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RESUMO 

 

O biodiesel é um biocombustível proveniente de fontes renováveis, tais como óleos vegetais 

e gordura animal. A renovabilidade, sustentabilidade e a emissão minimizada de gases 

poluentes quando comparados ao diesel à base de petróleo lhe conferem um status de uma 

promissora fonte de energia. Sua produção em larga escala se dá basicamente por meio de 

uma reação de transesterificação, em que são utilizados catalisadores homogêneos alcalinos 

não reutilizáveis. Neste contexto, o uso de catalisadores heterogêneos está se consolidando 

cada vez mais. Para este trabalho a fibra do coco seco, obtida a partir do seu mesocarpo, foi 

escolhida para a síntese do carvão ativado. Os processos empregados para a modificação das 

fibras foram a ativação com ácido e posteriormente carbonização. Para determinar as 

melhores condições operacionais de síntese do carvão, este foi utilizado como catalisador em 

uma reação de esterificação. Os efeitos das variáveis estudadas em sua síntese foram 

avaliados mediante a conversão da reação. A maior conversão obtida foi de 69,21 %, onde a 

temperatura de carbonização foi mínima, e a temperatura de impregnação e a concentração 

do ácido foram máximas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o declínio das reservas de combustíveis fósseis e a necessidade de 

implementar matrizes de energias mais sustentáveis, as fontes de energia alternativas 

estão conquistando cada vez mais o seu espaço. As fontes oriundas da biomassa, 

especialmente o biodiesel, são as que mais se destacam neste mercado (KNOTHE et al., 

2006). 

O biodiesel é um combustível biodegradável, produzido a partir de fontes naturais 

e renováveis, capaz de substituir, diretamente ou em mistura, o diesel derivado de 

petróleo, na operação de motores ciclo Diesel (ENCARNAÇÃO, 2007). Em 2017 a 

produção de biodiesel no Brasil foi cerca de 3,8 milhões de m³ e o óleo de soja foi a 

principal matéria-prima para produção de biodiesel, equivalente a 79,1 % do total (ANP, 

2017).  

O desenvolvimento de catalisadores de alta atividade e seletividade para obtenção 

de biodiesel é um dos grandes desafios atuais que as empresas de pesquisa e 

desenvolvimento de catalisadores têm enfrentado nestes últimos anos (DANTAS et al, 

2012). Os catalisadores agem aumentando a velocidade da reação, e em geral por meio 

de um processo de adsorção. 

Segundo Masel (1966) “a adsorção é um fenômeno físico-químico onde o 

componente em uma fase gasosa ou líquida é transferido para a superfície de uma fase 

sólida. Os componentes que se unem à superfície são chamados adsorvatos, enquanto que 

a fase sólida que retém o adsorvato é chamada adsorvente”. Existe uma variedade de 

adsorventes existentes no mercado, mas o carvão ativado é o mais utilizado ultimamente. 

“O carvão ativado é um material de carbono com porosidade bastante 

desenvolvida, com capacidade de coletar seletivamente gases, líquidos ou impurezas no 

interior dos seus poros” (FREITAS, 2014, pág 2). Suas características físicas e químicas 

dependem da natureza do seu precursor e de suas condições de sínteses, que por vez 

influenciarão em suas propriedades funcionais, tal como a capacidade de adsorção 

(BISPO, 2018). 

O número de produções científicas reflete o grande/crescente/aumento interesse 

na síntese do carvão ativado. Uma breve pesquisa no Science Direct identificou mais 2174 

trabalhos referentes ao carvão ativado no ano 2018. Esse número corresponde a um 

aumento de estudos de aproximadamente 36 % quando comparado ao ano de 2010.  
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A utilização de resíduos agroindustriais é uma alternativa para desenvolver 

adsorventes de baixo custo, contribuindo para a redução dos custos na eliminação dos 

resíduos (BHATNAGAR; SILLANPÄÄ, 2010). O coco, por exemplo, é um fruto que 

após o consumo do seu líquido é prontamente descartado.   

A cocoicultura exerce um papel importante na economia do Nordeste brasileiro, 

onde está localizada a maior parte da produção (66,5 %). As regiões Norte, com 14,1 % 

e Sudeste com 17 % da produção também contribuem para o abastecimento nacional 

(MARTINS et al., 2016). Estima-se que 60 milhões de litros de água de coco foram 

consumidos no país em 2008. 

O grande problema é que os resíduos gerados pelo consumo do coco por pessoas 

na praia ou oriundo de processamentos industriais, não são descartados corretamente. 

Apenas uma pequena parte desses resíduos é incinerada para produzir energia em fornos 

industriais (BISPO, 2018). 

Dessa forma, aliando atender a demanda de empregos mais nobres para os 

resíduos agrícolas e/ou rejeitos industriais com a busca de novos catalisadores para a 

síntese do biodiesel, este trabalho irá avaliar o carvão ativado produzido a partir das fibras 

presentes no mesocarpo do coco seco. O seu desempenho será mensurado mediante a 

conversão de uma reação de esterificação, onde poderá ser identificado as melhores 

condições de sua síntese. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.BIODIESEL 

 

O biodiesel é um tipo de combustível biodegradável que pode ser produzido a 

partir de uma grande variedade de matérias-primas, como a grande maioria dos óleos 

vegetais, gorduras animais e óleos de descartes.  O biodiesel é classificado como um éster 

alquílico e a sua síntese normalmente envolve a reação de um triglicerídeo com álcool, 

na presença de um catalisador (KNOTHE et al., 2006). 

 

A obtenção do biodiesel pode ser feita por dois processos: transesterificação e 

esterificação. Na transesterificação, um mol de triacilglicerol reage com três mols de 

álcool, usualmente o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, que pode ser 

homogêneo, heterogêneo ou enzimático (RAMOS, 2011). Já na reação de esterificação o 

processo de obtenção acontece com a reação entre um ácido graxo com um mono-álcool 

para formar ésteres. Esse tipo de reação é catalisado por ácidos (OLIVEIRA; SUARES; 

SANTOS, 2008). A Figura 1 abaixo mostra as reações citadas acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ramos (2011). 

 

Segundo Fogler (2009, pág 522) “um catalisador é uma substância que afeta a 

velocidade de uma reação, porém sai inalterado do processo. O catalisador geralmente 

muda a velocidade de reação por meio de uma diferente rota molecular (“mecanismo”) 

para a reação”. 

Os principais catalisadores homogêneos utilizados são o hidróxido de sódio e 

potássio. As desvantagens no seu uso se dão pela exigência de um meio reacional isento 

Figura 1 - Reações de transesterificação e esterificação 
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de água e uma fonte lipídica de baixa acidez (SILVA, 2011).  Em consequência dos 

problemas existentes para obtenção do biodiesel pela rota homogênea, o emprego de 

catalisadores heterogêneos se torna uma excelente alternativa.  Uma das vantagens no seu 

uso é a facilidade na separação dos seus produtos (SUPPES, 2001).  

Silva et al (2009) produziram carvão ativado a partir da borra de café (CABC) 

ativado com carbonato de ´potássio (K2CO3), submetido a tratamento térmico de 800°C e 

impregnado com 5% de zircônia sulfatada (SZr/CABC) e avaliou através de uma reação 

de esterificação da mistura de óleo de soja e 22% de ácido oleico.  

Já Araújo et al (2016) avaliaram a síntese de um catalisador do tipo (Ni-Zn)Fe2O4 

em uma reação de esterificação do óleo de soja. Os resultados indicaram uma conversão 

em biodiesel de 31,9% e 27,3% quando se utilizou 1% e 3% de catalisador, 

respectivamente. 

Os catalisadores heterogêneos, principalmente os sólidos ácidos destacam-se 

ainda por serem menos corrosivos e, especialmente, por poderem ser reutilizados e usados 

em processo contínuos. 

 

2.2.CARVÃO ATIVADO 

 

Segundo Namasivayam et al (1997), citado por Carvalho (2005, pág.29) 

O carvão ativo é um material orgânico escuro (preto), inodoro que queima sem 

chama. É um resíduo caracterizado por se constituir de um material altamente 

poroso, obtido por carbonização de produtos ou substancias orgânicas tratadas 

por processos que lhe conferem elevado poder adsorvente, capaz de remover 

com elevada eficiência, uma grande quantidade de compostos. 

 

A porosidade do carvão ativado é regida pelo grau de desordem destas camadas e 

principalmente pelos espaços interstícios (poros) abertos durante o rearranjo ocorrido na 

pirólise do material de partida do carvão durante o processo de pirólise (JÚNIOR, 2002). 

Já os grupos funcionais influenciam nas propriedades de adsorção do material e também 

na reatividade, isso por conta da presença do oxigênio em grupos como carbonila, 

carboxila, hidroxila e enóis. Dessa forma o carvão ativo pode ser modificado através de 

tratamento térmico, oxidação e impregnação com vários compostos (GUILARDUCI et 

al., 2006). 
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Para a síntese de um carvão ativado de qualidade, é necessária a escolha de um 

bom material precursor. Algumas características buscadas são:  alto teor de carbono, 

baixo conteúdo inorgânico (baixa cinza), alta densidade e conteúdo volátil suficiente, 

estabilidade do suprimento, extensão potencial da ativação e materiais baratos (AWORN; 

THIRAVETYAN; NAKBANPOTE, 2008). 

Nesse contexto pesquisas vêm sendo desenvolvidas, buscando obter esses 

adsorventes a partir de matérias-primas de baixo custo, originadas, sobretudo de resíduos 

agrícolas e/ou de rejeitos industriais. 

Memon et al. (2009) utilizaram a casca da banana para a produção de carvão 

ativado, afim de remover cromo hexavalente Cr(VI) das águas residuais industriais.  

Parâmetros como pH, tempo de contato, concentração inicial de íons metálicos e 

temperaturas foram investigados para determinar as melhores condições de adsorção. 

 Gong et al. (2019) estudaram a utilização de um carvão ativado produzido a partir 

do bambu para a remoção de óxido nítrico (NO). Os métodos adotados para a ativação do 

carvão demonstraram ser eficientes e constatou-se que um aumento na área de superfície 

BET e nos grupos funcionais de oxigênio, tiveram um efeito promocional sobre a 

eficiência de remoção do NO. 

Sartova et al. (2019), a partir dos resíduos do processamento de algodão, 

produziram o carvão ativado por via física e por via química, com o tratamento em altas 

temperaturas com ácido clorídrico respectivamente. 

A vantagem de usar subprodutos agrícolas como matéria-prima para carvão 

ativado, carvão vegetal e combustível é que essas matérias-primas são renováveis e 

potencialmente menos caras de fabricar. Para este trabalho, o material escolhido para 

sintetizar o carvão ativado foi obtido a partir das fibras obtidas do mesocarpo do coco 

seco. 

“O fruto do coqueiro é uma drupa, formada por uma epiderme lisa ou epicarpo, 

que envolve o mesocarpo espesso e fibroso, ficando mais no interior uma camada fina, 

muita dura (pétrea), marrom, denominada endocarpo” (FONTES; FERREIRA 2006, 

p.19) (Figura 2). E é no mesocarpo onde se encontram as fibras do coco. Suas fibras são 

descritas como curtas, pouco flexíveis e duras, quando comparada a outras fibras 

(FERREIRA et al., 1998). 
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Figura 2- Corte longitudinal do coco 

 

Fonte: Ferreira et al (1998). 

 

A síntese do carvão ativado envolve duas etapas, são elas: a carbonização e a 

ativação. A carbonização consiste na decomposição térmica do material, para a criação 

de poros. Já a ativação, que pode ser física ou química, tem como objetivo ampliar os 

poros existentes e criar novos poros. Na ativação química, a carbonização e ativação 

ocorrem em única etapa, onde a carbonização acontece em um material impregnado com 

agentes químicos. Já a ativação física envolve a gaseificação do carvão por oxidação com 

vapor (HU; SRINIVASAN; NI, 2001). 

 

2.3.ADSORÇÃO 

 A adsorção é uma operação de transferência de massa que estuda a habilidade de 

determinados sólidos concentrar em sua superfície substâncias existentes em soluções 

líquidas ou sólidas. Como a adsorção acontece na superfície externa do sólido, quando 

maior é essa superfície, maior será a capacidade de adsorção (GOMIDE, 1998). 

De acordo com Cooney (1999) o processo de adsorção depende: da natureza do 

adsorvente, do adsorvato e das condições operacionais. A área superficial do adsorvente, 

tamanho da molécula do adsorvato, temperatura do sistema e o pH do meio são só alguns 

dos fatorrs que influenciam a adsorção de um material. 

A adsorção pode ser classificada quanto a sua intensidade em dois tipos: adsorção 

física e adsorção química. Na adsorção física as ligações entre os materiais, atribuída a 

força de Van der Walls, são relativamente fracas. Já na adsorção química essas ligações 
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são mais fortes, resultado da troca de elétrons entre os materiais (NASCIMENTO et al., 

2014). 

Em reações catalíticas é necessário que no mínimo um e frequentemente todos os 

reagentes devam ser aderidos a superfície do catalisador. E o tipo de adsorção que afeta 

a velocidade da reação é a adsorção química. Nela, os átomos ou moléculas adsorvidas 

estão ligadas por forças covalentes semelhante aquelas que ocorrem entre átomos ligados 

em moléculas. O que torna a estrutura eletrônica da molécula quimiossorvida 

extremamente reativa (FOGLER, 2009). 

 

2.4. TESTES ESTATÍSTICOS 

 

Segundo Spiegel (1993, pág 1) “a estatística está interessada nos métodos 

científicos para coleta, organização, resumo, apresentação e análise de dados, bem como 

na obtenção de conclusões válidas e nas tomadas de decisões razoáveis baseadas em tais 

análises”. 

Uma importante ferramenta utilizada na análise estatística é o teste de hipóteses, 

que nos permite tomar decisões referentes a uma população através de um conjunto de 

dados observados. Em resumo, no teste de hipóteses a hipótese nula (H0) é testada contra 

a hipótese alternativa (HA)  (WEBSTER, 2006).  

Uma opção para a realização dos testes de hipóteses é o uso do cálculo do valor-

p. Esse representa o grau de raridade do teste observado, considerando que a hipótese 

nula seja verdadeira. Quando o resultado do valor-p é pequeno, a hipótese nula tende a 

ser questionada (WITTE; WITTE, 2005). 

Já quando o objetivo é o teste de hipóteses de três ou mais médias populacionais, 

a análise de variância (ANOVA) é utilizada. Esse teste determina se um tratamento 

particular, quando aplicado a uma população, causa efeitos na média dessa população. A 

razão F permite quantificar os efeitos do tratamento, e se dá pela razão da variância entre 

amostras pela variação dentro das amostras (WEBSTER, 2006). 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo visa apresentar os materiais e equipamentos, assim como os 

procedimento utilizados para a síntese do carvão e sua avaliação na reação de 

esterificação do ácido oleico. 

 

3.1. MATERIAIS E REAGENTES 

 

3.1.1. Materiais 

 

• Shaker SL-222 (Solab) 

• Mufla LM-SS 16L 

• Agitador de peneiras (Lucadema) 

• Estufa TE-394/2 (Tecnal) 

• Balança Analítica  

 

3.1.2. Reagentes   

 

• Ácido sulfúrico (Micro-química produtos para laboratório Ltda) 

• Álcool metílico P.A-ACS (Dinâmica, química contemporânea Ltda) 

• Ácido oleico P.S (Dinâmica, química contemporânea 

• Álcool etílico comercial 92,8º INPM (Itajá) 

• Biftalato de potássio P.A (Alphatec, química fina reagentes) 

• Hidróxido de sódio P .A-ACS Micropérolas (Dinâmica, química contemporânea 

LTDA). 
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3.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O fluxograma abaixo representa um esquema simplificada da metodologia 

adotada para a realização dos experimentos. 

 

Figura 3 - Fluxograma da metodologia adotada para os experimentos 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

3.3.PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

O coco seco utilizado nesse trabalho foi obtido no município de Tibau/RN. O 

endocarpo foi separado, e as fibras do mesocarpo foram retirados. As fibras foram lavadas 

com água para a retirada de impurezas, escorridas para a remoção do excesso de água e 

em seguida foram colocadas em uma estufa durante 24 horas afim de garantir o mínimo 

de umidade possível. O material foi então triturado e peneirado com um auxílio de um 

agitador de peneiras. A amostra com diâmetro 1,4 mm foi a escolhida para este trabalho. 

A Figura 4 mostra o estado das fibras antes e depois de serem trituradas. 

Figura 4- Fibras do coco antes e depois da trituração. 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 
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3.4.PROCESSO DE ATIVAÇÃO E CARBONIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para a ativação da fibra foi utilizado ácido sulfúrico (H2SO4) em diferentes 

concentrações, conforme o planejamento experimental apresentado nas Tabelas 1 e 2.  As 

amostras foram adicionadas a erlenmeyes, juntamente com o ácido, numa proporção de 

2 % m/v. Em seguida, as amostras foram levadas para um shaker com rotação e 

temperatura definidas (150 rpm e a temperatura de acordo planejamento experimental) 

por um período de 3 horas. Após esse período as amostras foram filtradas com o auxílio 

de papel filtro e os materiais retidos foram transferidos para vidros de relógio e colocadas 

novamente na estufa durante um período de 24h. 

Após as amostras serem retiradas da mufla, elas foram transferidas para cadinhos 

de porcelana e então levadas para um forno mufla LM-SS 16 L com uma rampa de 

aquecimento de 1 ºC até atingir a temperatura desejada conforme as tabelas 1 e 2. O tempo 

de carbonização foi de 2 h. 

 

3.5. AVALIAÇÃO DO CARBONO ATIVADO NA REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

 

Para avaliar a eficiência do carvão, uma reação de esterificação foi preparada. 

Os reagentes usados foram o ácido oleico e o metanol. A proporção adotada entre eles foi 

de 6:1 de álcool para o ácido. A quantidade de amostra carbonizada utilizada na reação 

foi de 1 % em massa em relação a massa do ácido oleico. Após as soluções serem 

preparadas, as 11 amostras contendo catalisador e o Branco foram colocadas em um 

shaker sob uma temperatura de 35 ºC e uma agitação de 150 rpm, durante um período de 

24 h. Na Figura 5 é possível observar as 11 amostras preparadas.  

Figura 5- Amostras da reação de esterificação após um período de 24 h. 

 

Fonte: Autoria própria (2019).   
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Após esse período, as amostras foram filtradas para a retirada do catalisador da 

solução. Com o filtrado é possível calcular índice de acidez e a conversão da reação. Esse 

índice diz respeito a quantidade hidróxido de sódio necessário neutralizar os ácidos 

graxos existentes na amostra. 

O procedimento experimental adotado para determinação do índice foi o mesmo 

utilizado por Lucena (2008). Inicialmente o álcool etílico comercial foi neutralizado 

titulando-o com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 M e 3 gotas fenoftaleína 

como indicador. Logo em seguida, o filtrado foi homogeneizado e 2 gramas foram 

transferidas para um erlenmeyer de 250 ml.  Neste erlenmenyer foram adicionadas 25 ml 

do álcool etílico comercial já neutralizado e cerca de 3 gotas de uma solução indicadora 

de fenolftaleína. Essa solução preparada foi então titulada com NaOH 0,25 M até adquirir 

uma coloração levemente rosa. 

Com os valores de NaOH gasto na titulação, as equações 1 e 2 apresentadas a 

seguir foram usadas para determinar o índice de acidez e a conversão da reação. 

 

IA =
V x F x N x 56,11

M
                                                                                                                     (1) 

Conversão (%) =
IA0 − IA

IA0
 x 100                                                                                                (2) 

 

 

3.6. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

As condições operacionais estudadas neste trabalho foram: concentração do ácido, 

temperatura de impregnação de temperatura de carbonização. Conforme apresentas na 

Tabela 1. 

Tabela 1-Variáveis estudadas no processo de síntese do carbono ativado 

 -1 0 +1 

Concentração do ácido 5 % 7,5 % 10 % 

Temperatura de impregnação do ácido 25 ºC 35 ºC 45 ºC 

Temperatura de carbonização da 

amostra 

200 ºC 225 ºC 250 ºC 

Fonte: Autoria própria (2019). 



21 

 

O planejamento experimental escolhido foi do tipo 2k
 com triplicata no ponto 

central, dando um total de 11 experimentos, obtendo amostras de carbono em diferentes 

condições, que estão especificadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Matriz do planejamento experimental 

Amostras Concentração de ácido 

na amostra 

Temperatura de 

impregnação 

Temperatura de 

carbonização 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 0 0 0 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados referentes aos parâmetros estudados 

neste trabalho. A influência de cada variável empregada na síntese do carvão será 

discutida, afim de identificar as condições que mais favorecem a conversão da reação de 

esterificação.  

A Tabela 3 apresenta a conversão obtida de cada amostra e as respectivas 

condições operacionais empregadas. 

 

Tabela 3 - Resultado da conversão da reação de esterificação 

Amostra Concentração de 

ácido (%) 

Temperatura de 

impregnação (°C) 

Temperatura de 

carbonização (ºC) 

Conversão (%) 

1 5 25 200 44,17 

2 10 25 200 69,21 

3 5 45 200 47,50 

4 10 45 200 59,55 

5 5 25 250 16,23 

6 10 25 250 16,19 

7 5 45 250 9,00 

8 10 45 250 41,76 

9 7.5 35 225 39,00 

10 7,5 35 225 36,72 

11 7,5 35 225 32,85 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

De acordo com a tabela 3, a maior conversão obtida foi da amostra 2. A conversão 

da reação foi de 69,21 % quando a concentração do ácido foi máxima, e as temperaturas 

de impregnação e de carbonização foram mínimas. Quando comparada as amostras 1 e 2, 

em que a concentração do ácido é o único parâmetro que varia entre as amostras, a 

concentração favoreceu a reação. Já quando comparadas as amostras 2 e 4, onde a 

temperatura de impregnação são diferentes, uma menor temperatura favoreceu a 

conversão. Por fim, quando comparadas as amostras 2 e 6, em que apenas a temperatura 

de carbonização varia, uma diferença bastante significativa pode ser observada na 

conversão das reações. 
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Martins (2018) também estudou o desempenho de um catalisador obtido da fibra 

do coco seco em uma reação de esterificação. A metodologia adotada foi a mesma 

utilizada neste trabalho.  Já o diâmetro da fibra escolhida foi de 0,75 mm. Para esse 

diâmetro a melhor conversão obtida foi na amostra 4. 

 Podemos inferir que a diferença entre os tamanhos das partículas foi responsável 

pela variação da conversão entre os dois trabalhos, já que as condições operacionais 

permaneceram inalteradas.   

    

Tabela 4-Estimativa dos efeitos e suas interações na conversão da reação 

 Efeitos Desvio Padrão p 

Média 37,4711 2,559199 0,000127 

C. ácido (%) 17,4498 6,001855 0,043792 

T. Impregnação (°C) 2,9983 6,001855 0,643615 

T. Carbonização (ºC) -34,3137 6,001855 0,004631 

C.A * T.I 4,9528 6,001855 0,455618 

C.A * T.C -1,0956 6,001855 0,864033 

T.I * T.C 6,1711 6,001855 1,02820 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

De acordo com os dados obtidos da tabela acima, a temperatura de carbonização 

foi a variável que se mostrou mais significativa (p<0,05) com um intervalo de 95% de 

confiança. Esta variável obteve uma resposta de efeito negativa, isso significa que quanto 

menor a temperatura de carbonização maior é a resposta da conversão. Esse 

comportamento é devido a deterioração dos poros quando expostos a altas temperaturas, 

o que dificulta a impregnação do ácido.  
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Figura 6– Pareto, influência das variáveis 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Com os coeficientes da regressão linear obtidos, foi possível adequar um modelo 

matemático de primeira ordem para todas as variáveis com 95% de confiança. O modelo  

está representado na equação abaixo. 

 

 (%CONVERSÃO) = 37,4711 + 8,7249*C.A + 1,4991*T.I - 17,1568*T.C   

                                    + 2,4784*CA*T.I - 0,54788*C.A*T.C +3,0855*T.I*T.C                     (3)  

Onde: C.A= Concentração do ácido 

           T.I= Temperatura de impregnação 

                       T.C= Temperatura de carbonização 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos com o teste ANOVA. Os resultados 

obtidos correspondem a resposta de conversão da reação de esterificação, indicando um 

coeficiente de determinação foi de 0,91518. Um teste F foi realizado para determinar se 

os parâmetros do modelo são estatisticamente significantes. Para isso, o FCALCULADO deve 

ser maior que o FTABELADO.  O valor do FCALCULADO obtido da regressão foi de 7,1934, 

enquanto o valor do FTABELADO foi de 6,16. O modelo mostrou-se adequado, porém pouco 

significativo para este estudo, um modelo não-linear possivelmente representaria melhor 

os resultados. O modelo pode ser visualizado de forma gráfica na Figura 7. 
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Tabela 5 - Teste ANOVA 

Fatores Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

médio 

F calculado F tabelado 

Regressão 3109,457 6 518,2428 7,1934 6,16 

Erro 288,178 4 72,0445   

Total SS 3397,636 10    

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Figura 7 - Valores preditos x valores observados 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Os gráficos apresentados a seguir relacionam as variáveis e suas influências na 

conversão da reação. Pela Figura 8 pode-se observar que a maior conversão será quando 

a concentração do ácido for máxima, percebe-se que nessa condição, a influência da 

temperatura de impregnação é muito pequena. Na Figura 9, a variável significativa será 

a temperatura de carbonização, quanto menor o seu valor, maior será o valor da conversão 

e a máxima conversão é obtida quando a concentração do ácido é a maior. Já na Figura 

10, a conversão é favorecida quando a temperatura de carbonização é mínima e a 

concentração do ácido é máxima. Por meio desses gráficos fica claro a expressiva 

influência que a temperatura de carbonização exerce na conversão da reação 
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Figura 8 - Concentração do ácido x Temperatura de impregnação 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

Figura 9 - Concentração do ácido x Temperatura de carbonização 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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Figura 10 - Temperatura de impregnação x Temperatura de carbonização 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temperatura de carbonização se mostrou a variável mais significativa na síntese 

do carvão ativado. Quanto menor o valor da temperatura, maior foi a conversão da reação 

de esterificação. Isso se deve muito provavelmente a manutenção dos sítios ativos, 

quando utilizado uma temperatura de carbonização menor.  A preparação da reação foi 

fundamental para o experimento, pois a partir dela que foi possível avaliar as condições 

operacionais testadas. A maior conversão obtida foi de 69,22 % da amostra 2. Portanto, 

as condições que mais favoreceram a síntese do catalisador para a reação foram utilizando 

10% de ácido sulfúrico, uma temperatura de impregnação de 25 °C e uma temperatura de 

carbonização de 200 °C. O modelo matemático de primeira ordem com uma confiança de 

95 % foi considerado adequado para descrever os dados experimentais dados 

experimentais, porém não se ajustou bem em descrever a resposta da conversão. 
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