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Introdução 

 A biomassa é considerada uma importante 
fonte de energia, já que pode ser a melhor 
alternativa para substituir os combustíveis fósseis 
convencionais

1
. Durante a pirólise da biomassa, esta 

é convertida em combustíveis densos em energia 
como o bio-óleo, gases não-condensáveis e bio-
carvão

2
. O bio-carvão é um sub-produto que pode 

agregar valor ao processo operacional da pirólise, 
podendo ser queimado, gaseificado e ativado para 
diversas aplicações.  
 Neste trabalho foram estudadas diferentes 
condições de ativação física e química do bio-
carvão. Os testes de ativação foram realizados com 
o objetivo de aumentar a área superficial do bio-
carvão para potenciais aplicações tecnológicas 
como adsorventes e suporte de catalisadores. 

Resultados e Discussão 

O bio-carvão foi obtido a partir da pirólise de 
serragem e palha de cana de açúcar e caracterizado 
por diferentes técnicas como MEV, TG/DTA, IV, 
Raman e Medida de Área Superficial BET. As 
caracterizações mostraram a morfologia do material, 
a presença de grupos oxigenados superficiais como 
carboxilas, a presença de carbono amorfo e grafítico 
e uma área superficial no valor de 1 m

2
/g.  

Os testes de ativação física com CO2 foram 
realizados a 500, 600 e 750ºC, com 500 mg de bio-
carvão e um fluxo de 100 mL min

-1
 de CO2 a  5ºC 

min
-1

. Foram preparados quatro materiais, 
nomeados de acordo com a temperatura a que 
foram submetidos. Para os testes de ativação 
química com KOH, este foi mecanicamente 
impregnado ao bio-carvão em três proporções em 
massa bio-carvão:KOH, 1:1, 1:2 e 1:3. A mistura foi 
colocada em um tubo de vidro sob fluxo de N2 de 50 
mL min

-1
 a 10ºC min

-1
 até 500ºC, por duas horas.  

A Figura 1 mostra os valores de área 
superficial encontrados para os materiais após as 
ativações. Observa-se em todos os casos um 
aumento da área superficial com relação ao bio-
carvão de partida. Em (a), observa-se que tanto o 
aumento da temperatura quanto o tempo de 
ativação aumentam a área superficial dos materiais. 
Já em (b) é possível observar que a melhor 
condição de ativação com KOH foi encontrada para 
a proporção em massa igual a 1:2.  Este material 

apresentou uma surpreendente elevada área 
superficial (2490 m

2
/g), além de alto número de 

microporos com relação ao número de mesoporos. 
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Figura 1. Valores de área superficial dos materiais 
após ativação com CO2 (a) e com KOH (b). 

Conclusões 

A ativação química com KOH mostrou-se mais 

eficiente (maior valor de área). Observou-se que as 

ativações favorecem a formação de material 

microporoso. Os materiais estão sendo testados na 

adsorção de corantes, metais pesados e como 

suporte de catalisadores em reações catalíticas. 
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