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Resumo 
Neste trabalho foi realizada a síntese de carvão 
ativado/biochar a partir do farelo da casca do pinhão, 
utilizando-se como agentes ativadores o H2SO4 e ZnCl2, 
seguido por caracterização através de análise de BET. 
Para os testes de adsorção, os biochars obtidos foram 
mantidos em soluções de diferentes concentrações de 
azul de metileno (100 a 800 mg L-1), sob agitação por 1 
h. Observou-se que o biochar ativado com H2SO4 teve 
um resultado médio de 85% de adsorção do corante nas 
concentrações testadas, enquanto que o biochar ativado 
com ZnCl2 mostrou-se eficiente somente em baixas 
concentrações. 

Introdução  

O uso de corantes na indústria pode resultar em 
contaminação ambiental, necessitando assim de 
sistemas eficientes para o tratamento de seus efluentes. 
Diante disso, o carvão ativado tem sido amplamente 
utilizado, uma vez que apresenta elevada área 
superficial, sendo assim um ótimo adsorvente. Seu custo 
de produção porém, pode ser alto e por este motivo, o 
emprego de resíduos agroindustriais como material de 
partida tem sido amplamente estudado. Portanto este 
trabalho visa a obtenção e a caracterização de carvão 
ativado/biochar a partir da casca do pinhão, através do 
uso de ativadores químicos (ZnCl2 e H2SO4 concentrado) 
e térmicos. 

Material e Métodos 

Inicialmente, para obtenção da cinza foi pesado uma 
fração do farelo da casca de pinhão e levado à mufla 
numa temperatura de 650° C por 3h obtendo-se um 
rendimento de 70% da queima. Na sequência as cinzas 
sofreram ativação química com H2SO4 e ZnCl2. Para a 
ativação com o H2SO4 pesou-se uma fração da cinza 
obtida adicionando-se a ela o ácido na proporção de  
1:5 m/v, e após 10 min sob agitação, água. O sistema foi 
mantido sob agitação por 2h à 100°C, e após filtração e 
secagem, obteve-se o biochar. Este material foi então 
submetido a uma segunda pirólise para ativação térmica 
em mufla a uma temperatura de 800°C por 3 h 
(rendimentos finais de 85%), finalizado este tratamento 
realizou-se as análises de BET. Na ativação com ZnCl2, 
a uma fração da cinza adicionou-se o cloreto de zinco na 
proporção de 1:1 m/m, mantendo-se em estufa por 24h a 
110°C, seguindo para tratamento térmico em mufla na 
temperatura de 500 °C por 3 h. O biochar obtido foi 
lavado com HCl/H2O na proporção de 1:1 v/v, seguido de 
filtração e secagem em dessecador (rendimento final de 
85%). Para os ensaios de adsorção utilizou-se ambos os 
carvões ativados obtidos e um carvão comercial 
(dinâmica) para fins de comparação. Para tanto, utilizou-
se cerca de 0,1 g do carvão/biochar ativado, sendo 
mantido em contato com uma solução de 25 mL de azul 

de metileno em concentrações variadas (100 a 800 mg  
L-1) por 1 h, à temperatura ambiente e sob agitação 
magnética, e posteriormente centrifugadas e levadas 
para leitura em espectrofotometro UV-vis em 665 nm.  

Resultados e Discussão 

O resultado da análise de BET do biochar de H2SO4 
mostrou uma área superficial de 747,968 m²g-1 bem 
superior ao observado para o carvão comercial (493,524 
m2g-1). Os resultados de adsorção do corante azul de 
metileno pelo biochar ativado com H2SO4 revelaram uma 
alta capacidade adsortiva, superior a 85% em todas as 
concentrações testadas, e quando comparada aos 
resultados observados para o carvão ativado comercial, 
observa-se resultados semelhantes. Enquanto que para 
o biochar ativado com ZnCl2, os ensaios de adsorção 

apresentaram elevados valores de adsorção para o 
corante especialmente em baixas concentrações. 
Acredita-se que sejam necessários tratamentos 
adicionais para melhorar a capacidade adsortiva deste 
material. Os ensaios de BET, adsorção e dessorção 
ainda deverão ser finalizados, uma que vez que as 
atividades na universidade sejam retomadas pós 
quarentena. 

Tabela 1: Resultados obtidos dos ensaios de adsorção do corante 
azul de metileno em biochar com H2SO4, ZnCl2 e carvão ativado 
comercial 

Conclusão  
Os resultados apresentados para o biochar ativado com 

H2SO4 indicaram um alto potencial adsortivo para o 

corante azul de metileno, enquanto que para o biochar 

de ZnCl2 é necessário buscar novos meios para 

melhorá-lo. 
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Concentração de 
azul de metileno 

(mg mL-1) 

% Remoção 
 (biochar 
H2SO4) 

% Remoção  
(carvão 

commercial) 

% Remoção 
 (biochar 

ZnCl2) 

100  90,80 90,87 90,65 

200  89,15 89,15 73,02 

300  88,31 89,46 50,87 

400  86,87 90,70 46,37 

500 87,13 90,64 -- 

600 85,51 89,43 -- 

700 85,69 84,79 -- 

800 86,07 -- -- 
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