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Introdução 

Atualmente tem-se observado uma intensa 

discussão tanto na academia quanto no setor 

produtivo a respeito do aproveitamento sustentável 

da biomassa e dos recursos naturais. Materiais a 

base de carbono (fulerenos, nanotubos e grafenos) 

têm sido amplamente estudados, dadas suas 

propriedades singulares. Contudo, as matérias-

primas utilizadas para a produção em grande escala 

destes materiais não são renováveis. Neste 

contexto, é importante buscar a produção de novos 

materiais a base de carbono, assim como, buscar 

por novas metodologias de preparação, onde 

podem ser utilizadas fontes renováveis (biomassa) 

como matérias-primas[1]. Neste trabalho foi utilizada 

a metodologia de carbonização hidrotérmica para a 

preparação (hidro)carbonos porosos funcionais 

(HCPF) a partir da quitosana (obtida de quitina 

extraída da casca de camarão). Tal técnica é 

ambientalmente adequada e de baixo custo. 

Resultados e Discussão 

As preparações dos HCPF foram realizadas em 

meio aquoso utilizando-se um reator fechado 

(autoclave), avaliando-se os parâmetros reacionais 

tempo (de 06 a 48 h) e temperatura (de 140 a 180 
o
C). Os difratogramas dos sólidos obtidos (Fig. 1a) 

mostram um pico largo centrado em 

aproximadamente 2θ = 21
0
, sugerindo uma fase de 

carbono de baixa cristalinidade. A análise elementar 

CHN mostrou um aumento da massa de carbono 

(15 %) e uma redução do teor de hidrogênio (2 %), 

se comparado ao material de partida quitosana, 

indicando uma reação de desidratação 

(carbonização) da matéria-prima. Corroborando com 

estes resultados, os espectros no infravermelho 

apontam uma redução da intensidade dos 

estiramentos referentes aos grupos CH2 e CH3 

(2800-3000 cm
-1

). Adicionalmente, nos sólidos 

produzidos observam-se bandas relacionadas ao 

estiramento C=C (1560 cm
-1

). Ainda foi possível 

observar nos espectros FTIR modos vibracionais 

relacionados aos grupos amina, amida, hidroxila e 

carboxila, sugerindo a formação de núcleo 

hidrofóbico (rico em carbono), porém contendo uma 

superfície hidrofílica. 
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Figura 1.(a) DRX e (b) FTIR dos HCPF. 

Os HCPF obtidos são mesoporos (diâmetro médio 

de poro de ~4,5 nm) e valor da área superficial 

(BET) reduzindo (no intervalo de 290 a 130 m
2
/g) 

em função do aumento da temperatura e do tempo 

de reação.  

A morfologia HCPF foi avaliada por microscopia 

eletrônica de varredura (SEM) (Fig. 2), revelando 

que o carbono hidrotérmico é formado por placas 

irregulares, sendo que tais placas são formadas por 

“fibras” e estas fibras são constituídas por 

aglomerados de nanopartículas. 

 
Figura 2. Imagens SEM do HCPF obtido a 160 ºC/ 48 h. 

Conclusões 

Utilizando-se a biomassa (quitosana) como 

material partida (renovável) e a técnica de 

carbonização hidrotérmica foi possível preparar 

(hidro)carbonos porosos funcionais com elevada 

área superficial e com distribuição uniforme de 

poros, o que possibilitará sua aplicação em nas 

áreas como catálise e meio ambiente. 
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