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Introdução 

O Brasil tem sido um país pioneiro na área de 

biocombustíveis e energia renovável, liderando os 

esforços no sentido deste desenvolvimento como a 

exemplo da transesterificação de óleos vegetais e, 

mais atualmente, do aproveitamento da biomassa. 

A gaseificação ou pirólise de biomassa gera uma 

mistura de gases combustíveis (CO, H2, CH4, etc), 

uma mistura líquida rica em compostos oxigenados 

(bio-óleo) e um resíduo sólido denominado biochar, 

constituído principalmente de resíduos carbonáceos 

e cinzas (carvões). A utilização do biochar como 

fertilizantes, adsorventes, catalisadores e etc. 

valorizaria ainda mais o uso da biomassa como 

alternativa energética ambientalmente amigável. 

Neste trabalho, carvões derivados de celulose 

foram preparados como materiais modelo no 

desenvolvimento de catalisadores ácidos baseados 

no biochar, que tem potencialidade para serem 

aplicados na desidratação do glicerol a acroleína em 

fase gasosa. 

Resultados e Discussão 

Os carvões derivados de celulose foram 

sintetizados utilizando o método de Lou et al.
1
, 

variando a temperatura de carbonização de 300°C a 

500°C. Os materiais foram carbonizados por 19 h na 

temperatura desejada sob fluxo de N2 (50 mL.min
-1

) 

e, em seguida, submetidos a sulfonação por 15 h. A 

identificação das amostras é mostrada na Figura 1. 

 

Tabela 1. Condições de preparação de carvões 

derivado de celulose. 

 

Amostra T (°C) Não-sulfonada Sulfonada 

PB09 300 .00 .01 

PB10 350 .00 .01 

PB11 400 .00 .01 

PB12 450 .00 .01 

PB13 500 .00 .01 

 

Os carvões foram caracterizados por DRX, FTIR, 

TG/DTG. Os difratogramas das amostras 

apresentam perfil amorfo após o tratamento térmico 

e sulfonação.  

Os espectros no infravermelho (Figura 1) 

revelaram uma banda bastante larga (3670-2850 

cm
-1

) correspondente a grupos O-H. O grupo C=O 

aparece em 1708 cm
-1

, que pode ser devido a 

carbonilas ou carboxilas superficiais. Além disso, os 

grupos sulfônicos possuem bandas de estiramento 

assimétrico e simétrico de S=O entre 1250-1150 cm
-

1
 e 1100–1000 cm

-1
, respectivamente. Os espectros 

estão em bom acordo com a literatura e confirmam 

a sulfonação das amostras. 

Figura 1. Espectros infravermelhos das amostras de 

carvão derivadas de celulose, por carbonização a 

350°C, antes e após sulfonação. 

 

Os resultados de TG sugerem que a estabilidade 

à degradação térmica diminui com o aumento da 

temperatura de carbonização. Por outro lado, o 

processo de sulfonação aumenta a estabilidade à 

degradação térmica. 

Conclusões 

Carvões derivados de celulose foram preparados 

por carbonização em temperaturas variadas e 

submetidos à sulfonação. A presença de grupos 

sulfônicos foi confirmada por FTIR e os resultados 

de TG sugerem que a estabilidade térmica aumenta 

com o processo de sulfonação. 
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