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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
O gerenciamento adequado de resíduos é um
dos maiores desafios da sociedade contemporânea.
A utilização de subprodutos agrícolas como
precursores para o desenvolvimento de produtos de
maior valor agregado, como o carvão ativado, podese apresentar como uma alternativa, visto que os
resíduos biomássicos são abundantes e renováveis.
Além disso, os custos com a disposição dos resíduos
e o impacto sobre o meio ambiente são reduzidos. O
carvão ativado é um material que apresenta vasta
aplicabilidade, dada sua alta capacidade adsortiva.
Dentro desse contexto, este trabalho teve por
objetivo preparar e caracterizar carvões ativados, a
partir da pirólise do bagaço de maçã Gala.
EXPERIMENTAL
O procedimento utilizado para a obtenção dos
carvões ativados encontra-se sumarizado no
fluxograma da Figura 1.

Em seguida, a biomassa foi novamente pirolisada
na presença de ativadores químicos (FeCl2 . 4H2O e
ZnCl2), mantendo-se os mesmos padrões de pirólise dos
carvões sem ativador químico, na temperatura de
700 ºC. Os principais resultados de caracterização
desses carvões encontram-se na Tabela 1.
Análise

Carvão ativado com
FeCl2 . 4H2O

Carvão ativado com
ZnCl2

BET - isotermas de Tipo II ou IV - sólidos
Tipo I - sólidos microadsorção e dessorção não porosos ou mesoporosos
de N2
porosos
BET - área superficial
específica (m²/g)

561,9

1034,1

BET - diâmetro médio
de poros (Å)

18,4

18,3

FT-IR

Perda significativa de diversos grupos
funcionais, principalmente oxigenados

MEV-FEG

Tabela 1 – Principais resultados de caracterização dos carvões ativados

CONCLUSÕES
A caracterização dos carvões ativados evidenciou a
importância na escolha do ativador químico. A ativação
com FeCl2 . 4H2O resultou em um material microporoso,
com área superficial específica relativamente baixa para
um carvão ativado. Por outro lado, a ativação com ZnCl2
foi mais eficaz e favorável à síntese de carvões
ativados, visto que o material obtido apresentou uma
estrutura microporosa de elevada área superficial.
Carvões ativados com essas características apresentam
alta seletividade e podem ser aplicados na adsorção de
gases, por exemplo, representando uma alternativa
promissora em relação ao reaproveitamento de resíduos
sólidos da indústria do suco de maçã.
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