deixa o modelo não adequado em 
representar os dados experimentais. 

O modelo de Langmuir apresentado graficamente na Figura 7 também mostrou ter 
forma favorável a todos os processos com diferentes reagentes utilizados na modificação 
da superfície do carvão. Os melhores ajustes foram obtidos através deste modelo, com R2 
= 0,9961, para o CAM com KCl, R2=0,9936 para o CAM com CaCl2 e R2=0,9932 para o CAM 
com MgCl2,  demonstrando estatisticamente o favorecimento do modelo. Ainda é 
importante destacar que o valor de KL (constante de energia de sorção ou afinidade) 
indica uma grande afinidade entre o carvão ativado modificado com os três reagentes e o 
nitrato, pois quando KL.Ci > 1 o processo é favorável com boa afinidade (vide Tabela 2). 
Outro dado importante a ser verificado é o valor calculado para RL (parâmetro de 
equilíbrio). No processo de sorção de nitrato em meio aquoso estudado, os valores para 
RL foram de 0,1216 para o CAM com KCl, de 0,1638 para o CAM CaCl2 e de 0,1217 para o 
CAM com MgCl2  o que mostra que a sorção foi favorável e o processo é reversível. Assim 
sendo, o modelo caracterizado por melhor representar os dados experimentais foi 
Langmuir. Tal resultado indica que a sorção ocorre em uma monocamada, o que 
caracteriza a quimiossorção (adsorção química). Ou seja, a energia de adsorção para cada 
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molécula é igual e independente da cobertura superficial, de modo que a adsorção 
ocorreu apenas em sítios localizados sem interação entre as moléculas adsorvidas. 

 

4.1.5 Avaliação de desempenho dos reagentes no tratamento do sólido sorvente 

A Figura 8 e a Figura 9 apresentam, respectivamente, o efeito da variação do pH e o 
efeito do tempo de sorção na remoção de nitrato com os diferentes reagentes utilizados 
no tratamento do sólido sorvente. 

 

 

Figura 8. Efeito do pH na concentração residual de nitrato utilizando carvão granulado 
com superfície modificada quimicamente com 2000 mg/L de KCl, CaCl2 e MgCl2. 
Condições: 1g de sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e tempo  

de sorção de 20 min. 
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Figura 9.  Efeito do tempo de sorção na concentração residual de nitrato utilizando carvão 
granulado com superfície modificada quimicamente com 2000 mg/L de KCl, CaCl2 e 

MgCl2. Condições: 1g de sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato, pH=6 para 
KCl e CaCl2 e pH=4 para MgCl2. 

 

É possível verificar pela Figura 8 que a menor concentração residual encontrada foi no 
pH 6 para o CAM com CaCl2. A concentração residual de nitrato para esse reagente foi de 
5,35 mg/L o que corresponde a uma remoção de 47,2%. Já para os demais reagentes, a 
menor concentração residual foi de 6,5 e 5,8 mg/L para o CAM com KCl e MgCl2 
respectivamente. 

Já pela Figura 9 percebe-se que, para o CaCl2 e para o MgCl2, as concentrações 
residuais de nitrato são muito próximas no tempo de 60 min. As concentrações são 4,8 e 
4,7 mg/L para o CAM com CACl2 e para o CAM com MgCl2 respectivamente, o que 
caracteriza uma remoção de nitrato de 55,4% para o CAM com CaCl2 e uma remoção de 
55,3% para o CAM com MgCl2. 

Assim, de acordo com os dados, pode-se verificar melhores resultados foram 
encontrados utilizando-se o CaCl2 no tratamento do sólido sorvente , o qual apresentou 
menor concentração residual de nitrato e, consequentemente, maior remoção do íon. 

 

4.2 Efeito da concentração de CaCl2 utilizado na modificação da superfície do 
carvão na remoção de nitrato  

 A fim de verificar o efeito da concentração de reagente no tratamento do sólido 
sorvente, foram realizados ensaios com carvão ativado tratado com diferentes 
concentrações de CaCl2. As concentrações utilizadas foram 2000, 3000 e 4000 mg/L do 
reagente. 

A Figura 10, a Figura 11 e a Figura 12 apresentam, respectivamente, o efeito do pH, do 
tempo e da concentração de sólido sorvente na sorção dos íons nitrato utilizando 
diferentes concentrações de reagente. 
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Figura 10. Efeito do pH na sorção de nitrato utilizando carvão granulado com superfície 
modificada quimicamente com 2000, 3000 e 4000 mg/L de CaCl2. Condições: 1g de 
sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e tempo de sorção de 20 min. 

 

Figura 11. Efeito do tempo na sorção de nitrato utilizando carvão granulado com 
superfície modificada quimicamente com 2000, 3000 e 4000 mg/L de CaCl2. Condições: 1g 

de sorvente em 200 mL de solução 10 mg/L de nitrato e pH=6. 
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Figura 12. Efeito da concentração do sólido sorvente na sorção de nitrato utilizando 
carvão granulado com superfície modificada quimicamente com 2000, 3000 e 4000 mg/L 

de CaCl2. Condições: pH=6, tempo de  ensaio de 30 min. 

 

De acordo com a Figura 10, o melhor pH é 6 para todos os sólidos sorventes. Neste 
pH, a concentração residual de nitrato foi de 5,4; 4,9 e 4,9 mg/L para o CAM 2000, 3000 e 
4000, respectivamente. Estes percentuais correspondem a uma remoção de 47,2 % para 
o CAM 2000, 51,9% para o CAM 3000 e 53% para o CAM 4000. Assim, a melhor remoção 
ocorreu para o CAM 4000 mg/L de CaCl2. 

O tempo de sorção que proporcionou melhores resultados foi de 60 min para todas as 
concentrações de reagente (vide Figura 11). Neste tempo, a concentração residual de 
nitrato foi de aproximadamente 4,6; 4,0; e 3,6 mg/L para o CAM 2000, 3000 e 4000 
respectivamente, o que corresponde a uma remoção de 55,3 % para o CAM 2000, 59,2% 
para o CAM 3000 e 65,2% para o CAM 4000. Devido ao fato dos índices de remoção 
serem muito próximos nos maiores tempos de sorção aplicados, optou-se para o estudo 
do efeito da concentração de sólido sorvente utilizar um tempo de sorção de 30 min. 

No que se refere ao estudo de concentração de sorvente, na Figura 12 é possível 
verificar que a menor concentração residual (2,2 mg/L) de nitrato e a maior remoção 
(78,9%) ocorreu na concentração de 15000 mg/L  para o CAM 2000. Para o CAM 3000 e 
4000, a menor concentração residual obtida foi de 1,85 mg/L (remoção de 82%) e 1,7 
mg/L (remoção de 84%) respectivamente, quando a concentração de sólido sorvente foi 
de 17500 mg/L.  

Assim, de acordo com os resultados apresentados, pode-se verificar que os melhores 
resultados foram obtidos para a concentração de 4000 mg/L de CaCl2. Ou seja, os dados 
indicam que, quanto maior a concentração do reagente utilizado no tratamento do sólido 
sorvente, menor é a concentração residual do íon nitrato consequentemente maior é a 
remoção.  
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5  Conclusões  

A partir dos resultados dos testes de sorção é possível verificar que a modificação 
química do carvão com KCl, CaCl2 e MgCl2 mostrou-se eficiente uma vez que ocorreu a 
adsorção de íons nitrato pelo sólido sorvente. 

De acordo com os resultados dos testes de sorção com carvão ativado tratado com 
diferentes reagentes, a sorção de nitrato nas condições estudadas é dependente do pH 
da solução, determinado um pH 6,0 para a máxima eficiência de remoção para o CAM 
com KCl e CaCl2 e um pH 4 para o MgCl2. O tempo de residência mais adequado 
encontrado foi 60 min para os três reagentes. 

O melhor ajuste das isotermas foi obtido pelo modelo de Langmuir para os três 
reagentes, indicando que a sorção ocorreu em monocamada. 

A avaliação de desempenho dos reagentes no tratamento do sólido sorvente mostrou 
que o reagente utilizado no tratamento do sorvente que forneceu melhores resultados na 
sorção foi o CaCl2, uma vez que foi o que apresentou menor concentração residual de 
nitrato e consequentemente maior remoção do íon em todos os ensaios. 

A realização dos ensaios de sorção com CAM com diferentes concentrações de CaCl2 
indicaram que, quanto maior a concentração do reagente, maior é a remoção dos íons 
nitrato. O melhor resultado obtido nesses ensaios foi para o CAM com 4000 mg/L de 
CaCl2 em pH 6, tempo de sorção de  30 min e concentração de sólido sorvente igual 
17500 mg/L. Nesse ensaio a remoção de nitrato foi de 84%. 

Os resultados obtidos mostraram que a técnica utilizada apresenta potencial na 
remoção de íons nitrato de soluções diluídas. 

 
 

 

  



DEQUI / UFRGS – Nathalia Krummenauer Haro 31 

6 Referências  

ALABURDA, J.; NISHIHARA, L. Presença de compostos de nitrogênio em águas de poços. 
Rev. Saúde Pública. v. 32, p. 160-5, 1998.  

ALMEIDA, S.P.I. de. Remoção de DQO e de nitrogênio, e estudo dos consórcios 
microbianos em sistema com três reatores sobrepostos, em série, alimentado com esgoto 
sanitário. 2004. Tese de Doutorado em Hidráulica e Saneamento – Escola de Engenharia 
de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. 

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA), AMERICAN SOCIETY OF CIVIL 
ENGINEERS (ASCE). Water Treatment Plant Design. 3 ed. United States of America: 
McGraw-Hill, 1997. p. 806. 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard methods for the examination of 

water and wastewater. 20ª ed. Washington, 1998. 

BAILEY, R.P.; BENNETT, T.; BENJAMIN, M.M.  Sorption onto and recovery of Cr(VI) using 
iron-oxide-coated sand.  Water Science and Technology. v. 26, n. 5-6, p. 1239-44, 1992. 

BAIRD, C. Química Ambiental. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. p. 622. 

BRITTO, Patrícia Fonseca de. Adsorção de íons Cu(ii) sobre superfícies de sílicas gel 
modificadas com 4-amino-2-mercaptopirimidina e com 2-mercaptopirimidina. 2005.  
Dissertação (Mestrado em Engenharia). Curso de Pós-Graduação em Ciência dos 
Materiais. Ilha Solteira – SP, 2005. 

BUSTOS, M.R.L. A educação ambiental sob a ótica da gestão dos recursos hídricos. 2003. 
Tese (Doutorado em Engenharia Hidráulica e Sanitária) – Escola Politécnica. Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2003. 

CHEN, Y.; LI, C.; CHEN, S. Fluidized zero valent iron bed reactor for nitrate removal. 
Chemosphere, 2005. 59 v., p. 753-9. 

DARBI A.; VIRARAGHAVAN T.; BUTLER, R. and CORKAL, D. Comparative evaluation of 
nitrate removal technologies. 2002. Disponível em:                 
<http://scholar.google.com.br/scholar?q=Comparative+evaluation+of+nitrate+removal+t
echnologies&hl=pt-BR&btnG=Pesquisar&lr=>. Acesso em 24 de setembro de 2011. 

Environmental Protection Agency (EPA). Disponível em: <http://www.epa.gov>. Acesso 
em 20 de setembro de 2011. 

ERGAS, S.J.;  REUSS, A.F. Hydrogentrophic denitrification of drinking water using a hollow 
fibre membrane bioreactor. Journal of Water Supply: Research and Technology – AQUA.  
v. 50, p.161-71, 2001. 



Avaliação da remoção de íons nitrato utilizando carvão ativado modificado com diferentes 
reagentes como sólido sorvente 

32 

ESTEVES, F. A. Fundamentos de Limnologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. p. 
601. 

FENZ, N. Introdução à Hidrogeoquímica. Belém: Editora UFPA, 1986. p.189. 

FÉRIS, L A. Utilização do subproduto do beneficiamento do carvão na remoção de 
poluentes em meio aquoso. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia). Escola de Engenharia, 
Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e dos Materiais – PPGEM. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2001. 

FERNÍCOLA, N. G .G. de;  AZEVEDO, F. A. de. Methemoglobin and nitrate levels in drinking 
water. Rev. Saúde Pública. v.15, n.2, p.242-8, 1981. 

FEWTRELL, L. Drinking-Wate Nitrate, Methemoglobinemia, and Global Burden of Disease: 
A Discussion. Environmental Health Perspectives. v.112 (14), p.1371-1374, 2004. 

FIELDS, S. Global Nitrogen Cycling Out of Control. Environmental Health Perspectives. 
v.112 (10), p.A557-A563, 2004. 

GOLDANI, Eduardo. Utilização de argilas na remoção de Mn e Fe de efluentes gerados 
pela atividade mineradora de carvão. 2007. Dissertação (Mestrado em Química). Instituto 
de Química, Curso de Pós-Graduação em Química – Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 2007. 

GÓMEZ, M.A., González-López, J., Hontoria-García, E. Influence of carbon source on 
nitrate removal of contaminated groundwater in a denitrifying submerged filter. Journal 
of Hazardous Materials. v. B80, p. 69-80, 2000. 

GOMEZ-SERRANO, V., MACIAS-GRACIA, A., ESPINOSA-MANSILLA, A. e VALENZUELA-
CALAHORRO. Adsorption of mercury, cadmium and lead from aqueous solution on heat-
treated and sulphurized activated carbon. Water Research, v. 32, n. 1, p. 1-4, 1998. 

HENZE, M., Harremoes, P.,Arvin, E., Jansen, J. C. Wastewater treatment: biological and 
chemical processes. 2 ed. Berlim: Springer, 1997, p. 383. 

KOENIG, Vivian. Estudo da eficiência de remoção de sulfato por sorção com o uso de 
carvão ativado modificado. 2007. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia: Energia, Ambiente e Materiais – PPGEAM. Universidade 
Luterana do Brasil– Ulbra, 2007. 

LACAMP, B., HANSEN, F., PENILLARD, P., ROGALLA, F.  Wastewater Nutrient Removal with 
Advanced Biofilm Reactors. Water Sci. Technol. v. 27, n. 5-6, p. 263-76, 1993. 

METCALF & EDDY. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4 ed.  Boston: McGraw-
Hill, 2003, p. 1819. 



DEQUI / UFRGS – Nathalia Krummenauer Haro 33 

OLIVEIRA, Cristiane da Rosa. Adsorção-remoção de íons sulfato e isopropilxantato em 
zeólita natural funcionalizada. 2006. Dissertação (Mestre em Engenharia). Escola de 
Engenharia, Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e dos 
Materiais – PPGEM. Universidade Federal do Rio Grande do Sul– UFRGS, 2006. 

PERRY, R. H. e GREEN, D. (Eds.) Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. McGraw-Hill 
International Edições. Chemical Engineering Sciences, 6ª ed, 1984. 

REZAEE, A., GODINI, H., DEHESTANI, S. e KHAVANIN, A. Application of impregnated 
almond shell activated carbon by zinc and zinc sulfate for nitrate removal from water. 
Science Engineering. v. 5, n. 2, p. 125-30, 2008.  

ROCHA, O. MATSUMURA-TUNDISI, T., SAMPAIO, E.V. Phytoplankton and Zooplankton 
community structure and production as related to trophic state in some Brazilian lakes 
and reservoirs. Verth. Internat. Verein. Limnol. v. 26, p. 599-604, 1997. 

ROMÃO, Cristiane César. et al. Tratamento de Efluentes da Indústrida de Curtume. CESET 
UNICAMP. São Paulo, 2003. 

SERPA, A.L.W. Adsorção de fenol e de azul de metileno em flocos de carvão ativado 
pulverizado. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e dos Materiais). 
Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000. 

SMITH, R. Membrane Processes: an Overview. Modern Techniques in Water and 
Wastewater Treatment. East Melbourne, Vic., Australia, 1995. 

SOUSA, Kaline S. de. et al. Quimissorção de cátions divalentes em sílica gel modificada 
com ácido tioglicólico - a influência do ph e força iônica. Quim. Nova, v. 30, n. 3,  
p. 528-34, 2007. 

STEVENSON, D.G.. Water treatment unit processes. London: Imperial College Press.  
1999, p. 47. 

TREYBAL, R.E. Mass Transfer Operations, third ed., McGraw-Hill, New York, 1981. 

VALENCIA, C. A. V. Aplicação da Adsorção em Carvão Ativado e outros Materiais 
Carbonosos no Tratamento de Águas Contaminadas por Pesticidas de Uso Agrícola. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia). Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Metalúrgica. Departamento de Ciência dos Materiais e Metalurgia – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007. 

VALENTE, J. P. S.; PADILHA, P. M.; SILVA, A. M. M. da. Contribuição da cidade de Botucatu 
- SP com nutrientes (fósforo e nitrogênio) na eutrofização da represa de Barra Bonita. Ecl. 
Quim. v. 22, p. 31-48, 1997. 

VAN LEEWEN, J. A., et al. Associations between stomach cancer incidence and drinking 

water contamination with antrazine and nitrate in Ontario (Canada), 1999. 



Avaliação da remoção de íons nitrato utilizando carvão ativado modificado com diferentes 
reagentes como sólido sorvente 

34 

VIRARAGHAVAN, T.; KAPOOR, A. Nitrate removal from drinking water – Review. Journal of 
Environmental Engineering. p. 371-9, 1997. 

WARD, M.H. et al. Workgroup Report: Drinking-Water Nitrate and Health – Recent 
Findings and Research Needs. Environmental Health Perspectives. v.113, n. 11, p. 1607-
14, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 


