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RESUMO: O bagaço de cana-de açúcar possui estrutura rica em carbono sendo uma 

alternativa potencialmente barata para produção de carvões ativados, adicionando valor 

econômico e redução no custo de descarte para este resíduo. O presente trabalho teve 

como objetivo preparar e caracterizar carvões ativados (CA) a partir do bagaço de cana-

de-açúcar, um dos resíduos que mais são gerados na agricultura brasileira. No processo 

de síntese dos carvões ativados, foram testados dois agentes de ativação química, 

hidróxido de potássio (KOH) e ácido fosfórico (H3PO4), ambos submetidos ao 

tratamento térmico de pirólise sob fluxo de argônio a 240 mL min
-1

, na temperatura de 

500 e 400 ºC, respectivamente. O bagaço in natura e os carvões ativados foram 

caracterizados quanto ao teor de fibras, aplicado somente ao bagaço, Difratometria e 

Fluorescência de Raios X – DRX e FRX, Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV, 

Volumetria de N2 e capacidade de remoção do corante azul de metileno (AM), estas 

duas últimas aplicadas somente para os carvões ativados. O rendimento médio dos 

carvões foi de cerca de 30% em relação à massa inicial de bagaço de cana. O CA 

ativado com H3PO4 apresentou os melhores resultados, chegando a valores de área 

superficial específica de 510 m
2
.g

-1
, cerca de 17 vezes maior quando comparado ao 

ativado com KOH. O estudo da isoterma de adsorção de nitrogênio mostrou um volume 

de poros com predominância de micro e mesoporos. Fazendo uma comparação com os 

resultados encontrados na literatura, mesmo estes sendo ativados fisicamente, os valores 

neste trabalho foram condizentes, o que mostra que esta metodologia é viável. A 

avaliação da eficiência de remoção por adsorção do azul de metileno de cada material 

foi determinada por espectroscopia molecular na região do visível (645 nm), mostrando 

que o carvão ativado com ácido fosfórico foi, também, o que atingiu os melhores 

resultados, chegando à eficiência de remoção de até 97%. 

 

Palavras-chave: cana-de-açúcar, carvão ativado, ativação química, adsorção, azul de 

metileno. 

 



 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 
 

This work was consisted to prepare and characterize activated carbons (AC) from the 

bagasse of sugar, one of the more waste that are generated in Brazilian agriculture. 

Bagasse has rich structure in carbon being a potentially cheaper alternative for the 

production of activated carbons, adding economic value and reduce the cost of disposal 

for this waste. In the synthesis of the activated carbon process, both agents were tested 

for chemical activation, potassium hydroxide (KOH) and phosphoric acid (H3PO4), both 

submitted to thermal treatment of pyrolysis under argon flow at 240 ml min
-1

, the 

temperature of 500 and 400 ° C, respectively. The bagasse in natura and the coals were 

analyzed for fiber content, applied only to bagasse, Diffraction and X-Ray Fluorescence 

- XRF and XRD, Scanning Electron Microscopy - SEM, Volumetry of N2, and the 

adsorption capacity of blue dye methylene (AM), these last two apply only to the 

activated carbons. The average yield of the coals was about 30% relative to the initial 

mass of bagasse. CA prepared with H3PO4 showed the best results coming in the values 

of specific surface area of 510 m
2
.g

-1
, about 17 times higher compared to activated with 

KOH, and pore volume with predominance of micro and mesopores, as shown by the 

study of the adsorption isotherm of nitrogen. Making a comparison with those found in 

the literature, even these being physically activated, the values in this work were 

consistent, showing that this approach is feasible The efficiency of removal by 

adsorption of methylene blue for each material was determined by molecular 

spectroscopy in the visible (645 nm) region. and activated carbon with phosphoric acid 

was also reached that the best results, reaching the removal efficiency of up to 97% 

 

 

Key-words: sugar cane, activated carbon, chemical activation, adsorption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, devido ao desenvolvimento da agroindústria, a grande quantidade 

de resíduos gerados no setor é motivo de preocupação com o meio ambiente, pois além de 

aumentar o potencial poluidor associado à disposição inadequada, acarreta problemas de 

saúde pública. Atenção especial tem sido voltada à minimização ou reuso de resíduos e ao 

estabelecimento de novos usos de produtos e subprodutos agropecuários em substituição aos 

recursos não renováveis. Em razão disso, a química verde, química limpa, ou química 

autossustentável já é realidade, especialmente em países com indústria química bastante 

desenvolvida e que apresentam controle rigoroso de destinação de resíduos (Rosa et al., 

2011). 

Em questão de resíduo agroindustrial, o bagaço de cana-de-açúcar tem atraído grande 

atenção, pois atualmente, o Brasil é o maior produtor do mundo e, devido a este fato, foram 

realizados vários estudos relacionados ao aproveitamento do seu principal subproduto, o 

bagaço da cana-de-açúcar. Apesar de ser, hoje em dia, bastante estudado, e muito utilizado na 

geração de energia, a sobra de bagaço nas usinas é significativa, mostrando que ainda é um 

resíduo de baixa exploração.  

Uma alternativa para a o aproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar é na produção 

de carvão ativado, pois o uso de materiais renováveis para esta finalidade, sobretudo das 

fibras naturais (fibra de coco, sisal e outros) e dos restos de frutas tropicais do Brasil que tem 

abundância de matéria-prima, tem sido crescente já que adiciona valor econômico, ajuda a 

reduzir o custo de descarte dos resíduos e, o mais importante, fornece uma alternativa 

potencialmente barata aos carvões ativados comerciais (Rafatullah et al., 2010). 

O carvão ativado (CA) é um adsorvente industrial muito importante, pois seu poder 

adsortivo é aproveitado em vários processos, como tratamento de água, desodorização, 

purificação de gases, filtros de proteção e suporte catalítico, como no caso desse trabalho, e, 

entre outros. Esse fato se deve à elevada porosidade (micro, meso e macroporos) dos carvões 

ativados aliado à grande estabilidade térmica e química (Rodríguez-Reinoso et al., 1998). 

Dentre as formas de preparo, o CA pode ser obtido por dois processos: ativação física 

e a ativação química. A ativação física se dá pela ação de um tratamento térmico a uma 

temperatura que pode variar na faixa de 700º a 1000 ºC sob o uso de um gás oxidante 

apropriado, vapor de água, CO2 ou ar atmosférico, usados individualmente ou combinados 
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(Bansal, 1988). Já na ativação química são utilizados os agentes ativantes que agem como 

desidratantes e influenciam a pirólise do precursor, inibindo a liberação da matéria orgânica 

volátil através da aromatização e maior fixação do carbono. Isso retarda a queima do material 

e aumenta o rendimento do produto final (Ahmadpour et al., 1996). Os agentes químicos 

remanescentes são removidos do carvão por lavagem com ácido ou água (Yang, 2003). Os 

agentes químicos mais comumente empregados são: KOH, K2CO3, NaOH, Na2CO3 e MgCl2, 

H3PO4, AlCl3 e ZnCl2. 

Atualmente, muitos estudos estão focados em utilizar ativação física no preparo de 

carvão ativado utilizando biomassas e, até mesmo, bagaço de cana como material precursor. 

Porém, este trabalho estuda a utilização de agentes químicos, pois este apresenta grandes 

vantagens sobre o processo de ativação física como: menor temperatura de processo, maior 

rendimento e obtenção de maior área superficial, entre outros.  

O presente trabalho aplica o conceito importante de que o resíduo agroindustrial deve 

ser valorizado, mostrando a capacidade de produzir carvão ativado a partir do bagaço de cana-

de-açúcar utilizando agentes químicos como ativantes, o que aponta a oportunidade de 

agregação de valor a este resíduo produzido em grande quantidade no Brasil.  

Os agentes químicos utilizados no presente trabalho foram o hidróxido de potássio, 

que tem sido amplamente utilizado no preparo de carvão ativado para diversos tipos de 

biomassa, porém não foi testado para o bagaço de cana, e o ácido fosfórico, por ter sido 

utilizado com sucesso para uma variação de bagaço de cana-de-açúcar da China. Neste 

trabalho, além de se estudar a metodologia de preparo, fez-se a caracterização do material 

precursor, o bagaço, e dos carvões ativados. As técnicas utilizadas foram teor de fibras, 

aplicado somente ao bagaço, Difratometria e Fluorescência de Raios X – DRX e FRX, para 

verificação da estrutura cristalina e composição química; respectivamente, Microscopia 

Eletrônica de Varredura - MEV, para o estudo morfológico, Volumetria de N2 para estudo da 

área superficial e volume poroso, e capacidade de adsorção do corante azul de metileno (AM), 

estas duas últimas aplicadas somente para os carvões ativados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Carvão ativado 

 

Carvão ativado (CA) é um material carbonáceo poroso que apresenta forma 

microcristalina, não grafítica, que sofreu processamento para aumentar a porosidade interna.  

Uma vez ativado, o carvão apresenta porosidade interna comparável a de uma rede de 

túneis que se bifurcam em canais menores e assim sucessivamente, o que faz com que tenha 

elevada área superficial e seja o adsorvente mais utilizado da atualidade, devido 

principalmente ao seu baixo custo de produção, que é reflexo da abundância de seus 

precursores. (Tsaí et al, 1997) 

O poder adsortivo dos CA é aproveitado em vários processos, como tratamento de 

água, desodorização, purificação de gases, filtros de proteção e suporte catalítico, entre outros. 

Para manter a viabilidade e melhorar a sustentabilidade do processo de obtenção do 

carvão ativado, vários trabalhos procuram empregar materiais precursores alternativos e 

investigar métodos que diminuam o consumo de energia durante a produção.  

Como as propriedades texturais dos CA são influenciadas, principalmente, pelo 

material de partida e do método de preparação utilizados, muitos materiais naturais e 

sintéticos têm sido estudados e testados como precursores. 

Uma das formas mais utilizadas e incentivadas pelo país é utilizar resíduos de 

atividades agrícolas como precursores na obtenção de CA. 

Nos últimos anos, devido ao desenvolvimento da agroindústria, a grande quantidade 

de resíduos gerados no setor é motivo de preocupação com o meio ambiente. 

Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos lançou o Decreto 7.404 que 

incentiva o reaproveitamento de resíduos agrícolas, colaborando diretamente para que este 

setor se torne mais sustentável. 

Dessa forma, comumente esses resíduos são utilizados como matéria prima para a 

fabricação do carvão ativado, por serem materiais ricos em carbono e lignocelulose (Hayashi 

et al, 2000). 

Um bom material precursor é aquele que possui um elevado teor de carbono em sua 

composição, como cascas de coco, de arroz, de nozes, carvões minerais, madeiras, ossos de 

animais, caroços de frutas, grão de café, etc. 
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2.1.1 Estrutura do carvão ativado 

 

A maioria dos autores define que a estrutura de um carvão ativado pode ser 

representada como lâminas de anéis aromáticos, com espaços entre as mesmas, que são poros 

formados durante o processo de produção. Possuem pequena quantidade de heteroátomos 

ligados aos átomos de carbono, como hidrogênio, oxigênio, enxofre e nitrogênio, bem como 

vários outros compostos, originados dos materiais utilizados em sua produção ou gerados em 

sua manufatura (Claudino, 2003; apud Pereira, 2010). 

A estrutura do CA pode ser representada pela Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1– Representação da estrutura porosa do carvão ativado. 
       Fonte: Santos, 2012 

 

O oxigênio é o principal átomo que aparece na rede de carbono, aparecendo 

principalmente como grupos funcionais carbonila, carboxila, hidroxila e enóis. Estes grupos 

influenciam nas propriedades de adsorção do material e também na reatividade. Dessa forma 

o carvão ativo pode ser modificado através de tratamento térmico, oxidação e impregnação 

com vários compostos inorgânicos. (Panizza et al, 2000). 

A representação de possíveis grupos funcionais orgânicos na superfície do carvão 

ativo pode ser observada na Figura 2.2 

O carvão ativado apresenta em sua estrutura átomos de carbono com valência 

insaturada e, ademais, grupos funcionais (principalmente de oxigênio e nitrogênio) e 

componentes inorgânicos, todos eles com um importante papel nos processos de adsorção. 
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Figura 2.2 – Estruturas de possíveis grupos oxigenados ácidos superficiais formados 

na superfície do carvão ativado: (a) grupos carboxílicos; (b) grupos fenólicos; (c) anidridos 

carboxílicos; (d) lactonas; (e) grupos carbonílicos; (f) grupos éteres; (g) grupos lactônicos e 

(h) grupos quinônicos  

Fonte: Lahaye, 1998 apud Holtz,2008. 

 

2.1.2 Preparo do carvão ativado 

 

Cerca de 400.000 toneladas de carvão ativado são produzidas anualmente no mundo. 

Essas toneladas são obtidas a partir de um milhão de toneladas de precursores diferentes. 

(Fernandes, 2010). Isso ocorre porque toda matéria-prima carbonácea pode ser utilizada no 

preparo de carvão ativado, porém, há vários fatores que influenciam no rendimento e, 

consequentemente, viabilidade econômica do processo, como composição química, teor de 

umidade, porcentagem de cinzas e dimensão do material. 

Para obter o carvão ativado, a biomassa deve passar, primeiramente, pelo processo de 

conversão termoquímica, gerando o carvão comum, e em seguida sofrer ativação. 

Existem basicamente quatro métodos de conversão termoquímica da biomassa: a 

pirólise, a liquefação, gaseificação e a combustão. Cada um desses processos conduz a um 

conjunto de produtos, e utilizam diferentes configurações de equipamentos, operando de 

modo particular. Os processos de pirólise e liquefação da biomassa são os que proporcionam 

produtos em forma líquida diretamente. A gaseificação, a pirólise e a carbonização, esta 
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última conhecida como pirólise lenta, podem ser consideradas variações de um mesmo 

processo (Rocha et al, 2004).  

A Tabela 2.1 mostra os rendimentos dos produtos típicos obtidos por diferentes formas 

de pirólise. 

 

Tabela 2.1 Rendimentos obtidos por diferentes formas de pirólise  
Fonte: Bridgwater, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como verificado na Tabela 2.1, o processo de carbonização é o indicado quando o 

produto final de interesse é o carvão. Nesse processo, ocorre a pirólise lenta que é a 

transformação da matéria orgânica aquecida na ausência de oxigênio atmosférico. 

Na produção do carvão muitos elementos são removidos pela decomposição pirolítica 

e o produto formado estará com o enchimento parcial dos poros livres da matriz com resíduos 

de substâncias betuminosas e alcatrões, entre outros, que são gerados durante esse processo de 

pirólise. 

Essa primeira etapa gera o carvão comum que é predominantemente macroporoso, 

originando um material carbonoso cujo volume poroso não é tão significativo e, 

consequentemente, apresenta menor área superficial, sendo inapropriado como material de 

adsorção.  

Em uma segunda etapa, a ativação, o material é submetido a reações secundárias, 

visando ao aumento da área superficial. O processo de ativação será, então, responsável pelo 

aumento do diâmetro dos poros menores e sua desobstrução e criação de novos poros nos 

materiais (Rodriguez-Reinoso & Molina-Sabio,1998). 

Nessa técnica os resíduos do interior dos poros são removidos e há produção de meso 

e microporos, dando a característica de estrutura altamente porosa. 

A ativação pode ser realizada pelo uso de um gás inerte através do material carbonoso, 

reações químicas ou solventes apropriados, proporcionando a desobstrução dos poros 
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existentes e a formação de microporos, resultando em uma estrutura com grande área 

superficial. (Schettino, 2004). Dentre as formas de ativação tem-se a ativação física e a 

ativação química, que serão explicadas de forma detalhada nos próximos tópicos. A Figura 

2.3 representa a diferença em relação à porosidade no carvão comum e ao carvão ativado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Corte esquemático do carvão comum e do carvão ativado. 

 Fonte: Alves, 2010. 

 

 2.1.2.1 Pirólise 

 

A composição da biomassa apresenta um papel importante na distribuição dos 

produtos de pirólise. Cada material exibe uma característica particular quando é pirolisado 

devido à proporção dos componentes que o constituem. 

A pirólise é um processo de conversão térmica que implica na ruptura de ligações 

carbono-carbono e na formação de ligações carbono-oxigênio. Mais apropriadamente a 

pirólise é um processo de oxidação-redução na qual uma parte da biomassa é reduzida a 

carbono, enquanto a outra parte é oxidada e hidrolisada, dando origem a fenóis, carboidratos, 

álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. 

No Brasil, os precursores mais utilizados são de origem vegetal, pois apresentam 

elevado teor de carbono presente na forma de, principalmente, três compostos, celulose, 

hemicelulose e lignina. 

Quando a biomassa lignocelulósica é levada ao tratamento térmico de pirólise, esta 

sofre degradação gerando, de forma geral, bioóleo, gases não combustíveis e carvão, porém os 

componentes e o rendimento de cada fração dependem não só da tecnologia utilizada, mas 

também da composição da material precursor. 
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Segundo Rocha, Pérez & Cortez (2004) o produto sólido (carvão) é gerado 

principalmente pela lignina e pela celulose no processo pirólise, de acordo com o que pode ser 

observado na Figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Produtos da pirólise dos principais componentes da biomassa. 
            Fonte: Rocha, Pérez & Cortez ,2004. 

 

 

Além de Rocha et al, 2004 fazerem a relação de lignina e carvão, estudos realizados por 

Seye et al, 2003 mostram também que biomassas com baixo teor de lignina podem ser 

consideradas ótimas matérias-primas para a produção de bio-óleo, enquanto que uma 

biomassa com alto teor de lignina pode vir a fornecer um maior rendimento de carvão vegetal. 

O que se pode concluir é que, segundo vasta literatura, um bom precursor para carvão 

ativado deve atender o pré-requisito de possuir uma grande quantidade de lignina em sua 

estrutura. 
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 2.1.2.2 Ativação física 

 

A ativação física é utilizada para melhorar a razão entre espaços e a matriz sólida, ou 

seja, aumentar a porosidade. 

Nesse processo, também chamado de gaseificação, o precursor desenvolve uma 

estrutura porosa, aumentando sua área superficial, pela ação de um tratamento térmico a uma 

temperatura que pode variar na faixa de 700º à 1000 ºC sob o uso de um gás oxidante 

apropriado, vapor de água, CO2 ou ar atmosférico, usados individualmente ou combinados 

(Bansal et al.,1988).  

Baseia-se no fato de que átomos presentes na estrutura podem ser mais reativos com 

alguns gases do que a própria matriz carbonosa e devido a isso é possível que sejam retirados, 

de forma seletiva, do interior destes espaços e alguns mais que estejam fracamente ligados à 

matriz. 

Um esquema, na Figura 2.5, pode ser observado para um carvão sendo ativado com 

gás CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Ilustração do processo de carbonização e ativação física do precursor. 
      Fonte:Santos, 2012. 

 

A reação envolvida na ativação térmica utilizando-se gás carbônico é basicamente a 

apresentada na Equação (1). 

 

C(s) + CO2 (g)    2CO(g)      (1) 
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 2.1.2.3 Ativação química 

 

A ativação química pode ocorrer de duas maneiras, impregnação do ativante 

diretamente sob o material precursor, ou impregnação sob a matéria carbonácea já pirolisada 

(carvão). 

Na literatura é mais comum encontrar a ativação química sendo realizada diretamente 

no material precursor cru, porém os agentes químicos são os mesmos utilizados para ambos 

os processos, mudando somente a ordem durante a produção. 

Os agentes ativantes mais comumente empregados são: KOH, K2CO3, NaOH, Na2CO3 

e MgCl2, H3PO4, AlCl3 e ZnCl2. Todos são agentes desidratantes e influenciam a pirólise do 

precursor, inibem a liberação da matéria orgânica volátil através da aromatização e maior 

fixação do carbono, retardando a queima do material e aumentando o rendimento do produto 

final (Ahmadpour et al., 1996).  

Os agentes químicos remanescentes são removidos do carvão por lavagem com ácido 

ou água (Yang, 2003).  

O esquema da Figura 2.6 mostra dois processos de ativação química. 

 

 

Figura 2.6 – Ativação química por duas diferentes vias. 
 Fonte: Próprio autor 

 

Precursor não carbonizado 

 

Este tipo de ativação química envolve a impregnação de agentes desidratantes, sobre o 

precursor cru, com posterior carbonização e ativação. 

Uma ilustração com o esquema de ativação química utilizando o precursor ainda não 

carbonizado pode ser visualizado na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Esquema demonstrativo de como ocorre a ativação química com precursor cru. 
   Fonte:Pereira, 2010 

 

 

Precursor carbonizado 

 

Este tipo de ativação química envolve a impregnação de agentes desidratantes, sobre o 

precursor já carbonizado, com posterior carbonização e ativação, o que significa que neste 

tipo de processo há duas carbonizações, o que demanda mais energia e tempo. Porém é uma 

opção para aproveitamento de materiais que por algum motivo passaram pelo processo de 

carbonização. 

Uma ilustração com o esquema de ativação química utilizando o precursor ainda não 

carbonizado pode ser visualizada na Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. - Esquema demonstrativo de como ocorre a ativação química com precursor 

carbonizado. 
Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2008 
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2.2 Precursor para o carvão ativado 

 

Um dos produtos da agricultura brasileira geradores de grande quantidade de resíduos 

e também rico em carbono é a cana-de-açúcar, não só pela grande produção anual, mas 

também pela grande porcentagem em massa desprezada desse material, o bagaço, já que a 

matéria prima de interesse dentro da indústria de produção de açúcar é o caldo. 

Devido a esses fatores, a utilização do bagaço de cana como material precursor de 

carvão ativado foi escolhido para realização deste trabalho. 

 

2.2.1 Cana–de-açúcar  

 

A cana–de-açúcar (Saccharum officinarum L.) é uma gramínea da família Poaceae, 

que tem como representantes o milho, sorgo, arroz e muitas outras gramas, é facilmente 

cultivada em climas tropicais e, devido a esta característica, é plantada em vários estados 

brasileiros. Tem caule do tipo colmo, composto de fibras; as nervuras das folhas são paralelas, 

e as flores, bissexuais, em geral polinizadas pelo vento. 

Desde a sua origem até os dias atuais ela vem passando por modificações, o que 

resultou em várias espécies, as quais diferem entre si principalmente quanto ao conteúdo de 

fibras e açúcares. (Rabelo, 2010). Essas modificações se deram principalmente pelo 

surgimento de várias doenças. Uma tecnologia mais avançada exigiu a criação de híbridos 

através do cruzamento da S. officinarum com outras quatro espécies do gênero Saccharum e, 

posteriormente, por meio de retrocruzamento foram obtidas novas variedades (Marafante, 

1993). 

Visto que há uma vasta variedade de cana-de-açúcar e que o desenvolvimento de sua 

cultura é influenciado por diversos fatores de produção como clima, quantidade de água e tipo 

de solo (influencia diretamente na absorção de nutrientes), entre outros, a composição 

química da cana é bastante variável quanto à proporção dos elementos, porém, quantitativa e 

qualitativamente, exibe regularidades em todas as variedades. (Schlittler, 2006). 
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 2.2.3 Bagaço de cana- de-açúcar 

 

O bagaço da cana-de-açúcar é a fração de biomassa resultante após os procedimentos 

de limpeza, preparo (redução através de jogos de facas rotativas niveladoras e desfibramento 

através de jogos de martelos oscilantes) e extração do caldo de cana (através de ternos de 

moagem ou de difusores). Não é uma biomassa homogênea, apresentando variações em sua 

composição, e na sua estrutura morfológica, em função de fatores como tipo de solo onde a 

cana foi cultivada, procedimentos de colheita e corte, limpeza, extração do caldo, entre outros 

procedimentos que influem significativamente na composição e características morfológicas. 

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em seu relatório de 

acompanhamento de safra 2013/2014 informa que a produção total de cana-de-açúcar moída 

foi de 658,8 milhões de toneladas, com aumento de 11,9% em relação à safra 2012/13, que foi 

de 588,9 milhões de toneladas, significando um aumento de 69,9 milhões de toneladas maior 

que na safra anterior. A Região Norte/Nordeste teve aumento de 1,4%, passando de 55,9 

milhões de toneladas da safra 2012/13, para 56,7 milhões na safra 2013/14, devido a seca que 

castigou a região. 

Segundo estudos desenvolvidos por Martins (2007), para cada tonelada de cana-de-

açúcar são produzidos cerca de 260 kg (26%) de bagaço, sendo assim, com base nos dados da 

CONAB, pode-se dizer que se espera a geração de, aproximadamente, 14,7 milhões de 

toneladas de bagaço e, apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, o 

bagaço é, ainda, um resíduo de baixa exploração. 

 

 2.2.4 Composição química do bagaço de cana 

 

O bagaço é matéria orgânica vegetal rica em polissacarídeos (açúcares complexos), 

como a celulose e a hemicelulose, compostos comumente encontrados nas paredes celulares 

das células vegetais. Também está contida nessa massa orgânica a lignina (biomassa 

lignocelulósica). Esses três materiais juntos compõem mais de 75% da biomassa vegetal e 

conferem resistência mecânica à planta. O restante da biomassa é composta por substâncias 

como proteínas, óleos vegetais e minerais. 

A quantidade desses compostos carbonosos na matéria prima é de suma importância 

para prever o rendimento e a qualidade do carvão produzido. 

Sabe-se que a lignina presente em materiais lignocelulósicos é a principal responsável 

pela formação de carvão em processos pirolíticos. À medida que reações primárias rompem 
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ligações mais fracas liberando compostos voláteis, forma-se uma estrutura sólida, o carvão. 

(Lohmann, 2001). 

O bagaço de cana é constituído por três frações principais (celulose, hemicelulose e 

lignina), as quais, juntas, perfazem mais de 90% da massa total (Pandey et al., 2000). 

Segundo Cordeiro, 2006, apud Souto, 2010, o bagaço de cana-de-açúcar possui 

composição em base anidra de aproximadamente 50% de celulose (C5H10O5), 25% de 

hemicelulose (C5H8O4) e 25% de lignina (C7H10O3).  

Como visto na literatura, a matéria orgânica geradora do carvão é principalmente a 

lignina e a celulose no processo pirólise, tornando o bagaço de cana-de-açúcar promissor para 

a produção de carvão ativado. 

 

 2.2.4.1 Celulose 

 

A celulose é o polissacarídeo mais abundante da natureza, e a molécula orgânica mais 

abundante da face da terra (Rowell et al, 2005). É o constituinte normalmente encontrado em 

maior abundância nas biomassas formador da estrutura esquelética da planta, sendo o 

componente da parede celular da fibra com estrutura linear e constituída por um único tipo de 

unidade de açúcar (Penedo, 1980). 

 Este polímero formado por unidades de glicose (C6H12O6) é conectado através de 

ligações químicas envolvendo átomos de oxigênio (ligação denominada β-glicosídica) 

(Freitas, 2000). 

Segundo Penedo, 1980, apud Santos, 2008, as cadeias de celulose nas paredes 

celulares das plantas são arranjadas compactamente, de modo que suas fibras apresentam 

regiões nitidamente cristalinas, devido ao elevado número de ligações de hidrogênio que 

resulta na forte interação entre suas moléculas, embora medidas de raios-X indicam que, a 

cada 600 Ä de celulose cristalina, a estrutura apresenta regiões amorfas. A estrutura da 

celulose pode ser observada na Figura 2.9 a seguir. 
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Figura 2.9 - Estrutura da celulose, formada por unidades de glicose. 
     Fonte: Diniz, 2005. 

 

A degradação da celulose pode ocorrer através de dois caminhos: no primeiro, ocorre 

degradação gradual, decomposição, e carbonização provocada pelo aquecimento lento à baixa 

temperatura e longo tempo de permanência da biomassa sob aquecimento, enquanto, no 

segundo, acontece a volatilização rápida acompanhada pela formação de levoglicosano 

através de aquecimento rápido e de temperatura elevada. (Diniz, 2005) 

Segundo Demirbas (2000), no processo de pirólise, a celulose em condições de 

temperatura branda (máximo de 350 a 370ºC) gera 62 a 72% de líquido e 10 a 18% de sólido. 

 

  2.2.4.2 Hemicelulose 

 

Hemiceluloses também são polissacarídeos, mas diferem da celulose por serem 

constituídas por vários tipos de unidades de açúcares. (Santos, 2008) 

Por possuir massa molecular menor, a hemicelulose é muito mais solúvel que a 

celulose e é mais rapidamente hidrolisada, originando açúcares. É constituída por moléculas 

essencialmente lineares, porém apresenta ramificações das mais variadas que originam a 

matriz porosa encontrada ao redor das microfibrilas de celulose. (Diniz, 2005)  

Assim, o termo hemicelulose não designa um composto químico definido, mas sim 

uma classe de componentes poliméricos presentes em vegetais fibrosos, possuindo, cada 

componente, propriedades peculiares. Como no caso da celulose e da lignina, o teor e a 

proporção dos diferentes componentes encontrados nas hemiceluloses das biomassas variam 

grandemente com a espécie. (Santos, 2008). 

A estrutura da hemicelulose pode ser observada no esquema da Figura 2.10. 
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Figura 2.10- Estrutura da hemicelulose. 
   Fonte: Ferreira, 2009. 

 

Sua decomposição térmica ocorre em temperatura baixa, inicia abaixo de 100 ºC. 

Quando submetida a temperatura mais elevada despolimeriza rapidamente. Quebra de 

ligações ocorre abaixo de 200 ºC, porém sua massa decresce significativamente a 220 ºC 

quando ocorre a perda de grupos metoxil. 

A hemicelulose contém mais umidade do que a celulose e, menor ponto de fusão do 

que a lignina, o que a leva a se decompor em temperatura inferior à da lignina (Demirbas, 

2000 apud Diniz, 2005). 

 

  2.2.4.3 Lignina 

 

As ligninas são moléculas amorfas, altamente complexas, cujo polímero é formado 

principalmente por unidades aromáticas de fenilpropano, que é considerada uma substância 

incrustante (Rowell et al, 2005 apud Santos, 2008). 

Estão presentes em muitas espécies vegetais com teores que variam de 15 a 36%, de 

acordo com a espécie vegetal, e não possuem a mesma estrutura química em todas elas, 

devido a este fato, a lignina não deve ser considerada como uma substância química única (de 

estrutura definida), mas sim, como uma classe de materiais correlatos, constituída de carbono, 

hidrogênio e oxigênio, o que faz dela uma importante fonte desses elementos (Glasser, 1989). 

Estas fibras estão presentes nas paredes celulares das plantas estão sempre associadas 

com as hemiceluloses, não só através da interação física como também de ligações covalentes 

(Philipp, 1988). 

A formação de carvão ocorre pela quebra de ligações relativamente fracas que 

ocorrem em éteres que possuem grupos alquila e arila, originando estruturas mais 

condensadas e resistentes (Demirbas, 2000, Gray et al, 1985). 
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2.3 Métodos de caracterização 

 

As técnicas de caracterização utilizadas nesse trabalho foram Teor de Cinzas e Fibras, 

Difratometria e Fluorescência de Raios X – DRX e FRX, Termogravimetria, Volumetria de 

Nitrogênio, Microscopia eletrônica de Varredura - MEV, e Cromatografia gasosa.  

 

  2.3.1 Determinação do material mineral (cinzas) 

 

Cinzas é o nome dado ao resíduo inorgânico que permanece após a queima 

(combustão total) da matéria orgânica, entre 550 à 570 ºC, a qual é transformada em CO2, e 

H2O. 

 

  2.3.2 Fibras 

 

O teor de fibras é a técnica utilizada para determinação dos teores de celulose, 

hemicelulose e lignina presente no bagaço de cana-de-açúcar. 

A metodologia utilizada foi a proposta por Van Soest et al (1991) o qual considera que 

os constituintes das plantas podem ser divididos em conteúdo celular (lipídios, compostos 

nitrogenados, gorduras, amido e outros compostos solúveis em água) e parede celular 

(proteína insolúvel, hemicelulose, celulose e lignina). 

Esses valores são indispensáveis para prever a quantidade de carvão obtido no 

processo de carbonização do bagaço de cana, que como visto na literatura está diretamente 

relacionado com a quantidade de lignina presente na matéria-prima. 

 

  2.3.2.1 Fibra em detergente neutro (FDN) 

 

A célula vegetal é revestida por uma parede celular rígida composta basicamente por 

celulose, mas em células adultas esta parede sofre um espessamento que pode formar uma 

segunda parede composta por lignina e hemicelulose. O método de Van Soest consiste, 

inicialmente, em separar o conteúdo celular da parede celular. Isto é feito aquecendo-se parte 

da amostra em solução de detergente neutro. O conteúdo celular solubiliza-se no detergente, 

enquanto a parede celular não, podendo ser separada por filtragem. As frações resultantes são 

denominadas de solúveis em detergente neutro, e são compostas por proteína, nitrogênio não 
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protéico (NNP), lipídeos, pigmentos, açúcares, ácidos orgânicos e pectina, e FDN (constituída 

basicamente por celulose), nitrogênio ligado à fibra, hemicelulose e lignina.  

 

  2.3.2.2 Fibra em detergente ácido (FDA) 

 

Quando se utiliza solução de detergente ácido a celulose e a hemicelulose solubilizam-

se e a lignina ligada à celulose (lignocelulose) que é separada por filtragem. As duas frações 

são denominadas, respectivamente, de solúveis em detergente ácido e FDA. A porção solúvel 

é integralmente aproveitada por ruminantes ou outros herbívoros e parcialmente por 

monogástricos não herbívoros. A FDA é a porção menos digestível da parede celular das 

forrageiras pelos microrganismos do rúmen, constituída quase na sua totalidade por 

lignocelulose, ou seja, lignina e celulose. Logo, a proporção de hemicelulose é determinada 

pela diferença entre FDN e FDA. A celulose contida na fração FDA, que é parte solúvel em 

detergente ácido, quando levada a forno-mufla, é totalmente queimada. Com isso, podemos, 

também por diferença entre os pesos, obter a fração de celulose da amostra.  

 

  2.3.3 Difratometria de raios X  

 

A difração de raios X é uma ferramenta muito utilizada para se determinar 

propriedades de um determinado material, e possui muitas aplicações: identificação da 

estrutura cristalina e de suas fases; identificação de fases; análise quantitativa de fases; textura 

e análise de tensão. (Silva, 2010). 

 O princípio da difração de raio X é caracterizado de uma maneira básica pela 

incidência de um feixe monocromático sobre a superfície de um material, o qual será 

espalhado (difratado) e posteriormente detectado por algum dispositivo.(Lobato, 2011). 

Os raios X, descobertos em 1895 por William Röntgen, definidos como radiações 

eletromagnéticas, cujo comprimento de onda varia de 0,1 a 100 Å, fundamentam a base da 

técnica de difração de raios X. (Shackelford, 1992 apud Silva, 2010).  

No mesmo ano, em seus estudos experimentais, W. Henry. Bragg e seu filho William 

Lawrence Bragg descobriram a similaridade da difração com a reflexão comum e deduziu 

uma equação simples, tratando a difração como uma “reflexão” dos planos na rede cristalina 

que passou a ser conhecida como lei de Bragg, fundamental para o estudo de estruturas 

cristalinas com o uso da difração de raios X. 
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Assim, de acordo com a Figura 2.11, para as ondas “refletidas” em um ponto qualquer 

no cristal e, fazendo com que a separação entre sucessivos planos atômicos seja igual a d, 

verifica-se que a diferença de caminho entre os dois raios incidentes 1 e 2 será dada por AB + 

BC = nl. 

 

 

Figura 2.11 - Condição de “reflexão” de Bragg 
          Fonte: Paiva,2006 

 

 

Por simetria AB = BC e nl = 2*AB resultando nl = 2dsenq, sendo d a separação entre 

os planos consecutivos (espaçamento da rede cristalina). A condição de “reflexão”, elaborada 

por William Lawrence Bragg, indica que a diferença de caminhos percorrida é múltipla inteira 

do comprimento de onda (Paiva, 2006). 

Apesar de ser uma técnica muito empregada em catálise, principalmente para 

determinação da estrutura cristalina dos materiais sintetizados, a técnica apresenta também as 

suas limitações, por exemplo: 

 É usada apenas em materiais cristalinos, pois em materiais amorfos, 

geralmente, não reproduzem difração; 

 Os picos sobrepostos podem dificultar a identificação na análise quantitativa; 

 Os efeitos de matriz, materiais fortemente difratados, podem encobrir os 

fracamente difratados e; 

 As amostras fluorescentes podem elevar a linha de difração ou podem causar 

saturação em certos tipos de detectores. (Silva, 2010) 

Um método bastante empregado para a análise de raios-x é o método do pó, no qual a 

amostra a ser analisada é reduzida a um pó muito fino e colocada num feixe de raios-X 

monocromático. Se a amostra for um composto cristalino, cada partícula de pó é um pequeno 

cristal, ou um conjunto de pequenos cristais orientados randomicamente em relação ao feixe 
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incidente. Desse modo, todo o conjunto de planos cristalográficos será capaz de reflexão, ou 

em outras palavras, fará o ângulo de Bragg correto para todas as possíveis orientações ao 

redor do eixo do feixe incidente. A massa de pó é equivalente, então, a um cristal simples 

rodado, não ao redor de um eixo, mas ao redor de todos os eixos possíveis. A reflexão 

cristalográfica de uma massa estacionária de pó tem a forma de um cone de radiação refletida, 

e um cone separado é formado por cada conjunto de planos cristalográficos igualmente 

espaçados. A radiação refletida é registrada, e o registro é conhecido como difratograma. 

Nele, um diagrama intensidade da reflexão (CPS) versus ângulo de Bragg (2q), aparecem uma 

série de picos, que constituem uma característica própria da substância estudada, 

possibilitando identificá-la.(Paiva, 2006) 

 

  2.3.4 Fluorescência de raios X 

 

Após a descoberta dos raios X, em menos de um ano, dezenas de livros e cerca de mil 

artigos haviam sido publicados sobre o assunto. 

Muitas foram às aplicações em diversas áreas atribuídas aos raios X e uma delas é a 

análise multielementar por fluorescência de raios X, assim como a difração de raios X descrita 

anteriormente. 

A espectroscopia por fluorescência de raios-X (FRX) é um método não destrutivo para 

análise da constituição química de sólidos e líquidos. Nesta técnica de análise a amostra é 

irradiada por um feixe intenso de Raios-X que causa a emissão de fluorescência. O espectro 

da fluorescência emitida é detectado utilizando um detector que faz a separação por energia 

dispersiva ou por comprimento de onda. A FRX é um método de análise para determinação 

quantitativa e qualitativa da concentração de elementos em uma ampla variedade de tipos de 

amostras. Os elementos na amostra são identificados pelo comprimento de onda da 

fluorescência emitida e as concentrações pela intensidade desta radiação. (Gomes, 2006) 

 

  2.3.5 Termogravimetria 

 

A termogravimetria (TG), técnica na qual a massa de uma substância é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura e termogravimetria derivada (DTG), técnica que fornece a derivada primeira da 

curva TG, em função do tempo ou da temperatura. 
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A análise térmica diferencial (DTA) fornece picos característicos com cada 

decomposição, os quais ocorrem em temperaturas iguais às das curvas TG e DTG. 

A DTA é a técnica através da qual a diferença de temperatura entre a substância e o 

material de referência é medida em função da temperatura, enquanto ambos são submetidos a 

uma programação controlada de temperatura. (Smykatz-Kloss, 1974) 

A TG é usada para se estudar o caminho detalhado das alterações que o aquecimento 

pode provocar nas substâncias, objetivando estabelecer a faixa de temperatura, nas quais o 

material adquire composição química definida, ou, a temperatura em que se inicia algum 

processo de decomposição, sinterização, mudança de fase, etc. Assim as curvas de variação de 

massa em função da temperatura, obtidas a partir de uma termobalança, permitem chegar a 

algumas conclusões sobre a composição e estabilidade dos compostos intermediários e sobre 

a composição do composto formado após aquecimento. O conjunto das técnicas TG/DTG 

também pode ser utilizado para estimar a acidez de catalisadores heterogêneos a partir do 

método de termodessorção de uma base quimiossorvida na superfície do material. (Silva, 

2006 e Brown, 1988 apud Silva, 2010). 

 

  2.3.6 Volumetria de nitrogênio 

 

Esta técnica possibilita a construção de isotermas de adsorção e dessorção gasosa, das 

quais são usadas para calcular a área superficial, volume poroso, morfologia e distribuição do 

tamanho de poros. (Gregg et al, 1982).  

Vários modelos são propostos na literatura para descrever os fenômenos de adsorção, 

a fim de se determinar o volume de gás adsorvido (Vm) em função da pressão relativa. O 

modelo de maior destaque é o tratamento apresentado por Braunauer, Emmet e Teller (BET), 

para a determinação da área especifica de sólidos a partir das isotermas de adsorção. 

Em 1938, Brunauer, Emmett e Teller desenvolveram uma equação para a adsorção de 

gases em multicamadas na superfície de sólidos, descrita na Equação 02 (Barrichello, 1995) 

 

𝑃

𝑉 (𝑃0 − 𝑃)
=

1

𝑉𝑚𝐶
+

(𝐶 − 1)𝑃

𝑉𝑚𝐶𝑃0
 

          (02) 

em que: 

V= volume de N2 adsorvido à pressão relativa P/P0; 

Vm = volume de N2 para cobrir o adsorvato com uma monocamada; 
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P0 = pressão de saturação do N2 líquido; 

C é uma constante dada pela Equação 03. 

 

 

𝐶 = 𝑒
(𝐸1−𝐸2)

𝑅𝑇  

          (03) 

 

Onde E1 é o calor de adsorção da primeira camada adsorvida, E2 é o calor de 

liquefação do gás adsorvente, R a constante universal dos gases e T a temperatura em Kelvin 

(Santilli e Pulcinelli, 1993). 

Esta equação, denominada BET, se baseia na hipótese de que as forças responsáveis 

pela condensação do gás são também responsáveis pela atração de várias moléculas para a 

formação de multicamadas. Um dos métodos mais comuns de determinação da área específica 

de um sólido se baseia na determinação da quantidade necessária de um adsorbato para 

formar uma monocamada sobre a superfície a ser medida.(Silva, 2010) 

O estudo do fenômeno de adsorção é feito com o objetivo de se obter informações 

sobre a área específica e a estrutura porosa de um sólido, através da construção de uma 

isoterma de adsorção. A área específica, ou seja, a área de superfície total do sólido por 

unidade de massa é o parâmetro crucial a ser determinado, pois é na superfície que toda 

reação catalítica se processa. (Silva, 2006 apud Silva 2010). 

Quando o estudo do fenômeno de adsorção é feito com o objetivo de se obter 

informações sobre a área específica e a estrutura porosa de um sólido, a construção de uma 

isoterma de adsorção é de fundamental importância, pois sua forma revela muitos detalhes 

sobre as características do material. A isoterma mostra a relação entre a quantidade molar de 

gás adsorvida ou dessorvida por um sólido, a uma temperatura constante, em função da 

pressão do gás. Por convenção, costuma-se expressar a quantidade de gás adsorvida pelo seu 

volume Va em condição padrão de temperatura e pressão, enquanto que a pressão é expressa 

pela pressão relativa P/P0, ou seja, a relação entre a pressão de trabalho e a pressão de vapor 

do gás na temperatura utilizada. 

O formato da isoterma é função do tipo de porosidade do sólido, e são várias as formas 

conhecidas hoje em dia, mas todas são variações de seis tipos principais os quais as cinco 

primeiras foram sugeridas por Brunauer em 1938, e o sexto tipo proposto mais tarde. 

A Figura 2.12 mostra os seis tipos de isotermas, consideradas como principais segundo 

classificação da IUPAC. 
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Figura 2.12 – Tipos de isotermas 
           Fonte:Teixeira, 2001. 

 

A isoterma do tipo I é característica de sólidos com microporosidade. As isotermas do 

tipo II e IV são típicas de sólidos não porosos e de sólidos com poros razoavelmente grandes, 

respectivamente. As isotermas do tipo III e V são características de sistemas onde as 

moléculas do adsorvato apresentam maior interação entre si do que com o sólido. Estes dois 

últimos tipos não são de interesse para a análise da estrutura porosa. A isoterma do tipo VI é 

obtida através da adsorção do gás por um sólido não poroso de superfície quase uniforme, o 

que representa um caso muito raro entre os materiais mais comuns. (Webb, 1997) 

Segundo a IUPAC, a classificação dos tamanhos de poros é a seguinte (Sing et al, 

1985):  

1. Microporos: poros com diâmetro que não excedem 2 nm.  

2. Mesoporos: poros com diâmetro entre 2 e 50 nm.  

3. Macroporos: poros com diâmetro maior do que 50 nm.  
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  2.3.7 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A principal função de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o que for 

muito pequeno para tal. 

Um microscópio eletrônico de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons no lugar 

de fótons utilizados em um microscópio óptico convencional, como resultado tem-se que os 

aparelhos modernos permitem aumentos de 300.000 vezes ou mais, para a maior parte de 

materiais sólidos, conservando a profundidade de campo compatível com a observação de 

superfícies rugosas. (Dedavid et al, 2007) 

Na Figura 2.13 é possível observar um desenho esquemático do funcionamento de um 

microscópio eletrônico de varredura  

 

 

Figura 2.13 - Desenho esquemático do microscópio eletrônico de varredura 
           Fonte: Dedavid et al, 2007 

 

 

O uso de microscópicos eletrônicos modernos, com poder de resolução da ordem de 

nanômetros permite, por exemplo: determinar um diâmetro médio, no caso de partículas 

esféricas; medir o tamanho de determinadas partículas; visualizar partículas metálicas nos 

suportes; etc. No caso específico da caracterização de catalisadores, para se estimar o tamanho 

das partículas, é necessário que sejam preparadas várias amostras do mesmo catalisador, e 

obter um número suficiente de fotos que representem a distribuição das partículas na amostra. 

As ampliações devem permitir um aumento final entre 5 e 105 vezes, mas só devem ser 
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computadas as partículas que estejam na distância focal correta e isentas de astigmatismo 

(Silva, 2010). 

 

2.4 Teste de adsorção 

 

Ensaios de adsorção com azul de metileno tem se mostrado uma alternativa bastante 

eficiente, rápida e econômica para utilização em processos de caracterização de carvão 

ativado. Segundo Brum et al (2008), as análises feitas das diferentes concentrações de azul de 

metileno (AM) em relação à quantidade absorvida pelos carvões ativados podem ser 

realizadas em um espectrofotômetro de UV/VIS, no comprimento de onda de 645 nm, 

específica para o AM e mostra a eficiência de adsorção do material. 

 

2.4.1 Azul de metileno 

 

O azul de metileno é um composto aromático heterocíclico de fórmula molecular 

C16H18ClN3S e estrutura representada na Figura 2.14.  

 

 

 

Figura 2.14 – Estrutura do azul de metileno. 

 

O AM é um corante catiônico bastante empregado em ensaios de adsorção, por ser 

bastante eficiente, rápido e econômico. Essa molécula é bastante estudada uma vez que ela se 

apresenta como modelo já que as bandas de absorção de suas diferentes espécies (monômeros, 

dímeros, agregados e espécies protonadas) são bem conhecidas e aparecem em regiões 

distintas do espectro (Neumann, 2000; Brady, 1996).  

Segundo estudos realizados por Leal et al, 2012 a adsorção de azul de metileno é 

influenciada por parâmetros como tempo de contato, concentração, pH e temperatura. Em 

relação ao pH, é importante ressaltar que por possuir caráter catiônico, pH baixo poderá levar 

à uma competição entre os íons H
+
 em solução e essas moléculas diminuindo a eficiência de 

adsorção. 
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3. MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

3.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

 

O material de partida para a produção do carvão ativado foi o bagaço de cana-de-

açúcar fornecido pela Usina Estivas – Arês/RN, pertencente ao grupo Biosev | A Louis 

Dreyfus Commodities Company, tendo sido proveniente da safra do mês de março/2014. 

Esse resíduo fibroso, foi recebido pelo laboratório com uma granulometria muito 

acima do ideal a ser utilizado para preparação do carvão ativado, como pode ser observado na 

Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Bagaço in natura 

 

 

Devido a este fato, o bagaço in natura recebido, passou por um pré-tratamento que 

consistiu de lavagem com água destilada, sob agitação, durante 2 horas, para retirar algum 

resíduo do caldo ainda presente no bagaço. Após essa lavagem o bagaço foi seco em estufa a 

65ºC durante 72 h para então ser moído e peneirado. Todo esse procedimento foi realizado no 

Laboratório de Nutrição Animal da UFRN. 
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3.1.1 Moagem e peneiramento 

 

O bagaço foi triturado em moinho de facas TECNAL, modelo TE-680, e a 

granulometria selecionada no próprio equipamento com uma peneira de abertura de 2 mm. O 

material obtido está apresentado na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Bagaço triturado. 

  

 

3.1.2 Caracterização do bagaço 

 

As técnicas utilizadas para caracterização do precursor foram o teor de cinzas e fibras, 

para identificar as quantidades de matérias inorgânicas e orgânicas, respectivamente, 

Termogravimetria, para estudar as temperaturas de decomposição da matéria orgânica, 

Difratometria e Fluorescência de Raios X – DRX e FRX, para verificação da estrutura 

cristalina e composição química; respectivamente, e Microscopia Eletrônica de Varredura - 

MEV, para o estudo morfológico do bagaço. 

 

 

3.1.2.1 Determinação do material mineral (cinzas) 

 

Esta técnica permite a análise química quantitativa do teor de minerais, compostos 

inorgânicos, presentes na amostra e foi realizada no Laboratório de Nutrição Animal da 

UFRN. 

Inicialmente, três cadinhos de porcelana foram incinerados, para retirada de umidade, 

numa estufa a 150 ºC durante 1 hora. Após esse tempo, deixaram-se esfriar em dessecador e, 
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ao atingirem temperatura ambiente, retirou-se 1 grama da amostra do bagaço, já seco e 

triturado, adicionando em cada cadinho e levando à mufla a 600 ºC por 4 horas. Após esse 

período, foram retirados e deixados em dessecador por aproximadamente 40 minutos para 

atingirem a temperatura ambiente, sendo, em seguida, pesados. O percentual de cinzas foi 

dado pela Equação 04: 

 

% Cinza =  
P−C

A
∗ 100         (04) 

 

em que: 

P = peso cadinho + cinzas; 

C = peso do cadinho; 

A = peso da amostra parcialmente seca (ASA); 

ASA = amostra seca ao ar (g). 

 

 

3.1.2.2 Teor de fibras – FDN e FDA 

 

A determinação da quantidade de celulose, hemicelulose e lignina foi realizada por 

meio das técnicas de fibra detergente neutro (FDN) e fibra detergente ácida (FDA) conforme 

metodologia descrita por Van Soest et al. (1991), no laboratório de Nutrição Animal/UFRN. 

Para análise de FDN foram pesados 0,550 g de amostra em sacos de TNT e selados. A 

análise foi realizada em determinador de fibra, marca ANKOM/Brasil, no qual ocorreu a 

digestão em meio fechado contendo solução de FDN sob agitação e aquecimento sob 

temperatura de 100 °C por aproximadamente 75 minutos. Após a retirada da solução, as 

amostras foram submetidas a três lavagens com água destilada, em que cada lavagem teve a 

duração de 5 minutos. Após esse procedimento, as amostras foram escorridas e deixadas 

imersas em acetona por 3 minutos. A secagem das amostras foi feita em estufa de ar forçado a 

65 ºC por 12 horas. Depois desse período, as amostras em seus respectivos sacos foram 

colocadas em dessecador e ao atingirem a temperatura ambiente foram novamente pesados. 

Para a determinação de FDA, procedeu-se da mesma maneira, porém, utilizou-se a solução de 

FDA para digestão. Os teores de FDN ou FDA foram calculados de acordo com a Equação 

05. 
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% FDA e FDN =  
(P3−(P1∗C1))

P2
∗ 100        (05) 

 

em que: 

P1 = Peso do saco (g); 

P2 = Peso da amostra (g); 

P3 = peso do saco, após o processo de digestão (g); 

C1 = Fator de correção: Peso seco final/Peso seco inicial. 

 

Lignina 

 

Os mesmos sacos com as amostras utilizados para o FDA, após tal procedimento, 

foram levados à estufa por 3 horas. Feito o resfriamento, as amostras foram deixadas de 

molho em solução de Klason (ácido sulfúrico a 72%) por 3 horas, tendo-se que agitar a cada 

hora. Após esse período, a solução foi desprezada e os saquinhos foram lavados por três vezes 

com água destilada e deixados imersos em acetona por 3 minutos. Feito isso, foram colocados 

em uma bandeja para propiciar a evaporação da acetona, sendo, em seguida, levados à estufa 

onde permaneceram por 3 horas e então foram transferidos para dessecador por 40 minutos. 

Os resultados foram calculados pela Equação 06:  

 

% Lignina =  
(P2−P1)

MS
∗ 100          (06) 

 

em que: 

P1= peso do saco corrigido (g); 

P2= peso final após a estufa (g); 

MS= massa seca (ASA*ASE/100); 

ASA= amostra seca ao ar; 

ASE= amostra seca em estufa. 
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3.1.2.3 Termogravimetria 

 

A análise termogravimétrica foi utilizada para estimar a perda de massa das amostras 

de bagaço de cana-de-açúcar no processo de pirólise o qual será submetido. 

As curvas de TG deste trabalho foram obtidas em uma termobalança, da marca 

NETZSCH e modelo STA 449 F3 Jupiter®, no Laboratório de Análises Térmicas/ DEMat 

/UFRN. As análises de TG do bagaço de cana foram efetuadas sob fluxo de argônio (60 

mL/min) e a faixa de temperatura submetida partiu de 25 até 800 °C, com taxa de 

aquecimento de 10 °C /min. 

 

3.1.2.4 Difratometria de Raios X 

 

A técnica de difração de raios X, baseada na Lei de Bragg, foi empregada para a 

identificação das fases cristalinas presentes no precursor em estudo. 

Foi realizada no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-X do Departamento 

de Engenharia de Materiais - DEMat/UFRN utilizando um difratômetro da marca 

SHIMADZU, modelo XRD - 7000 (radiação Cukα, corrente de 30 mA e voltagem de 60 kV, 

varredura com passo de 0,060 e tempo de coleta de 1,0 segundo por passo). 

O difratograma coletado foi gerado com o auxílio do programa Crystallography 

Search-Match. 

 

3.1.2.5 Espectrometria de Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

A FRX foi utilizada para analisar a composição química de impurezas presente no 

bagaço de cana-de-açúcar.  

A análise também foi realizada no Laboratório de Difração e Fluorescência de Raios-

X/ DEMat/UFRN, utilizando um equipamento marca SHIMADZU modelo EDX-720/800HS. 

As amostras, na forma de pó, foram acondicionadas em porta amostra sob atmosfera a vácuo. 

 

3.1.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A morfologia dos materiais foi observada a partir de um microscópio eletrônico de 

varredura da marca Hitachi, modelo Tabletop Microscope TM-3000, pertencente ao 
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Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura - LABMEV do DEMat/UFRN conforme 

a metodologia descrita a seguir. 

Primeiramente, pequenas quantidades dos materiais em pó foram colocadas, 

cuidadosamente, sobre uma fita de carbono adesiva, esta fixada na superfície de um porta-

amostra de aço inox, própria do equipamento; a seguir, foi levado ao MEV para proceder as 

análises de cada amostra. 

 

3.2 Síntese do Carvão Ativado 

 

Bagaço de cana de açúcar foi usado para a produção de carvão ativado e para poder ser 

utilizado, primeiramente, passou por pré tratamento de lavagem e posterior secagem em 

estufa durante 72 h à 65 ºC sendo então triturado em um moinho de facas até granulometria de 

2mm. 

Após pré tratado, o bagaço de cana-de-açúcar passou por duas metodologias diferentes 

de ativação química para obtenção de carvão ativado. Tais procedimentos foram seguidos 

com a finalidade de avaliar e determinar qual método de preparo obtém maior volume de 

poros e área específica. 

 Ativação com KOH: envolve a impregnação de agentes desidratantes, sobre o 

precursor já carbonizado, com posterior carbonização e ativação. 

 Ativação com H3PO4: envolve a impregnação de agentes desidratantes, sobre o 

precursor cru, com posterior carbonização e ativação. 

Detalhes da metodologia empregada são descritas, de maneira detalhada, nos tópicos a 

seguir. 

 

3.2.1 Ativação com KOH 

 

Em reator tubular horizontal o bagaço de cana-de-açúcar, pré tratado, foi mantido por 

20-30 min à temperatura ambiente sob fluxo de argônio, numa vazão de 240 mL/min, para 

purgar a atmosfera de tratamento e, passado esse tempo, a temperatura foi elevada numa taxa 

de aquecimento de 10°C/min até atingir 400 ºC, permanecendo nessa temperatura por 3 horas, 

obtendo assim o carvão, chamado de Ca. 

Após término do tratamento térmico e resfriamento do reator, o carvão Ca foi 

submetido a duas lavagens, a primeira para retirada de cinzas residuais e a segunda para 

retirada de bioóleo formado durante o processo de pirólise.  
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O material então já carbonizado, lavado e seco foi impregnado com KOH na 

concentração de 2M. A mistura foi mantida sob agitação em temperatura ambiente por 2 horas 

e ao término desse tempo de contato, o material foi filtrado a vácuo e seco em estufa a 100 ºC 

durante 12 h. 

O carvão Ca impregnado foi então ativado no mesmo reator tubular e mesma vazão de 

argônio utilizado no tratamento térmico anterior, porém sob temperatura de 500ºC e tempo de 

residência de 2 horas. Em seguida o material foi lavado para que os poros fossem 

desobstruídos, obtendo assim o carvão ativado A, CaA 

Todos os tratamentos térmicos de pirólise desse trabalho foram realizados no 

Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME) do Departamento de Física 

Teórica e Experimental da UFRN, utilizando um reator horizontal tubular no qual foi 

introduzida uma barquinha de alumina com os materiais, conforme descrito anteriormente e 

representado pelo esquema da Figura 3.3. 

 

 

 
Figura 3.3 – Esquema dos tratamentos térmicos. (1) Gás argônio, (2) Manômetro, (3) 

Amostra, (4) Reator tubular horizontal, (5) borbulhador, (6) bolhômetro. 

 

 

3.2.1.1 Procedimentos de lavagens 

 

Os processos ao qual o bagaço de cana foi submetido até a obtenção do carvão ativado 

CaA são, em ordem do processo em si, carbonização, lavagem para retirada das cinzas, 

lavagem para retirada do bioóleo, impregnação, ativação e lavagem para desobstrução dos 

poros. 

Os procedimentos de lavagens são descritos de forma detalhada nos itens a seguir. 
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 Lavagem para retirada das cinzas 

 

O bagaço já carbonizado, o carvão, foi misturado com a solução de HCl à temperatura 

ambiente e mantida durante 30 min sob agitação, foi filtrado sob vácuo e lavado com água 

destilada quente, entre 70 à 80 ºC, até obter pH próximo a neutro e então levado à estufa a 100 

ºC por 6 horas. 

 

 Lavagem para retirada do bioóleo 

 

O carvão seco, após lavagem para retirada das cinzas, foi misturado primeiramente 

com a solução de Diclorometano, à temperatura ambiente, e mantido durante 30 min sob 

agitação, sendo, em seguida, filtrado com ajuda de uma bomba à vácuo. Todo esse 

procedimento foi realizado 3 vezes. Após as lavagens com Diclorometano, o carvão foi 

lavado com etanol. Nesta etapa a mistura foi agitada em temperatura de 60 ºC, por 30 

minutos, filtrada a vácuo e o pH foi ajustado próximo ao neutro com lavagens sucessivas de 

água destilada. Ao término dos procedimentos de lavagem, o carvão foi seco em estufa na 

temperatura de 100 ºC por 24 horas. 

O carvão lavado nessa etapa foi chamado de Ca. 

 

 Lavagem para desobstrução dos poros 

 

O carvão ativado foi misturado com HCl a 20%, à temperatura de 60 ºC, e mantida 

durante 30 min sob agitação. Em seguida foi filtrado sob vácuo e lavado com água destilada 

quente (100 ºC), até obter pH próximo a neutro e então levado à estufa a 100 ºC por 12 horas. 

Ao fim de todas essas etapas obteve-se o carvão ativado quimicamente com KOH, que 

foi chamado neste trabalho de Carvão Ativado A - CaA. 

Todo o processo de ativação do CaA pode ser observado de maneira esquemática no 

fluxograma da Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Fluxograma para síntese do CaA 
 

 

 

3.2.2 Ativação com H3PO4 

 

A metodologia utilizada nesta etapa foi baseada nos estudos de Chen et al, 2012. 

Primeiramente, o bagaço de cana-de-açúcar foi impregnado com uma solução de 

H3PO4 a 20% na proporção de 2, em relação Ácido/Bagaço, de acordo com a Equação 07, 

sendo mantida sob agitação, em temperatura ambiente, por 2 horas. 

 

𝑟𝑎𝑧𝑎õ 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎çã𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐻3𝑃𝑂4 𝑒𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑔𝑎ç𝑜 
= 2     (07) 

 

Após esse tempo, o material foi filtrado, com ajuda de uma bomba a vácuo, e levado à 

secagem em estufa a 70 ºC por 12 horas. Então foi submetido a tratamento térmico no reator 

tubular apresentado no esquema da Figura 3.8, da seguinte maneira: 20-30 minutos, a 

temperatura ambiente, sob fluxo de argônio, numa vazão de 240 mL/min, para purgar a 

atmosfera de tratamento e, passado esse tempo, a temperatura foi elevada numa taxa de 

aquecimento de 10°C/min até atingir 400 ºC, permanecendo nessa temperatura por 3 horas. 

Em seguida o material foi lavado para retirada de cinza e bioóleo que estavam obstruindo os 
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poros, com a mesma metodologia aplicada para o carvão CaA, obtendo assim o carvão 

ativado B, CaB. 

Todo o processo de ativação do CaB pode ser observado de maneira esquemática no 

fluxograma da Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 – Fluxograma para síntese do CaB 

 

 

3.2.3 Caracterização dos carvões ativados 

 

As técnicas utilizadas para caracterização dos carvões foram Difratometria e 

Fluorescência de Raios X – DRX e FRX, para verificação da estrutura cristalina e composição 

química; respectivamente, Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV, para o estudo 

morfológico, e Volumetria de nitrogênio, para verificar o volume de poros e área específica 

do material preparado. 

Para análises de Difratometria, Espectrometria de Fluorescência de Raios X – DRX e 

FRX, e Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV as metodologias utilizadas foram as 

mesmas aplicadas ao bagaço de cana-de-açúcar descritas respectivamente nos tópicos 3.1.2.4, 

3.1.2.5, e 3.1.2.6, respectivamente. 
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3.2.3.1 Volumetria de Nitrogênio 

 

Essa análise foi utilizada para determinação do volume de poros e área específica dos 

carvões preparados.  

A análise foi realizada no laboratório de combustíveis LACOM / Departamento de 

Química da Universidade Federal da Paraíba/UFPB, no aparelho de marca Bel Japan, modelo 

BELSORP mini II, através de isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio, a temperatura 

de 77 K. As amostras passaram inicialmente por um pré-tratamento a 200 ºC, sob fluxo de 

nitrogênio, por 2 horas, para remoção de possíveis gases adsorvidos na superfície. As medidas 

de área superficial específica foram baseadas nas teorias de Brunauer-Emmett-Teller (BET) 

(Brunauer et al., 1938). O diâmetro médio de poros, o volume e a distribuição de tamanho dos 

poros foram determinados pelo método de Barret-Joyner-Halanda (BJH) (Barret et al., 1951). 

 

3.3 Teste de adsorção 

 

Para os ensaios de adsorção na fase líquida foi utilizado como adsorbato o corante azul 

de metileno (AM) da Merck. Para os testes, 10 mg de CaA e CaB foram colocados em contato 

com 10 mL de soluções de AM nas concentrações de 10, 25, 50 e 100 mg L
-1

 por 24 h à 

temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C) e pH 7,0, conforme mostra a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Início dos testes (a) soluções utilizadas nos testes, (b) solução com carvão CaA e 

(c) solução com carvão CaB. 

 

Ao final de 24 horas, as soluções foram analisadas por meio de um espectrofotômetro 

UV-Vis, marca VARIAN, modelo Cary 50, no laboratório do NUPEG/Departamento de 

Engenharia Química da UFRN, utilizando-se como branco a água, sendo possível conhecer a 

concentração de AM restante na solução. Para tanto, foram preparadas soluções aquosas 

diluídas de concentração de azul de metileno para se obter a curva de calibração da solução de 
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corante, estabelecida para o comprimento de onda 645nm. Esse procedimento foi repetido 

para um melhor resultado dos dados. 

Os valores de concentração no tempo de equilíbrio de adsorção foram obtidos a partir 

dos valores de absorbância no Qmáx, aplicados à equação da reta de calibração. 

Considerando-se os valores de concentração (Ci) no tempo inicial (ti = 0) e concentração (Cf) 

no tempo final (equilíbrio da adsorção), calculou-se a eficiência (porcentagem) da remoção do 

corante, segundo a Equação 8. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝐶𝑖−𝐶𝑓

𝐶𝑖 
∗ 100       (08) 

 

O fator levado em conta nesse trabalho foi a concentração, pois os demais parâmetros 

foram mantidos constantes, garantindo a melhor eficiência. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do bagaço 

 

Por ser um material de origem biológica, o bagaço de cana-de-açúcar tem uma 

composição que varia de acordo com o tipo de solo, período de corte, clima, entre outros, 

sendo imprescindível uma caracterização detalhada dessa biomassa antes de sua utilização. 

 

4.1.1 Determinação do material mineral (cinzas) e teores de fibras 

 

A análise de teor de cinzas e fibras é de grande importância pois através desses 

resultados pode-se prever a quantidade de carvão e subprodutos que serão formados no 

processo de pirólise lenta do bagaço de cana. 

Esses valores, que estão descritos na Tabela 4.1, mostram a quantidade de cada 

composto, no bagaço de cana in natura, em termos de porcentagem em massa. 

 

Tabela 4.1 – Composição química do bagaço de cana-de-açúcar, em termos de fibras e 

cinzas. 

Determinação (%) massa 

Teor de humidade 9,27 

Cinzas 6,63 

Lignina total 15,56 

Celulose 38,84 

Hemicelulose 29,70 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.1, verifica-se que os 

componentes do bagaço de cana e as composições mássicas encontradas são semelhantes 

àqueles descritos na literatura (Canilha et al 2007, Cunha, 1999; Pandey et al., 2000; Aguilar 

et al., 2002; Costa, 2005) e pode ser tomado como base para o presente trabalho. 

Segundo Rocha, Pérez e Cortez, 2004 e Seye et al, 2003, entre outros, o material 

precursor deve possuir alto teor de lignina para que se tenha um bom rendimento de carvão no 

processo de pirólise lenta. O material utilizado no presente trabalho, com 16% de lignina 

atende relativamente bem esse requisito. Um outro fator importante é o teor de cinzas, que 
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deve ser o mais baixo possível. O bagaço utilizado no presente trabalho possui um ótimo 

valor, abaixo de 7%, atendendo bem esse quesito.  

 

4.1.2 Espectrometria de Fluorescência de Raios X – FRX 

 

A Tabela 4.2 mostra a composição química do bagaço de cana de açúcar obtidas pela 

Espectroscopia por Fluorescência de Raios X. 

 

Tabela 4.2 Percentuais da composição química do bagaço de cana. 

 

Elementos (%) 

K2O 23,343 

Fe2O3 22,769 

SiO2 20,649 

CaO 14,468 

Na2O 4,709 

SO3 3,263 

NiO 2,069 

P2O5 2,008 

BaO 1,880 

MnO 1,462 

Al2O3 1,334 

V2O5 1,105 

Cr2O3 0,940 

 

 

A análise dos resultados indica que as percentagens mais representativas foram dos 

óxidos K2O (23,34%), Fe2O3 (22,77%) e o SiO2 (20,65%), totalizando 77,7%. E essas 

quantidades podem estar relacionadas ao solo de cultivo da cana de açúcar utilizada neste 

trabalho. 
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4.1.3 Difratometria de Raios X – DRX 

 

Para investigar a estrutura cristalina do bagaço de cana-de-açúcar, foi realizada a 

análise de difração de raios X. A Figura 4.1 apresenta o difratograma obtido.  

 

 

Figura 4.1 – Difratograma para o bagaço de cana. 
 

A celulose é o único componente, dentre os três principais da biomassa, que apresenta 

estrutura parcialmente cristalina com picos característicos localizados em 2ϴ = 15,8 º, 22,6 º e 

34,3 º. 

Além disso, observa-se a presença de outros picos de difração que podem ser 

atribuídos aos componentes inorgânicos presentes no bagaço de cana-de-açúcar. Como pode 

ser visto na Tabela 4.2, a sílica é um dos constituintes presentes em maior quantidade na 

composição química das cinzas do bagaço e a mesma pode ser identificada no difratograma, 

também na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Principais constituintes do bagaço de cana 

 

De acordo com a Figura 4.2, a sílica é o constituinte presente em maior quantidade na 

composição química das cinzas do bagaço e a mesma pode ser identificada no difratograma 

em 2ϴ = 26,4. 

Os picos menos intensos não puderam ser identificados em razão da não realização da 

análise de composição das cinzas, não podendo, assim, serem determinados com precisão.  

 

4.1.4 Miscroscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

As micrografias obtidas por MEV foram efetuadas visando ampliar as informações de 

caracterização, uma alternativa para avaliar a textura do material. O resultado pode ser 

observado nas imagens da Figura 4.3 
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Figura 4.3 – Microscopia eletrônica de varredura para o bagaço de cana. 

 

Conforme se observa na Figura 4.3, as imagens mostram que o bagaço de cana 

apresenta aspecto fibroso, porém quebradiço e com forma tubular pouco definida. 

 

4.1.5 Termogravimetria 

 

Após análise do bagaço, o primeiro experimento realizado foi o termogravimétrico, 

pois através dele é possível obter uma avaliação do comportamento do material quando for 

submetido ao processo de tratamento térmico, pirólise lenta. O termograma do bagaço foi 

obtido com variação de temperatura entre 25 e 800 ºC sob fluxo de argônio  

Os resultados de perda de massa obtidos para amostra é apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Termograma do bagaço de cana-de-açúcar (Taxa de 10 
o
C/min) 

 

A primeira perda de massa, aproximadamente 5,7%, pode ser observada até 250 ºC e 

corresponde à eliminação de água retida no material. Posteriormente observa-se, entre 250 e 

360 ºC, maior perda de massa, aproximadamente 58,0%, que corresponde à decomposição da 

hemicelulose e à maior parte da celulose. A decomposição da lignina ocorre a partir de 360 

ºC, indicando maior estabilidade de sua estrutura em relação à celulose e a hemicelulose.  

Portanto, somente acima da temperatura de 360 ºC é possível a decomposição da 

lignina e formação do carvão, material interessante para este trabalho. 

Estes valores estão de acordo com os estudos realizados por Seye et al, 2003, Miranda, 

2009, entre outros para o bagaço de cana. 

 

4.2 Carvões ativados 

 

4.2.1 Síntese 

 

Em termos de rendimento, obtiveram-se, em média,cerca de 30% para ambos os 

processos de preparo de carvão ativado efetuados. 

Foi observado que durante a síntese de carvão ativado houve grande perda de massa 

em relação à quantidade inicial do bagaço de cana-de-açúcar. Isso se deve ao processo de 

pirólise, que decompõe o precursor em carvão, gases voláteis e óleo. Devido à formação de 

subprodutos durante a produção de carvão, os processos de lavagens são de grande 

importância, pois nessa etapa o material com os poros obstruídos, sendo por cinzas, óleo ou 
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até mesmo estrutura fraca do próprio carvão são retiradas, aumentando assim o espaço 

disponível, volume de poros, para processos de adsorção. 

Na Figura 4.5 é possível notar a quantidade de óleo produzido por cerca de 1g de 

carvão ativado. 

 

 

Figura 4.5 – Óleo extraído dos carvões durante a lavagem. 

 

Por serem materiais preparados por processos diferentes, os carvões preparados 

apresentam composição e, principalmente, estrutura variada, o que torna imprescindível uma 

caracterização detalhada dos carvões e comparação da morfologia de cada um. 

 

 

4.2.2 Caracterização dos Carvões 

 

4.2.2.1.  Espectrometria de Fluorescência de Raios X – FRX 

 

A Tabela 4.3 mostra a composição química, dos carvões obtida e determinada pela 

Espectroscopia por Fluorescência de Raios X. 
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Tabela 4.3 Percentuais da composição química pela análise de FRX para os carvões. 

 

Elementos (%) em Ca (%) em CaA (%) em CaB 

Cl 34,492 ----- ----- 

SiO2 32,944 58,223 7,066 

CaO 9,118 15,888 1,120 

Fe2O3 8,966 8,748 4,339 

P2O5 5,978 4,210 87,281 

SO3 2,136 3,269 ----- 

K2O 1,999 4,919 ----- 

MgO 1,212 1,930 ----- 

BaO 0,784 ----- ----- 

TiO2 0,691 ----- ----- 

MnO 0,628 1,000 ----- 

Al2O3 0,606 1,007 ----- 

Cr2O3 0,446 0,805 0,195 

 

 

A análise dos resultados indica que há uma grande variação nas percentagens de 

minerais. Porém os óxidos mais representativos são os mesmos para os carvões obtidos, SiO2, 

Fe2O3 e o CaO. Observa-se que no carvão CaB há grande presença de P2O5, que pode ser 

explicado também pela impregnação do bagaço com agente ativante H3PO4. 

Nota-se também uma grande quantidade de cloro presente no carvão Ca, o que se deve 

ao fato de resíduos de HCl permanecerem na amostra mesmo com sucessivas lavagens com 

água durante o processo de lavagem para retirada das cinzas.  

É possível notar ainda que no carvão CaA há uma quantidade significativa do K2O 

quando comparado com os percentuais nos demais carvões, podendo ser justificado pelo 

agente ativante KOH escolhido. 

Em comparação com o bagaço de cana-de-açúcar nota-se que os três compostos mais 

presentes na amostra original continuam a aparecer nos carvões após processo de pirólise e 

lavagens, diferenciando somente em termos de concentração. 
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4.2.2.2- Difratometria de Raios X – DRX 

 

Para investigar a estrutura cristalina dos carvões preparados, foi realizada a análise de 

difração de raios X. Os difratogramas obtidos podem ser observados nas imagens das Figuras 

4.6, 4.7, e 4.8 

 

 

Figura 4.6 – Difratograma para o carvão Ca 
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Figura 4.7 – Difratograma para o carvão CaA 

 

 

Fazendo uma análise nos difratogramas de Ca e CaA, verifica-se a semelhança da 

estrutura para ambos os carvões, porém maior quantidade de estruturas cristalinas presentes 

no Ca. 

Os picos do CaA são característicos a, principalmente, carbono e silício, e também 

ferro e potássio, podendo esses mesmos elementos ser observados em Ca e CaB. 

 

 

Figura 4.8– Difratograma para o carvão CaB 
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Em uma comparação entre os difratogramas dos carvões preparados e o bagaço de 

cana-de-açúcar da Figura 4.1, nota-se que o pico característico da parte orgânica do material, 

celulose, não está mais presente para os carvões, mostrando que esta foi totalmente convertida 

durante o processo de pirólise, em bioóleo, gases voláteis e carvão, material de interesse. 

 

4.2.2.3- Miscroscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

As micrografias obtidas por MEV foram efetuadas visando ampliar as informações de 

caracterização, uma alternativa para avaliar e comparar a textura dos materiais preparados. Os 

resultados podem ser observados nas imagens das Figuras 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12. 

 

 

Figura 4.9 – Microscopia eletrônica de varredura para o carvão Ca. 

 

Conforme se observa na Figura 4.9, as imagens mostram que o carvão Ca apresenta 

estrutura mais organizada que o bagaço in natura, observado na Figura 4.3, da página.65, 

porém foi difícil observar sinais de porosidade. A única imagem encontrada mostrou presença 

de poros com diâmetro elevado, com média de 9,5 µm. 
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Figura 4.10 – Microscopia eletrônica de varredura para o carvão CaA. 

 

Na imagem da Figura 4.10 é possível observar maior presença de poros do que na 

imagem relativa à Ca, porém não com expressão significativa. O agente ativante conseguiu 

ampliação dos poros já existentes, o que é esperado, mas não foi observada a criação de 

outros menores, o que realmente daria características de elevada área específica e volume 

poroso. 

Essa observação, decorrente da análise dessa técnica, pode ser também notada nos 

resultados obtidos pelo método de volumetria de nitrogênio, que será discutida no tópico 

seguinte.  

Já pela microscopia do carvão CaB, na Figura 4.11, é possível observar uma estrutura 

com maior presença de porosidade em relação aos outros carvões. 

A Figura 4.12 mostra a presença de poros com diâmetro variados, com média de 1,5 

µm.a 10 µm. Isso se deve ao fato de que o agente ativante ter o poder de aumentar os poros já 

presentes e produzir novos poros. 
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Figura 4.11 – Microscopia eletrônica de varredura para o carvão CaB. 

 

 

Figura 4.12 – MEV para o carvão CaB, tamanho de poros – ampliação de 1500x. 
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4.2.2.4 Volumetria de Nitrogênio 

 

As isotermas de adsorção de N2 (77K) obtidas com os carvões ativados são mostradas 

na Figura 4.13.  

 

 

Figura 4.13 – Isotermas de adsorção e desorção para CaA e CaB 

 

Pode-se constatar que o carvão ativado CaA apresentou uma isoterma com forma 

aproximadamente do tipo IV, de acordo com a classificação da IUPAC (União Internacional 

de Química Pura e Aplicada), típica de materiais com a presença de mesoporos. Já o carvão 

ativado CaB apresenta uma isoterma aproximadamente do tipo I, típica de materiais 

microporosos. Esses resultados sugerem que, o CaA apresenta área inferior ao CaB, 

confirmado com os resultados obtidos em análise de BET para área específica da Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Propriedades físico-químicas dos carvões preparados. 

Carvão Área Superficial  

Específica Total  

(m
2
·g

-1
) 

Volume Total de Poros  

(cm
3
·g

-1
) 

Diâmetro Médio  

de Poro  

(nm)  

    

CaA 29,8 0,058 7,82 

CaB 510,8 0,359 2,81 

 

O carvão CaB obteve maior área específica, sendo esse resultado esperado devido a 

presença de microporos observada na isoterma de adsorção da Figura 4.13. 

Esses valores, tanto para área específica quanto para volume total de poros, foram 

bastante expressivos quando comparados com os da literatura, podendo ser observados na 

Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 - Valor Máximo, para Área Superficial Específica Total. 

 

Valor Máximo para 

Área Superficial 

Específica Total 

(m2∙g
-1

) 

Autores 

Borba et al 

2009 

Gonçalves et al 

2006 

Jaguaribe et al 

2005 

Chen et al 

2012 

Presente 

trabalho 

862 455 894 1254 510,8 

 

Fazendo comparação com o uso do bagaço de cana, Gonçalves et al (2006) obtiveram 

valores de área específica para carvão ativado que variam entre 247 a 455 m²/g, dependendo 

da relação quantidade de massa bagaço/melaço durante o preparo dos carvões. Borba et al 

(2009) obtiveram resultados de área específica para carvão ativado a partir do bagaço de cana, 

que variaram entre 744 e 862 m²/g. Ambos os autores usaram ativação física para o preparo 

dos carvões. Essa variação dos resultados não se deve somente ao tipo de processo, físico ou 

químico, adotado ou agente ativante utilizado, mas também com a procedência da biomassa e 

as condições em que ela foi cultivada, fatores de sazonalidade tem grande influência no 

material obtido. 

Outra maneira de analisar o material utilizar o método de distribuição de volume de 

poros (em forma de gráficos) pelo método BJH. Nessa metodologia é possível notar o volume 

poroso presentes para cada diâmetro de poros e determinar se o material é meso ou 

microporoso. Na Figura 4.14 é possível observar a faixa de diâmetro com maior incidência de 

poros para os carvões CaA e CaB. 
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Figura 4.14 – Comparação da distribuição de poros entre CaA e CaB 

 

É nítida a diferença de distribuição de poros para os carvões CaA e CaB e explica a 

diferença dos valores para área específica, que está diretamente relacionada com a quantidade 

de microporos dos materiais. No carvão CaA há uma grande faixa de distribuição de poros, 

variando muito o diâmetro entre 2 e 20 nm. Isso mostra que sua estrutura apresenta, em 

média, baixo volume total de poros, o que foi traduzido, numericamente, na Tabela 4.4. Para o 

carvão ativado CaB, nota-se que a maioria dos poros estão distribuídos na faixa de 1 a 4 nm, 

mostrando que o material possui estrutura, em sua maioria, de micro e mesoporosidade.  

 

4.3 Teste de adsorção 

 

Após 24 horas do início dos ensaios, a diferença entre a coloração da solução, 

significando a adsorção do azul de metileno pelos carvões, pode ser notada qualitativamente 

pela Figura 4.15 e os resultados das análises com UV/VIS referentes à concentração restante 

do azul de metileno na solução estão na Tabela 4.6. 

 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

V
o

lu
m

e
 d

e
 p

o
ro

s 
[c

c/
g]

 

Diâmetro de poro [nm] 

BJH dV/d[logD] (Dessorção) 

CaA

CaB



58 
 

 

Figura 4.15 – Coloração da solução de azul de metileno inicial (ao fundo) e final com os 

carvões CaA e CaB, respectivamente da esquerda para direita. (1) Para o teste com AM a 10 

mg/L. (2) Para o teste com AM a 25 mg/L. (3) Para o teste com AM a 50 mg/L. (4) Para o 

teste com AM a 100 mg/L. 

 

Nota-se que o carvão ativo CaB conseguiu adsorver mais o corante azul de metileno 

que o carvão CaA nas diferentes concentrações, o que condiz com os resultados de área 

específica encontrados por volumetria de N2. 

 

4.3.1 Determinando a Eficiência 

 

Para determinação da eficiência do adsorvente na remoção da cor no processo de 

adsorção da solução do corante azul de metileno foram realizadas medidas de absorbância dos 

experimentos nas diferentes concentrações de corante para a mesma concentração de 10 mg 

adsorventes, CaA e CaB, na temperatura ambiente após o período de 24 horas que garante o 

equilíbrio.  

Alíquotas foram retiradas após equilíbrio de adsorção ser atingido e centrifugadas para 

acelerar a decantação. Os valores de absorbância, após a adsorção, foram utilizados para o 

cálculo da concentração da solução a partir da curva de calibração e equação da reta. 

 

Tabela 4.6 – Concentrações de AM nas soluções para os ensaios com CaA e CaB. 

Soluções iniciais 

[mg/L] 

[AM] restante 

para o CaA 

[AM] restante 

para o CaB 

Eficiência de 

remoção (%) CaA 

Eficiência de 

remoção (%) CaB 

10 4,74 2,08 56,91 81 

25 24,04 2,07 7,54 92 

50 46,54 2,07 6,92 95 

100 71,00 2,46 29,00 97 

 

Após atingir o equilíbrio, a remoção de AM pelo CaA teve seu máximo de 29% de 

eficiência de remoção na solução de concentração inicial de 100 mg L
-1

, enquanto no carvão 
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CaB foi superior a 80%. A máxima remoção do AM pelo CaB foi de 97%, quando a 

concentração de AM na solução inicial foi de 100 mg L
-1

.  

O aumento da concentração de 10 mgL
-1

 para 100 mgL
-1

 aumentou a eficiência de 

adsorção para CaB. Isso pode ser explicado pelo fato de que, a baixas concentrações, existiria 

ainda uma grande quantidade de locais disponíveis para que ocorresse a adsorção. Ao 

aumentar a concentração inicial de azul de metileno, haveria mais espécies distribuídas na 

superfície do adsorvente, o que contribui para uma maior formação de ligações químicas na 

superfície. A diminuição da eficiência de adsorção quando a concentração foi maior para o 

CaA se deve ao fato de que, após a saturação, não ocorre mais o processo de adsorção e o 

excesso de soluto pode ter gerado competição (Carvalho et al., 2010; Magriotis et al., 2010; 

Peres et al., 2011). 

Essa diferença de resultados entre CaA e CaB pode estar relacionado ao fato de que os 

microporos apresentam diâmetros de poro que variam de 0,2-2,0 nm e, segundo Barton 1987, 

a molécula do corante catiônico, AM, tem uma secção transversal molecular de 

aproximadamente 0,8 nm. Infere-se que o diâmetro mínimo dos poros de um adsorvente na 

qual esta molécula é acessível seja de 1,3 nm. No entanto este resultado não significa que o 

AM tenha sido adsorvido unicamente pelos microporos, mas também pelos mesoporos. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados apresentados e das discussões realizadas nos capítulos 

anteriores, pode-se concluir que o bagaço de cana-de-açúcar analisado no presente trabalho 

apresentou teor de lignina baixo, o que influencia diretamente o preparo do carvão ativado. 

O rendimento médio de produção dos carvões foi de cerca de 30% em relação à massa 

inicial de bagaço. Foi observado durante a síntese do carvão que as lavagens têm um papel 

fundamental para obtenção de bons resultados para volume poroso, já que esse processo 

desobstrui os poros que antes estavam preenchidos com cinzas e/ou óleo. 

O carvão preparado com H3PO4 apresentou maior área superficial específica (510 

m
2
·g

-1
) com predominância de micro e mesoporos. Esse resultado foi cerca de 17 vezes maior 

que o obtido usando como agente ativante o KOH. 

O estudo com o hidróxido de potássio como ativante revelou baixo valor de área 

específica, podendo ser justificado pelo fato de não haver material desidratante para promover 

criação de poros durante a primeira pirólise. No entanto os resultados obtidos, em relação à 

área específica, se aproximam da faixa de valores encontrados na literatura.  

Essa gama de resultados encontrados em diferentes estudos não se deve somente ao 

tipo de processo, físico ou químico, adotado ou agente ativante utilizado, mas também à 

composição química, principalmente o teor de lignina, presente no precursor utilizado. A 

composição química está ligada diretamente ao solo de cultivo, clima e período de corte, entre 

outros fatores. 

O teste de adsorção se mostrou eficaz para remoção do corante em presença do carvão 

ativado CaB em baixas concentrações, chegando a 97%. 

Diante do exposto conclui-se que o bagaço de cana-de-açúcar apresenta grande 

potencial para a produção de carvão ativado, não só por ser matéria prima disponível em 

abundancia e, consequentemente, apresentar baixo custo de produção, mas também pelo 

grande potencial para uso como adsorvente.  
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