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Introdução	

O	desenvolvimento	de	materiais	de	carbono	continua	a	ser,	na	atualidade,	uma	das	
áreas	 de	 grande	 interesse	 junto	 das	 comunidades	 científica	 e	 industrial	 [1].	 Especial	
atenção	 é	 dada	 à	 valorização	 de	 resíduos	 da	 indústria,	 de	 baixo	 valor	 económico,	
tentando	 desta	 forma	 resolver	 problemas	 de	 gestão	 de	 grandes	 quantidades	 de	
desperdícios	[2].	De	especial	relevo	destacamos	os	resíduos	potencialmente	perigosos,	
segundo	os	dados	da	FAO	–	Food	and	Agriculture	Organization	das	Nações	Unidas	[3].	

O	desenvolvimento	de	novos	materiais	para	a	indústria	do	mobiliário,	substitutos	da	
madeira,	tem	gerado	uma	enorme	diversidade	de	produtos	mas	também	de	resíduos.	
Os	 mais	 comuns	 no	 mercado	 são	 os	 materiais	 compósitos,	 entre	 eles	 o	 PB	 –	
ParticleBoard	e	o	MDF	–	Medium	Density	Fibreboard,	os	quais	registam	um	aumento	
de	consumo	na	Europa	de	1,3%	e	4,3%,	respetivamente,	mesmo	em	período	de	crise	
económica	como	a	que	estamos	a	atravessar	[3].	

O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	o	estudo	do	potencial	destes	resíduos	para	
a	produção	de	carvões	ativados	(CA)	em	formas	monolíticas,	gerando	um	produto	com	
um	 elevado	 valor	 acrescentado	 e	 com	 características	 inovadoras	 para	 a	 posterior	
aplicação	em	processos	de	adsorção.	

	
Materiais	e	Métodos	

Os	 precursores	 destinados	 à	 produção	 de	 carvões	 ativados	 foram	modelados	 de	
acordo	 com	 a	 Fig.	 1	 por	 forma	 a	 obter	 estruturas	 mecanicamente	 estáveis,	
maximizando	a	área	externa	disponível.	

	

	 	
	

Fig.	1.	Modelo	dos	monólitos	produzidos,	dimensionamento	e	renderização	3D.	
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Os	 materiais	 adsorventes	 foram	 produzidos	 por	 ativação	 física	 com	 dióxido	 de	
carbono,	 num	 forno	 tubular	 horizontal,	 à	 temperatura	 final	 de	 1073	 K,	 variando	 o	
tempo	de	ativação	por	forma	a	obter	CA	com	estruturas	porosas	distintas.	

As	propriedades	físicas	e	químicas	de	cada	uma	das	amostras	foram	determinadas	
recorrendo	 às	 técnicas	 mais	 comuns	 para	 os	 materiais	 em	 questão,	 entre	 elas,	
adsorção	 de	 N2	 a	 77	 K,	 difração	 de	 raios	 X,	 espectroscopia	 de	 infravermelho	 com	
transformadas	de	Fourrier,	análise	elementar	CHNS-O,	ponto	de	carga	zero	pcz	e	teor	
de	cinzas.	
	
Resultados	e	Discussão	

As	amostras	produzidas	mantiveram	a	forma	do	precursor,	com	um	decréscimo	de	
volume	 e	massa,	 característico	 do	 processo	 de	 ativação,	mas	mantendo,	 em	 grande	
parte,	a	integridade	física	e	mecânica.	

É	possível	concluir	que	o	aumento	do	grau	de	queima	dos	materiais	se	traduz	num	
aumento	de	 toda	a	estrutura	porosa	dos	adsorventes,	atingindo	valores	máximos	de	
área	aparente	BET	de	1259	e	1349	m2g-1,	para	CA	preparados	a	partir	de	MDF	e	PB,	
respetivamente.	 Os	 resultados	 de	 análise	 elementar	 são	 característicos	 de	materiais	
produzidos	 a	 partir	 de	 precursores	 lenhocelulósicos,	 sendo	 notado	 um	 aumento	 do	
teor	 de	 carbono	 com	 o	 processo	 de	 ativação,	 enquanto	 os	 teores	 dos	 restantes	
heteroátomos	 diminuem	 com	 este	 processo.	 Verificou-se	 ainda	 um	 aumento	 da	
percentagem	de	cinzas	e	do	pcz	em	função	do	grau	de	queima	nos	CA	de	MDF	e	PB.		

Os	materiais	produzidos	na	 forma	de	monólitos	demonstram	qualidades	bastante	
interessantes	 para	 aplicações	 no	 domínio	 da	 adsorção	 em	 fase	 gasosa	 e	 líquida,	 na	
linha	dos	preparados	na	forma	de	pó	[4].	
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