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Introdução 

A qualidade da água vem sendo afetada pela 

presença cada vez maior de contaminantes 

emergentes, que são compostos que têm sido 

detectados no solo, água e ar e que possuem 

origem antrópica. Seu aparecimento é preocupante, 

uma vez que eles são potencialmente danosos aos 

microorganismos expostos e não são removidos 

pelos métodos tradicionais de tratamento de água. 

O processo de adsorção em carvão ativado é uma 

estratégia promissora para a remoção dessas 

substâncias, por ser eficiente e de baixo custo 
[1]

. 

Este estudo tem como objetivo produzir carvões 

ativados a partir da casca do coco do licuri e avaliar 

seu uso como adsorvente da isoniazida (piridina-4-

carboidrazida), um antibiótico utilizado no 

tratamento primário da tuberculose, em água. 

Resultados e Discussão 

O carvão obtido a partir da pirólise da casca do 

coco do licuri (CP) foi submetido a dois processos 

de ativação para melhorar sua capacidade de 

adsorção, resultando no carvão ativado com ácido 

(CAA) e carvão ativado com base (CAB). Um carvão 

ativado comercial (CAC) também foi analisado neste 

estudo para comparação de desempenho. 

A remoção de isoniazida em soluções aquosas foi 

avaliada através da metodologia em leito fixo e em 

batelada. No ensaio em leito fixo, uma solução de 

isoniazida flui através da coluna contendo o carvão 

e as amostras foram recolhidas para quantificação 

da isoniazida residual. No ensaio em batelada, a 

solução de isoniazida foi encubada com o carvão 

sob agitação até atingir o equilíbrio, para depois ser 

filtrada e a concentração de isoniazida residual 

determinada. A quantificação de isoniazida foi 

conduzida em um espectrofotômetro UV-Vis através 

de uma metodologia previamente desenvolvida e 

validada no grupo. 

O CAB demonstrou maior capacidade de adsorção 

dentre os carvões avaliados, enquanto o CAC 

demonstrou melhor desempenho para a remoção da 

isoniazida que CAA e CP, como pode ser 

visualizado na figura 1 e na figura 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os carvões foram submetidos a análise textural e 

caracterizados através de métodos denominados 

titulação de Boehm e ponto de carga zero, que tem 

como finalidade avaliar a acidez dos materiais. As 

caracterizações demonstraram que o CAB possui a 

maior área superficial e a maior quantidade de 

grupos oxigenados dentre os carvões analisados, 

explicando sua maior capacidade de adsorção. O 

CAA possui a menor área superficial, mas quando 

comparado ao CP ele possui maior quantidade de 

grupos oxigenados, favorecendo a adsorção de 

isoniazida.  

Conclusões 

A metodologia proposta de ativação de carvão com 

base foi bem sucedida em produzir um carvão 

ativado com alta capacidade de adsorção, sendo 

melhor do que o material comercial e uma 

alternativa eficaz na remoção de fármacos da água. 
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Figura 2. Resultados da adsorção da isoniazida em fluxo 

Figura 1. Resultados da adsorção da isoniazida em 
batelada 


