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Resumo 

O objetivo do presente trabalho é produzir carvões ativados (CAs) a partir de biomassas 

(borra de café (BC), lignina Kraft (LK) e caroço de azeitona (AZ)) em presença de ácido 

fosfórico, pelo uso de um forno de micro-ondas doméstico adaptado e por pirólise 

convencional, avaliando as características físico-químicas dos CAs produzidos e suas 

capacidades de adsorção do corante azul de metileno (AM) e do antibiótico amoxicilina 

(AMOX). Assim, este estudo visa contribuir com a redução de custos de produção de CAs pelo 

uso de precursores mais baratos e abundantes e de uma técnica de processamento mais rápida 

(micro-ondas). Os resultados obtidos comprovam a eficiência e a segurança no uso do forno 

adaptado na produção de CAs. Medidas eletromagnéticas dos precursores, com e sem agente 

ativante, dão suporte para o entendimento da influência do ácido na eficiência da conversão de 

precursores dielétricos em CAs. Os CAs obtidos foram caracterizados por espectroscopia no 

infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia Raman, difração de raios X, 

análises termogravimétricas e de adsorção/dessorção de nitrogênio. Os resultados obtidos 

confirmam a conversão dos precursores em CAs e mostram que os processos influenciam as 

características dos mesmos. O estudo detalhado da obtenção de CAs a partir de LK, utilizando 

pirólises convencional e por micro-ondas, sob atmosferas oxidante e inerte, apoiado por 

planejamentos estatísticos de 24, confirma a influência dos diferentes parâmetros de 

processamento (proporção lignina:ácido, tempo, atmosfera, temperatura ou potência de micro-

ondas) na área superficial dos CAs obtidos. Os resultados mostram que a proporção de ácido e 

a atmosfera são as variáveis com maior importância estatística na área superficial dos CAs, em 

ambos os processos. Testes de adsorção mostram que esta ocorre, preferencialmente, por 

fenômenos físicos, com os melhores resultados de adsorção para a amostra obtida por pirólise 

convencional, com área superficial de 1335 m²/g e adsorção para o AM e AMOX de 202,7 e 

276,5 mg/g, respectivamente. A amostra obtida por micro-ondas apresenta área superficial de 

1235 m²/g e adsorção de 179,1 mg/g para o AM e 217,5 mg/g para a AMOX. Este estudo mostra 

a viabilidade de produção de CAs a partir de biomassas por pirólises convencional e micro-

ondas e que bons valores de adsorção são obtidos, agregando maior valor a biomassas e 

mostrando que o uso da pirólise por micro-ondas tem ganhos expressivos de tempo de 

processamento e custo de produção. 

 

Palavras-chave: Lignina Kraft; Carvão ativado; Pirólise por Micro-ondas; Pirólise 

convencional; Adsorção.  
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Abstract 

 

The objective of the present work is to produce activated carbons (ACs) from biomass 

(coffee grounds (CG), Kraft lignin (KL), and olive stones (OS)) activated with phosphoric acid, 

using an adapted domestic microwave oven and conventional pyrolysis, evaluating the 

physicochemical characteristics of the produced ACs and their adsorption capacities for the 

methylene blue dye (MB) and the antibiotic amoxicillin (AMOX). Thus, this study aims to 

contribute to the reduction of AC production costs by using cheaper and more abundant 

precursors and a faster processing technique (microwaves). The results obtained prove the 

efficiency and safety of using the adapted microwave oven in the production of ACs. 

Electromagnetic measurements of precursors, with and without activation, support the 

understanding of the influence of acid on the efficiency of conversion of dielectric precursors 

to ACs. The ACs obtained were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy, 

Raman spectroscopy, X-ray diffraction, thermogravimetric and nitrogen adsorption and 

desorption analyses. The results obtained confirm the conversion of precursors into ACs and 

show that the processes influence their characteristics. The detailed study of obtaining ACs 

from KL, using conventional and microwave pyrolysis, under oxidizing and inert atmospheres, 

supported by statistical planning of 24, confirms the influence of different processing 

parameters (lignin:acid ratio, time, atmosphere, temperature or microwave power) on the 

surface area of the obtained ACs. The results show that the proportion of acid and atmosphere 

are the variables with the greatest statistical importance on the surface area of ACs, in both 

processes. Adsorption tests show that this occurs, preferably, by physical phenomena, with the 

best adsorption results for the sample obtained by conventional pyrolysis, with a surface area 

of 1335 m²/g and adsorption for MB and AMOX of 202.7 and 276.5 mg/g, respectively. The 

sample obtained by microwave has a surface area of 1235 m²/g and adsorption of 179.1 mg/g 

for MB and 217.5 mg/g for AMOX. This study shows the feasibility of producing ACs from 

biomass by conventional and microwave pyrolysis and that good adsorption values are 

obtained, adding greater value to biomass and showing that the use of microwave pyrolysis has 

significant gains in time processing and production cost.  

Keywords: Kraft Lignin; Activated charcoal; Microwave Pyrolysis; Conventional pyrolysis; 

Adsorption. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

Ao longo dos últimos anos tem-se observado a instabilidade dos mercados de energia e 

da indústria petroquímica, atrelada às possíveis variações do custo do petróleo. Sabendo-se que 

essa instabilidade pode continuar no futuro, com o potencial de desestabilizar atividades 

econômicas, políticas e sociais, há um interesse crescente na substituição de combustíveis não 

renováveis à base de petróleo por produtos e materiais derivados de recursos renováveis [1-7]. 

Nesse escopo, biomassas representam um recurso renovável de carbono neutro 

abundante, sendo cada vez mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade 

industrial sustentável e um fator de gestão eficaz das emissões de gases geradores de efeito 

estufa. Assim, a produção de energia e a obtenção de outros produtos a partir de biomassas são 

opções atraentes, pois a fonte é renovável, o dióxido de carbono pode ser reciclado e o ar 

atmosférico mantido com níveis aceitáveis de salubridade [8-10]. 

Estudos indicam que biomassas e outros tipos de resíduos podem contribuir com um 

terço da demanda global de energia primária até 2050 [1,11], a partir das suas conversões em 

produtos sólidos, líquidos ou gasosos, por meio de diferentes processos químicos e físicos [12-

14]. 

A biomassa, independente da espécie, de diferenças genéticas ou da idade de uma planta 

ou vegetal, apresenta, no geral, uma composição média de seus constituintes que atende a 

seguinte relação: 35-50% de celulose (C6H10O5)x, 15-25% hemicelulose (C5H8O4)m, 15-30% 

lignina [C9H10O3(OCH3)0.9–1.7]n e até 10% de outros compostos [13-17]. 

Nessa classe de materiais, a lignina destaca-se como uma biomassa presente nas paredes 

celulares das plantas, disponível em grande quantidade nas empresas produtoras de papel e 

celulose, como um resíduo gerado de maneira crescente e em grandes proporções, como 

consequência do crescimento acentuado do setor de papel e celulose nos últimos anos. A lignina 

é justamente o constituinte que se quer remover nos processos químicos de produção de celulose 

[18]. Resíduo esse que até o momento é praticamente todo utilizado na geração de energia, por 

meio de sua queima direta [3,19,20]. No entanto, a estrutura química da lignina mostra 

excelente potencial como precursora na produção de carvão ativado, pois é rica em carbono e a 

sua estrutura molecular é semelhante à de carvões betuminosos [5,13,21]. 

Nesse sentido, observa-se, ao nível mundial, o interesse crescente no aproveitamento 

das características químicas da molécula de lignina, uma biomassa abundante, em usos mais 

nobres para a sociedade, por exemplo, na produção de carvão ativado (CA) [19,22]. 
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O CA é um excelente adsorvente, devido principalmente à sua área superficial elevada, 

distribuição de tamanhos de poros e à presença de grupos funcionais na sua superfície [23]. Os 

carvões ativados (CAs) podem ser preparados fisicamente, por meio do tratamento térmico de 

carbonização da matéria-prima, seguido da ativação do material carbonoso obtido na presença 

de agentes, como o CO2 e o vapor. Os CAs podem ainda ser preparados quimicamente, pela 

impregnação da matéria-prima com agentes de ativação como ZnCl2, H3PO4, KOH e K2CO3, 

seguido do tratamento térmico em atmosfera inerte [13]. As características físicas e químicas 

dos CAs são dependentes do método de ativação e da natureza do precursor [24]. O CA é 

comumente utilizado como adsorvente, catalisador, suporte de catalisador em supercapacitores 

e na indústria farmacêutica [25-27]. 

No processo de tingimento de tecidos, cerca de 15% do total de corantes ao nível 

mundial são perdidos como efluentes [28]. Têm-se ainda as complexas moléculas de 

antibióticos, por exemplo, a amoxicilina, que é um dos antibióticos mais usados na medicina. 

Sabendo-se que os corantes e os antibióticos são contaminantes ambientais que afetam 

seriamente os ecossistemas, devido ao lançamento de efluentes domésticos e industriais não 

tratados [29]. Situação essa que pode ser melhorada ou praticamente controlada pelo processo 

de adsorção.  

A adsorção é um processo de tratamento de água altamente recomendado, devido à 

facilidade do processo, menor custo, alta eficiência e aderente ao conceito de sustentabilidade 

[30,31]. Nesse processo, o CA tem papel importante, quando utilizado como adsorvente, pela 

eficiência que confere na recuperação de contaminantes e por poder ser regenerado após o 

processo de adsorção e reutilizado [32-34]. 

Atualmente, o tratamento térmico em forno tubular é um processo convencional dos 

mais utilizados e aplicados na produção de CA. Porém, esse tratamento é caracterizado pelo 

custo elevado, devido ao longo tempo de processamento e ao consumo de energia envolvido. 

Nesse contexto, a pirólise por micro-ondas tem se mostrado uma técnica de processamento 

promissora na conversão de biomassa em CA, com as vantagens de consumir menos energia, 

tempo e gerando CA com a mesma qualidade dos obtidos por pirólise convencional [35,36].  

A principal diferença entre os tratamentos de aquecimento convencional e por micro-

ondas é como o calor é gerado. No tratamento convencional o aquecimento ocorre por condução 

e/ou convecção do meio para o interior do material. Já na pirólise por micro-ondas, a energia 

eletromagnética promove rotação dipolar, condução iônica e/ou transferência de elétrons no 
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material, que acabam promovendo perdas da energia da onda, transformando-a em calor no 

interior das partículas do material [37,38]. 

Geralmente na produção de CAs, independente do processo de aquecimento utilizado, 

faz-se uso de gás inerte [39-41]. Porém, Suhas et al. e Xiao et al. mostraram a produção de CA 

por pirólise convencional em atmosfera oxidante, com resultados bastante satisfatórios [42,43].  

 

1.2 Justificativa 

Conforme mencionado, a produção de CA tem custo elevado, o que limita a sua 

utilização em grande escala, de modo que a indústria e os centros de pesquisas vêm 

investigando novas alternativas para reduzir o custo da sua produção. E, como já citado, dentre 

as técnicas disponíveis para a produção de CA, tem-se a pirólise por micro-ondas, cuja 

utilização traz uma série de vantagens, por envolver menor consumo de energia e uma produção 

mais acelerada, em relação à observada pelo uso de fornos convencionais.  

A técnica de produção por micro-ondas confere ainda características diferenciadas sobre 

a química de superfície do CA. Assim, a pirólise por micro-ondas tem se mostrado 

uma alternativa promissora [11,14]. No entanto, ainda existem relativamente poucos estudos 

sobre este assunto. Diante do cenário promissor para a realização de estudos nessa área e do 

reduzido número de artigos nesse tema, o presente trabalho de tese foi motivado de ser 

realizado. 

No presente trabalho, foi conduzido um estudo para comprovar a eficiência da pirólise 

por micro-ondas a partir da utilização de um forno de uso doméstico adaptado e de biomassas, 

como a lignina Kraft (LK), borra de café (BC) e caroço de azeitona (AZ) como precursores de 

CAs, pelo fato de serem resíduos de fácil acesso e produzidos em grandes quantidades na 

indústria. Porém, no presente trabalho, a LK se destaca como o principal precursor estudado. 

Além disso, pela primeira vez, foram produzidos CAs a partir da LK por meio de pirólise 

por micro-ondas sob atmosfera oxidante (ar sintético), com a comparação das propriedades 

físicas e químicas dos CAs obtidos com outras amostras produzidas por pirólise convencional, 

em atmosferas inerte e oxidante. Vale ressaltar que CAs são geralmente produzidos em 

atmosfera inerte, porém, o intuito de utilizar ar sintético foi aumentar a quantidade de grupos 

funcionais na superfície do adsorvente, visando um melhor desempenho na sua capacidade de 

adsorção. Além de diminuir o custo do processo de produção.  

Considerando que o uso de biomassas mostra uma tendência de crescimento ao nível 

mundial e a redução de custos na produção de CAs é um desafio atual, aliados às vantagens do 
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aquecimento auxiliado por micro-ondas e à crescente preocupação com o tratamento de água, 

este estudo foi motivado de ser realizado, visando contribuir com novas alternativas para a 

produção de CAs, a partir de um melhor aproveitamento de subprodutos da indústria, como, 

por exemplo, a lignina.  

Nesse sentido, uma pesquisa bibliográfica realizada na base de dados do 

Sciencedirect®, utilizando as palavras-chave microwave, lignin e activated carbon, mostrou 

que o volume de publicações nos últimos 10 anos, de 2011 a 2021, tem crescido 

substancialmente, conforme mostra a Figura 1.  

 

Figura 1. Gráfico com o número de publicações envolvendo as palavras-chave microwave, lignin e 

activated carbon [44]. 

 

A Figura 1 mostra a importância crescente que este tema tem assumido, ao nível 

mundial, em trabalhos de pesquisa e desenvolvimento com a biomassa lignina nos últimos anos. 

Essa tendência reforçou a motivação para a realização desta tese de doutorado. Somado a isto, 

o interesse da empresa Fibria de papel e celulose em apoiar este estudo, com o fornecimento da 

LK, motivou ainda mais a execução do presente projeto.  

Diante do exposto, surge a motivação para a proposição deste projeto de pesquisa, 

visando alcançar avanços técnico-científicos e melhores alternativas tecnológicas para explorar 

e melhorar a produção de CA, pelo uso da pirólise de micro-ondas na conversão de biomassas 

abundantes, como a LK, BC e AZ. 
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1.3 Objetivo 

Esta tese de doutorado tem como objetivo principal a produção de CAs de alta qualidade 

pelo uso de um forno micro-ondas de uso doméstico adaptado e de biomassas disponíveis em 

abundância, destacando-se a lignina Kraft, buscando reduzir a quantidade de insumos na 

produção de material e atender ao conceito de sustentabilidade. Um estudo comparativo da 

produção de CAs por pirólise convencional e por micro-ondas é também apresentado.  

 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

- desenvolver um sistema de pirólise utilizando um forno de micro-ondas de uso 

doméstico e avaliar a segurança do mesmo por meio do monitoramento de radiação espúria no 

ambiente de trabalho; 

- avaliar a eficiência da pirólise por micro-ondas; 

- obter CAs a partir de lignina Kraft, borra de café e caroço de azeitona por pirólise por 

micro-ondas; 

- caracterizar os precursores e os CAs quanto às características térmicas, estruturais e 

morfológicas; 

- estudar diferentes parâmetros na obtenção de amostras de CAs (impregnação do 

precursor, atmosfera, tempo e temperatura ou potência) a partir de lignina Kraft; 

- otimizar os processos, baseando-se em tratamento estatístico de experimentos; 

- caracterizar os CAs otimizados quanto às características térmicas, estruturais e 

morfológicas; 

- comparar as características de CAs obtidos por pirólises convencional e micro-ondas; 

- avaliar a capacidade de adsorção dos CAs no tratamento de purificação de água.  

 

1.4 Organização do trabalho 

O presente texto está organizado em sete capítulos, apresentados resumidamente a 

seguir. 

O presente capítulo – Capítulo 1: Introdução - apresenta as considerações iniciais, os 

objetivos pretendidos e a justificativa para a realização deste trabalho.  

O Capítulo 2 foi reservado para a Revisão da Literatura, e apresenta os conceitos, 

teorias e princípios que foram utilizados no decorrer do estudo. 

No Capítulo 3, Materiais e Métodos, encontram-se de maneira detalhada a preparação 

dos carvões ativados e as caracterizações realizadas. 
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No Capítulo 4, Resultados e Discussões, são apresentados e discutidos os resultados 

experimentais obtidos. 

No Capítulo 5 são apresentadas as Conclusões deste trabalho. 

No Capítulo 6 são descritas as Sugestões para trabalhos futuros.  

No Capítulo 7 é apresentada a Produção técnico-científica gerada no período de 

execução desta tese. 

Por fim, são apresentadas todas as referências da literatura consultadas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Ligninas 

 A lignina foi descoberta pelo químico Francês Anselme Payen (1795-1871), sendo um 

importante componente das paredes celulares das plantas, associada à hemicelulose e à celulose. 

A lignina está presente em todo reino vegetal, na madeira, sementes, cascas, entre outras partes 

das plantas. É responsável pelo transporte interno de água e nutrientes, resistência mecânica 

dos vegetais, bem como na proteção contra o ataque de micro-organismos [3,45-47]. 

A lignina é uma fonte de carbono renovável, derivada da madeira. Após a celulose, a 

lignina é a segunda biomacromolécula mais abundante e o único recurso renovável à base de 

polímeros aromáticos disponível em grande quantidade [19,48,49]. A lignina é representada 

por uma macromolécula tridimensional, de natureza aromática, amorfa, altamente ramificada e 

de elevada massa molar. Sua base estrutural é formada por três tipos de álcoois (Figura 2), que 

possuem unidades fenilpropano ligadas a grupos metoxílicos e hidroxílicos, dependendo da 

madeira precursora. As unidades fenilpropano são unidas por dois tipos de ligações: ligação 

éter (C-O-C), que são mais fracas e ligações carbono-carbono (C-C), que são mais fortes. A 

ligação éter é predominante, aproximadamente 2/3 ou mais das ligações da lignina são desse 

tipo, e o restante é do tipo carbono-carbono [46,50]. 

 

Figura 2. Esquema das moléculas precursoras da lignina: álcoois precursores das unidades 

fenilpropanóides p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S) [51]. 

 

A sua estrutura é fundamentada no álcool coniferílico, álcool sinapílico e álcool p-

cumarílico. Também conhecidos como monolignóis, esses álcoois são dependentes do grau de 

metoxilação e conduzem à formação dos seguintes grupamentos químicos na lignina: guaiacila 
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(4-hidróxi-3-metoxifenila, G), siringila (4-hidróxi-3,5-dimetoxifenila, S) e p-hidroxifenila (4-

hidroxifenila, H). A formulação da lignina e a proporção das três unidades variam com o tipo 

de células e com o tipo de planta. Em gramíneas, a formação da lignina envolve a polimerização 

dos três tipos de unidades monoméricas H, G e S. Ligninas de madeira mole (coníferas) 

consistem essencialmente em unidades de G e ligninas de madeira dura (folhosas) em unidades 

G e S. Em vista dessa diversidade, a estrutura química exata de qualquer lignina não pode ser 

completamente elucidada [20,21,52]. A Figura 3 mostra uma representação esquemática da 

molécula de lignina. 

 

 

Figura 3. Representação esquemática da lignina [51]. 

 

A lignina não apresenta enxofre, fósforo, nitrogênio ou outros elementos, quando não 

modificada, e sua composição elementar é de aproximadamente 53-65% de carbono, 6-9% de 

hidrogênio e 26-36% de oxigênio. A massa molar da lignina Kraft varia de 1000 a 3000 g.mol-

1. Devido aos grupos funcionais, a lignina tem elevada reatividade e os principais grupos 

funcionais são: hidroxilas alifáticas e aromáticas, grupos carbonila, carboxílico e metoxila [45]. 

O processo mais utilizado na produção de polpa celulósica, com a geração de lignina, é 

o processo Kraft, devido, principalmente, à sua versatilidade para processar praticamente 

qualquer matéria-prima lignocelulósica e às excelentes propriedades de resistência da polpa 

celulósica obtida [53,54]. 
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A lignina resultante do processo Kraft tem sido recuperada do licor negro (subproduto 

do processo de separação da celulose), por precipitação, utilizando ácidos minerais, na maioria 

das vezes os ácidos sulfúrico ou clorídrico. Seguido de filtração e lavagens, sendo a última fase 

a mais crítica para a obtenção de uma lignina com elevada pureza. Os licores negros contêm de 

15 a 18% de sólidos dissolvidos, cujo principal componente é a lignina, em conjunto com 

carboidratos degradados, extrativos e agentes químicos inorgânicos [55-57].  

Em geral, o processo para isolar a lignina é realizado em duas etapas, sendo: (I) o gás 

carbônico é borbulhado no licor negro quente, aproximadamente entre 80 e 90 oC, com pH entre 

9-10, recuperando entre 75 e 80% da lignina por filtração; (II) em seguida, o filtrado é 

concentrado por evaporação, e o licor é aquecido para facilitar a filtração, já que a frio, colóides 

são formados e dificultam o processo. O filtrado concentrado por evaporação é tratado com 

ácido sulfúrico a pH 2-3, o que permite recuperar cerca de 10% da lignina. A lignina derivada 

do processo Kraft tem a denominação de lignina Kraft (LK) [58]. 

Devido à sua complexidade química, não uniformidade, difícil isolamento sem 

modificação e potencial conversão em produtos de maior valor agregado, a molécula de lignina 

vem sendo estudada por muitos cientistas há vários anos. Esses estudos têm procurado 

determinar a estrutura e a conversão da lignina em outros produtos de consumo de maior valor 

agregado, além da simples geração de energia pela queima [59]. A lignina é gerada em grande 

quantidade, cerca de 50 - 70 milhões de toneladas são produzidas ao nível global [5]. Nesse 

sentido, a literatura vem apresentando um volume crescente de estudos nessa área [60-63]. 

No presente trabalho, a LK foi o principal precursor utilizado na obtenção de CA. No 

entanto, em um estudo preliminar outros precursores de origem orgânica foram testados, como 

a borra de café, por ser uma das bebidas mais consumidas no mundo, com uma produção anual 

de aproximadamente 10 milhões de toneladas (celulose, hemicelulose, lignina, ácidos graxos, 

tocoferol e cafestol) e o caroço de azeitona, que contém 15% de composto solúvel, 25% de 

lignina, 55% de holocelulose (celulose e hemicelulose) e 5% de cinzas, com uma produção 

anual em torno de 10 milhões de toneladas pela indústria de alimentos. Todos os resíduos 

utilizados no presente estudo são de fácil acesso e produzidos em grandes quantidades na 

indústria, e que vêm causando problemas ambientais por ocasião de seus descartes [29,64,65]. 

Os processos mais utilizados na conversão de materiais, de maneira geral, envolvem 

combustão, liquefação hidrotérmica, torrefação, pirólise e gaseificação. E, a sua escolha 

depende do tipo de produto que se deseja produzir. A pirólise é promissora, pois resulta em 

menores emissões de gases, pressão, formação de alcatrão e uso de energia [66,67]. Além disso, 
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possui destacada eficiência na conversão de biomassas em diversos produtos, incluindo carvão, 

vapores condensáveis e gases [68,69]. No presente trabalho, o processo a ser investigado na 

conversão do material orgânico em CA é a pirólise (por micro-ondas e convencional). Sabendo-

se que ambas pirólises resultam em bons rendimentos em carbono fixo. 

 

2.2 Carvão ativado 

Os materiais carbonosos podem ser naturais ou sintéticos e são constituídos de camadas 

de planos de hexágonos de carbono. O CA é um material carbonoso de estrutura porosa e não-

grafítica (Figura 4), com a presença reduzida de heteroátomos, como oxigênio, hidrogênio e 

nitrogênio, que se apresentam como grupos funcionais. A química de superfície do CA está 

diretamente ligada à presença de grupos funcionais, os quais determinam a sua hidrofobicidade. 

Em função dessas características e de suas extensas áreas superficiais e distribuição de poros, 

ricos em estrutura micro-mesoporosa, os CAs são amplamente utilizados como adsorventes 

[23,26,37,70-74]. 

 

 

 

Figura 4. Esquema da estrutura de materiais carbonosos (a) grafíticos e (b) não grafíticos [75]. 

 

Materiais mais grafíticos apresentam uma melhor organização dos seus microcristalitos 

(Figura 4(a)) e, consequentemente, menores valores de porosidade, sendo um material com 

características anisotrópicas. Nesse sentido, o carvão pertence à classe dos carbonos isotrópicos 

(Figura 4(b)) [76]. 

Materiais que possuem elevado teor de carbono, principalmente ligado em anéis 

aromáticos, são considerados bons precursores na produção de CA. Nesse escopo destacam-se 



31 

 

as biomassas e outros resíduos, incluindo a lignina [77], folhas de capim-bravo [78], lodo [79], 

casca de laranja [80], mesocarpo de babaçu [81], caule de milho [82], casca de coco [83], 

palmeira [84], casca de café [85], esterco de porco [86], resíduos de biodiesel [87], caules de 

orégano [88], caroço de azeitona [89], discos compactos (CDs) [90][91], piches [92], entre 

outros. 

Como mencionado, existem inúmeros precursores, no entanto, para a produção de CA 

em escala comercial, os principais são as madeiras de pinus e de eucaliptus e a casca de coco, 

sendo que a principal utilização das madeiras das árvores citadas é na produção de papel e 

celulose [93-95]. 

Estudos mostram que as estruturas dos CAs dependem das propriedades físicas e da 

composição química do precursor utilizado e das condições experimentais (parâmetros de 

pirólise e método de ativação) estabelecidas na produção do CA [24,82,85,96]. 

De maneira geral, os processos de obtenção de CAs a partir de resíduos envolvem 

ativação física, química ou suas combinações. E essa etapa é de extrema importância, pois ela 

permite controlar a distribuição de tamanho dos poros e a área superficial do CA. O estudo da 

cinética desses processos é importante na otimização da obtenção de CAs [97,98]. 

O processo de conversão de um precursor orgânico por meio de aquecimento térmico é 

um dos mais usuais e aplicados na produção de CA. Porém, esse se caracteriza pelo custo 

elevado, devido ao tempo de processamento longo e ao maior consumo de energia [13]. A 

seguir são descritos os métodos de ativações. 

 

2.2.1 Ativação física 

A ativação física consiste no tratamento térmico do material até cerca de 1000 ºC, em 

atmosfera inerte, convertendo-o em um resíduo rico em átomos de carbono, por meio da quebra 

de ligações cruzadas entre os átomos de carbono e a liberação de voláteis, gases leves e 

moléculas orgânicas. Uma estrutura porosa primária é formada e alguns poros podem ser 

preenchidos ou parcialmente bloqueados por alcatrão ou por carbono desordenado. Após o 

tratamento térmico da matéria-prima em atmosfera inerte até cerca de 1000 ºC, , o material 

pirolisado (carvão) é exposto a uma atmosfera de gases oxidantes, tais como dióxido de 

carbono, vapor de água, ar ou misturas de gases, a temperaturas variando entre 600 e 1000 °C. 

Usualmente, o gás de ativação mais utilizado é o CO2, devido à sua reatividade, fácil manuseio, 

controle e diferentes graus de pureza [99,100]. 
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2.2.2 Ativação química  

O processo de ativação química é realizado, normalmente, em uma única etapa, assim 

sendo, as etapas de pirólise e de ativação são efetuadas simultaneamente. O processo consiste 

em impregnar previamente o precursor com agentes químicos de ativação, podendo ser o ácido 

fosfórico (H3PO4), o cloreto de zinco (ZnCl2), o ácido sulfúrico (H2SO4), o hidróxido de sódio 

(NaOH), entre outros. O que estes agentes têm em comum é a capacidade desidratante, que 

influencia na decomposição por pirólise, inibindo a formação de betuminosos no interior dos 

poros [86]. Após a impregnação, realiza-se, usualmente, a pirólise em atmosfera inerte em 

temperaturas entre 350 – 600 °C [41]. 

A ativação química oferece vantagens, como: temperaturas mais baixas na pirólise, 

maior rendimento em carbono, maior área superficial, controle e manutenção da distribuição 

das dimensões dos poros e a incorporação de grupos funcionais. A principal desvantagem é a 

necessidade da lavagem do produto final [24,25,101] 

A literatura relata que o ácido fosfórico é um dos reagentes mais utilizados na produção 

de CAs, devido à sua fácil recuperação e baixo impacto ambiental [101,102]. O H3PO4 promove 

a decomposição pirolítica dos materiais precursores e a produção de estruturas 

predominantemente com mesoporos, em menor temperatura de ativação. Além disso, este ácido 

melhora a conversão da matéria orgânica em CAs por aquecimento por micro-ondas, devido às 

suas propriedades dielétricas [73].  

 

2.2.3 Propriedades dos CAs 

Os CAs são classificados em duas formas físicas: pulverizado (pó) e granulado, onde o 

controle da granulometria pode ser feito por moagem, aglomeração ou classificação, utilizando 

peneiras. O tamanho médio das partículas do CA pulverizado é inferior a malha de 80 mesh e 

o CA granulado é superior a 80 mesh ou, aproximadamente, 0,18 mm [75].  

Os CAs diferem em suas características físicas quanto ao volume dos poros, área 

superficial e a distribuição de tamanho de poros. Com relação ao tamanho de poros, esses são 

classificados em microporos (diâmetros < 2 nm), mesoporos (diâmetros entre 2 e 50 nm), 

macroporos (diâmetros entre 50 e ~7500 nm) e megaporos (diâmetros > 7500 nm), segundo a 

classificação adotada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) [103].  

A Figura 5 apresenta um esquema que ilustra a estrutura porosa de CAs com a presença 

de camadas grafíticas empilhadas, com um arranjo ao acaso na terceira direção (estrutura 

turbostrática) e formando os poros de diferentes tamanhos. Assim, cada tipo de CA tem 
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características próprias e aplicações específicas. O CA vem sendo aplicado em diversos 

campos, como adsorvente, catalisador, suporte de catalisador e materiais para eletrodos. 

Geralmente, o CA pulverizado é empregado como adsorvente para o tratamento em meio 

aquoso e o CA granulado é utilizado para a filtração de gases [104-108].  

 

 

Figura 5. Representação esquemática da estrutura porosa de um CA [109]. 

 

De acordo com a literatura, muitos pesquisadores têm estudado a preparação e aplicação 

de CAs a partir de diferentes biomassas [18,22,23,32-35]. A Tabela 1 mostra o método de 

aquecimento, condições experimentais, área superficial específica e a capacidade de adsorção 

das amostras de CAs obtidas a partir de diversos precursores. Nota-se uma grande variação na 

área superficial e capacidade de adsorção, indicando a necessidade de mais estudos nesta área 

de pesquisa, envolvendo desde o uso de diferentes precursores, fonte de aquecimento e 

condições do processamento.  

A comparação dos métodos de aquecimento convencional e por micro-ondas mostra que 

os dois são eficientes. Porém, o convencional é o mais utilizado. A grande vantagem do 

aquecimento por micro-ondas é o tempo de processamento, sendo menor que o utilizado na 

pirólise convencional.  

Conforme relatado na literatura, os agentes ativantes mais usados são o NaOH, o KOH 

e o H3PO4[23,33,34,35,37]. No entanto, observa-se na Tabela 1 que o H3PO4 aparece com maior 

frequência, devido ao menor impacto ambiental e à mais fácil recuperação [101]. Além disso, 

exige menor temperatura no processamento, diminuindo o consumo de energia.  
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Borghei et al. produziram CA a partir de sementes de carvalho impregnadas com KOH, 

preparado por aquecimento convencional a 650 °C, resultando em um CA de 2896 mg²/g e 

capacidade de adsorção de 235 mg/g [26]. Zhang et al. obtiveram CA a partir de casca de 

mangostão utilizando o H3PO4 como agente ativante a 450 °C, resultando em um CA de 1832 

mg²/g e capacidade de adsorção do corante azul de metileno de 871 mg/g [73]. Esses estudos 

mostram que o H3PO4 conferiu um melhor desempenho ao CA na adsorção, quando comparado 

ao KOH. Esse comportamento é atribuído ao fato do CA obtido pelo uso do ácido fosfórico 

possuir um maior volume de mesoporos, enquanto o CA obtido pelo uso do KOH apresentar 

mais microporos, resultando em maior área superficial. São poucos estudos que utilizam o 

corante azul de metileno para testar a capacidade de adsorção de materiais impregnados com 

bases, devido ao tamanho dessa molécula. Geralmente, esse contaminante é utilizado com CAs 

mesoporosos [110].  

 

Tabela 1. Comparação de valores de área superficial e capacidade de adsorção de carvões ativados obtidos 

a partir de diferentes precursores e agentes de ativação. 

Precursor Aquecimento Condições  Área 

superficial 

(mg2/g) 

Aplicação Capacidade 

de adsorção 

(mg/g) 

Referência 

Lignina *C NaOH, 120 min, 

600 °C, N2 

453,22 Ácido p-

arsanílico  

94,34 [18] 

Lignina C Tartarato de 

potássio (2:1), 

90 min, 800 °C, 

N2 

1911 Alaranjado de 

metila 

526,31 [22] 

Eucalipto C H3PO4 (2,5:1), 

180 min, 400 

°C, N2 

1545 Azul de metileno 977 [23] 

Sementes 

de 

carvalho 

C KOH (2:1), 60 

min, 650 °C, N2 

2896 Azul de metileno 235 [26] 

Lodo #M KOH (1:5), 20 

min, 800 °C, N2 

1196 Amoxicilina 204 [30] 

Açúcar C NaOH, 120 min, 

700 °C N2 

1144 Rodamina B 123,46 [32] 

Caule da 

bananeira 

C H3PO4 (1:1), 15 

min, 400 °C, N2 

837,45 Azul de metileno 101 [33] 

Junco C H3PO4 (2:1), 60 

min, 450 °C 

880,53 Amoxicilina 76,3 [34] 

Casca de 

cevada 

M H3PO4 (60%), 4 

min, 200W, N2  

--- Azul de metileno 103,02 [35] 
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Continuação da Tabela 1 

Bambu C e M H3PO4 (1:1), 90 

min, 600 °C 

200W, 2, 5 e 10 

min, N2 

1409 

 

Azul de metileno 224,0 

 

[37] 

Lignina C KHCO3 (1:1), 

120 min 800°C, 

N² 

2770 

 

sulfametazina 870 

 

[49] 

Resíduo 

de chá 

C H3PO4 (70%), 

120 min, 500 °C 

--- Azul de metileno 238,1 [71] 

tereftalato 

de 

polietileno 

C K2CO3 (0,5:1), 

120 min, 800 

°C, N2 

1390 Azul de metileno 625 [72] 

Casca de 

mangostão 

C H3PO4 (3:1), 60 

min, 450 °C 

1832 Azul de metileno 871,49 [73] 

Casca de 

coco  

C NaOH (3:1), 60 

min, 600 °C, N2 

876,14 Azul de metileno 200,01 [97] 

Casca de 

arroz 

C H3PO4 (2:5), 

120 min, 500 

°C, N2 

1365 Lixiviado --- [102] 

Lodo C KOH (1:1), 60 

min, 800 °C, N2 

1455 Paroxetina --- [111] 

Lignina C ZnCl2 (2:1), 120 

mim, 600 °C, N2 

1595 Catalisador  --- [112] 

Caroços 

de frutas 

C H3PO4 (60%), 

30 min, 400 °C, 

fluxo ar 

1719 --- --- [113] 

Casca de 

tangerina 

C ZnCl2 (5M), 120 

min, 700 °C, N2 

1230 Armazenamento 

de hidrogênio 

--- [114] 

Casca de 

palmiste 

M H3PO4 (60%), 

10 min, N2 

630  --- [115] 

Talos de 

algodão 

C H3PO4 (80%), 

40 min – 200 

°C, 60 min – 

400 °C, N2 

1256 Tolueno 328 [116] 

Lignina M FeCl3.6H2O 

(5:1), 30 min, 

800W, N2 

1150 Paracetamol 300 [117] 

 

 

 

     

 

 

 

 



36 

 

Continuação da Tabela 1 

Caroço de 

tâmara  

M H3PO4, 24 min, 

800W  

315,46   [118] 

Furfural  M KOH (0.5:1), 20 

min, 800°C, 

CO2 

991 Azul de metileno 448 [119] 

Sabugo de 

milho 

M KOH (2:1), 7 

min, 600W 

1405 Azul de metileno 636,94 [120] 

Erva 

Crofton  

M ZnO/Fe3O4 

20 min, 700°C, 

N2 

1282,29 Azul de metileno 267,79 [121] 

Casca de 

amêndoa 

C + M 120 min, 700 

°C, N2/ H2O2 

(10:1), 12 min, 

600W 

1274 Sulfametoxazol 344,8 [122] 

Endocarpo 

de noz 

macadâ-

mia 

M ZnCl2 (3:1), 20 

min, 720W, N2 

600 Azul de metileno 194,7 [123] 

*C: convencional; #M: micro-ondas; (agente ativante:precursor); min: minutos. 

 

Como já mencionado, o método mais utilizado para se obter CA é por pirólise 

convencional. No entanto, buscam-se processos para desenvolver CAs mais eficientes e de 

baixo custo. Nesse sentido, vem se destacando como alternativa promissora a pirólise por 

micro-ondas. 

 

2.3 Pirólise por micro-ondas 

As micro-ondas no espectro eletromagnético ficam entre as frequências de rádio e do 

infravermelho, apresentada na Figura 6. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas na faixa 

de frequências entre 0,3 - 300 GHz (comprimento de onda entre 0,01 - 1 m). No caso de fornos 

de micro-ondas de uso doméstico utiliza-se a frequência de 2,45 GHz e em aplicações 

industriais 915 MHz, devido à maior profundidade de penetração [124-126]. As demais 

frequências não são liberadas, pois podem interferir com equipamentos e dispositivos de 

telecomunicações [38]. 
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Figura 6. Espectro eletromagnético [127].  

 

A aplicação da tecnologia de micro-ondas para a produção de CA a partir de resíduos 

industriais, tem sido investigada com resultados promissores [128]. Lo et al. estudaram a 

conversão de diferentes biomassas (casca de arroz, palha de milho, bagaço de cana-de-açúcar, 

borra de café e folhas de bambu) via pirólise por micro-ondas e mostraram que esse processo é 

economicamente viável [11]. Yunpu et al. concluíram que a tecnologia assistida por micro-

ondas é um processo eficaz para reduzir significativamente o tempo de processamento e 

melhorar os rendimentos na produção de CA [129]. Huang et al. mostraram que a pirólise por 

micro-ondas favorece a produção de mais produtos sólidos e gasosos e menos produtos líquidos 

do que a pirólise convencional [130]. Zhong et al. produziram CA a partir da casca de 

amendoim e obtiveram área superficial significativa (952 m²/g) [131].  

A diferença entre os tratamentos térmicos convencional e por micro-ondas é a maneira 

como o calor é gerado. Como já citado anteriormente, no processo convencional a transferência 

de energia é por condução ou convecção do meio para o material e no processo por micro-

ondas, a energia eletromagnética  interage com a estrutura do material, promovendo a rotação 

de dipolos, condução iônica e/ou condução elétrica, com a perda da energia da onda como calor 

no interior do material [132,133].  

As principais características do processo que envolve o tratamento do material por 

micro-ondas são: o aquecimento ocorre com rápida transferência de energia (maior taxa de 

aquecimento), o aquecimento seletivo dos materiais, em função de suas características físico-

químicas e o aquecimento ocorre de dentro para fora nos materiais, sem o contato direto entre 

a fonte de aquecimento e os materiais sob tratamento. Além dessas características, vale 

mencionar a economia de tempo, o maior rendimento e o respeito ao meio ambiente [115,134-

136]. 
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A Figura 7 ilustra os possíveis mecanismos de interação onda-matéria com diferentes 

materiais. De maneira geral, os materiais são classificados em: isolantes, que transmitem micro-

ondas; condutores, que refletem as micro-ondas e absorvedores, que interagem com as micro-

ondas, absorvendo parte ou integralmente as ondas incidentes. É importante ressaltar que as 

propriedades dielétricas e magnéticas dos materiais são características importantes no 

aquecimento por micro-ondas, por favorecer ou não a interação onda-matéria, tornando o 

material um absorvedor de micro-ondas ou não. Em outras palavras, materiais isolantes e 

condutores não absorvem as micro-ondas, pois se comportam como materiais transparentes e 

refletores nessa faixa de radiação, respectivamente. Assim, essas duas classes de materiais não 

geram a energia térmica necessária para promover a conversão do precursor orgânico em 

material carbonoso. O sucesso do uso de micro-ondas na conversão térmica de materiais 

necessita que ocorra interação onda-matéria, com a conversão da energia da onda em calor. No 

caso, o precursor deve se comportar como um material absorvedor de micro-ondas [38,137-

142]. 

No presente trabalho, os precursores apresentam características dielétricas e o 

aquecimento do material por micro-ondas é determinado pela tangente de perda, que é definida 

pela razão entre o fator de perda dielétrica (ou permissividade elétrica imaginária – ε”, 

relacionada com as perdas de energia no material) e a constante dielétrica do material (ou 

permissividade elétrica real – ε’, relacionada com o armazenamento de energia no material).  

 

 

Figura 7. Esquema da interação da onda eletromagnética na faixa de micro-ondas com materiais isolantes, 

condutores e absorvedores [38].  

 

Se o material não tem as propriedades adequadas para ser tratado por micro-ondas, uma 

solução é misturar agentes químicos que promovam a absorção da radiação e, com isto, viabilize 
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a conversão do precursor em carvão. Nessa situação, o próprio carvão pode ser utilizado junto 

ao precursor como um promotor de interação com as micro-ondas [38,143,144]. Wan et al. 

citam catalisadores que podem funcionar como agentes que promovem a interação com as 

micro-ondas, por exemplo, K2Cr2O7, Al2O3, KAc, H3BO3, Na2HPO4, MgCl2, AlCl3, CoCl2 e 

ZnCl2 [145]. Yu et al. investigaram o efeito de outros seis catalisadores (CaO, CaCO3, NiO, 

Ni2O3, γ-Al2O3 e TiO2) na pirólise de lodo (material rico em material orgânico) sob irradiação 

de micro-ondas. Esses autores mostraram que a temperatura aumentou quando foram utilizados 

os referidos catalisadores, exceto o CaCO3, indicando que as micro-ondas interagiram com o 

material [146].  

As principais variáveis no processo por micro-ondas são a potência, o tempo de 

radiação, o agente de impregnação utilizado para a ativação química e, no caso de ativação 

física, a taxa do fluxo e o tipo de gás. 

 

2.4 Adsorção 

Os processos convencionais para o tratamento de efluentes são os processos físicos de 

sedimentação e filtração, os químicos por floculação e coagulação e os biológicos. No entanto, 

em alguns acasos, esses processos são limitados na remoção de alguns contaminantes. Com 

isso, surgiu a necessidade de novas tecnologias, como a fotocatálise, oxidação avançada, entre 

outras. Esses métodos são altamente eficientes, no entanto, com um custo elevado. Nesse 

cenário, surge a adsorção como um método que pode solucionar esse problema, pois se mostra 

eficaz para retirar contaminantes que não são eliminados por outros processos convencionais 

[17].  

A adsorção é um método de tratamento de água altamente recomendado devido à sua 

facilidade de aplicação, menor custo, alta eficiência e sustentabilidade. Esse processo vem 

sendo largamente aplicado na remoção de componentes tóxicos, como ânions, metais pesados, 

compostos orgânicos e corantes [106]. Portanto, é essencial conhecer as propriedades químicas 

e físicas dos adsorventes, para determinar sua aplicabilidade. 

A adsorção ocorre entre um adsorvente sólido (carvão ativado, no caso do presente 

estudo) e um adsorbato líquido ou gasoso. As propriedades de adsorção podem ser governadas 

por processos físicos e/ou químicos, dependendo das características do adsorvente utilizado. O 

processo de quimissorção ocorre pela troca ou compartilhamento de elétrons da solução com 

elementos químicos ligados à superfície do CA. Já o processo de fisissorção ocorre por forças 

não eletrostáticas, ou seja, por interações físicas ou interações secundárias (van der Waals e 
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ligações de hidrogênio) [147-150]. 

Existe uma vasta variedade de adsorventes, incluindo o CA, zeólitas, polímeros, alumina 

ativada, entre outros. No entanto, o mais utilizado é o CA, devido à sua elevada área superficial, 

custo atraente, porosidade elevada, afinidade com vários poluentes e a possibilidade de 

reutilização [32,151].  

 

2.5 Contaminantes 

Atualmente, existe uma grande variedade de contaminantes, como corantes, 

antibióticos, metais pesados, pesticidas, produtos de higiene, entre outros, que é liberada no 

meio ambiente a partir de águas residuais de usos doméstico e industrial. Sabe-se que os 

contaminantes afetam a qualidade da água, podendo causar, consequentemente, danos à saúde 

humana e ao meio ambiente. Porém, mesmo assim, o aumento da concentração desses 

compostos indesejados em meios aquáticos é cada vez maior, devido ao desenvolvimento 

industrial e à falta de políticas públicas mais consistentes na orientação da população [152-154]. 

Dentre os inúmeros contaminantes hoje presentes em meios aquosos, no presente trabalho 

foram selecionados somente dois deles, o corante azul de metileno e o antibiótico amoxicilina, 

a serem utilizados como compostos modelos nos processos de adsorção com os CAs produzidos 

neste estudo. 

O azul de metileno é um corante catiônico com ampla aplicação na indústria têxtil, no 

tingimento de tecidos, somado a usos na áreas de impressão, pesticidas, cosméticos e produtos 

farmacêuticos. É um composto aromático, tóxico e de difícil degradação [33,155]. Já a 

amoxicilina é um antibiótico muito utilizado em tratamentos humano e veterinário, sendo que 

parte é excretada pelo corpo após a ingestão e não é removida por tratamentos convencionais 

dos efluentes, sendo lançado no meio aquático. Até o momento, esse contaminante é 

considerado um micropoluente, devido às baixas concentrações, não causando danos à saúde 

humana. No entanto, essas concentrações são suficientes para aumentar a resistência bacteriana 

de uma ampla gama de microrganismos, podendo se tornar um problema sério à médio prazo 

[17]. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo encontram-se apresentados os materiais, processos de obtenção dos CAs, 

equipamentos e técnicas de caracterização utilizadas que permitiram o desenvolvimento deste 

trabalho de pesquisa.  

O presente estudo, como um todo, é constituído basicamente de quatro fases. A primeira 

refere-se à adequação do sistema de pirólise por micro-ondas pelo uso de um forno de micro-

ondas de uso doméstico e a obtenção de CAs a partir de 3 diferentes precursores, quais sejam, 

lignina Kraft, caroço de azeitona e borra de café. A segunda fase envolve a obtenção de 

amostras de CAs utilizando pirólises por micro-ondas e convencional. A terceira refere-se à 

caracterização de amostras de CAs otimizadas. Por fim, a quarta parte envolve o estudo da 

capacidade de adsorção das amostras de CAs. As principais etapas realizadas no presente 

trabalho encontram-se apresentadas na Figura 8 e detalhadas a seguir. 

 

3.1 Materiais 

A seguir tem-se os materiais utilizados neste estudo: 

 

- os precursores usados para obtenção das amostras de CAs foram: borra de café, caroço 

de azeitona e lignina Kraft. Amostras de BC e AZ foram coletadas a partir de resíduos 

domésticos. A amostra AZ foi lavada com água destilada, seca em estufa a 110 ºC por 24 h e 

triturada em um moinho analítico (IKA, A11). A LK foi fornecida pela empresa Fibria Celulose 

S.A. Co., de Jacareí, São Paulo, Brasil. A lignina é proveniente do processo Kraft e passou pelo 

processo de purificação com ácido sulfúrico [143].  

- Ácido fosfórico (H3PO4), grau analítico, 85%, da Dinâmico. 

- Ácido clorídrico (HCl), grau analítico, 37%, da Merck. 

- Hidróxido de sódio (NaOH), grau analítico, 99,3%, José Manuel Gomes dos Santos. 

- Azul de metileno (AM), Sigma-Aldrich. 

- Amoxicilina (AMOX), Sigma-Aldrich. 

   

As características do AM e da AMOX utilizados são apresentadas na Tabela 2. 
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FASE 1 – Adaptação de um forno micro-ondas de uso doméstico 

Reator de quartzo – Analisador de espectro 

Teste preliminar: lignina Kraft, caroço de azeitona e borra de café 

Caracterizações: TGA, MEV, FT-IR, adsorção e dessorção de N2 

 

 

FASE 2 – Planejamentos estatísticos (32 amostras, LK) 

Pirólise convencional: temperatura, tempo, proporção e atmosfera 

Pirólise por micro-ondas: potência, tempo, proporção e atmosfera 

Caracterização: adsorção e dessorção de N2 

Análise de variância e otimização 

 

 

FASE 3 – Carvões otimizados (4 amostras)  

Caracterizações: TGA, MEV, FT-IR, adsorção e dessorção de N2 

Análise em relação à atmosfera de tratamento 

 

 

FASE 4 – Adsorção 

Teste de adsorção com azul de metileno (4 amostras) 

Teste de adsorção com amoxicilina (2 amostras)  

Cinética de adsorção das amostras com amoxicilina 

Figura 8. Fluxograma com as principais etapas deste estudo. Fonte: Autora. 
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Tabela 2. Informações químicas do azul de metileno e amoxicilina [110,157] 

 Azul de metileno Amoxicilina 

Fórmula 

molecular 

C16H18CIN3S C16H19N3O5S 

IUPAC 3,7-bis(dimetilamino)- 

cloreto de fenotiazina-5-ium 

 

(2S,5R,6R)-6-{[(2R)-2-amino-2-(4-

hidroxifenil)-acetil]amino}-3,3-

dimetil-7-oxo-4-tia-1-

azabiciclo[3.2.0]heptano-2-ácido 

carboxílico  

Massa 

molar 

319,85 g/mol 365,38 g/mol 

λ max 665 nm 228 nm 

pKa 3,8 2,68; 7,49; 9,63 

Estrutura 

 

  

 

 

3.2 Sistema de pirólise por micro-ondas 

O reator de pirólise utilizado neste estudo foi montado a partir de um tubo de quartzo 

(marca ACTQUARTZO industrial, com 99,99% de pureza em SiO2), com diâmetro interno de 

32 mm e externo de 35 mm e comprimento 240 mm. Esse reator foi adaptado a um forno de 

micro-ondas de uso doméstico de 464 mm x 360 mm x 277 mm (comprimento x profundidade 

x altura), da marca Consul, modelo Facilite, na frequência nominal de 2,45 GHz e potência que 

varia de 80 a 800 W. Foram feitos dois orifícios na parede lateral do forno de micro-ondas, de 

modo a conectar mangueiras de silicone ao tubo de quartzo e permitir o fluxo de gás (para 

dentro e para fora). Para evitar o vazamento de radiação, os orifícios foram lacrados com fita 

de alumínio na parte externa do forno. Ambas as extremidades do tubo de quartzo foram seladas 

com rolhas de silicone bem ajustadas ao diâmetro interno do tudo. Um medidor de fluxo foi 

conectado ao cilindro de N2 para controlar o fluxo de gás através do reator. Os voláteis 

resultantes da pirólise (alcatrão) foram coletados em um condensador de vidro imerso em água 
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gelada. Esse sistema de pirólise por micro-ondas está esquematizado na Figura 9. As amostras 

foram processadas no Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros no Instituto de 

Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo (TecPBio) ICT/UNIFESP. 

 

 

Figura 9. Sistema de pirólise por micro-ondas adaptado: (1) cilindro de nitrogênio, (2) medidor de vazão, 

(3) mangueira de silicone, (4) forno micro-ondas, (5) rolha de silicone, (6) reator de quartzo, (7) cadinho, 

(8) suporte cerâmico para o reator de quartzo, (9) condensador e (10) banho de água fria. Fonte: Autora. 

 

3.3 Avaliação da segurança do forno de micro-ondas 

Para avaliar a segurança de uso do forno de micro-ondas adaptado foram realizadas 

medidas de radiação espúria no ambiente, pelo uso de um analisador de espectro da marca 

Aaronia, modelo Spectran HF 60105. Este equipamento coleta dados sobre a frequência de 

trabalho do forno de micro-ondas (2,45 GHz), indicando se está ocorrendo vazamento de micro-

ondas para o ambiente. Essas medições foram realizadas com o forno de micro-ondas em 

operação e os espectros foram coletados considerando o uso ou não da fita de alumínio nos 

orifícios perfurados. Estas análises foram realizadas no Departamento de Física do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA). 

 

3.4 Preparação do carvão ativado a partir de diferentes precursores 

As amostras de CA foram preparadas por ativação química dos precursores BC, AZ e 

LK, designadas CABC, CAAZ e CALK, respectivamente. Inicialmente, todos os precursores 

foram secos a 100 °C por 24 h. Em seguida, as amostras foram impregnadas com ácido fosfórico 

na proporção em massa de 2:1 (ácido:precursor), e aquecidas a 140 °C em uma placa de 

aquecimento marca Corning, modelo PC-420D, por 4 h. Em seguida, as amostras foram 

colocadas em um cadinho de quartzo no centro do reator de quartzo no forno de micro-ondas 

adaptado, sob a vazão constante de 100 cm3/min de N2, por 10 min e potência de 640 W. Após 
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a ativação (tratamento) no forno de micro-ondas, as amostras de CA obtidas foram lavadas com 

solução de HCl 1 mol/L por aproximadamente 1 h e, a seguir, com água destilada até atingir 

pH neutro. Essas lavagens foram realizadas para eliminar o agente ativador. As amostras foram 

secas a 100 °C por 24 h. A massa foi pesada antes e após o tratamento térmico, para a 

determinação do rendimento em massa do CA, utilizando a Equação 1.  

 

%C =
Mf

Mi
 × 100                                          Equação 1  

onde: Mf é a massa final; Mi é a massa inicial. 

 

3.5 Preparação do carvão ativado a partir de lignina Kraft 

Para estudar diferentes parâmetros de processamento foi utilizado como precursor a LK. 

Primeiramente, a lignina foi peneirada (malha 32) e seca em estufa a 100 °C para remoção da 

umidade. Em seguida, foi impregnada com ácido fosfórico a 140 °C por 4 h, em 2 diferentes 

proporções em massa de ácido:precursor, quais sejam, 1:1 e 1:2. Posteriormente, as amostras 

de lignina impregnadas foram tratadas termicamente no forno de micro-ondas adaptado e em 

um forno tubular convencional (EDG, modelo CPU-10P-LCD). Ambos os processos foram 

realizados sob duas diferentes atmosferas: oxidante de ar sintético (79% de N2 e 21% de O2) e 

inerte de gás nitrogênio, ambas sob o fluxo de 100 cm3/min. A Tabela 2 mostra os parâmetros 

usados em ambos os processos, os quais foram selecionados baseando-se em um planejamento 

estatístico de experimentos (detalhado no item 3.6). Após os tratamentos térmicos, os CAs 

foram lavados com solução de HCl (1 mol/L) por 1 h e água destilada até pH neutro. Após a 

lavagem, as amostras foram secas a 100 °C por 24 h e peneiradas em malha 28. A Figura 10 

mostra um esquema da preparação das amostras. Essa etapa do processo foi realizada no 

Laboratório de Tecnologia de Polímeros e Biopolímeros do ICT/UNIFESP. 
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Figura 10. Esquema da preparação das amostras de CAs por pirólises convencional e por micro-ondas. 
Fonte: Autora. 

 

3.6 Planejamento estatístico 

Com o objetivo de otimizar os parâmetros dos tratamentos térmicos utilizados para a 

produção dos CAs, foram realizados dois planejamentos fatoriais completos (DOE), com quatro 

fatores e dois níveis, conforme apresentado na Tabela 3. Esse modelo é bem difundido na 

literatura [158] e foi usado neste estudo para avaliar estatisticamente a influência de cada fator 

e/ou fazer a correlação com propriedades específicas dos CAs preparados. Os parâmetros 

estudados nesta pesquisa foram atmosfera, proporção do ácido, tempo e temperatura ou 

potência, esse último fator varia de acordo com o processo. A área superficial foi usada como 

a resposta principal. A combinação desses fatores resultou em 16 experimentos para cada 

processo de pirólise estudado, totalizando 32 amostras. A sequência de execução de cada 

experimento foi randomizada para evitar erros e vieses. Os valores selecionados para os níveis 

foram baseados na literatura [77,159-162]. 

As amostras foram nomeadas de acordo com os parâmetros utilizados nos processos, 

onde: C = forno convencional, M = forno de micro-ondas, A = ar sintético, N = nitrogênio e x-

y-z = temperatura ou potência – tempo – proporção. Exemplo: CA500-60-1:1 significa que a 

amostra foi obtida em forno convencional, utilizando ar sintético, temperatura da ativação de 

500 °C, tempo de ativação de 60 min e proporção em massa lignina:ácido de 1:1. As Tabelas 4 
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e 5 são referentes às amostras preparadas por pirólises convencional e micro-ondas, 

respectivamente. 

 

Tabela 3. Parâmetros usados no DOE para a realização dos tratamentos térmicos. Fonte: Autora. 

Pirólise convencional Pirólise micro-ondas 

 Níveis  Níveis 

Fatores (-) (+) Fatores (-) (+) 

Temperatura (°C) 500 700 Potência (W) 400 640 

Tempo (min) 60 180 Tempo (min) 5 15 

Proporção (mlignina:mH3PO4) 1:1 1:2 Proporção (mlignina:mH3PO4) 1:1 1:2 

Atmosfera ar N2 Atmosfera ar N2 

 

 

Tabela 4. Nomenclatura dos carvões ativados preparados por pirólise convencional. Fonte: Autora. 

 Amostras Atmosfera Temperatura (°C) Tempo (min) Proporção (m:m) 

1 CA500-60-1:1 ar (-) 500 (-) 60 (-) 1:1 (-) 

2 CA700-60-1:1 ar (-) 700 (+) 60 (-) 1:1 (-) 

3 CA500-180-1:1 ar (-) 500 (-) 180 (+) 1:1 (-) 

4 CA500-60-1:2 ar (-) 500 (-) 60 (-) 1:2 (+) 

5 CA500-180-1:2 ar (-) 500 (-) 180 (+) 1:2 (+) 

6 CA700-60-1:2 ar (-) 700 (+) 60 (-) 1:2 (+) 

7 CA700-60-1:1 ar (-) 700 (+) 180 (+) 1:1 (-) 

8 CA700-180-1:2 ar (-) 700 (+) 180 (+) 1:2 (+) 

9 CN500-60-1:1 N2 (+) 500 (-) 60 (-) 1:1 (-) 

10 CN700-60-1:1 N2 (+) 700(+) 60 (-) 1:1 (-) 

11 CN500-180-1:1 N2 (+) 500 (-) 180 (+) 1:1 (-) 

12 CN500-60-1:2 N2 (+) 500 (-) 60 (-) 1:2 (+) 

13 CN500-180-1:2 N2 (+) 500 (-) 180 (+) 1:2 (+) 

14 CN700-60-1:2 N2 (+) 700 (+) 60 (-) 1:2 (+) 

15 CN700-180-1:1 N2 (+) 700 (+) 180 (+) 1:1 (-) 

16 CN700-180-1:2 N2 (+) 700 (+) 180 (+) 1:2 (+) 
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Tabela 5. Nomenclatura dos carvões ativados preparados por pirólise por micro-ondas. Fonte: Autora. 

 Amostras Atmosfera Potência (W) Tempo (min) Proporção (m:m)  

17 MA400-5-1:1 ar (-) 400 (-) 5 (-) 1:1 (-) 

18 MA640-5-1:1 ar (-) 640 (+) 5 (-) 1:1 (-) 

19 MA400-15-1:1 ar (-) 400 (-) 15 (+) 1:1 (-) 

20 MA400-5-1:2 ar (-) 400 (-) 5 (-) 1:2 (+) 

21 MA400-15-1:2 ar (-) 400 (-) 15 (+) 1:2 (+) 

22 MA640-5-1:2 ar (-) 640 (+) 5 (-) 1:2 (+) 

23 MA640-15-1:1 ar (-) 640 (+) 15 (+) 1:1 (-) 

24 MA640-15-1:2 ar (-) 640 (+) 15 (+) 1:2 (+) 

25 MN400-5-1:1 N2 (+) 400 (-) 5 (-) 1:1 (-) 

26 MN640-5-1:1 N2 (+) 640 (+) 5 (-) 1:1 (-) 

27 MN400-15-1:1 N2 (+) 400 (-) 15 (+) 1:1 (-) 

28 MN400-5-1:2 N2 (+) 400 (-) 5 (-) 1:2 (+) 

29 MN400-15-1:2 N2 (+) 400 (-) 15 (+) 1:2 (+) 

30 MN640-5-1:2 N2 (+) 640 (+) 5 (-) 1:2 (+) 

31 MN640-15-1:1 N2 (+) 640 (+) 15 (+) 1:1 (-) 

32 MN640-15-1:2 N2 (+) 640 (+) 15 (+) 1:2 (+) 

 

 

A estimativa dos efeitos das variáveis em relação à resposta (área superficial específica) 

foi determinada a partir da análise de variância (ANOVA), considerando uma significância de 

95%. Portanto, os p-valores foram utilizados como ferramenta para verificar a significância de 

cada fator nas respostas obtidas. Os ‘p-valores’ ≤ 0,05 indicaram fatores significativos, 

enquanto ‘p-valores’ > 0,05 indicaram fatores não significativos. A Tabela 6 mostra a ANOVA 

utilizada para ajustar os dados experimentais [163]. Os resultados foram analisados com o 

software Minitab 18 (versão gratuita). 
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Tabela 6. Análise de variância usada para os modelos ajustados aos dados experimentais [111]. 

Variância Graus de liberdade 

(GL) 

Soma dos quadrados (SQ) Quadrado médio 

(QM) 

Regressão p - 1 

𝑆𝑆𝑅𝐸𝐺 =  ∑ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2 

𝑛1

𝑗

𝑚

𝑖

 
𝑀𝑆𝑅𝐸𝐺 =  

𝑆𝑆𝑅𝐸𝐺

𝑝 − 1
 

Residual n - p 

𝑆𝑆𝑅𝐸𝑆 =  ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 −  𝑦𝑖)2 

𝑛1

𝑗

𝑚

𝑖

 
𝑀𝑆𝑅𝐸𝑆 =  

𝑆𝑆𝑅𝐸𝑆

𝑛 − 𝑝
 

Total n - 1 

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 −  𝑦)2 

𝑛1

𝑗

𝑚

𝑖

 

 

ni = número de observações 

m = número total de níveis 

p = número do parâmetro do modelo (coeficientes) 

yi = valor estimado pelo modelo para o nível 

y = média geral 

yij = média de repetições  

 

Para a otimização dos processos utilizou-se a função ‘desejabilidade’ (tradução livre) 

(desirability function), que é uma metodologia baseada na construção de uma função de 

‘desejabilidade’ para cada resposta individual, onde as propriedades medidas de cada resposta 

são transformadas em uma escala de ‘desejabilidade’ (di) individual adimensional, variando 

entre 0 e 1. Sendo 1 o valor desejável e 0 o indesejável [164]. As necessidades individuais 

podem ser calculadas usando a Equação 2: 

 

𝑑𝑖 =  (
𝑌𝑖 − 𝑌𝑖∗

𝑌𝑖
∗− 𝑌𝑖∗

) ^𝑟                                              Equação 2 

 

onde: di é a escala de ‘desejabilidade’; Yi é a função polinomial obtida para as respostas; Yi* e 

Yi
* são os valores mínimos e máximos; r define a importância de cada resposta em função de 

(di).  
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3.7 Análise técnico-econômica  

Esta análise foi realizada para auxiliar na otimização dos processos. O custo operacional 

foi baseado no consumo de energia elétrica de cada experimento. A atmosfera e o reagente 

químico (H3PO4) não foram considerados. O consumo de energia elétrica foi calculado 

utilizando a potência e o tempo para a pirólise por micro-ondas e a temperatura e o tempo para 

a pirólise convencional. A viabilidade econômica é de suma importância para a determinação 

do melhor processo. 

 

3.8 Caracterizações 

As técnicas empregadas na caracterização das amostras envolvidas nesta tese foram: 

caracterização eletromagnética, adsorção e dessorção de nitrogênio, espectroscopia na região 

do infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), análise termogravimétrica (TGA), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia por energia dispersiva de raios X 

(EDS), microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de varredura com 

efeito de campo (MEV-FEG), espectroscopia de espalhamento Raman (Raman), difração de 

raios X (DRX), análise elementar, picnometria de hélio, potencial zeta, ponto de carga zero 

(PCZ), método de Boehm, testes de adsorção com azul de metileno (AM) e amoxicilina 

(AMOX). A seguir são detalhadas as análises usadas nas diferentes fases de execução deste 

trabalho e as condições experimentais utilizadas nas análises. 

 

• Precursores (LK, BC e AZ): Poder calorífico superior, caracterização eletromagnética, 

adsorção e dessorção de N2, FT-IR, TGA, MEV, DRX e adsorção com AM 

• CABC, CAAZ e CALK: BET, FT-IR, TGA, MEV, DRX e adsorção com AM.  

• Planejamento estatístico: as 32 amostras foram caracterizadas por adsorção e dessorção 

de N2. 

• Amostras otimizadas (CA500-60-1:2, MA400-5-1:2, CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2): adsorção e 

dessorção de N2, FT-IR, TGA, MEV, MEV-FEG, DRX, RAMAN, PCZ e adsorção com 

AM.  

• CA500-60-1:2 e MA400-5-1:2: potencial zeta, picnometria de hélio e método de Boehm. 

• CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2: análise elementar, adsorção com AMOX e estudo cinético. 
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3.8.1 Poder calorifico superior 

O poder calorífico superior (PCS) dos precursores foi determinado usando a correlação 

de Vargas-Moreno, expressa pela Equação 3 [165].  

 

PCS = 20,086 − 0,261(teor de cinzas)                                  Equação 3 

 

3.8.2 Caracterização eletromagnética 

A permissividade elétrica (ε) dos precursores foi determinada por meio de medidas 

eletromagnéticas em um guia de ondas retangular na faixa de frequências de 8,2 a 12,4 GHz (banda 

X), pelo uso de um analisador de redes vetorial (PNA-L N5230C, Agilent Technologies), com o 

auxílio da Agilent Technologies Software 85071E (Agilent Technologies). Esta faixa de 

frequências na banda X foi utilizada pela indisponibilidade experimental para realizar medidas na 

frequência de 2,45 GHz. 

Os corpos de prova foram preparados misturando os pós dos precursores com parafina 

fundida na proporção em massa de 1:1. Após a homogeneização, a mistura foi transferida para 

moldes, com dimensões aproximadas às do porta-amostra (22,78 mm x 10,05 mm x 9,0 mm) 

utilizado na caracterização eletromagnética. A Figura 11 mostra os corpos de prova obtidos. Os 

ajustes dimensionais dos corpos-de-prova, para o perfeito encaixe no porta-amostra, foram 

realizados por ocasião das medidas, devido à fragilidade das amostras.  

Os parâmetros de espalhamento (S11, reflexão na primeira superfície da amostra e S21, onda 

transmitida através da amostra) foram medidos para calcular a reflexão (R) e a transmissão (T) da 

onda eletromagnética, respectivamente. O coeficiente de absorção (A) foi calculado conforme a 

Equação 4 [166,167]. Essas análises foram realizadas no Laboratório Associado de Sensores e 

Materiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (LAS/INPE). 

 

A = 1 – R – T                                                            Equação 4 

onde: R = |S11|
2 e T = |S21|

2 

 

Figura 11. Corpos de prova de parafina (a), BC (b), AZ (c) e LK (d) para a caracterização 

eletromagnética. Fonte: Autora. 
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3.8.3 Adsorção e dessorção de nitrogênio 

As propriedades texturais dos precursores e das amostras de CAs foram avaliadas por 

adsorção física de nitrogênio a 77 K em um equipamento da marca Quantachrome, modelo 

Nova 4200e. As amostras foram desgaseificadas a 300 °C por 2 h. A área superficial foi 

estimada pela equação de Brunauer, Emmett e Teller (BET) [168], a distribuição dos poros pelo 

método da Teoria Funcional da Densidade (DFT) e o volume total de poros (V0,98) calculado a 

uma pressão relativa de 0,98. As análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização 

Físico-química do NAPCEM/ICT/UNIFESP. 

 

3.8.4 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  

As estruturas químicas dos precursores e das amostras de CAs foram analisadas 

utilizando-se a técnica de espectroscopia de FT-IR (PerkinElmer Spectrum 2000), empregando-

se o método da pastilha de brometo de potássio (KBr). Este método consiste em macerar a 

amostra com o KBr na proporção de 1:100 mg, em um suporte de ágata, até a obtenção de um 

pó fino e homogêneo. Com o auxílio de uma prensa foram obtidas pastilhas sob uma pressão 

de 8 toneladas e vácuo durante 5 min e, então, a análise foi realizada. O comprimento de onda 

operacional foi de 4000 a 600 cm-1. As análises foram realizadas no Laboratório de Química do 

Instituto de Aeronáutica e Espaço, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 

(IAE/DCTA). 

 

3.8.5 Análise termogravimétrica  

As análises termogravimétricas dos precursores e das amostras de CAs foram realizadas 

sob fluxo de ar e N2, com temperatura inicial de 25 ºC e final de 1000 ºC e taxa de aquecimento 

de 20 °C/min, utilizando-se um equipamento da marca NETZSCH, 209 F1 Phoenix. Estas 

análises foram realizadas no Laboratório de Análise Térmica do NAPCEM/ICT/UNIFESP. 

 

3.8.6 Microscopia eletrônica de varredura  

As morfologias dos precursores e das amostras de CAs foram analisadas por MEV, 

utilizando-se um equipamento da marca FEI, Modelo Inspect, acoplado a um sistema para 

microanálise química por espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDS). As amostras 

foram recobertas por uma camada fina de ouro, depositada via a técnica de sputtering para 

tornar a superfície da amostra condutora. Por meio de análises semiquantitativas foram 

identificados os elementos químicos presentes nas amostras de CAs. As análises foram 
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realizadas no Laboratório de Caracterização Microestrutural, Microscopia Eletrônica e Difração de 

Raios X do NAPCEM/ICT/UNIFESP. 

 

3.8.7 Microscopia eletrônica de varredura com efeito de campo  

Para a realização das análises morfológicas das amostras de CAs com maior resolução 

foi usado um MEV-FEG (TESCAN Oxford Instrument X-man), acoplado a um sistema de 

EDS. Este microscópio foi utilizado com ampliações que variaram entre 500 – 100.000 vezes. 

A tensão e a distância de trabalho foram de 20 kV e 1,5 mm, respectivamente. Estas análises 

foram realizadas no Laboratório Associado de Sensores e Materiais do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (LAS/INPE).  

 

3.8.8 Espectroscopia de espalhamento Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica adequada para a quantificação do grau de 

cristalinidade de um material carbonoso. As estruturas das amostras de CA obtidas foram 

analisadas por meio dessa técnica, utilizando um equipamento da marca Renishaw, modelo 

2000, com excitação de laser de Ar, λ = 514,5 nm. Os espectros Raman foram obtidos na região 

de 1000 a 3000 cm-1. A quantificação foi feita através da relação da intensidade das bandas 

(R1), apresentado na Equação 5 e em relação a área das bandas (R2), conforme a Equação 6. 

 

R1 =
ID

IG
                                                     Equação 5 

 

R2 =  
AD

AG
                                                   Equação 6 

onde: ID intensidade da banda D; IG intensidade da banda G; AD área sob a curva referente à 

banda D, AG área sob a curva referente à banda G. 

 

O ajuste das curvas para a determinação dos parâmetros espectrais foi realizado com o 

programa Origin 2018, utilizando a equação gaussiana. Estas análises foram realizadas no 

Laboratório de Plasmas e Processos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (LPP/ITA). 

 

3.8.9 Difração de raios X 

A identificação da ordenação cristalográfica dos precursores e das amostras de CAs 

obtidas foi feita por meio da técnica de difratometria de raios X, em um difratômetro da marca 



54 

 

Rigaku, modelo Ultima IV. Os parâmetros das análises foram 2θ entre 10° e 60°, tensão de 50 

kV, corrente de 40 mA.  

A relação entre o comprimento de onda (λ) do feixe de raios X, os ângulos de difração 

e a distância interplanar, entre o conjunto de planos atômicos paralelos de um retículo cristalino 

(dhkl), é dada pela Equação de Bragg, conforme a Equação 7 [169]. 

d002 =
λ

2×senθ
                                                  Equação 7 

onde: d é a distância interplanar; λ é o comprimento de onda; θ é o ângulo de difração. 

 

A altura do empilhamento (Lc) foi obtida a partir da Equação de Scherrer, conforme a 

Equação 8 [75]. 

Lc =
K×λ

FWHM002 × cos θ002
                                              Equação 8 

onde:  FWHM002 é a largura a meia altura do pico (002); K = 0,91. 

 

A largura do empilhamento (La) foi obtida a partir da Equação de Scherrer, conforme a 

Equação 9 [75]. 

 

La =
1,84λ

FWHM100 × cos θ100
                                              Equação 9 

onde:  FWHM100 é a largura a meia altura do pico (100). 

 

A cristalinidade dos precursores foi determinada pelo método de Segal, calculado de 

acordo com a Equação 10 [170].  

x =  
I200 − IAM

I200
                                                  Equação 10 

onde: x é a cristalinidade, I200 é a intensidade da fase cristalina (2θ = 22°) e IAM é a intensidade da 

fase amorfa (2θ = 18°). 

 

O ajuste das curvas (deconvolução) para a determinação dos parâmetros espectrais foi 

realizado com o programa Origin 2018, utilizando a equação gaussiana. As análises foram 

realizadas no Laboratório de Caracterização Microestrutural, Microscopia Eletrônica e Difração de 

Raios X do NAPCEM/ICT/UNIFESP. 
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3.8.10 Análise elementar 

A análise elementar (determinação do conteúdo em C, H, N e S) foi realizada utilizando um 

equipamento LECO TruSpec CHNS Micro analisador. As análises elementares foram realizadas 

em triplicada, no Departamento de Química da Universidade de Aveiro. 

 

3.8.11 Picnometria de hélio 

Para a determinação da massa específica dos materiais foi utilizado um picnômetro de 

hélio da marca Quantachrome, modelo Ultrapyc 1200e. A pressão utilizada no experimento foi 

de 20 psi. As análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização Físico-química do 

NAPCEM/ICT/UNIFESP. 

 

3.8.12 Potencial Zeta 

O potencial zeta das amostras de CA foi medido em um analisador de potencial zeta da 

Beckman Coulte. As amostras foram dispersas em água destilada e deixadas 30 minutos do 

ultrassom. As análises foram realizadas no Laboratório de Caracterização Físico-química do 

NAPCEM/ICT/UNIFESP.  

 

3.8.13 Ponto de carga zero  

O ponto de carga zero (PCZ) foi determinado por equilíbrio de lote usando baseado na 

literatura [171]. Soluções de NaCl 0,1 mol/L com pH variando entre 2 e 11 foram 

preparadas.  Os valores iniciais de pH (pHi) foram ajustados com 0,1 mol/L  e 0,01 mol/L  de 

HCl e 0,1 mol/L  e 0,01 mol/L  de NaOH, mantendo a força iônica constante.  Em seguida, 10 

mL de cada solução de pH (sob atmosfera de N2) foram transferidos para tubos de polipropileno 

contendo 10 mg de CA e agitados a 80 rpm por 24 h.  O pH final (pHf) foi medido e o PCZ foi 

determinado plotando ΔpH (pHf-pHi) versus pHi. O PCZ é o valor correspondente à 

interceptação do eixo x da curva obtida (pHi = pHf). As análises foram realizadas no Laboratório 

Sensores Analíticos e Eco-química Aplicada da Universidade de Aveiro. 

 

3.8.14 Método de Boehm 

A acidez superficial das amostras de CA foi determinada pelo método de Boehm [172]. 

Este método consiste na mistura de 0,3 g de amostra de CA com 25 mL de solução de NaOH 

(0,5 mol/L) e agitação por 24 h a 25 ± 1 ºC. O sobrenadante foi titulado com solução de HCl 

(0,5 mol/L). As análises foram realizadas no Laboratório de Química Ambiental e Nanomateriais 

do ICT/UNIFESP. 



56 

 

3.9 Testes de adsorção 

Para os testes de adsorção, as amostras de CAs otimizadas (MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, 

MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2) foram selecionadas para avaliar a capacidade de adsorção dos 

contaminantes corante azul de metileno e o antibiótico amoxicilina. Para essas amostras foram 

obtidas isotermas de adsorção, variando a concentração do contaminante. Além disso, foi 

realizado o estudo cinético das amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Para as amostras de CAs 

produzidas em atmosfera inerte foram realizadas experiências de adsorção em batelada, visando 

avaliar, de uma forma geral, a capacidade de adsorção dos CAs na remoção de MB e AMX em 

meio aquoso, utilizando somente uma concentração. A quantificação analítica foi realizada por 

espectrofotometria no UV-visível Jasco V-730. Todos os experimentos de adsorção foram 

realizadas em triplicada. 

 

3.9.1 Material adsorbato e curva de calibração 

Soluções estoque de AM e AMOX (1000 mg/L) foram preparadas em água destilada. 

As soluções de diferentes concentrações usadas nos experimentos foram obtidas a partir de 

diluições da solução estoque e armazenadas na ausência de luz. A solução de AMOX foi 

mantida em geladeira. Curvas de calibração foram obtidas por regressão linear, utilizando 

diferentes concentrações de soluções de AM e AMOX (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mg/L). 

 

3.9.2 Isotermas de adsorção 

A capacidade de adsorção das amostras foi investigada com o AM e AMOX. O teste foi 

realizado com soluções de 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500 e 1000 mg/L de AM e AMOX. Para 

a obtenção das isotermas de adsorção, soluções de AM e AMOX (10 mL) foram deixadas em 

contato com 10 mg de CA por um período de 24 h, sob agitação de 120 rpm, em temperatura 

ambiente. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 2000 rpm por 15 min. Os 

sobrenadantes foram coletados e analisados em um espectrofotômetro UV/Visível Jasco V-730, 

nos comprimentos de onda de 665 e 228 nm, para o AM e a AMOX, respectivamente. As 

quantidades de AM e AMOX adsorvidas por unidade de massa do adsorvente (qe em mg/g) e a 

taxa de remoção de AM e AMOX (%) foram calculadas de acordo com as Equações 11 e 12: 

 

qe =  
(C0−Ce)×V

m
                                                  Equação 11 
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% =
Co− Ce

Co
× 100                                             Equação 12 

onde: Co e Ce (mg/L) representam as concentrações inicial e de equilíbrio, respectivamente; V 

é o volume da solução (L); m é a massa do adsorvente (carvão ativado) (g). 

 

Os dados de equilíbrio de adsorção foram ajustados aos modelos de isotermas de 

Langmuir [173], Freundlich [174] e Langmuir-Freundlich [175]. O modelo de Langmuir é 

definido pela Equação 13: 

qe =  
qmax × KL× Ce

1+ KL× Ce
                                                     Equação 13                                                                

onde: qmax é a capacidade máxima de adsorção do adsorvente (mg/g); KL é a constante de 

Langmuir relacionada à heterogeneidade da superfície adsorvente (L/mg). 

 

O modelo de Freundlich é representado pela Equação 14: 

qe = KF  ×  Ce

1

n                                                 Equação 14                                                             

onde: KF é a constante de Freundlich; 1/n é a intensidade de adsorção. 

 

O modelo de Langmuir-Freundlich é representado pela Equação 15:  

qe =
(qmKLFCe)

1
n

(1−Ce)
1
n (KLFCe)

1
n

                                         Equação 15 

onde: KLF é a constante de equilíbrio de Langmuir-Freundlich  

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Química Ambiental e Nanomateriais do 

ICT/UNIFESP. 

 

3.9.3 Estudo cinético 

O efeito do tempo de contato entre o soluto e o adsorvente no sistema foi investigado 

por meio de experimentos variando o tempo de contato entre 5 e 360 min, pelo uso de soluções 

de 400 mg/L. Em cada tubo foram colocados 10 mg de CA e 10 mL de solução, sob agitação 

de 120 rpm.  Em intervalos de tempo pré-determinados foram retiradas alíquotas de solução e 

filtradas. A solução filtrada foi analisada em espectrofotômetro UV/Visível Jasco V-730. A 

quantidade de material adsorvido por unidade de massa do adsorvente (mg/g) foi calculada 

usando a Equação 10. Os dados experimentais obtidos foram ajustados às equações cinéticas 



58 

 

de pseudo-primeira ordem (Equação 16), pseudo-segunda ordem (Equação 17) e Elovich 

(Equação 18) [176-178]. Esses modelos foram testados, a fim de encontrar o modelo mais 

adequado para os dados cinéticos experimentais. 

 

qt = qe(1 − e−k1t)                                               Equação 16 

qt =
qe

  2k2t

1+qek2t
                                                    Equação 17 

qt =
1

β
ln(αβt + 1)                                              Equação 18 

 

onde: t (min) é o tempo de contato entre o adsorvente e a solução; qt (mg.g-1) é a quantidade de 

contaminante orgânico adsorvido por unidade de massa do adsorvente no momento t; qe 

representa a quantidade de adsorção em equilíbrio (mg/g); k1 (min-1) e k2 (mg-1/min) são as 

constantes de taxa de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem, respectivamente; α (mg.g-1 

min-1) e β (g/mg) são a taxa de adsorção inicial e a constante de dessorção relacionadas com a 

extensão da cobertura de superfície e a constante de energia de ativação para a quimio-absorção. 

 

Estas análises foram realizadas no Laboratório Sensores Analíticos e Eco-química Aplicada 

da Universidade de Aveiro. 

 

3.9.4 Teste de adsorção em batelada 

Foram realizados experimentos de adsorção em batelada para avaliar a eficiência dos 

CA produzidos em atmosfera inerte na remoção de AM e AMOX em meio aquoso. Esses testes 

foram feitos com soluções de 100 mg/L. Para a obtenção da capacidade de adsorção, soluções 

de AM e AMOX (10 mL) foram deixadas em contato com 10 mg de CA por um período de 24 

h, sob agitação de 120 rpm, em temperatura ambiente. Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas a 2000 rpm por 15 min. Os sobrenadantes foram coletados e analisados, de acordo 

com o procedimento descrito na secção 3.9.2. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Química Ambiental e Nanomateriais do ICT/UNIFESP. 

 

3.9.5 Análise de erro 

Os parâmetros dos modelos isotérmicos (Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich) 

e cinéticos (pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich) foram obtidos por 

regressão não linear, usando o programa GraphPad Prism versão 5.03. A qualidade dos ajustes 
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dos modelos aos dados experimentais foi realizado calculando-se o coeficiente de correlação 

(R2). Além disso, o Critério de Informação de Akaike (AIC) foi aplicado para comparar o ajuste 

fornecido por diferentes modelos. Valores mais baixos de AIC sugerem um melhor ajuste dos 

dados experimentais com o modelo. O AIC foi calculado de acordo com a Equação 19 [179]. 

 

AIC =  N ln (
SSE

N
) + 2Np +

2Np(Np+1)

N−Np−1
                               Equação 19 

onde: N é o número de pontos de dados experimentais, SSE é a soma dos desvios quadrados e 

Np é o número de parâmetros no modelo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos neste estudo. Na 

primeira parte (item 4.1) são apresentadas as adaptações realizadas no forno de micro-ondas e 

a conversão dos materiais lignocelulósicos LK, BC e AZ em CA. Em seguida, na seção 4.2, são 

expostos e discutidos os resultados dos planejamentos fatoriais realizados para as pirólises 

convencional e no forno de micro-ondas, utilizando como precursor a LK. O item 4.3 apresenta 

a caracterização das amostras de CA otimizadas em ambas atmosferas (oxidante e inerte), 

finalmente, no item 4.4 têm-se as avaliações das amostras de CAs otimizadas como adsorventes. 

 

4.1 Avaliação da segurança de uso do forno adaptado 

Para a produção de amostras de CA por aquecimento, a partir da incidência de radiação 

na faixa de micro-ondas, foi montado neste estudo um reator de quartzo e realizadas adaptações 

em um forno de micro-ondas de uso doméstico. Para a montagem do reator foi selecionado um 

tubo de quartzo, pelo fato deste material possuir elevado ponto de fusão (1000 - 1650 ºC) [180] 

e, assim, suportar elevadas temperaturas. Para o fechamento deste tubo e para o controle da 

atmosfera dentro deste reator foram utilizadas rolhas e mangueiras de silicone. O silicone foi 

escolhido por ser um material transparente às micro-ondas; portanto, bastante adequado para 

uso no referido forno. Além de ser um material flexível e de fácil acesso, facilitando a 

montagem do sistema.  

No caso da adaptação do forno de uso doméstico, buscou-se viabilizar a entrada e a 

saída de gases no seu interior e, consequentemente, no reator de quartzo, conforme descrito na 

seção Materiais e Métodos e apresentado na Figura 9. Para isto, foram introduzidos dois 

orifícios na carcaça do forno, em locais previamente estudados para não afetar nenhum 

componente elétrico/eletrônico deste equipamento. 

Conforme discutido na literatura, a radiação na faixa de micro-ondas, dependendo das 

características elétricas do material, consegue penetrar e se propagar no seu interior, sendo 

convertida em calor. Assim, este fenômeno propicia o aquecimento uniforme do material, ao 

reduzir ou eliminar pontos quentes dependendo da sua homogeneidade [181]. Da mesma forma, 

a energia na faixa de micro-ondas pode ser absorvida pelo corpo humano resultando em calor, 

o que pode acarretar em danos à saúde [124]. Assim, por questões de segurança, o 

monitoramento de possíveis vazamentos de radiação do forno, ou seja, a presença de radiação 

espúria no ambiente de trabalho, devido às modificações feitas (furações), foi realizado.  
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A Figura 12 mostra o teste de monitoramento de radiação espúria no ambiente ao redor 

do forno de micro-ondas modificado, em duas situações distintas, com e sem a fita de alumínio 

recobrindo os orifícios perfurados. Com a fita de alumínio recobrindo os orifícios nenhum 

vazamento de micro-ondas é detectado, indicando que o forno adaptado é seguro. Entretanto, o 

teste realizado sem a fita de alumínio nos orifícios perfurados mostra um pico em 2,45 GHz, o 

que indica vazamento de radiação. Portanto, o uso da fita de alumínio nos orifícios perfurados 

é sempre necessário para evitar vazamento de micro-ondas para o ambiente. 

 

Figura 12. Espectros de radiação na faixa de 1,7 a 3,3 GHz resultantes do monitoramento do forno de 

micro-ondas adaptado. Linha vermelha, com o uso da fita de alumínio. Linha preta, sem a fita de 

alumínio. Fonte: Autora. 

 

Para a produção ou transformação de materiais por meio de micro-ondas é recomendado 

conhecer as suas propriedades dielétricas [126]. E, essas características dos materiais podem 

ser determinadas diretamente pelo uso de um analisador de redes vetorial, adaptado com um 

guia de ondas na faixa de radiação de interesse. Porém, a realização dessas medidas é 

relativamente complexa, principalmente em frequências mais baixas, por exemplo, 2,45 GHz, 

em função da infraestrutura necessária. No caso particular da radiação utilizada em fornos de 
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micro-ondas de uso doméstico (2,45 GHz), o porta-amostra é relativamente grande (86 mm x 

43 mm x 35 mm), consumindo uma quantidade grande de amostra e tornando o experimento 

dispendioso. No presente trabalho, visando superar essa dificuldade e poder avaliar a 

capacidade do material em interagir com micro-ondas, medidas das características dielétricas 

dos precursores lignocelulósicos em estudo foram realizadas na banda X (8,2 a 12,4 GHz). Esta 

faixa de frequências foi selecionada pela maior disponibilidade de infraestrutura laboratorial 

para a realização destas medidas e pelo fato do porta-amostra ser menor (22,78 mm x 10,05 

mm x 9,0 mm), consumindo menor quantidade de material nas medições.  

Inicialmente, os materiais lignocelulósicos LK, BC e AZ foram tratados termicamente 

no forno de micro-ondas adaptado, como fornecidos, ou seja, sem a adição de nenhum aditivo 

e, nessa condição, não foi observada a conversão desses precursores em carvão. Este resultado 

indica que esses materiais não apresentam as características dielétricas adequadas para serem 

tratados por micro-ondas.  

Sabe-se que várias biomassas não absorvem micro-ondas. Nesses casos, para superar 

essa limitação, recomenda-se fazer o uso de agentes de ativação, como o KOH, K2CO3, H3PO4, 

ZnCl2 e NaOH, sabendo-se que esses agentes apresentam interação com micro-ondas, 

envolvendo prioritariamente o efeito de polarização, e, com isto, promovem a conversão do 

precursor orgânico em material carbonoso, no primeiro estágio de ativação [145,146]. Vale 

ressaltar que o próprio CA tem se mostrado um eficiente absorvedor de micro-ondas, podendo 

ser utilizado como um agente de ativação [181]. Liu et al. produziram CA a partir de fibras de 

bambu usando H3PO4, mas também mostraram que o ácido em excesso é prejudicial ao 

processo, desfavorecendo a ativação [36].  

Diante do apresentado, o ácido fosfórico foi utilizado como agente de ativação para os 

precursores estudados neste trabalho e bons resultados foram alcançados com a conversão das 

referidas biomassas em CA. A partir desses resultados, as biomassas em estudo foram 

caracterizadas quanto às suas características dielétricas, a partir de medidas permissividade 

elétrica complexa, sem e com o uso do H3PO4 nas proporções de precursor:ácido de 1:1 e 1:2, 

em massa.  

A Figura 13(a,b,c) mostra os coeficientes de transmissão, reflexão e absorção de micro-

ondas dos precursores BC, AZ e LK, respectivamente, na faixa de frequências da banda X. A 

Figura 14 apresenta as tangentes de perda de todos os materiais em estudo e a Tabela 7 resume 

os resultados das potências transmitida, refletida, absorvida e os valores de tangente de perda 

na frequência de 10 GHz, para todas as amostras. A análise destes dados mostra que existe uma 
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variação nos valores das potências em relação à frequência, principalmente para os precursores 

impregnados com o agente de ativação, indicando a suscetibilidade desses materiais em relação 

à frequência na faixa de micro-ondas. Neste trabalho, a análise da permissividade elétrica (ε) 

foi realizada na frequência de 10 GHz, considerando que esse valor é o mais comumente 

disponibilizado na literatura [182-184]. Os valores dos desvios padrão para todas os resultados 

obtidos foram baixos (menores que 0,02 mV), assim, os mesmos não foram considerados na 

Tabela 7.  

Como os precursores em estudo se encontravam na forma de pó, fez-se o uso da parafina 

como aglutinante para a preparação dos corpos de prova utilizados na caracterização 

eletromagnética. O uso da parafina como matriz impregnante se deu pelo fato desta ser 

predominantemente transparente às micro-ondas (T ~0,78 mV), com uma contribuição 

insignificante na absorção (A < 0,003 mV), não interferindo, assim, na avaliação dos 

precursores em estudo. Esse mesmo fenômeno foi observado para os precursores puros (sem 

agente de ativação), com valores de transmissão de aproximadamente 0,74; 0,68 e 0,67 mV 

para BC, AZ e LK, respectivamente e valores de absorção desprezíveis (A < 0,05 mV). De 

maneira geral, os valores T indicam que os precursores comportam-se, prioritariamente, como 

material transparente às micro-ondas, com pouca capacidade para interagir com a radiação 

incidente e transformá-la em calor, como mostram os valores de absorção, e, com isso, 

promover a conversão do material precursor em CA. Os valores de R apresentam variações 

entre as amostras, com um máximo de aproximadamente 0,33 mV, devido ao não casamento 

de impedâncias entre o ar e a primeira superfície da amostra. Porém, os dados mostram que o 

comportamento refletor não é predominante nos materiais em estudo. 

Após a impregnação dos precursores com o H3PO4 verifica-se o aumento da capacidade 

de absorção de micro-ondas para todas as biomassas. Observa-se, assim, que sem o H3PO4 a 

absorção de micro-ondas é baixa (< 0,05 mV) para todos os precursores. Já com a adição do 

ácido, a absorção aumentou com valores médios entre 0,1 e 0,5 mV. Esses resultados mostram 

que o tratamento com ácido melhora as propriedades dielétricas dos precursores. Portanto, caso 

as propriedades dielétricas do material sejam desconhecidas, recomenda-se adicionar um 

absorvedor de micro-ondas ao material, ou seja, um agente ativante, para obter maiores taxas 

de aquecimento em um curto período de tempo, com a reação ocorrendo de forma homogênea.  
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Figura 13. Curvas de transmissão, absorção e reflexão dos precursores puros e impregnados com H3PO4 

na faixa de frequências de 8,2 - 12,4 GHz: (a) BC, (b) AZ e (c) LK. Fonte: Autora. 
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Vale mencionar que o valor de absorção na banda X (8,2 - 12,4 GHz) dos referidos 

materiais não apresentou variação significativa. Já a transmissão e a reflexão apresentaram 

maior variação em função da frequência, principalmente para a amostra BC (1:2).  

Como mostra a Tabela 7, com valores em 10 GHz, o precursor BC (1:1) apresenta a 

melhor capacidade de absorção (0,49 mV). E, o aumento da proporção do agente ativante no 

material diminuiu a absorção da amostra BC (1:2) em cerca de 42% em relação à BC (1:1), 

resultando em A de aproximadamente 0,29 mV. Além disso, o valor da onda refletida da 

amostra BC (1:2) diminuiu significativamente (0,04 mV), quando comparada com a BC pura e 

BC (1:1). Na Figura 13(a), referente à amostra BC (1:2), o componente de reflexão apresenta 

um comportamento decrescente em função da frequência. Em contrapartida, a amostra BC (1:1) 

mostra o componente de reflexão crescente em função da frequência. Já para as amostras LK e 

AZ, a maior proporção de ácido favoreceu a capacidade de absorção, resultando em 0,51 

mVpara AZ (1:2) e 0,56 mV para LK (1:2). E em relação à reflexão, o valor diminuiu para AZ 

(1:1) e LK (1:1) e o oposto ocorreu para BC.  

 

Tabela 7. Valores dos coeficientes de transmissão, reflexão e absorção, permissividade e tangente de 

perdas dos precursores puros e impregnados, em 10 GHz. Fonte: Autora. 

 Potência (mV) Permissividade 

Amostras Transmissão (T) Reflexão (R) Absorção (A) ε’ ε” ε”/ε’ 

Parafina 0,7774 0,2198 0,0027 2,2065 0,0027 0,0013 

BC 0,7404 0,2308 0,0286 2,1574 0,0377 0,0175 

BC (1:1) 0,2231 0,2854 0,4913 4,5894 1,2278 0,2675 

BC (1:2) 0,6739 0,0401 0,2859 3,1141 0,5270 0,1692 

AZ 0,6758 0,2753 0,0487 2,3785 0,0839 0,0353 

AZ (1:1) 0,5411 0,0414 0,4174 6,6894 2,1347 0,3191 

AZ (1:2) 0,2079 0,2826 0,5094 4,3948 1,3432 0,3056 

LK 0,6728 0,2933 0,0337 2,4767 0,0580 0,0234 

LK (1:1) 0,4322 0,0658 0,5019 2,9928 0,8770 0,2930 

LK (1:2) 0,1159 0,3279 0,5562 4,5643 1,6906 0,3704 

 

A Figura 14 mostra um histograma com o comportamento das tangentes de perdas das 

amostras. Inicialmente, observa-se que as amostras dos precursores puros (sem agente ativante) 

são as que apresentam os menores valores de tangentes de perda, ou seja, menos energia sendo 
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transformada em calor. Porém, após a impregnação com o agente ativante (H3PO4), todas 

amostras passam a apresentar maior interação com a onda incidente e, consequente, maiores 

perdas como calor, favorecendo a obtenção de CAs. No caso da amostra BC, a proporção 1:1 

favoreceu as maiores perdas. No caso da amostra AZ as perdas foram praticamente iguais, 

independente da proporção do ácido. Já a mostra LK mostra maiores perdas para a proporção 

1:2.  

 

Figura 14. Tangente de perdas dos precursores borra de café, caroço de azeitona e lignina Kraft.  

Fonte: Autora.  
 

Outra questão que precisa ser monitorada nos tratamentos por micro-ondas é a 

temperatura. Vários pesquisadores recomendam sensores infravermelhos, mas esses são caros 

e detectam apenas a temperatura na superfície dos materiais [181]. Salema et al. usaram um 

termopar tipo K para monitorar a temperatura e encontraram erros significativos nos dados 

obtidos, desta forma, os autores usaram indiretamente a potência para interpretar os resultados 

[185]. Da mesma forma, Duan et al. relataram que o monitoramento da energia é mais adequado 

do que o controle da temperatura, alegando que era difícil avaliar a temperatura, devido à sua 

variação significativa [186]. Huang et al. fizeram a regressão linear da potência de micro-ondas 

com a temperatura na pirólise da palha de arroz e mostraram que a relação T=1,07P + 47,2 é 
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confiável, onde P é a potência do forno de micro-ondas [143]. Esses estudos indicam que, 

conforme a potência do micro-ondas aumenta, a temperatura também aumenta [143,185,186]. 

No presente estudo, apenas a potência do forno de micro-ondas foi usada como parâmetro do 

processo estudado.  

Os CAs obtidos nesta fase do estudo, produzidos com a finalidade de testar a capacidade 

do forno de micro-ondas de uso doméstico em transformar materiais lignocelulósicos em CA, 

foram caracterizados, de modo a identificar as características dos precursores e dos CAs 

produzidos.  

 

4.1.1 Caracterização dos CAs obtidos de BC, AZ e LK  

Sabe-se que a natureza dos precursores afeta as características dos CAs produzidos 

[139,187]. Assim, as biomassas em estudo foram caracterizadas antes e após a ativação, por 

meio de análises morfológicas, térmicas e estruturais.  

As análises texturais dos precursores BC, AZ e LK revelaram que os mesmos possuem 

baixa área superficial específica (< 10 m2/g).  

A Figura 15 mostra as isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio dos CAs 

produzidos, identificadas como tipos I e IV, atribuídas à alta capacidade de adsorção em baixa 

pressão (p/p0 < 0,20) e à histerese a uma pressão relativa p/p0 de 0,30 - 0,90. Esses materiais se 

caracterizam como microporosos (< 2 nm) e mesoporosos (2–50 nm), de acordo com a União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) [103]. A adsorção que ocorre em alta 

pressão (p/p0 > 0,90) está relacionada à presença de macroporos (> 50 nm). Pode-se observar 

que a isoterma CABC está abaixo das isotermas das amostras CAAZ e CALK, o que indica que 

a amostra de CA oriunda da BC apresenta menor área superficial. A correlação desses dados 

com os obtidos na caracterização eletromagnética sugere que a menor área superficial do CA 

obtido a partir do precursor BC, em relação aos outros precursores, deve-se aos menores valores 

de tangentes de perdas. 

Resumidamente, a área superficial específica, o volume, o diâmetro médio dos poros  e 

o rendimento foram 550, 1125 e 1170 m2/g; 0,45, 0,87 e 0,79 cm3/g; 3,29, 3,08 e 2,65 nm e 19, 

21 e 23% para as amostras CABC, CAAZ e CALK, respectivamente.  
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Figura 15. Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio das amostras CABC, CAAZ e CALK.  

Fonte: Autora. 

 

Hossain et al. utilizaram resíduo de borra de café para produzir CA e obtiveram área 

superficial de 580 m2/g [188]. Bader et al. produziram CA a partir de caroço de azeitona com 

áreas superficiais de 760 e 1185 m2/g [189].  Ponomarev e Sillanpaa utilizaram a lignina para a 

produção de CA e observaram uma variação significativa nos valores de área superficial (325 - 

1346 m2/g), de acordo com os parâmetros utilizados [99]. Comparativamente, os valores de 

área superficial obtidos no presente trabalho encontram-se em concordância com dados da 

literatura. 

A Figura 16 mostra a distribuição do tamanho dos poros dos CAs com diâmetros 

variando de 1 a 5 nm, o que indica que todas as amostras possuem micro e mesoporos. No 

entanto, a amostra CABC possui menor volume de poros, devido à menor área superficial. 

Ressalta-se que, independentemente do precursor, a ativação com H3PO4 resultou em materiais 

microporosos e mesoporosos. 
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Figura 16. Distribuição de tamanhos de poros das amostras CABC, CAAZ e CALK. Fonte: Autora. 

 

A Figura 17(a) mostra as curvas de TGA dos precursores BC, AZ e LK em atmosferas 

oxidante e inerte. A análise dessas curvas indica que ocorrem modificações físico-químicas 

significativas nas amostras, quando expostas a diferentes temperaturas e atmosferas. A Figura 

17(a) mostra baixas perdas de teor de umidade (aproximadamente 3%), até ~110 °C. Segundo 

a literatura, biomassas adequadas para pirólise apresentam teores de umidade abaixo de 30%, 

pois nessa condição a temperatura de pirólise é atingida em menos tempo, sendo 

economicamente viável [9].  

Observa-se ainda na Figura 17(a) que as amostras BC e AZ apresentam comportamentos 

semelhantes, com uma perda de massa mais significativa (55,4%) na faixa de 300 a 400 °C. O 

comportamento observado é atribuído à decomposição da celulose e da hemicelulose em 

atmosfera oxidante. Por outro lado, a amostra LK apresenta um comportamento distinto, com 

maior perda de massa (68,7%) entre 400 e 600 °C. Nesse caso, a maior temperatura de 

degradação é atribuída à estrutura mais complexa da lignina, com anéis aromáticos e maior 

massa molar [5,38,190]. O resíduo obtido nas análises realizadas sob atmosfera oxidante está 
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relacionado ao teor de cinzas. Nota-se que a amostra BC não apresenta cinzas e as amostras AZ 

e LK mostram valores de 2,7 e 0,6%, respectivamente. No caso da amostra LK, os resíduos 

inorgânicos são atribuídos aos reagentes utilizados no tratamento Kraft da madeira. 

As curvas de TGA realizadas em atmosfera inerte mostram a mesma tendência de perda 

de massa observada nas análises conduzidas em atmosfera oxidante. Porém, com maior resíduo, 

sendo 16,5 e 24,7% para as amostras BC e AZ, respectivamente. Já a amostra LK apresenta 

uma perda de massa mais lenta e um resíduo de 30%. Os valores de carbono fixo das amostras 

BC, AZ e LK foram 16,5, 22,0 e 29,4%, respectivamente. Os valores de poder calorífico 

superior (PCS) encontrados para as amostras BC, AZ e LK foram aproximadamente 

equivalentes, com valores de 20,1, 19,4 e 19,9 MJ/kg, respectivamente. Vale mencionar que o 

teor de cinzas interfere no valor de PCS, portanto a amostra BC apresenta o valor mais alto, 

devido ao seu menor teor de cinzas. Em resumo, todas as amostras apresentam valores de PCS 

próximos e dentro da média relatada na literatura para biomassas, ou seja, entre 14,7 e 22,6 

MJ/kg [17,165,191]. Os valores das perdas de massa em faixas de temperaturas específicas e 

dos teores de resíduos das amostras de precursores, em ambas as atmosferas, são apresentados 

na Tabela 8. 

A Figura 17(b) mostra as curvas de TGA para as amostras de carvões CABC, CAAZ e 

CALK, nas atmosferas oxidante e inerte. Primeiramente, até 110 °C, observam-se perdas de 

massa entre 5 e 20%, devido à liberação de água. Essa perda é superior à observada nas amostras 

dos precursores (Figura 17(a)) e é atribuída à maior área superficial dos CAs em relação aos 

materiais iniciais. As curvas de TGA realizadas sob atmosfera oxidante mostram, entre 110 e 

400 °C, que as amostras de CA apresentam estabilidade térmica. Já entre 500 e 800 °C, tem-se 

uma perda de massa acentuada, resultando em teores de cinzas de, aproximadamente, 2, 4 e 8% 

em massa, para as amostras CAAZ, CALK e CABC, respectivamente. O aumento do teor de 

cinzas, em relação aos precursores (Tabela 8), deve-se aos resíduos inorgânicos oriundos do 

tratamento dos precursores com o agente ativante.  

Nas análises conduzidas sob atmosfera inerte observam-se perdas de massa menos 

acentuadas de 100 até 1000 °C, resultando em resíduos de 82, 72 e 65%, em massa, e teores de 

carbono fixo de 80, 64 e 61%, em massa, para as amostras CAAZ, CABC e CALK, 

respectivamente.  
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Figura 17. Curvas de TGA das amostras (a) BC, AZ e LK; (b) CABC, CAAZ e CALK, sob atmosferas 

oxidante e inerte. Fonte: Autora. 

 

Tabela 8. Valores de perda de massa dos precursores BC, AZ e LK obtidos a partir das curvas de TGA.  

Fonte: Autora. 

 Ar sintético Nitrogênio 

Temperatura (°C) BC (%) AZ (%) LK (%) BC (%) AZ (%) LK (%) 

25 - 120 3,0 3,0 3,0 2,2 4,0 3,0 

120 - 400 55,4 55,4 28,7 59,7 59,2 32,3 

400 - 600 39,6 39,0 67,7 15,3 9,6 20,4 

600 - 1000 2,0 - - 6,3 2,5 14,3 

Perda de massa 100 97,3 99,4 83,5 72,8 70,0 

Resíduo 0 2,7 0,6 16,5 24,7 30,0 

 

A Figura 18(a) mostra os espectros de FT-IR dos precursores BC, AZ e LK, com a 

identificação das bandas principais. Observa-se que os espectros apresentam características 

semelhantes, devido à estrutura lignocelulósica de todas as amostras. As amostras, de maneira 

geral, apresentam grupamentos hidroxila, carbonila, éteres e aromáticos, que são característicos 

de estruturas lignocelulósicas [192].  

A banda centrada em 3400 cm-1 é atribuída à vibração de alongamento OH dos grupos 

funcionais hidroxila, incluindo ligações de hidrogênio. A banda em 2920 cm-1 está relacionada 

à vibração de alongamento C-H. A banda observada em 2840 cm-1 corresponde à vibração CH 

dos grupos CH2 e CH3. A banda em 1740 cm-1, presente nas amostras BC e AZ, é atribuída ao 
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grupamento C=O dos ésteres, indicando a presença de acetil hemicelulose [193]. A banda em 

1646 cm-1 refere-se à ligação C=N é observada apenas no precursor BC, sendo característica da 

cafeína [29,65]. A vibração do anel aromático é observada em 1600 e 1505 cm-1, e uma maior 

intensidade aparece no espectro da LK em relação às amostras BC e AZ, o que significa que 

esta amostra contém mais grupos aromáticos. 

 

 

Figura 18. FT-IR das amostras (a) BC, AZ e LK; (b) CABC, CAAZ e CALK. Fonte: Autora. 

 

A Figura 18(b) mostra os espectros de FT-IR das amostras de CA, sendo diferentes 

daqueles observados para os precursores (Figura 18(a)). Nota-se uma redução significativa na 

intensidade das bandas dos grupos funcionais, devido à conversão térmica dos precursores 

orgânicos em material carbonoso. Porém, é possível notar alguns grupos funcionais na 

superfície dos CAs, o que é conveniente, pois contribuem para melhorar o processo de adsorção. 

Em geral, todas as amostras de CA possuem os mesmos grupamentos, o que difere é a 

intensidade de cada banda, de acordo com o precursor estudado. A literatura mostra, que o 

aquecimento por micro-ondas contribui com a introdução de mais grupamentos contendo 

oxigênio na superfície do CA [194]. Os grupamentos presentes nas amostras de CA são OH 

(3420 cm-1), C=O (1700 cm-1), C=C (1590 cm-1) e P=O ou POC ou P=OOH (1180 cm-1) [6,23]. 

A banda em 2920 cm-1 encontrada nos espectros dos precursores não está mais presente 

nas amostras de CA, indicando a conversão térmica do material, e que muito do hidrogênio foi 

removido durante a pirólise [36]. A intensidade da banda em 1180 cm-1 aparece maior para a 

amostra CABC do que para CAAZ e CALK, o que significa que esta amostra contém mais 

ésteres de fosfato. A amostra CAAZ apresenta menos grupos funcionais. A banda em 3340 cm-

1 é mais intensa para o carvão CALK, do que para as amostras CABC e CAAZ, provavelmente 
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devido à maior quantidade de água absorvida por essa amostra. Esses resultados corroboram 

com os resultados de TGA (Figura 17), indicando que o CAAZ possui uma quantidade maior 

de carbono fixo, devido à menor presença de grupos funcionais. Além disso, a análise de TGA 

mostra que o CALK possui maior teor de água. 

A Figura 19(a) apresenta os difratogramas de DRX dos precursores, onde é possível 

observar diferenças estruturais significativas, devido à natureza química desses materiais. O 

grau de cristalinidade é de 20 e 40% para BC e AZ, respectivamente. Essas amostras possuem 

três bandas, em 16° (110), 22° (020) e 35° (040), características da celulose I. Além disso, o 

precursor BC possui uma banda em 20° (101), tipicamente da celulose II [195]. Observa-se no 

DRX que o precursor AZ consiste basicamente da celulose I, um polímero sem ramificações, 

com cadeias alinhadas paralelamente e com maior estabilidade térmica do que a hemicelulose 

[190,193]. Já a amostra BC possui a presença da celulose II, formada por cadeias alinhadas em 

antiparalelo e menos cristalinas que a celulose I. Além disso, a amostra BC pode ter mais 

hemicelulose, que é uma estrutura amorfa e ramificada com cadeias menores. Portanto, a 

cristalinidade de AZ é maior do que a de BC. Por outro lado, a amostra LK é amorfa, com um 

amplo halo no intervalo de 10 a 30°.  

Os difratogramas das amostras CABC, CAAZ e CALK são apresentados na Figura 

19(b), todos com padrões semelhantes. Observam-se bandas em torno de 24° e 45°, 

correspondentes aos planos (002) e (100), evidenciando a presença de regiões grafíticas no 

material ativado. As bandas são mais intensas no carvão CAAZ, devido ao menor número de 

grupos funcionais e maior quantidade de carbono fixo, de acordo com os resultados do FT-IR. 

 

 

Figura 19. DRX das amostras (a) BC, AZ e LK; (b) CABC, CAAZ e CALK. Fonte: Autora. 
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As morfologias dos precursores são mostradas na Figura 20. As amostras BC e AZ 

(Figura 20(a,b)) apresentam macrofibrilas e algumas regiões mais lisas, características das 

biomassas. A Figura 20(c), referente à amostra LK, apresenta estruturas globulares formadas 

por partículas de diferentes diâmetros, incluindo aglomerados maiores e menores. A forma 

esférica é termodinamicamente mais estável, conferindo maior estabilidade térmica, 

corroborando com os resultados de TGA (Figura 17(a)).  

 

 

Figura 20. MEV das amostras (a) BC, (b) AZ e (c) LK. Fonte: Autora. 

 

A Figura 21 mostra imagens de MEV das três amostras de CAs em diferentes 

ampliações. Os carvões CABC e CAAZ mostram morfologias com superfícies rugosas e 

macroporos interconectados (Figura 21(a,b)), conhecidas como favo de mel [194]. A 

morfologia do CALK já apresenta estruturas semelhantes a placas, conforme apresentado na 

Figura 21(c). Observa-se que o CABC em maior ampliação (Figura 21(d)) apresenta regiões e 

poros mais lisos. Por outro lado, as amostras CAAZ e CALK têm uma superfície mais rugosa, 

sugerindo poros menores e áreas superficiais mais elevadas, conforme constatado pela análise 

de adsorção e dessorção de nitrogênio (Figura 17).  
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Figura 21. MEV das amostras (a,d) CABC, (b,e) CAAZ e (c,f) CALK. Fonte: Autora. 

 

A Tabela 9 mostra a porcentagem de elementos químicos presentes nas superfícies das 

amostras (BC, AZ, LK, CABC, CAAZ e CALK). Todas as amostras possuem carbono (C) e 

oxigênio (O), devido à composição lignocelulósica dos precursores. Como pode ser observado, 

elementos incluindo enxofre (S), nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo (P) também foram 

detectados em algumas amostras. Esses percentuais foram obtidos por meio de análises 

semiquantitativas utilizando a técnica EDS associada ao equipamento MEV. 

 

Tabela 9. Elementos químicos presentes nos precursores e nos carvões ativados produzidos. Fonte: 

Autora. 

 Composição química (% em massa) 

Amostras C O S Na N K P 

BC 60,0 + 0,4 34,3 + 0,3 - - 5,3 + 0,2 0,4 + 0,1 - 

AZ 53,3 + 0,3 46,7 + 0,3 - - - - - 

LK 66,7 + 0,1 31,1 + 0,1 2,0 + 0,1 0,2 + 0,1 - - - 

CABC 82,3 + 0,2 14,4 + 0,2 - - - - 3,3 + 0,1 

CAAZ 75,3 + 0,2 17,9 + 0,2 - - - - 6,7 + 0,1 

CALK 79,2 + 0,3 17,8 + 0,2 0,6 + 0,1 - - - 2,4 + 0,1 
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Observa-se que o precursor BC apresenta N (5,3%) e K (0,4%), devido à fertilização 

utilizada na lavoura de café. Esses elementos são nutrientes fornecidos em maiores quantidades 

como fertilização da plantação. Além destes, em menores quantidades, podem ainda ter Ca, 

Mg, P, S, Fe, entre outros [196,197]. Vale ressaltar que o FT-IR (Figura 18(a)) desta amostra 

apresentou grupo funcional contendo nitrogênio.  

A análise de EDS do precursor AZ mostrou apenas C (53,3%) e O (46,7%). Na LK 

observa-se a presença de S (2%) e Na (0,2%), pois esses elementos são utilizados no processo 

Kraft e podem ficar retidos na estrutura do material. Dentre os precursores, a LK possui o maior 

teor de C (66,7%), devido à maior quantidade de anéis aromáticos na macromolécula, o que 

contribui para um maior teor de carbono fixo.  

Os carvões CABC, CAAZ e CALK são compostos apenas por C, O e P, exceto o CALK, 

que também apresentou S (0,6%). A amostra CABC apresenta o menor teor de oxigênio, 

quando comparado ao CAAZ e CALK, sugerindo a presença ligeiramente menor de grupos 

funcionais contendo oxigênio na superfície. Porém, todos os CAs apresentam menor teor de 

oxigênio, quando comparados aos precursores. Esse resultado era esperado, pois com a ativação 

no forno de micro-ondas os grupos funcionais presentes nas amostras diminuem, resultando em 

um maior teor de carbono, corroborando com os resultados de TGA e FT-IR (Figuras 17 e 18).  

A presença do fósforo nas amostras de CABC, CAAZ e CALK deve-se ao agente 

ativador (H3PO4) utilizado na produção das amostras, também observado em outras 

caracterizações (DRX e FT-IR). Inesperadamente, o carvão CAAZ apresenta o maior conteúdo 

de P (6,7%). Esse resultado sugere que o elemento P ficou preso nos microporos do material. 

Sabendo-se que essa amostra apresentou a maior quantidade microporos menores, em torno de 

1,75 nm (Figura 16), que provavelmente contribuíram para reduzir a eficácia do processo de 

lavagem. 

 

4.1.2 Adsorção de azul de metileno para os precursores e CAs 

Todas as amostras em estudo (precursores e CAs) foram testadas como adsorventes com 

o corante azul de metileno (AM). A Figura 22 mostra a capacidade de adsorção das amostras e 

a porcentagem de remoção de AM da solução. É interessante notar que o precursor BC adsorveu 

muito AM da água, cerca de 67 mg/g (70%), indicando que este precursor, sem nenhum 

tratamento, tem potencial para ser utilizado como adsorvente. Neste caso, o processo de 

adsorção foi predominantemente químico, ou seja, dependente dos grupos funcionais presentes 

na superfície do precursor BC, uma vez que esta amostra possui uma área superficial baixa (<10 
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m2/g). Este comportamento é provavelmente promovido pelos elétrons livres do nitrogênio ou 

oxigênio, presentes na composição do BC (Tabela 9). Comportamento semelhante é 

mencionado por Yang e Jiang, que estudaram a capacidade de adsorção de biocarvão e 

atribuíram esse comportamento à interação química na interface sólido/líquido, uma vez que o 

biocarvão apresenta baixa área superficial (<10 m2/g) [198].  

Já as amostras AZ e LK apresentam baixa capacidade de adsorção antes da ativação, 16 

mg/g (21%) e 13 mg/g (11%), respectivamente. No entanto, após a ativação, a capacidade de 

adsorção das amostras de CAs aumentou significativamente, resultando em 80, 90 e 85 mg/g, 

ou seja, 82, 95 e 92% para o CABC, CAAZ e CALK, respectivamente.  

Sabe-se que, geralmente, grandes áreas superficiais aumentam a capacidade de adsorção 

dos materiais. Esse comportamento foi observado principalmente para as amostras de CAs 

baseadas nos precursores AZ e LK, nas quais o processo de adsorção é predominantemente 

físico e muito superior ao observado para seus respectivos precursores. Porém, o mesmo não 

aconteceu com a amostra CABC, que teve sua área aumentada de 10 para 550 m2/g após a 

ativação, porém a sua capacidade de remoção aumentou apenas 12% em relação ao precursor 

BC. Esse resultado deve-se ao fato do precursor BC já atuar como adsorvente por processo 

químico, devido à sua funcionalidade superficial. E, após ativação em forno de micro-ondas, 

sua área superficial aumentou, porém com a perda de sua funcionalidade, fazendo que a 

adsorção passasse a ser predominantemente regida por processo físico, fazendo com que, 

comparativamente, o CABC apresentasse uma eficiência menor na adsorção em comparação 

ao seu precursor. 

 

Figura 22. Adsorção de azul de metileno pelas amostras de precursores e CAs (Condições: solução de 100 

ml/L, 10 mg de adsorvente, 120 rpm por 24 h em temperatura ambiente). Fonte: Autora. 
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Com base nas discussões apresentadas até o momento pode-se concluir que o forno de 

micro-ondas de uso doméstico foi adaptado de forma segura e mostrou-se adequado para 

produzir CAs com elevadas áreas superficiais a partir de biomassas. Os resultados mostram que 

trata-se de um processo promissor, pois envolve menor consumo de energia e reações mais 

aceleradas, ou seja, com menor custo e aderente ao conceito de sustentabilidade, em relação à 

pirólise em forno convencional.  

Os resultados obtidos também confirmam que CAs foram obtidos com sucesso, a partir 

dos precursores BC, AZ e LK, previamente tratados com ácido fosfórico, mostrando a 

suscetibilidade a micro-ondas deste ácido. 

Desta forma, na próxima seção, estudos mais aprofundados utilizando a LK são 

apresentados, discorrendo sobre a influência de diferentes parâmetros de produção de CAs por 

pirólises convencional e micro-ondas. Nesses estudos, a LK foi selecionada em função de sua 

maior disponibilidade no laboratório.   

 

4.2 Otimização da produção de CAs por pirólises convencional e micro-ondas 

4.2.1 Planejamento fatorial 

Para cada processo de pirólise em estudo, convencional e micro-ondas, utilizado para a 

produção de CAs a partir de LK, foi realizado um planejamento fatorial de quatro fatores com 

dois níveis, com o intuito avaliar quais variáveis do processamento impactam mais fortemente 

no aumento da área superficial específica do CA. Neste estudo, a área superficial específica foi 

considerada a resposta principal do planejamento. Compreender como os parâmetros do 

processamento afetam as características e, consequentemente, as propriedades do CA, a 

avaliação da área superficial específica é essencial para o uso carvão ativado como adsorvente. 

No presente trabalho, a influência das variáveis do processamento foram avaliadas por ANOVA 

e representadas graficamente por gráficos de Pareto e dos efeitos principais. 

A Figura 23(a,b) mostra as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio para as 

amostras obtidas por pirólise convencional e a Figura 24(a,b) as isotermas das amostras 

produzidas por pirólise por micro-ondas, sob as atmosferas de ar sintético e nitrogênio. 

As isotermas apresentadas nas Figuras 23 e 24 indicam claramente que todas as amostras 

de CA apresentam uma combinação de isotermas tipo I e tipo IV. E, como já mencionado, esses 

materiais são microporosos (< 2 nm) e mesoporosos (2-50 nm), de acordo com classificação da 

IUPAC [103].  As isotermas estão relacionadas ao loop de histerese tipo 4.  
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Figura 23. Isotermas de adsorção e dessorção de N2 das amostras obtidas no forno convencional em 

atmosferas de (a) ar sintético e (b) nitrogênio. Fonte: Autora.  
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Figura 24.  Isotermas de adsorção e dessorção de N2 das amostras obtidas no forno de micro-ondas em 

atmosferas de (a) ar sintético e (b) nitrogênio. Fonte: Autora. 

 

Com relação aos consumos de energia envolvidos nos processamentos, verifica-se que 

esses variaram entre 726 – 3432 e 33,3 – 160 Wh para as pirólises convencional e por micro-

ondas, respectivamente. Sendo que, maiores períodos de tempo, temperatura e potência 

envolvem, consequentemente, consumos de energia mais elevados. 
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Todas as amostras de carvão ativado produzidas apresentam área superficial específica 

(SBET) relativamente alta, variando de 580 a 1335 mg2/g e volume total de poros (V0,98) de 0,33 

a 0,76 cm3/g. De acordo com a literatura, os CAs apresentam valores de área superficial entre 

600 e 1900 mg2/g [42]. Esses resultados indicam que a LK é um bom precursor para a produção 

de CA, independentemente do processo utilizado e das condições experimentais. 

 

Tabela 10. Área superficial específica dos CAs e o consumo de energia de cada processo, utilizados como 

resposta do planejamento fatorial. Fonte: Autora. 

Pirólise convencional Pirólise por micro-ondas 

Amostras SBET 

(m2/g) 

V0,98 

(cm3/g) 

Consumo 

(Wh) 

Amostras SBET 

(m2/g) 

V0,98 

(cm3/g) 

Consumo  

(Wh) 

*CA500-60-1:1 580 0,33 726 #MA400-5-1:1 690 0,38 33,3 

CA700-60-1:1 640 0,36 1144 MA640-5-1:1 635 0,36 53,3 

CA500-180-1:1 760 0,43 2178 MA400-15-1:1 625 0,35 100 

CA500-60-1:2 1150 0,70 726 MA400-5-1:2 1030 0,67 33,3 

CA500-180-1:2 1180 0,76 2178 MA400-15-1:2 960 0,63 100 

CA700-60-1:2 1115 0,71 1144 MA640-5-1:2 1055 0,73 53,3 

CA700-180-1:1 680 0,38 3432 MA640-15-1:1 660 0,37 160 

CA700-180-1:2 1220 0,73 3432 MA640-15-1:2 1035 0,69 160 

CN500-60-1:1 1025 0,59 726 MN400-5-1:1 965 0,57 33,3 

CN700-60-1:1 900 0,51 1144 MN640-5-1:1 940 0,56 53,3 

CN500-180-1:1 1035 0,59 2178 MN400-15-1:1 860 0,52 100 

CN500-60-1:2 1085 0,69 726 MN400-5-1:2 1040 0,74 33,3 

CN500-180-1:2 1260 0,77 2178 MN400-15-1:2 1155 0,87 100 

CN700-60-1:2 1335 0,80 1144 MN640-5-1:2 1235 0,85 53,3 

CN700-180-1:1 750 0,42 3432 MN640-15-1:1 780 0,47 160 

CN700-180-1:2 1295 0,79 3432 MN640-15-1:2 1160 0,84 160 

*CA500-60-1:1-Carvão obtido por pirólise convencional, sob ar, a 500 oC, por 60 min, na razão precursor:ácido de 1:1 

         #MA400-5-1:1-Carvão obtido por micro-ondas, sob ar, a 400 W, por 5 min, na razão precursor:ácido de 1:1 

 

 

A repetitividade do método de preparação dos CAs por micro-ondas foi avaliada para o 

CA preparado nas condições da amostra MA400-5-1:1. A área superficial específica obtida para as 
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amostras replicadas (duplicata) foi de 690 ± 4 m2/g. Esse resultado mostra a boa repetitividade 

deste processo. 

Independente do processo, todos os experimentos realizados com a proporção de ácido 

em nível superior (1:2) e utilizando atmosfera de nitrogênio resultaram em amostras de CA com 

áreas superficiais mais elevadas. O mesmo não ocorreu ao se analisar as demais variáveis de 

ambos os processos, como tempo, temperatura e potência. Essas observações foram 

confirmadas nos resultados da análise de variância (ANOVA), apresentados na Tabela 11. As 

análises dos efeitos de interação entre as variáveis não foram mostradas, pois não apresentaram 

relevância estatística.  

O coeficiente de correlação (R2) referente à área superficial foi de 85,2% para a pirólise 

convencional e 91,5% para a pirólise por micro-ondas, apresentando uma boa concordância 

entre os dados experimentais. Além disso, o valor-p para o modelo linear geral foi nulo para 

ambos os processos, esses valores confirmam que o modelo estatístico se ajustou bem aos dados 

experimentais. 

Por meio dos valores dos coeficientes de correlação é possível obter o modelo 

matemático que descreve como as variáveis experimentais influenciam nas respostas (área 

superficial e custo) das amostras de CA produzidas. Desta forma, a área superficial e o custo 

podem ser expressos usando as Equações 20 e 22 para a pirólise convencional e as Equações 

21 e 23 para a pirólise por micro-ondas, respectivamente.  

 

Áreacon. = 1000,6 – 8,8 (TEM) + 21,9 (T) + 204,4 (PRO) + 85,0 (ATM)          Equação 20  

 

Áreamicro. = 926,6 + 10,9 (P) – 22,2 (T) + 157,2 (PRO) + 90,3 (ATM)             Equação 21 

 

Custocon. = 1870,0 + 418,0 (TEM) + 935,0 (T)                          Equação 22   

 

Customicro. = 86,65 + 20,0 (P) + 43,35 (T)                             Equação 23   

 

onde: TEM é temperatura, T é tempo, PRO é proporção, ATM é atmosfera e P é a potência. 
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Tabela 11. ANOVA dos processos realizados considerando a área superficial das amostras. Fonte: Autora. 

Pirólise convencional  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Linear 4 792788 198197 17,78 0,000 

Temperatura (°C) 1 1225 1225 0,10 0,761 

Tempo (min) 1 7656 7656 0,61 0,451 

Proporção (m:m) 1 668306 668306 53,21 0,000 

Atmosfera 1 115600 115600 9,20 0,011 

Erro 11 138156 12560 
  

Total 15 930944 
   

S = 112,070        R2 = 85,16%    R2
(aj) = 79,76%  R2

(pred) = 68,60% 

Pirólise por micro-ondas  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Linear 4 535619 133905 29,66 0,000 

Potência (W) 1 1914 1914 0,42 0,528 

Tempo (min) 1 7877 7877 1,74 0,213 

Proporção (m:m) 1 395327 395327 87,55 0,000 

Atmosfera 1 130502 130502 28,90 0,000 

Erro 11 49667 1191   

Total 15 585286    

S = 67,1952        R2 = 91,51%    R2
(aj) = 88,43%  R2

(pred) = 82,05% 

                        S - Quadrado médio do erro 

                        R2 - Uma medida da quantidade de variação em torno da média explicada pelo modelo. 

                        R2
(aj) - Uma medida da quantidade de variação em torno da média explicada pelo modelo, ajustada pelo número 

de termos no modelo. 

                       R2
(pred) - Uma medida da quantidade de variação em novos dados explicada pelo modelo. 

 

 

Assim, de acordo com as Equações 20 e 21, os coeficientes com sinal positivo mostram 

que o aumento desses parâmetros contribui para o incremento da área superficial. Enquanto, os 

coeficientes com sinal negativo reduzem a área superficial, como verificado para temperatura 

na pirólise convencional e tempo na pirólise por micro-ondas. Esse resultado indica, que na 

pirólise convencional, temperaturas mais altas afetam a organização estrutural do material ou 
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promovem o alargamento dos poros, resultando em uma área superficial menor. Xu et al. 

encontraram resultados semelhantes e mostraram que a temperatura desempenha um papel 

fundamental na área superficial. Esses autores também mencionam que o desenvolvimento do 

microporo ocorre abaixo de 500 °C, enquanto que temperaturas mais elevadas promovem o 

alargamento dos poros [78]. No caso da pirólise por micro-ondas, o tratamento de longa duração 

gera o aumento de energia, que leva à coalescência dos poros, reduzindo a área superficial.  

Esse mesmo fenômeno foi observado para as amostras CA500-60-1:2 (1150 m2/g) e CA700-

60-1:2 (1115 m2/g). Em contrapartida, o mesmo não aconteceu nas amostras CN500-60-1:2 (1085 

m2/g) e CN700-60-1:2 (1335 m2/g), onde a maior temperatura resultou em maior área superficial. 

A partir desses resultados é importante ressaltar que esses dois fatores - temperatura e tempo - 

são insignificantes, com valor p superior a 0,05 (Tabela 11). Portanto, não é apropriado utilizar 

esses fatores para estabelecer o melhor processo. 

A Figura 25 mostra os gráficos de Pareto, relativos à representação gráfica dos 

parâmetros utilizados nos processamentos de CAs por pirólises convencional e por micro-

ondas, em relação à resposta área superficial.  

 

 

Figura 25. Gráficos de Pareto relativos à obtenção de CAs em fornos (a) convencional e (b) micro-ondas. 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se nos gráficos de Pareto, para ambos os processos, que a proporção de ácido 

e atmosfera ultrapassaram o nível de confiança de 95%, sendo essas as variáveis com relevância 

estatística, ou seja, que apresentam influência significativa em relação à resposta área 

superficial específica. O mesmo não ocorreu para as demais variáveis de processamento (tempo, 

temperatura e potência), que não ultrapassaram o valor t de 2,201 (sinalizado no gráfico com 

uma linha vertical). Esse resultado indica que esses parâmetros não mostraram impacto 

significativo no processamento em relação à área superficial. 
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A Tabela 12 mostra a ANOVA em relação à resposta custo do processo. Nota-se que a 

temperatura, potência e tempo são fatores significativos (valor p < 0,05), onde os níveis 

elevados aumentam o custo do processamento, conforme apresentado nas Equações 22 e 23. 

Isso já era esperado, devido ao maior consumo de energia. Assim, é de extrema importância 

conhecer o impacto dos fatores quando se busca a otimização de processos.  

 

Tabela 12. ANOVA dos processos realizados considerando o custo dos processamentos. Fonte: Autora. 

Pirólise convencional  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Linear 4 16783184 4195796 66,04 0,000 

Temperatura (°C) 1 2795584 2795584 44,00 0,000 

Tempo (min) 1 13987600 13987600 220,15 0,000 

Proporção (m:m) 1 0 0 0,00 1,000 

Atmosfera 1 0 0 0,00 1,000 

Erro 11 698896 63536 
  

Total 15 17482080 
   

S = 252,063        R2 = 96,0%    R2
(aj) = 94,55%   R2

(pred) = 91,54% 

Pirólise micro-ondas  

Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P 

Linear 4 36467,6 9116,9 62,68 0,000 

Potência (W) 1 6400,0 6400,0 62,68 0,000 

Tempo (min) 1 30067,6 30067,6 44,00 0,000 

Proporção (m:m) 1 0,0 0,0 206,71 1,000 

Atmosfera 1 0,0 0,0 0,00 1,000 

Erro 11 1600,0 145,5   

Total 15 38067,6    

S = 12,06        R2 = 95,80%    R2
(aj) = 94,27%   R2

(pred) = 91,11% 

                        S - Quadrado médio do erro 

                        R2 - Uma medida da quantidade de variação em torno da média explicada pelo modelo. 

                        R2
(aj) - Uma medida da quantidade de variação em torno da média explicada pelo modelo, ajustada pelo número 

de termos no modelo. 

                        R2
(pred) - Uma medida da quantidade de variação em novos dados explicada pelo modelo. 
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A Figura 26(a,b) mostra os gráficos de efeitos principais, confirmando estatisticamente 

os resultados apresentados nos gráficos de Pareto. Em ambos os processos, há um aumento 

significativo da linha vertical em relação à proporção de ácido, seguido da atmosfera. É 

importante considerar que quanto maior é a linha vertical, maior é a influência na resposta, 

sendo estatisticamente mais significativa [199]. Além disso, observa-se que quando o efeito de 

uma variável tem inclinação negativa, como ocorreu na pirólise convencional para temperatura 

e na pirólise por micro-ondas para o tempo, o valor do coeficiente é negativo. Portanto, quando 

o valor é negativo significa que tem efeito adverso na resposta em níveis elevados, ou seja, 

menor área superficial. 

 

Figura 26. Gráficos de efeitos principais das pirólises (a) convencional e (b) por micro-ondas. Fonte: 

Autora. 
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As médias das áreas superficiais dos CAs produzidos foram de, aproximadamente, 1001 

e 927 m2/g, para as pirólises convencional e por micro-ondas, respectivamente. De acordo com 

os resultados apresentados, os fatores que afetam significativamente a área superficial dos CAs 

produzidos são a proporção de ácido e a atmosfera, com efeito positivo na resposta em níveis 

elevados, ou seja, na proporção 1:2 e atmosfera de nitrogênio. Esses resultados concordam com 

Yakout e El-Deen, que estudaram a produção de CA a partir de caroço de azeitona nas 

concentrações de 60, 70 e 80% de H3PO4. Para a concentração de 80%, esses autores 

observaram uma área superficial maior (1218 m2/g), enquanto para 70 e 60%, a área encontrada 

foi de 779 e 257 m2/g, respectivamente [89].  

Dogan et al. produziram CA a partir de casca de tangerina e observaram que as áreas 

dos CAs aumentaram com o incremento das concentrações de ZnCl2 e KOH. Os resultados 

obtidos pelos autores mostraram que os agentes químicos penetraram mais eficientemente nas 

partes internas da casca de tangerina em concentrações mais altas, formando uma estrutura mais 

porosa [114]. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Yacob et al., que obtiveram 

CA a partir de casca de caroço de palma, variando a concentração de H3PO4 (10-80%). Nesse 

estudo, o CA-60% atingiu a maior área superficial (630 m2/g) e os autores observaram que 

conforme a concentração de H3PO4 aumentou, os poros abriram e a área superficial diminuiu 

[115]. 

Han et al. obtiveram CA a partir de lignito impregnado com KOH (1:1, em massa), a 

800 °C em atmosfera ambiente, isolando o cadinho com areia, para evitar a entrada de ar, com 

resultados promissores de área superficial (823 m2/g) [200].  

Budinova et al. produziram CA a partir de bétula variando a proporção de impregnação 

do H3PO4 (1, 1,5 e 2) e duas diferentes atmosferas (inerte e vapor). Os autores obtiveram o 

melhor resultado na atmosfera de vapor, na proporção em massa de precursor:ácido de 1:1,5, 

com o valor de área superficial de 1360 m2/g [201]. No entanto, no presente trabalho, ocorreu 

o oposto, onde as maiores áreas superficiais foram obtidas utilizando atmosfera inerte, 

confirmando que a estrutura química do precursor e a proporção do ácido influenciam nas 

características do CA produzido. Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que devido 

à maior reatividade da lignina, a maior proporção de ácido promove uma degradação mais 

extensa da LK, levando a moléculas de menor massa molar, as quais, na presença do oxigênio 

da atmosfera de ar sintético, promovem o aumento da velocidade da reação, levando ao colapso 

dos poros e, consequentemente, ao decréscimo da área superficial.  
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É importante ressaltar que a molécula de lignina é complexa e a função do agente 

químico é clivar a ligação éter da lignina (quebra da molécula), resultando em transformações 

químicas de desidratação, degradação e condensação. Essas reações ocorrem quando a LK é 

misturada ao H3PO4, de modo que a temperatura de ativação química é menor do que a de 

ativação física, que ocorre durante a conversão térmica. Com o aumento da temperatura, a 

transformação completa da matéria orgânica em carbono ocorre, com a decomposição de 

estruturas e a liberação de elementos, como o oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, na forma de 

alcatrão e gases [89]. 

Com o estudo estatístico realizado neste trabalho foi possível otimizar os processos de 

produção de CA, com base na área superficial do material carbonoso obtido. Um outro ponto a 

ser considerado na otimização do processo de produção de CAs envolve o custo do processo, 

visto que a principal limitação para uma utilização mais ampla do CA em aplicações industriais 

é o seu custo elevado, devido ao precursor e ao processo de produção. 

A função ‘desejabilidade’ é utilizada para otimizar o processo, e possui valores entre 0 

e 1, e quanto maior o valor, mais confiável é a otimização do processamento. Além disso, essa 

função permite determinar o valor mais adequado para todas as variáveis estudadas, incluindo 

prioridades, maximização ou minimização da resposta [85].  

Assim, a otimização realizada neste estudo foi baseada na maior área superficial e no 

menor custo. A Tabela 13 indica as amostras que foram determinadas como ótimas. Além disso, 

para cada planejamento duas amostras foram selecionadas, uma produzida em atmosfera 

oxidante e uma outra em atmosfera inerte. Essa etapa foi realizada, pois não é usual produzir 

CA em atmosfera oxidante, então é de extrema relevância comparar suas propriedades físico-

química com amostras produzidas em atmosfera inerte.  

 

Tabela 13. Amostras de CA otimizadas. Fonte: Autora. 

Amostras Pirólise Atmosfera SBETexp 

(m2/g) 

SBETteórico 

(m2/g) 

Custoteórico 

(Wh) 

di 

CA500-60-1:2 convencional ar 1150 1107 517 0,84 

MA400-5-1:2 micro-ondas ar 1030 1005 23,3 0,79 

CN700-60-1:2 convencional N2 1336 1259 1353 0,83 

MN640-5-1:2 micro-ondas N2 1236 1207 63,3 0,85 

           di: desejabilidade    
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A partir dos resultados apresentados, as condições ótimas na pirólise convencional com 

atmosfera de ar sintético são: proporção de ácido 1:2, tempo de 60 min, 500 °C de temperatura 

e desejabilidade de 0,84. E para a pirólise por micro-ondas sob atmosfera de ar sintético são: 

proporção de ácido 1:2, tempo de 5 min, potência de 460 W e desejabilidade de 0,79. Na pirólise 

convencional com nitrogênio, as condições ótimas são: proporção de ácido 1:2, tempo de 60 

min, 700 °C de temperatura e desejabilidade de 0,83. Por fim, para a pirólise por micro-ondas 

com nitrogênio foram selecionados: proporção de ácido 1:2, tempo de 5 min, potência de 640 

W e desejabilidade de 0,85. 

De acordo com os resultados apresentados, os valores teóricos da área superficial 

(calculados a partir das das Equações 20 e 21) e os obtidos experimentalmente são próximos, 

mostrando uma otimização adequada. Assim, as amostras CA500-60-1:2, MA400-5-1:2, CN700-60-1:2 e 

MN640-5-1:2 foram eleitas como amostras otimizadas de CA e foram extensivamente 

caracterizadas, considerando o tipo de processo de pirólise (convencional e micro-ondas) e 

atmosfera (ar sintético e nitrogênio).  

 

4.3 Caracterização dos carvões ativados otimizados 

 De modo a avaliar os processos de pirólise utilizados na obtenção das amostras de CAs, 

estas foram avaliadas por meio de adsorção e dessorção de nitrogênio, TGA, FT-IR, MEV-

FEG, EDS, DRX, Raman, PCZ, análise elementar, picnometria de hélio e potencial zeta. 

 

4.3.1 Distribuição de poros 

A Figura 27 mostra a distribuição dos poros na faixa de diâmetros de 1 - 8 nm para as 

amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, indicando que todas têm uma 

distribuição heterogênea de tamanho de poros e possuem micro e mesoporos. A Tabela 10 

mostra o volume de poros de 0,67; 0,70; 0,85 e 0,80 nm para MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-

1:2 e CN700-60-1:2.  

Sabendo-se que materiais porosos são adequados para adsorção, de acordo com a 

literatura [202,203], é de extrema importância conhecer o tamanho dos poros dos adsorventes, 

de modo a determinar a melhor aplicação. Portanto, a capacidade de adsorção do material, 

depende do tamanho de poros do adsorvente e do tamanho da molécula do adsorbato 

(contaminante).  

A análise da Figura 27 mostra que independente da atmosfera utilizada nos tratamentos, 

as amostras produzidas via pirólise por micro-ondas apresentam o maior volume de mesoporos 
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em comparação aos CAs produzidos por pirólise convencional, sendo o volume máximo de 

poros encontrados para os diâmetros em torno de 3,5 e 5,0 nm. Como pode ser visto na Figura 

27, a amostra CN700-60-1:2 apresenta o menor volume de mesoporos de tamanho de 5 nm. Estes 

resultados são consistentes com a maior área superficial (1336 m2/g), em relação às demais 

amostras (MA400-5-1:2, CA500-60-1:2 e MN640-5-1:2) (Tabela 13). Já a amostra CN700-60-1:2 apresenta 

o maior volume de poros de 2 nm.  Sabendo-se que, quanto menor o tamanho dos poros maior 

a área superficial. E em relação à atmosfera utilizada, os resultados confirmam que as amostras 

possuem mais poros quando obtidas por pirólise em atmosfera de nitrogênio, associadas a 

maiores valores de área superficial (Tabela 13).  

 

Figura 27. Distribuição dos tamanhos de poros das amostras CA500-60-1:2, MA400-5-1:2, CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2.  

Fonte: Autora. 

 

4.3.2 Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier  

A Figura 28 mostra os espectros de FT-IR das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-

5-1:2 e CN700-60-1:2, na região de comprimento de onda de 4000 a 500 cm−1. As atribuições das 

bandas estão apresentadas na Tabela 14. As amostras de CA contêm átomos de carbono, 

oxigênio, hidrogênio, fósforo, entre outros. Como mencionado na seção 4.1.1, os grupos 

funcionais são importantes para o CA, pois atuam como sítios ativos na adsorção.  
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Pelos espectros obtidos é possível observar que as amostras possuem características 

semelhantes, ou seja, os mesmos grupos funcionais. Esse resultado era esperado, devido às 

amostras de CA serem obtidas a partir do mesmo precursor (LK) e utilizando o mesmo agente 

ativante (H3PO4) em todos os processos.  

A banda centrada em 3400 cm-1 é atribuída aos grupos OH aromáticos e alifáticos e é 

mais intensa nas amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2 e MN640-5-1:2. A menor intensidade 

determinada é para a amostra CN700-60-1:2. A banda em 2925 cm-1, atribuída ao alongamento do 

grupo C-H, é quase imperceptível em todas as amostras, o que significa que ocorreu a conversão 

do precursor LK em CA, independentemente do processo e atmosfera utilizados. A diminuição 

das bandas em 3400 e 2940 cm-1 indica a liberação de voláteis fenólicos [21]. 

A banda em torno de 1700 cm-1 é atribuída a vibrações de estiramento de CO de grupos 

cetonas, aldeídos, lactonas ou carboxila, observada apenas nas amostras MA400-5-1:2 e CA500-60-

1:2. As amostras apresentam uma forte banda em 1600 cm-1 referente a vibrações C=C em anéis 

aromáticos. A absorção próxima de 1440 cm-1 indica a presença de grupos metileno e metila. 

A faixa entre 1000 e 1300 cm-1 geralmente é atribuída ao estiramento C-O presente em ácidos, 

álcoois, fenóis, éteres e ésteres, usualmente encontrados em carbonos oxidados. No entanto, a 

banda nesta região também pode ser referente ao estiramento P=O, a vibrações O-C da ligação 

P-O-C (aromático) ou P=OOH. Normalmente, essas bandas são encontradas em amostras 

tratadas com ácido fosfórico. As mesmas observações foram relatadas por Puziy et al. [113]. 

Vale mencionar, que a adsorção de moléculas aniônicas melhora ainda mais na presença de 

grupos funcionais de fósforo [23]. No entanto, grandes concentrações de compostos de fósforo 

podem bloquear os poros [102]. 

Comparando-se os espectros das amostras, observa-se que a banda em 1300 cm-1 é mais 

larga nos CAs obtidos via pirólise por micro-ondas (MA400-5-1:2 e MN640-5-1:2) e não possui 

ombro pronunciado em 1100 cm-1, como observado em CA500-60-1:2 e CN700-60-1:2. Além disso, 

comparando-se as duas amostras obtidas por pirólise convencional, nota-se que a banda em 

1300 cm-1 é mais intensa na amostra CA500-60-1:2, em relação à CN700-60-1:2. E bandas em 1440 

cm-1 (grupos metileno e metilas) e 1160 cm-1 (inserida na faixa que aparece C-O de ácidos, 

álcoois, fenóis, éteres e ésteres) podem indicar a presença de lignina na estrutura do carvão.  

A banda em 875 cm-1 refere-se à vibração flexural fora do plano C-H, sendo mais 

proeminente nas amostras obtidas via pirólise por micro-ondas. Diferenças entre as amostras 

foram observadas, no entanto, vale ressaltar que a intensidade das bandas da amostra CN700-60-

1:2 é bem inferior se comparada com a das outras amostras deste estudo. 
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Figura 28. FT-IR das amostras CA500-60-1:2, MA400-5-1:2, CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2. Fonte: Autora. 

 

Tabela 14. Atribuições das bandas de FT-IR dos CAs otimizados. 

Banda (cm-1) Atribuição Referência 

3420 OH aromáticos e alifáticos [21] 

2925 C-H assimétrico [24] 

1700 Ligação CO de grupos cetonas, aldeídos, lactonas ou carboxila [53,85] 

1590 C=C em anéis aromáticos [85] 

1440 Grupos metileno e metila [85] 

1000 – 1300 Estiramento C-O/estiramento P=O, a vibrações O-C da 

Ligação P-O-C (aromático) ou P=OOH 

[128,204] 

875 Vibração de flexão fora do plano C-H [24] 

 

 

4.3.3 Análise termogravimétrica  

As Figuras 29 e 30 revelam os comportamentos térmicos das amostras de CAs, quando 

expostas à faixa de temperaturas entre 25 e 1000 °C, em ambientes oxidante e inerte. Estas 

curvas permitem avaliar a estabilidade dos CAs e a porcentagem de resíduos inorgânicos 

presente nos materiais. No intervalo de 25 a 100 °C, a perda de massa refere-se à liberação de 
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voláteis de água e moléculas de baixa massa molar, em ambas as atmosferas. Como as amostras 

foram previamente secas em estufa, não se observam perdas de massa significativas abaixo de 

100 °C. Essas perdas são mais proeminentes (~5%) nas amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, sendo 

atribuídas à liberação de água adsorvida durante o armazenamento ou manuseio das amostras. 

As curvas de TGA das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 em 

atmosfera oxidante são apresentadas na Figura 29. Nota-se que a estabilidade térmica das 

amostras apresentou pouca variação, com temperaturas de início de degradação entre 400 e 500º 

C. Mais particularmente, temperaturas de início de degradação de 450 e 500 °C para as amostras 

MA400-5-1:2 e CN700-60-1:2, respectivamente e de 400 ºC para as amostras CA500-60-1:2 e MN640-5-

1:2, sob condição oxidante. Esses valores representam uma boa estabilidade térmica, lembrando 

que acima dessas temperaturas o material começa a se degradar de maneira acelerada.  

 

Figura 29. TGA em atmosfera oxidante das amostras CA500-60-1:2, MA400-5-1:2, CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2.  

Fonte: Autora. 

 

Todas as amostras apresentam perda de massa acentuada entre 500 e 700 ºC. Após esta 

temperatura existe praticamente um platô, com teores residuais de 18, 15, 14 e 12% em massa, 

para as amostras MN640-5-1:2, CN700-60-1:2, MA400-5-1:2 e CA500-60-1:2, respectivamente. Este 

resultado indica a presença de cinzas nas amostras de CA, sem muita diferença quanto ao 

processo utilizado. Supõe-se que a presença de cinzas ocorra devido à impregnação com o ácido 

fosfórico e ao processo Kraft usado para obter a lignina usada neste estudo. As cinzas podem 
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ter um efeito inibidor ou facilitador no processo de adsorção, e essa influência precisa ser mais 

explorada [23].  

A Figura 30 mostra as curvas de TGA das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 

e CN700-60-1:2 obtidas em atmosfera inerte. As curvas das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2 e 

MN640-5-1:2 são semelhantes e observa-se uma pequena perda de massa (4%) entre 120 - 500 °C, 

atribuída à degradação de grupos carboxílicos [205]. Na faixa de 500 a 1000 °C há uma perda 

de massa mais significativa, aproximadamente 20% para o CA500-60-1:2 e 12% para as amostras 

MA400-5-1:2 e MN640-5-1:2, enquanto a amostra CN700-60-1:2 apresenta uma pequena perda de massa 

de 6%. Sabe-se que nesta faixa de temperaturas os grupos carbonila, fenol e hidroxila são 

decompostos [205,206]. Essas curvas mostram a mesma tendência, indicando que os grupos 

funcionais das amostras são semelhantes, o que difere é o teor de resíduo final 94, 83, 83 e 74% 

para CN700-60-1:2, MA400-5-1:2, MN640-5-1:2 e CA500-60-1:2, respectivamente. Este resultado mostra 

que a amostra CN700-60-1:2 tem maior rendimento em carbono e menos grupos funcionais do que 

as demais amostras. Esse resultado é coerente com os espectros FT-IR apresentados 

anteriormente. 

Portanto, a estabilidade das amostras obtidas por micro-ondas mostra que a atmosfera 

utilizada neste tipo de processamento não influencia o comportamento térmico dos carvões 

obtidos. Comportamento inverso ocorre na pirólise convencional, onde verifica-se que a 

atmosfera tem influência mais significativa na estabilidade dos CAs produzidos.  

A correlação dos resultados de TGA sugere que essa diferença deve-se aos diferentes 

tempos de processamento, ou seja, na pirólise por micro-ondas o aumento da energia na 

obtenção do CA é mais rápido, não dando tempo suficiente para os grupos funcionais se ligarem 

à superfície do material. E no tratamento térmico convencional isso não ocorre, pois esse 

processo é mais demorado e quando realizado sob ar sintético favorece a formação de mais 

grupos funcionais, o que reflete em menor estabilidade do carbono produzido, pois esses grupos 

funcionais se decompõem antes da cadeia carbônica. 

O teor de carbono fixo foi determinado pela diferença entre o teor de resíduos obtido na 

análise em atmosfera inerte e o teor de resíduos inorgânicos resultantes da análise em atmosfera 

oxidante, ambos obtidos nas análises por TGA (Tabela 15). Assim, os teores de carbono fixo 

foram iguais a 69, 62, 65 e 79% para as amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-

1:2, respectivamente. 
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Figura 30. TGA em atmosfera inerte das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2.  

Fonte: Autora. 

 

Tabela 15. Resultados de carbono fixo e resíduos obtidos a partir das análises de TGA. Fonte: Autora. 

Amostras % resíduo (ar) % resíduo (N2) % Carbono fixo 

MA400-5-1:2 14 83 69 

CA500-60-1:2 12 74 62 

MN640-5-1:2 18 83 65 

CN700-60-1:2 15 94 79 

 

 

4.3.4 Microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de varredura com 

efeito de campo  

As morfologias das amostras de CA otimizadas foram analisadas por MEV-FEG 

(Figuras 31, 32, 33 e 34). Micrografias com diferentes magnificações foram obtidas para uma 

descrição morfológica mais precisa. O conjunto de micrografias permite acompanhar as 

diferenças verificadas nas morfologias das amostras em relação ao processo e à atmosfera 

utilizada. As Figuras 31(a,b), 32(a,b), 33(a,b) e 34(a,b) apresentam as micrografias referentes 

às amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, respectivamente. 
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As Figuras 31(a), 32(a), 33(a) e 34(a) apresentam imagens obtidas em magnificações 

menores (1000x), de modo a apresentar a superfície macro de todas as amostras. De maneira 

geral, nessa magnificação, todas as amostras apresentam estruturas em formas de placas de 

diferentes tamanhos e com superfícies lisas, sem diferenças significativas entre as morfologias 

observadas.  

Já as amostras MA400-5-1:2 e CA500-60-1:2, obtidas em atmosfera oxidante, apresentam 

morfologias distintas, em função dos diferentes processos utilizados (Figuras 31 e 32). A 

imagem da amostra MA400-5-1:2 (Figura 31(b,c)) mostra uma morfologia indefinida, com poros 

de diferentes diâmetros e formas, provavelmente herdados da morfologia do precursor (LK) 

(Figura 20(c)), aspectos esses favorecidos pela maior velocidade de processamento. De acordo 

com Oginni et al., as ligações éster e éter presentes na estrutura reticulada da lignina suportam 

a morfologia da biomassa [207]. Considerando essa proposição da literatura, pode-se assumir 

que essas ligações foram parcialmente preservadas na preparação das amostras pirolisadas por 

micro-ondas, em função do menor tempo de processamento, com a consequente preservação de 

parte da morfologia da LK. Tal observação é suportada pela banda entre 1000 e 1300 cm-1, 

observada no espectro FT-IR (Figura 28), atribuída à presença de ligações C-O. Já a Figura 

32(b,c), referente à amostra CA500-60-1:2, mostra a formação de uma estrutura com poros 

menores, altamente desenvolvida e com textura uniforme, lisa e densa.  

Comparando-se as imagens das amostras MA400-5-1:2 (Figura 31(b,c)) e CA500-60-1:2 

(Figura 32(b,c)), observa-se que o CA500-60-1:2 possui poros menores, na região mesoporosa (2-

50 nm) e a amostra MA400-5-1:2 mostra poros nas regiões mesoporosa e macroporosa (> 50 nm). 

Esse comportamento é atribuído ao aquecimento por micro-ondas, que alcança temperaturas 

mais elevadas no interior das amostras, o que favorece a abertura dos microporos, com o 

decréscimo da área superficial e o aumento dos mesoporos. Comportamento semelhante é 

discutido por Xu et al. [78]. Esses autores mostram em seu trabalho que o desenvolvimento da 

microporosidade ocorre preferencialmente abaixo de 500 °C, com a criação de novos 

microporos (ultramicroporos) e o alargamento dos microporos em temperaturas mais altas. 

Esses autores consideram ainda que as espécies de fósforo presentes no material aquecido 

promovem a expansão estrutural do produto que está sendo carbonizado. As imagens dessas 

amostras (MA400-5-1:2 e CA500-60-1:2) corroboram os resultados de área superficial, onde CA500-60-

1:2 possui área de 1150 m2/g e MA400-5-1:2 de 1030 m2/g. Sabendo-se que quanto menor o 

tamanho do poro, maior a área superficial do material. 
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Por outro lado, as amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, processadas sob atmosfera inerte, 

mostram uma morfologia semelhante, ou seja, o processo de obtenção das amostras não 

influencia as morfologias dos materiais, se observada com 200.000x de aumento, pela técnica 

de MEV-FEG (Figuras 33c e 34c). Essas figuras mostram que as superfícies das amostras são 

constituídas por vários poros interligados. No entanto, as Figuras 33b e 34b já exibem mudanças 

nas morfologias. A amostra obtida por pirólise de micro-ondas (MN640-5-1:2) (Figura 33(c)) 

sugere que esta amostra também herdou a morfologia da lignina Kraft, ou seja, ocorreu o 

mesmo fenômeno da amostra obtida em atmosfera oxidante (Figura 31b).  

 

 

Figura 31. MEV-FEG da amostra MA400-5-1:2 (1.000, 20.000 e 200.000x). Fonte: Autora. 

 

 

Figura 32. MEV-FEG da amostra CA500-60-1:2 (1.000, 20.000 e 200.000x). Fonte: Autora. 
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Figura 33. MEV-FEG da amostra MN640-5-1:2 (1.000, 20.000 e 200.000x). Fonte: Autora. 

 

 

Figura 34. MEV-FEG da amostra CN700-60-1:2 (1.000, 20.000 e 200.000x). Fonte: Autora. 

  

4.3.5 Espectroscopia por energia dispersiva de raios X e análise elementar 

A Figura 35(a) apresenta o mapeamento elementar obtido por espectroscopia de energia 

dispersiva de raios X da amostra CA500-60-1:2. Os resultados mostram que os elementos carbono 

(C), oxigênio (O), fósforo (P) e enxofre (S) estão bem dispersos na superfície da amostra, com 

preponderância do elemento carbono. Os resultados do mapeamento das amostras MA400-5-1:2, 

MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 são semelhantes aos apresentados por CA500-60-1:2 (resultados não 

mostrados aqui). 

A Figura 35(b,c,d,e) refere-se aos elementos C, O, P e S, respectivamente. Os 

percentuais em massa dos elementos C, O, P e S estão disponíveis na Tabela 16. Vale ressaltar 

que esses percentuais foram obtidos por meio de análises semiquantitativas, utilizando a técnica 

EDS associada ao equipamento MEV, mas que permitem comparar a composição dos CAs 

processados.  
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Figura 35. Mapeamento elementar de C, O, S e P (a), carbono (b), oxigênio (c), enxofre (d) e fósforo (e). 

Fonte: Autora. 

 

Tabela 16. Porcentagens em massa dos elementos químicos C, O, P e S presentes na superfície das 

amostras de carvões ativados. Fonte: Autora.  

 EDS Análise elementar 

 Elemento químico (% em massa)  (% em massa) 

Amostras C  O  P  S  C H N S 

MA400-5-1:2 78,6 17,2 3,2 0,9 - - - - 

CA500-60-1:2 78,0 18,7 2,4 1,0 - - - - 

MN640-5-1:2 79,7 17,1 2,5 0,7 61,1 2,4 0,16 0,55 

CN700-60-1:2 88,9 8,7 1,8 0,6 64,6 0,8 0,2 0,4 

    C: carbono; O: oxigênio, P: fósforo, S: enxofre; N: nitrogênio 

 

A partir da análise da Tabela 16 observa-se que o teor de carbono, por EDS, está em 

torno de 79% em massa para as amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2 e MN640-5-1:2. Um aumento 

significativo no teor de carbono é observado para a amostra CN700-60-1:2 (88,9%). Inversamente, 

tem-se o decréscimo da quantidade do elemento oxigênio (8,7%), quando comparado com as 

outras amostras do estudo (17 - 18%). Vale ressaltar que o espectro FT-IR da amostra CN700-60-

1:2 apresenta menos grupos funcionais contendo oxigênio (Figura 28). Esse comportamento é 

atribuído ao fato da pirólise convencional ser um processo mais lento, aumentando o teor de 

carbono, devido à maior condensação ou reordenamento dos anéis aromáticos, ou seja, tem 

menos perda de carbono como volátil. Por outro lado, esse fenômeno não ocorreu para a 
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amostra CA500-60-1:2, sugerindo que o ar sintético favorece o aumento de grupos funcionais na 

superfície do carvão. Como mencionado na literatura, uma maior porcentagem de oxigênio em 

massa, pode ser desejável para materiais adsorventes, pois a presença de oxigênio favorece 

interações intermoleculares [198]. 

É importante ressaltar que as porcentagens em massa dos elementos químicos carbono 

e oxigênio variam de maneira mais acentuada para a amostra CN700-60-1:2, mantendo-se 

aproximadamente constantes para as amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2 e MN640-5-1:2. Todas as 

amostras apresentaram fósforo, devido à ativação química com H3PO4. Além disso, verifica-se 

a presença de enxofre nas amostras, oriundo do processo Kraft para a obtenção da lignina. 

A análise elementar das amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 resultou em 61,1 e 64,6% de 

carbono, respectivamente. Esse resultado confirma que a amostra CN700-60-1:2 possui mais 

carbono, em concordância com o resultado de EDS. A presença de nitrogênio também 

corrobora os resultados de EDS e FT-IR (Figura 28). E, a presença de enxofre é esperada em 

razão do tratamento químico do processo Kraft. 

 

4.3.6 Difração de raios X  

As estruturas dos CAs foram caracterizadas por DRX e Raman, técnicas essas 

amplamente empregadas na identificação das estruturas cristalinas e amorfas de materiais. As 

Figuras 36 e 37 são referentes às análises por DRX e a Figura 38 aos espectros Raman. 

A Figura 36 apresenta os difratogramas de DRX com as deconvoluções correspondentes 

para as amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Esses digratogramas 

apresentam um ajuste adequado com R-quadrado próximo a um. Para todos os CAs foram 

observadas duas bandas largas e difusas, centradas em 23° e 43°, que correspondem às reflexões 

dos planos (002) e (100), sendo bandas características da estrutura de materiais carbonosos, 

referentes à contribuição de microcristalitos grafíticos presentes na referida estrutura carbonosa 

turbostrática [208]. Um pico fino a 24° é observado nas amostras MA400-5-1:2 e CA500-60-1:2, 

referente ao ácido H3PO4 (JCDPS 2101342), confirmando a presença desta impureza nessas 

amostras. A literatura descreve resultados semelhantes, atribuídos à presença de grupos fosfato 

[101]. As cinzas resultantes das análises de TGA em atmosfera oxidante, possivelmente 

possuem contribuição desse resíduo com fósforo. As espécies de fosfato e polifosfato podem 

ser incorporadas à matriz de carbono por meio de ligações C-O-P, portanto, não há um 

procedimento capaz de remover todo o fósforo por lavagem [105]. Nas amostras produzidas 



101 

 

em atmosfera inerte não se observa o pico em 24°. Esse comportamento não era esperado, pois 

os resultados das análises de TGA, FT-IR e EDS constataram a presença do fósforo.  

 

 

Figura 36. Difratogramas de raios X com a deconvolução das bandas das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, 

MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Fonte: Autora. 

 

A Tabela 17 mostra os valores das distâncias interplanares das bandas (d002), altura do 

cristalito (LC) e largura do cristalito (La) que foram calculados a partir das equações de Bragg 

e Scherrer. Não se observa diferença nos valores de d002 das amostras, ficando em torno de 0,36 

nm para todas as amostras. No entanto, tem-se alteração nos valores de Lc e La, sendo mais 

proeminente no La. Os valores de La das amostras CN700-60-1:2, CA500-60-1:2, MA400-5-1:2 e MN640-

5-1:2 foram 3,81; 3,39; 2,82 e 2,13 nm, respectivamente. Isso indica que a atmosfera oxidante 

diminui o ordenamento e que este parâmetro de processamento tem influência no La. Verifica-

se que as amostras obtidas por pirólise convencional apresentam um maior ordenamento, isso 

também é observado pela maior intensidade da banda em 43° [5]. Estudos mostram que o tempo 
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de tratamento mais longo resulta em material mais organizado [82]. A maior desordem das 

amostras MA400-5-1:2 e MN640-5-1:2 pode ser atribuído ao processo de pirólise por micro-ondas ser 

muito rápido, não dando tempo suficiente para o material se organizar.  

Outra maneira de analisar o ordenamento cristalográfico utilizando a técnica de DRX é 

a partir da simetria da banda 002. Sabendo-se que quando a banda 002 é assimétrica, outra 

banda está associada à estrutura do material, conhecida como banda 'c', localizada em ângulos 

mais baixos, apresentada na Figura 37. Rajarao et al. consideram que essa banda está associada 

com a estrutura amorfa, devido à irregularidade no empacotamento das estruturas aromáticas 

ou à presença de estrutura alifática [91]. Observa-se uma maior assimetria na seguinte ordem 

para as amostras em estudo: MN640-5-1:2 > MA400-5-1:2 = CA500-60-1:2 > CN700-60-1:2, o que indica 

que a amostra CN700-60-1:2 é a mais ordenada. Corroborando com os resultados apresentados na 

Tabela 17. Esse resultado parece contraditório com a análise de adsorção e dessorção de N2, 

pois é a amostra que tem a maior área superficial. Essa tendência pode ser atribuída ao provável 

rearranjo das estruturas carbonosas, com o aumento da microporosidade, associado ao 

decréscimo dos vazios de maiores tamanhos. Somado à menor quantidade de grupos funcionais. 

 

Figura 37. DRX das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Fonte: Autora. 

 

 

4.3.7 Espectroscopia Raman 

Os espectros Raman são classificados em primeira e segunda ordem. No entanto, os 

CAs foram analisados na região de primeira ordem, pois essa classe de materiais exibe 
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contribuições características nessa região. A Figura 38 apresenta os espectros Raman das 

amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, com suas respectivas deconvoluções.  

Nota-se a presença de duas bandas largas, sendo a primeira em 1350 cm-1, referente à banda D, 

característica da estrutura grafítica desordenada, com a presença de defeitos sp3. A intensidade 

da banda D aumenta com o maior grau de perturbação da estrutura grafítica. Esta banda 

corresponde ao modo de vibração da simetria A1G. A segunda banda em 1580 cm-1 refere-se à 

banda G, que corresponde à estrutura grafítica ordenada. Esta banda é característica de uma 

estrutura não perturbada e seu modo vibracional é E2G. A relação de intensidades ID/IG das 

amostras estão apresentadas na Tabela 17.  Como pode ser observado, a amostra CN700-60-1:2 

apresenta o menor valor de ID/IG, igual a 0,86, o que indica a maior ordenação do material. 

Resultados semelhantes são relatados na literatura [118].  

Os resultados de espectroscopia Raman são concordantes com os resultados de DRX. 

Essa correlação confirma que o ordenamento cristalográfico dos materiais carbonosos 

processados foi influenciado pelo processo utilizado, podendo-se verificar que a pirólise 

convencional, com maiores tempos de processamento, favoreceu a obtenção de CAs melhor 

ordenados. 

 

Tabela 17. Resultados obtidos por DRX e espectroscopia Raman. Fonte: Autora. 

Amostras d002 (nm) Lc (nm) La (nm) R1 R2 

MA400-5-1:2 0,3613 1,07 2,82 0,95 2,82 

CA500-60-1:2 0,3614 1,17 3,39 0,93 2,57 

MN640-5-1:2 0,3605 1,02 2,13 0,96 2,23 

CN700-60-1:2 0,3618 0,93 3,81 0,86 2,16 

d002: distância interplanar; Lc: altura do cristalito; La: largura do cristalito; R1:ID/IG; R2: AD/AG; ID: intensidade 

da banda D; IG: : intensidade da banda G; AD: área da banda D; AG: área da banda G. 
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Figura 38. Raman com a deconvolução das bandas das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-

60-1:2. Fonte: Autora. 

 

4.3.8 Ponto de carga zero, picnometria, titulação e potencial zeta 

As análises de densidade por picnometria de hélio mostram que o CA500-60-1:2 apresenta 

densidade maior que o MA400-5-1:2, sendo 1,89 e 1,70 g/cm3, respectivamente. Esses resultados 

são atribuídos ao arranjo estrutural mais ordenado da amostra CA500-60-1:2. Esses resultados estão 

de acordo com as análises de DRX e espectroscopia Raman. Fu et al. encontraram resultados 

semelhantes com carvões derivados de espiga de milho, processados em diferentes 

temperaturas (600, 700, 800, 900 e 1000 °C), onde a amostra tratada termicamente a 900 °C 

apresentou a maior área superficial e a densidade mais elevada [82]. Jiang et al. atribuíram o 

aumento da densidade em amostras com áreas superficiais elevadas ao maior volume de 

microporos e menor volume de macroporos [27].  

A Figura 39 mostra a variação do pH versus pHinicial das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-

1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. A partir dessa figura obtêm-se os valores referentes ao ponto de 
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carga zero (PCZ), que indica o pH da superfície das amostras. Os valores de PCZ das amostras 

MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 são pH 3,3; 3,0; 4,0 e 4,98, respectivamente. 

Considerando que a carga superficial do CA depende do pH da solução e do seu PCZ, para 

soluções aquosas com pH abaixo do PCZ a superfície do CA é predominantemente carregada 

positivamente, enquanto que para pH acima do PCZ a superfície é carregada 

predominantemente com cargas negativas. Portanto, todas as amostras de CA em estudo estão 

carregadas negativamente no pH da solução de trabalho (pH 6-7). Isso significa que são 

adsorventes apropriados para contaminantes carregados positivamente, como o corante AM. 

 

 

Figura 39. Ponto de carga zero das amostras MA400-5-1:2, CA500-60-1:2, MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Fonte: Autora. 

 

A partir do método de Boehm foram determinados os grupos ácidos das amostras de 

CA500-60-1:2 e MA400-5-1:2, sendo iguais a 1,82 e 1,45 mmol/g, respectivamente. Esses resultados 

corroboram com os dados de potencial zeta, iguais a -32,1 mV e -28,7 mV para as amostras 

CA500-60-1:2 e MA400-5-1:2, respectivamente. O resultado negativo indica que a carga superficial 

da amostra é negativa. Esses resultados corroboram com os valores de PCZ.  
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A correlação dos dados obtidos na caracterização dos CAs otimizados, produzidos por 

pirólises convencional e por micro-ondas, mostra que esses apresentam propriedades físicas e 

químicas semelhantes. No entanto, pode-se verificar que a atmosfera utilizada no 

processamento influenciou significativamente na área superficial específica das amostras. Vale 

ressaltar que o tempo de processamento foi reduzido em 91% na pirólise por micro-ondas, em 

comparação com a pirólise convencional. Este resultado implica em uma redução drástica no 

consumo de eletricidade e gás, revelando-se um processo promissor para a produção de CAs de 

alta qualidade. Devido à área superficial elevada e à presença de grupos funcionais, os CAs 

produzidos apresentam potencial para serem utilizados como adsorventes na remoção de 

contaminantes em soluções aquosas. 

 

4.4 Capacidade de adsorção 

4.4.1 Teste de adsorção com azul de metileno 

Para avaliar a capacidade de adsorção das amostras de CAs na remoção de compostos 

orgânicos, o corante catiônico azul de metileno foi utilizado para a realização desta avaliação. 

Sabendo-se que este contaminante é bastante empregado no estudo das propriedades de 

adsorção de materiais carbonosos [86]. Os dados experimentais de adsorção foram analisados 

pelas isotermas de Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich, conforme mostra a Figura 40, 

com o ajuste dos dados de forma não linear.  

A análise dos resultados mostra que os carvões MA400-5-1:2 e CA500-60-1:2 (Figura 40(a,b)), 

produzidos em atmosfera oxidante, apresentam menor capacidade de adsorção do AM, em 

relação às amostras produzidas em atmosfera inerte (MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2) (Figura 40(c,d)).  

E, comparativamente, a amostra MA400-5-1:2 (Figura 40(a)) se mostrou mais eficaz que a CA500-

60-1:2 (Figura 40(b)) na capacidade de adsorção, ou seja, a pirólise por micro-ondas, sob 

atmosfera de ar sintético, resultou em CA mais adsorvente, em relação ao obtido por pirólise 

convencional. Esse comportamento não foi observado quando o processamento foi realizado 

sob atmosfera inerte.  
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Figura 40. Adsorção do azul de metileno pelas amostras (a) MA400-5-1:2, (b) CA500-60-1:2, (c) MN640-5-1:2 e (d) 

CN700-60-1:2 (Condições: 10 ml de solução, 10 mg de adsorvente, 120 rpm por 24 h em temperatura 

ambiente). Fonte: Autora. 

 

A Tabela 18 apresenta as constantes isotérmicas, os coeficientes de correlação (R²) e o 

critério de informação de Akaike (AIC) dos modelos isotérmicos testados, ou seja, Langmuir, 

Freundlich e Langmuir-Freundlich. O AIC foi calculado devido aos diferentes graus de 

liberdade dos modelos testados, não sendo apropriado utilizar somente o R². Neste caso, 

considera-se que os melhores ajustes estão atrelados a menores valores de AIC. Portanto, a 

amostra MA400-5-1:2 se ajusta melhor à isoterma de Freundlich, com R² = 0,97 e AIC = 40,8. 

Lembrando que a isoterma de Freundlich considera que a adsorção ocorre em multicamadas, 

com a interação entre as moléculas adsorvidas. Este modelo é mais adequadamente aplicado 

em sistemas heterogêneos [150]. 

Já a amostra CA500-60-1:2 se ajusta melhor à isoterma de Langmuir (R² = 0,97 e AIC = 

33,9). Isso significa que o fenômeno de adsorção se dá pela formação de monocamada sobre 
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uma superfície homogênea, não havendo interação entre as espécies adsorvidas, ou seja, os 

sítios ativos presentes na superfície do CA adsorvem apenas uma molécula do contaminante.  

Já as amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 se ajustam melhor à isoterma de Langmuir-

Freundlich, com os melhores valores de R2 iguais a 0,97 e 0,98 e AIC de 59,6 e 57,2, 

respectivamente. No entanto, as diferenças do R² e AIC em relação aos outros modelos são 

pequenas. Para a amostra MN640-5-1:2, os valores de R² e AIC do modelo combinado de 

Langmuir-Freundlich estão próximos dos valores encontrados para o modelo de Langmuir. O 

mesmo ocorre para a amostra CN700-60-1:2, sendo que os valores do modelo Langmuir- 

Freundlich estão próximos aos de Freundlich.  

Para o modelo combinado de Langmuir-Freundlich, os valores de qm são 204,0 e 284,4 

mg/g para MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, respectivamente. No entanto, observa-se na Figura 40(c,d) 

que os valores experimentais obtidos foram inferiores. Com isso, sugere-se que a amostra 

MN640-5-1:2 se ajusta melhor ao modelo de Langmuir e a amostra CN700-60-1:2 ao de Freundlich.  

 

Tabela 18. Parâmetros isotérmicos dos modelos de Langmuir, Freundlich e Langmuir- Freundlich na 

adsorção do corante AM pelos CAs em estudo. Fonte: Autora. 

  Amostras 

  MA400-5-1:2 CA500-60-1:2 MN640-5-1:2 CN700-60-1:2 

Langmuir qm (mg/g) 125,8 + 8,6 87,5 + 3,9 179,1 + 9,3 202,7 + 8,2 

 KL (L/mg) 0,11 + 0,05 0,077 + 0,02 0,12 + 0,04 0,95 + 0,3 

 R2 0,94 0,97 0,94 0,96 

 Sy/x 13,92 6,43 18,13 19,68 

 AIC 46,2 33,9 61,4 63,1 

Freundlich KF (mg/g(mg/L)1/n) 38,85 + 5,8 26,38 + 8,1 61,73 + 10,8 86,64 + 9,1 

 nF 4,72 + 0,6 4,90 + 1,4 5,49 + 0,9 6,30 + 0,7 

 R2 0,97 0,87 0,93 0,98 

 Sy/x 9,94 13,04 20,16 14,74 

 AIC 40,8 45,2 63, 6 57,3 

Langmuir- 

Freundlich 

qm (mg/g) 179,5 + 53,9 83,63 + 4,1 204,0 + 27,0 284,4 + 69,7 

KF (mg/g(mg/L)1/n) 0,22 + 0,07 0,035 + 0,02 0,31 + 0,08 0,41 + 0,2 

 nF 2,35 + 0,7 0,73 + 0,2 1,94 + 0,5 2,90 + 0,9 

 R2 0,98 0,98 0,97 0,98 

 Sy/x 8,37 6,18 14,29 12,66 

 AIC 42,3 37,4 59,6 57,2 

qm: capacidade de adsorção; KL: constante de Langmuir; KF: constante de Freundlich; nF: intensidade de adsorção; R2: 

coeficiente de correlação, Sy/x: erro; AIC: critério de informação de Akaike. 
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A amostra MA400-5-1:2 apresenta capacidade de adsorção de 125,8 mg/g, enquanto o 

CA500-60-1:2 de 87,5 mg/g. Portanto, a pirólise por micro-ondas, sob ar sintético, resultou em uma 

amostra de CA mais eficiente do que a obtida por pirólise convencional na adsorção do AM. 

Apesar do carvão ativado CA500-60-1:2 apresentar uma área superficial maior e uma quantidade 

mais considerável de grupos ácidos em sua superfície, em relação ao carvão MA400-5-1:2.  

Com relação ao comportamento observado deve-se considerar que a capacidade de 

adsorção também depende da acessibilidade das moléculas orgânicas à superfície interna do 

adsorvente, que, por sua vez, depende do tamanho do poro. O diâmetro molecular do AM é de 

aproximadamente 0,8 a 0,9 nm [79]. Já a amostra CA500-60-1:2 tem um volume maior de 

microporos e a MA400-5-1:2 um volume maior de mesoporos, conforme mostra a Figura 27. De 

acordo com Li, os adsorventes devem ter poros maiores que o diâmetro cinético do adsorbato, 

ou seja, cerca de 1,3 a 1,8 vezes maiores [79]. Com isso, a maior capacidade de adsorção da 

amostra MA400-5-1:2 deve-se ao tamanho médio de seus poros. 

As amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 apresentam a capacidade de adsorção de 179,1 e 

202,7 mg/g, respectivamente. Essas amostras foram produzidas em atmosfera inerte e 

apresentam as maiores áreas superficiais, indicando que o processo de adsorção foi 

predominantemente físico, pois a amostra CN700-60-1:2 é a que apresenta a menor quantidade de 

grupos funcionais (Figura 28) e de oxigênio (Tabela 16). Esses resultados indicam que as 

características físicas são essenciais para potencializar as propriedades de adsorção. Assim, 

devido às suas maiores capacidades de adsorção do AM, as amostras CN700-60-1:2 e MN640-5-1:2 

foram selecionadas para o estudo da capacidade de adsorção do antibiótico AMOX. 

Em relação aos processos não é possível estabelecer uma correlação com a capacidade 

de adsorção das amostras. No entanto, em relação à atmosfera utilizada no processo, observa-

se que a capacidade de adsorção das amostras produzidas em atmosfera inerte é superior à das 

amostras produzidas em ar sintético. 

 

4.4.2 Teste de adsorção com amoxicilina 

As amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 foram selecionadas para o estudo de adsorção do 

antibiótico amoxicilina, baseando-se em suas maiores capacidades de adsorção do corante AM. 

A Figura 41 mostra os dados experimentais de adsorção e os ajustes pelas isotermas de 

Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich. A Tabela 19 apresenta as constantes isotérmicas 

testadas e os valores de R² e AIC.  
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Figura 41. Adsorção da AMOX pelas amostras (a) MN640-5-1:2 e (b) CN700-60-1:2. (Condições: 10 ml de 

solução, 10 mg de adsorvente, 120 rpm por 24 h em temperatura ambiente). Fonte: Autora. 

 

Tabela 19. Parâmetros isotérmicos dos modelos Langmuir, Freundlich e Langmuir-Freundlich para a 

adsorção do antibiótico AMOX pelas amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2. Fonte: Autora. 

  Amostras 

  MN640-5-1:2 CN700-60-1:2 

Langmuir qm (mg/g) 217,5 + 12,8 276,5 + 13,6 

 KL (L/mg) 0,006 + 0,001 0,022 + 0,005 

 R2 0,98  0,97 

 Sy/x 9,06  17,61 

 AIC 51,79 66,39 

Freundlich KF (mg/g(mg/L)1/n) 12,39 + 3,0 42,45 + 6,9 

 nF 2,413 + 0,2 3,382 + 0,3 

 R2 0,97 0,97 

 Sy/x 12,22 17,82 

 AIC 58,36 66,66 

Langmuir-Freundlich qm (mg/g) 260,8 + 50,1 370,3 + 370,3 

 KF (mg/g(mg/L)1/n) 0,013 + 0,005 0,064 + 0,06 

 nF 1,273 + 0,2 1,715 + 0,3 

 R2 0,98 0,99 

 Sy/x 8,51 10,70 

 AIC 53,02 58,08 

qm: capacidade de adsorção; KL: constante de Langmuir; KF: constante de Freundlich; nF: intensidade de adsorção; R2: 

coeficiente de correlação, Sy/x: erro; AIC: critério de informação de Akaike. 
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Comparando-se os modelos testados com os dados experimentais na adsorção da 

AMOX nota-se certa similaridade com os resultados apresentados pelas amostras na adsorção 

do corante AM. Assim, verifica-se que o modelo combinado de Langmuir-Freundlich apresenta 

os melhores valores de R² e AIC, com um valor de qm bem superior ao obtido 

experimentalmente. Esse modelo resultou em qm de 260,8 e 370,3 mg/g para MN640-5-1:2 e CN700-

60-1:2, respectivamente. Por outro lado, na Figura 41 observa-se que a capacidade de adsorção, 

obtida experimentalmente, foi de aproximadamente 180 e 280 mg/g para MN640-5-1:2 e CN700-60-

1:2, respectivamente. Isso significa que o melhor ajuste é o de Langmuir para essas amostras. 

Vale ressaltar que é de extrema importância levar em consideração os erros envolvidos, para 

não determinar de forma errônea o ajuste.  

A amostra CN700-60-1:2 adsorveu muito AMOX (36% a mais) que a amostra MN640-5-1:2. 

Como já mencionado, a amostra obtida por pirólise convencional (CN700-60-1:2) possui maior 

área superficial e menos grupos funcionais, o que indica que a adsorção da AMOX se deu, 

predominantemente, por adsorção física.  

 

4.4.3 Porcentagem de adsorção dos CAs produzidos em atmosfera inerte 

A Figura 42(a,b) mostra as porcentagens de adsorção para todas as amostras produzidas 

em atmosfera inerte, referentes às pirólises convencional e por micro-ondas, respectivamente. 

Os dois contaminantes AM e AMOX, na concentração de 100 ppm, foram testados, de modo a 

verificar a eficiência na adsorção das amostras que não foram otimizadas. Os resultados 

mostram que todas as amostras de CA produzidas são capazes de adsorver uma quantidade 

significativa de contaminante, sendo a porcentagem mínima de 60% para as amostras CN700-60-

1:1 e CN700-180-1:1, testadas com AM. Além disso, nota-se que a variação da porcentagem de 

adsorção é maior para o corante AM. O mesmo comportamento não é observado para o 

antibiótico AMOX, com a porcentagem de adsorção quase máxima para todas as amostras, 

obtidas por ambos os processos em estudo.  
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Figura 42. Porcentagem de adsorção das amostras obtidas em atmosfera inerte por (a) pirólise 

convencional e (b) pirólise por micro-ondas. (Condições: solução de 100 ml/L, 10 mg de adsorvente, 120 

rpm por 24 h em temperatura ambiente) Fonte: Autora. 

 

4.4.4 Cinética de adsorção 

As quantidades de AM e AMOX adsorvidas foram investigadas em função do tempo 

entre 0 e 360 min, para determinar o tempo de equilíbrio do processo de adsorção para as 

amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2, como mostra a Figura 43, onde também se observam os 

ajustes aos modelos cinéticos. Os dados cinéticos foram ajustados aos modelos não lineares de 

pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich.  

Como pode ser observado na Figura 43, a capacidade de adsorção aumenta 

acentuadamente na fase inicial (até 60 min), então prossegue com uma taxa mais lenta até 

atingir o equilíbrio. A maior taxa de adsorção na fase inicial se deve à força motriz do início do 

processo, favorecido pelo fato das partículas dos CAs estarem isentas de contaminantes. Assim, 

verifica-se que a maior parte do AM foi removida até os 240 min pelas amostras MN640-5-1:2 e 

CN700-60-1:2. Este resultado mostra que o processo de obtenção dos CAs não influenciou o tempo 

de contato para atingir o equilíbrio na adsorção. Já na adsorção da AMOX, o processo de 

obtenção dos CAs apresenta influência no tempo de equilíbrio. Neste caso, a amostra MN640-5-

1:2 removeu a maior parte da AMOX até 120 min e o CN700-60-1:2 até 240 min. Para a amostra 

CN700-60-1:2 a remoção foi mais lenta, mostrando que o equilíbrio foi alcançado em 240 min. 
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Figura 43. Parâmetros de ajuste dos modelos pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich 

para o AMOX. (Condições: solução de 400 ml/L, 10 mg de adsorvente, 120 rpm por 24 h em temperatura 

ambiente). Fonte: Autora. 

 

A Tabela 20 apresenta os resultados estimados dos modelos cinéticos testados. As 

amostras MN640-5-1:2 e CN700-60-1:2 se ajustam melhor ao modelo Elovich, com valores de R² de 

0,95 e 0,99 para a amostra MN640-5-1:2 e 0,98 e 0,98 para a amostra CN700-60-1:2, referentes aos 

contaminantes AM e AMOX, respectivamente.  
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Tabela 20. Parâmetros de ajuste dos modelos pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem e Elovich 

para o AMOX. Fonte: Autora. 

  AMOSTRAS 

  Azul de Metileno Amoxicilina 

  MA400-5-1:2 CA500-60-1:2 MN640-5-1:2 CN700-60-1:2 

pseudo- 

primeira 

ordem 

k1 (min-1) 0,012 + 0,003 0,030 + 0,005 0,039 + 0,007 0,046 + 0,012 

qe (mg/g) 99,23 + 10,7 80,01 + 3,7 83,50 + 4,1 97,56 + 6,8 

R2 0,89 0,95 0,93 0,87 

Sy/x 12,37 7,13 8,325 13,96 

pseudo- 

segunda 

ordem 

k2 (g/mg min-1) 0,0001 0,0004 0,0006 0,0006 

qe (mg/g) 117,7 + 14,1 92,13 + 3,9 92,60 + 3,5 108,1 + 6,2 

R2 0,92 0,98 0,97 0,94 

Sy/x 10,48 4,950 5,223 9,620 

Elovich α (mg/g min-1) 2,91 + 0,005 5,42 + 1,3 11,78 + 2,1 17,83 + 4,4 

β (mg/g) 0,036 + 0,922 0,050 + 0,004 0,059 + 0,003 0,052 + 0,003 

R2 0,95 0,98 0,99 0,98 

Sy/x 8,31 4,92 3,29 4,89 

k1: constante de taxa de pseudo-primeira ordem; k 2: constante de taxa de pseudo-segunda ordem; qe quantidade de adsorção 

em equilíbrio; α: taxa de adsorção inicial; β: constante de dessorção; R²: coeficiente de correlação; Sy/x: erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

5 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que carvões ativados 

são obtidos com sucesso e de forma segura pelo uso de um forno micro-ondas doméstico 

adaptado e de precursores baseados em biomassas, borra de café, caroço de azeitona e lignina 

Kraft, previamente tratadas com ácido fosfórico. Os resultados mostram que o processo de 

pirólise por micro-ondas é promissor para a produção de carvão ativado com área superficial 

elevada (550 – 1170 m2/g), em períodos de processamento mais curtos (redução de cerca de 

90%), logo com menor consumo de energia em relação à pirólise em forno convencional. 

Experimentos realizados envolvendo ensaios eletromagnéticos provam a pertinência de uso do 

ácido fosfórico como agente promotor da interação da biomassa com a radiação na faixa de 

micro-ondas, visando a obtenção de carvões ativados. 

O estudo da otimização de obtenção de carvões ativados pelo uso de lignina Kraft, por 

pirólises convencional e por micro-ondas, considerando as variáveis temperatura ou potência, 

tempo, proporção de ácido:lignina e atmosfera, baseado em um planejamento estatístico de 

experimentos de 24, mostra que a proporção de ácido e a atmosfera são as variáveis que mais 

influenciaram a área superficial dos carvões produzidos. Já a temperatura ou potência de 

tratamento e o tempo são as variáveis com influência significativa no custo do processamento, 

em ambos os processos. A partir da análise de variância, os processos de obtenção dos carvões 

puderam ser otimizados.  

A comparação das características estruturais, químicas, morfológicas e de adsorção dos 

carvões ativados otimizados, preparados por pirólises convencional e por micro-ondas, 

apresentam características diferentes. E, os carvões obtidos em atmosfera inerte, independente 

do processo utilizado, apresentam as maiores áreas superficiais específicas (750 – 1335 m2/g) 

em relação às amostras obtidas em atmosfera oxidante (580 – 1220 m2/g). 

Testes de adsorção utilizando o corante azul de metileno e o antibiótico amoxicilina 

mostram que esse processo ocorre, prioritariamente, por fenômenos físicos, evidenciados pela 

maior capacidade de adsorção ocorrer nas amostras com área superficial mais elevada e a menor 

presença de grupos funcionais. Os melhores resultados de adsorção são observados para o 

carvão obtido por pirólise convencional, com área superficial de 1335 m²/g e capacidade de 

adsorção para o azul de metileno e amoxicilina de 202,7 e 276,5 mg/g, respectivamente. A 

amostra obtida via pirólise por micro-ondas apresenta área superficial de 1235 m²/g e adsorção 

de 179,1 mg/g para o azul de metileno e 217,5 mg/g para a amoxicilina.  
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Os resultados obtidos no presente estudo mostram, de maneira geral, que a produção de 

carvões ativados a partir das biomassas estudadas (borra de café, caroço de azeitona e lignina 

Kraft) pelo uso de pirólises convencional e por micro-ondas é viável, com ótimos valores de 

área superficial e de adsorção de contaminantes (corante azul de metileno e amoxicilina). Esse 

resultado agrega, assim, maior valor a biomassas abundantes no setor produtivo. Soma-se ainda 

a vantagem de uso de um processo rápido de conversão pirolítica por micro-ondas, com ganhos 

expressivos de tempo de processamento e custo de produção.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir do estudo realizado propõem-se os seguintes trabalhos futuros: 

 

1. Produzir carvão ativado dopado com partículas magnéticas, a partir de materiais 

lignocelulósicos (lignina Kraft, borra de café e caroço de azeitona). 

2. Avaliar o uso dos carvões produzidos e de carvões dopados com partículas magnéticas 

como centros absorvedores de radiação eletromagnética. 

3. Avaliar o uso dos carvões produzidos como material adsorvente para outros 

contaminantes emergentes. 

4. Produzir carvões ativados pelo uso de agentes ativantes básicos, por exemplo, KOH. 
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7 TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS GERADOS 

 

A partir dos resultados obtidos no estudo realizado foram escritos artigos técnico-

científicos e realizadas participações em congressos, descritos a seguir: 

 

7.1 Artigos técnico-científicos publicados 

1) Brazil T.R., Gonçalves M., Anjos E.G.R., Junior M.S.O., Rezende M.C. Microwave-assisted 

production of activated carbon in an adapted domestic oven from lignocellulosic waste. 

Biomass Conversion and Biorefinery, 2021. 

2) Brazil T.R., Gonçalves M., Junior M.S.O., Rezende M.C. Sustainable process to produce 

activated carbon from kraft lignin using microwave pyrolysis for removal of emerging 

contaminants from water. Biomass & Bioenergy, 2021. 

3) Brazil T.R., Gonçalves M., Junior M.S.O., Rezende M.C. A statistical approach to optimize 

the activated carbon production from Kraft lignin based on conventional and microwave 

processes. Microporous and Mesoporous Materials, 2020. 

4) Brazil, T.R., Junior, M.S.O., Baldan, M.R., Massi, M., Rezende, M.C. Effect of different 

superficial treatments on structural, morphological and superficial area of Kraft lignin based 

charcoal. Vibrational Spectroscopy, 2018. 

5) Brazil, T.R., Costa, R.N., Massi, M., Rezende, M.C. Structural, morphological, and thermal 

characterization of Kraft lignin and its charcoals obtained at different heating rates. Materials 

Research Express, 2018. 

 

7.2 Artigos técnico-científicos publicados como coautora 

1) Franzol A., Banin T. M., Brazil T.R., Rezende M. C. Rheological Analyses and Artificial 

Neural Network as Optimization Tools to Predict the Sensory Perception of Cosmetic 

Emulsions. Materials Research, 2021. 

2) Franzol A., Banin T.M., Brazil T.R., Rezende M.C. Assessment of kinetic stability of 

cosmetic emulsions formulated with different emulsifiers using rheological analyses. Journal of 

Sol-Gel Science and Technology, 2021. 

3) Anjos E.G.R., Vieira, L.S., Marini J., Brazil T.R., Gomes N.A.S., Rezende M.C, Passador 

F.R. Influence of graphene nanoplates and ABS-g-MAH on the thermal, mechanical, and 

electromagnetic properties of PC/ABS blend. Journal of Applied Polymer Science, 2021. 

http://lattes.cnpq.br/7757596644372332
http://lattes.cnpq.br/7757596644372332
http://lattes.cnpq.br/7757596644372332
http://lattes.cnpq.br/7757596644372332
http://lattes.cnpq.br/7757596644372332
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4) Dias F.S., Brazil T.R., Montagna L.S., Rezende M.C. Estudo da influência dos parâmetros 

de tratamento térmico da resina furfurílica nas características morfológicas, estruturais e 

condutividade elétrica do carbono vítreo reticulado. Revista Matéria, 2021. 

5) Oliveira T.S., Brazil T.R., Guerrini L.M., Rezende M.C., Oliveira M.P. Synthesis and 

characterization of poly (acrylonitrile‑g‑lignin) by semi‑batch solution polymerization and 

evaluation of their potential application as carbon materials. Journal of Polymer Research, 

2020. 

6) Leal G., Cazalini E.M., Costa D.S., Cardoso G.W.A., Motta Junior J.A., Gomes M.L.M., 

Messmer N.R., Brazil T.R., Giacomelli V.J., Rezende M.C. The influence of morphological and 

structural aspects of synthetic graphites used in the aerospace area on their electrical and 

mechanical properties. Materials Research Express, 2018. 

 

7.3 Trabalhos apresentados em congressos 

1) Brazil T. R., Gonçalves M., Diniz M., Junior M.S.O., Rezende M.C. Carvão ativado a partir 

de lignina kraft utilizando pirólise por micro-ondas.  15º Congresso Brasileiro de Polímeros, 

2019, Bento Gonçalves-RS, Brasil. 

2) Brazil T. R., Gonçalves M., Junior M. S. O., Rezende M. C. Carvão ativado produzido por 

aquecimento convencional e por micro-ondas.  VII Simpósio de Ciência e Engenharia de 

Materiais, 2019, São José dos Campos, SP, Brasil.  

3) Brazil T. R., Gonçalves M., Junior M. S. O., Rezende M. C. Produção de carvão ativado 

utilizando pirólise por micro-ondas. VI Simpósio de Ciência e Engenharia de Materiais, 2018, 

São José dos Campos, SP, Brasil. 

4) Brazil T. R., Baldan M. R., Massi M., Rezende M. C. Comportamento estrutural de carvões 

obtidos a partir de lignina Kraft. V Encontro Brasileiro de Espectroscopia Raman, 2017, 

Campos do Jordão, SP, Brasil. 
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