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Introdução 

O carvão ativado possui diversas aplicações devido 

às suas características físicas e químicas, que 

podem ser controladas durante a sua preparação. 

Neste trabalho, estudou-se o efeito da temperatura 

de carbonização/ativação sobre as propriedades dos 

carvões ativados, obtidos a partir do mesocarpo de 

coco verde. Foram obtidas duas amostras usando 

razão biomassa/cloreto férrico (agente ativador)=2:1. 

Os sólidos foram carbonizados e ativados a 600 e 

800°C, sob fluxo de N2, por 1 h. Os carvões foram 

caracterizados por difração de raios X, medida da 

área superficial específica e porosidade, 

espectroscopia no infravermelho com transformada 

de Fourier (FTIR) e espectroscopia fotoeletrônica de 

raios X (XPS) 

Resultados e Discussão 

Os carvões obtidos apresentaram propriedades 

texturais distintas, que variaram com a temperatura 

de carbonização/ativação. Foram obtidas isotermas 

do Tipo II típicas de materiais micro e mesoporosos, 

com laços de histerese do tipo H4, indicando a 

presença de mesoporos. A amostra calcinada a 800 
o
C apresentou a área superficial específica e 

volumes de micro e mesoporos mais elevados 

(Tabela 1). Os espectros de FTIR mostraram uma 

banda em 3400 cm
-1

 (estiramento vibracional do 

grupo O-H dos grupos fenólicos e carboxílicos) [1], 

outra em 1617 cm
-1

 (estiramento vibracional da 

quinona na superfície) e outra em 1380 cm
-1

 

(vibrações de deformação O-H de grupos fenólicos 

[2]. Os espectros de XPS do C1s mostraram picos 

em 284,6 eV (carbono no anel aromático), em 286,4 

eV (C-O em álcoois, éteres e fenóis e C-OH dos 

grupos enólicos) e em 287 eV (CO de grupos 

carboxílicos e quinônicos). A amostra tratada a 800 
o
C mostrou um pico em 288 eV (grupos COO de 

ácidos carboxílicos e ésteres). O espectro O1s 

mostrou três picos: (i) em 533,6 eV (oxigênio ligado 

a carbono do anel aromático); (ii) em 532,0 eV 

(oxigênio duplamente ligado ao carbono, CO) e (iii) 

em 530,4 eV (óxidos metálicos, como  Fe2O3) [3]. A 

linha Fe 2p mostrou um pico em 711 eV (Fe3O4 e 

uma estrutura satélite em 714 eV é associada a 

cátions Fe
2+

[4].  

 
Tabela 1. Propriedades texturais dos carvões 
ativados. 

 

Conclusões 

O uso de diferentes temperaturas de carbonização/ 

ativação levou à formação de carvões ativados com 

diferentes propriedades texturais e com superfícies 

com diferentes quantidades de grupos funcionais.  O 

carvão obtido a 800 °C apresentou a área superficial 

específica mais elevada e a maior quantidade de 

grupos funcionais na superfície, sendo o mais 

promissor para aplicações catalíticas.  
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CAFe-600 460 0,172 0, 041   

CAFe-800 489 0,186 0, 054 


