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Sinopse: 

Estudou-se as características químicas e físicas de três biocarvões 

produzidos com três biomassas diferentes. Aspectos como pH, 

eletronegatividade, potencial zeta, macro e micronutrientes foram avaliados. 

 

Palavras-chave: Biomassa, aproveitamento, condicionador de solo 
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RESUMO 

O biocarvão é um material que vem sendo amplamente difundido como condicionador do solo 

e no uso associados aos fertilizantes. A matéria-prima e temperatura usadas na sua produção 

interferem diretamente em características como eletronegatividade, pH e quantidade de poros. 

Assim este trabalho teve como objetivo caracterizar três tipos de biocarvões produzidos a partir 

de caroço de açaí, colmo de bambu e da casca das sementes da castanha-do-Brasil. As matérias-

primas foram secas, trituradas, peneiradas e submetidas a três temperaturas 300ºC, 500ºC e 

700ºC em forno mufla no tempo de residência de 2h. A caracterização foi feita por 

espectroscopia RAMAN, microscopia de varredura eletrônica (MEV), potencial zeta, 

rendimento e determinação de nutrientes. Aos valores encontrados foi aplicada a análise de 

variância (ANOVA), e quando houve significância, foi aplicado o teste de Tukey (p < 0,05). 

Os biocarvões produzidos a partir de castanha apresentam o maior rendimento e o pH mais 

básico. O biocarvão de bambu apresentou os valores mais eletronegativos dentre as amostras 

avaliadas e teor de 3% de K na temperatura de 700°C. Todos biocarvões apresentaram uma 

estrutura desordenada, com pH alcalino e com superfície eletronegativa.  

 

Palavras chave: Amazônia; Rejeito; Agroindústria. 
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ABSTRACT 

Biochar is a material that has been widely used as a soil conditioner and in the use associated 

with fertilizers. The raw material and temperature used in its production directly interfere with 

characteristics such as electronegativity, pH and pore quantity. Thus, this work aimed to 

characterize three types of biochar produced from açaí stone, bamboo stalk and Brazil nut seeds. 

The raw materials were dried, crushed, sieved and submitted to three temperatures of 300ºC, 

500ºC and 700ºC in a muffle furnace in the residence time of 2h. The characterization was done 

by RAMAN spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), zeta potential, yield and 

nutrient determination. The variance analysis (ANOVA) was applied to the values found, and 

when there was significance, the Tukey test was applied (p <0.05). Biochars produced from 

nuts have the highest yield and the most basic pH. Bamboo biochar showed the most 

electronegative values among the evaluated samples and 3% K content at 700 ° C. All biochar 

presented a disorganized structure, with alkaline pH and electronegative surface. 

 

Keywords: Amazon; Waste; Agroindustry. 
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1. INTRODUÇÃO  

O biocarvão é um condicionador de solo feito, geralmente de biomassa vegetal 

parcialmente pirolisada em baixas temperaturas sem a presença de oxigênio ou em baixas 

concentrações (Lehman e Joseph, 2009; Bird et al., 2014), produzido para ser incorporado ao 

solo a fim de melhorar suas características, sequestrar carbono e aumentar a filtração da água 

(Lehmann e Joseph, 2009).   

A sua produção é inspirada no carvão das Terras Preta de Índio (TPIs) (Novotny et al., 

2015) que são solos escuros, que apresentam material cerâmico, ossadas e carvão pirogênico. 

Foram formadas pela ocupação humana durante o período pré-colombiano (Jorio et al., 2012).   

As TPIs possuem altas concentrações de fósforo, cálcio, magnésio e manganês e o pH 

é mais alto que os dos solos adjacentes. Possuem boa estrutura e níveis de saturação de bases 

bons para agricultura (Woods, 2003). As investigações sobre as propriedades deste solo 

apontaram, que na sua maioria, são resultado da presença do carvão pirogênico oriundo da 

queima de matéria orgânica, como restos vegetais e animais (Falcão et al., 2019).  

O carvão da TPI possui um núcleo grafítico, puramente carbonáceo e tomado de 

nanoporos que aprisionam nutrientes e a superfície externa é altamente reativa, desta forma 

contribuem ativamente para a elevada CTC desses solos. Na tentativa de recriar as propriedades 

do carvão pirogênico das TPIs chegou-se no biocarvão (Jorio et al., 2012). 

Atualmente o uso mais difundido do biocarvão é o sequestro de carbono do ambiente e 

a sua produção como uma alternativa de geração de bioenergia com saldo negativo nas emissões 

de carbono (Lehman, 2007). Na área agrícola o biocarvão vem sendo usado como 

condicionador do solo e pela capacidade de reter água e nutrientes essenciais (Morales et al., 

2013; Trazzi et al., 2016). 

Para produção do biocarvão geralmente são usados resíduos agrícolas e/ou 

agroindustriais (Pereira et al., 2016; Souza et al., 2019) tendo como efeito direto a mitigação de 

danos ambientais, já que muitos destes resíduos não possuem destinação adequada (Nogueira e 

Lora, 2013) como o caroço do açaí (Santos et al. 2018) e os resíduos do beneficiamento da 

castanha-do-Brasil (Ferreira et al. 2016).  

Outros fatores de grande destaque na produção do biocarvão são as variedades de formas 

na quais é possível produzi-lo como a pirólise, torrefação, gaseificação (Kambo e Dutta, 2015; 

Qambrani et al., 2017) e a grande variedade de resíduos orgânicos, de origem animal ou vegetal, 



14 
 

que podem ser utilizados, como o lodo de esgoto, rejeito de suínos, cascas de diferentes grãos, 

etc (Rajkovich et al., 2012; Fang et al., 2013; Hale et al., 2013).  

Para utilizar um biocarvão de forma adequada é necessário caracterizá-lo (Souza, 2019). 

A matéria prima e a temperatura influenciam diretamente nas propriedades que este produto 

apresenta e nas implicações para seu uso. Biocarvões feitos do mesmo material podem ter 

diferenças significativas em sua estrutura e composição química (Cantrell et al., 2011).  

Os resíduos utilizados neste trabalho são facilmente encontrados no Amazonas e a 

produção de biocarvão pode se tornar uma alternativa de utilização para esses materiais. Assim, 

tanto a caracterização das propriedades químicas quanto das propriedades físicas é necessária 

para indicar seu melhor uso. 

Desta a forma a presente trabalho caracterizou três biocarvões produzidos em 

laboratório utilizando três fontes diferentes de matéria prima (açaí, bambu e castanha-do-

Brasil), submetidas a três diferentes temperaturas de pirólise (300ºC, 500ºC e 700ºC). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Biocarvão 

O biocarvão é um material estritamente carbonáceo produzido a partir de biomassa 

provenientes de resíduos vegetais e animais (Joseph e Lehman 2009; Benites et al., 2010; Ok 

et al., 2015). Possui uma superfície externa e interna porosa, com grupos funcionais de oxigênio 

e superfícies aromáticas (Hale et al., 2013). 

2.2. Por que o biocarvão?  

O biocarvão é um material como uma grande variedade de usos. Na agricultura é usado 

principalmente pela sua capacidade de sorver nutrientes essenciais, principalmente o fósforo 

(Morales et al. 2013; Trazzi et al., 2016) e o nitrogênio (Hale, 2013; Gai et al., 2014). Serve 

como substrato para mudas e na mitigação de gases de efeito estufa (Souchie et al., 2011; 

Mohammadi et al., 2016).  

De todas as suas utilidades, o sequestro de carbono (Rezende et al. 2011; Qambrani et 

al. 2017), foi o que mais trouxe visibilidade para as pesquisas com este material. Para Lehmann 

(2007) o biocarvão é o material mais indicado para sequestrar o carbono da biomassa por ser 

resistente à degradação e por se manter estável no solo por centenas ou até milhares de anos. 

Segundo Kamman et al. (2017) os biocarvões também são efetivos no sequestro de óxido 

nitroso e do metano que são muito mais prejudiciais que o dióxido de carbono. 

Segundo Zimmerman et al. (2011) em seu estudo sobre mineralização de carbono em 

biocarvões, as discrepâncias entre os estudos com resultados negativos ou positivos são 

resultantes das influências dos tipos de solos, do biocarvão e do tempo que foram analisados e 

que estes fatores atuam significativamente sobre as características sendo responsáveis por tanta 

variação. 

O Brasil sempre foi líder mundial nos programas para a redução de emissão dos gases 

estufa (Brasil, 2012), porém a cada ano as emissões vêm aumentando (Brandão Jr et al.; Piatto 

et al., 2018). O biocarvão pode ser usado como mais uma das ferramentas empregadas para este 

fim. 

Do ponto de vista agrícola e regional os solos da região Amazônica na sua maioria 

possuem baixa fertilidade (Sombroek, 1966; Rodrigues, 1996). Assim o uso do biocarvão é 

uma alternativa para os produtores que desejam aumentar sua produção ou pelo menos cortar 

custos com insumos, principalmente fertilizantes fosfatados.  
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Os maiores ganhos causados pela aplicação de biocarvão em solos para o aumento de 

produtividade foram observados em solos ácidos ou neutros e o aumento da retenção de água é 

o principal benefício observado (Jeffery et al., 2011). 

2.3. Propriedades de um biocarvão 

A retenção e posterior liberação, de forma gradativa, de nutrientes são propriedades 

extremamente importantes que o biocarvão possui (Hale, 2013). Essas propriedades estão 

diretamente relacionadas com a sua estrutura porosa e grande área superficial.  

A capacidade de reter ou não minerais, depende da matéria prima usada na produção do 

biocarvão e do tipo de nutriente (Yao et al., 2002). Rajkovich et al. (2012) encontraram 

resultados que sustentam que o tipo de biocarvão influencia essas interações.  

2.4. A temperatura e a influência nas propriedades  

A temperatura tem um papel fundamental na utilização de um biocarvão, modificando 

suas características químicas e físicas. Hossain et al. (2011) demonstraram que o biocarvão 

quando submetido a temperaturas crescentes (300ºC até 700ºC) teve uma redução do 

rendimento e uma variação no pH sendo aqueles feitos em temperaturas mais baixas com pH 

ácido e os de temperaturas mais altas com pH mais básico. Além de haver um aumento na 

quantidade de macro e micronutrientes.  

2.5. Matérias primas na produção de biocarvão 

O biocarvão pode ser feito de uma grande variedade de matérias primas que podem ser 

oriundas das mais diversas atividades. A biomassa de origem vegetal é a mais usada para esse 

fim (Fang et al., 2013; Hale et al., 2013) mas rejeitos de animais e de esgoto também podem 

ser utilizados para produção (Rajkovich et al., 2012). 

2.5.1. As biomassas escolhidas 

O principal produto do açaí (Euterpe oleracea) é o fruto e do seu processamento cerca 

de 80% são resíduos, na forma de caroço, sem utilização definida e, portanto, são descartados 

gerando problemas ambientais (Farinas et al., 2009) já que grande parte deste material é 

despejado em cursos d`água, lixões a céu aberto ou nas proximidades dos estabelecimentos 

onde ocorre a despolpa (Monteiro et al., 2017). 

O biocarvão do caroço de açaí apresenta características ideais para ser usado para 

descontaminação de poluentes ou sequestro de carbono por ser amorfo e possuir muitos poros 

(Castro et al., 2017). Os usos mais frequentes para o caroço são na produção de substratos ou 
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remediação de descarte de resíduos (Farinas et al., 2009). Barbosa e Couceiro (2014) avaliando 

carvão ativado de açaí com a técnica de FTIR encontraram metila, metileno, grupos ésteres, 

anidrido e lactona. Bentes (2017) também encontrou vários grupos funcionais como fenóis, 

cetonas e aldeídos. 

A espécie Bambusa vulgaris se caracteriza por seu porte médio a grande, colmos de 

diâmetro entre 5 e 10 cm com uma altura de 20 m, não são retos e possuem os entrenós curvos. 

Esta espécie é usada na construção civil, arquitetura, artesanato, móveis (Akinlab et al., 2017). 

O bambu é muito interessante para fabricação de biocarvão por suas propriedades físicas e alto 

teor de carbono na sua composição (Hernández-Mena et al., 2014). Segundo Oliveira (2012) o 

biocarvão de bambu proporcionou aumento do fosfato natural aplicado em cultivos de feijão-

caupi e milho em Latossolo Amarelo. 

A castanha-do-Brasil ou castanha-do-Pará é uma planta da família das Lecythidaceae, 

de grande porte, encontrada na Amazônia, localizando-se as maiores concentrações na porção 

brasileira (Müller et al., 1995). Os principais resíduos da sua cadeia produtiva são o ouriço (o 

fruto da castanheira) e as cascas. Cada tonelada de castanha limpa gera 1,4 toneladas de 

biomassa (Dias et al. 2012). No ano de 2019 a produção no Estado do Amazonas, maior 

produtor, foi de 12.182 toneladas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2019) 

que, portanto, geram 17.055 toneladas de resíduos. 

Damaceno (2017) demonstrou que o biocarvão de resíduo de castanha promoveu melhor 

qualidade de mudas graças ao efeito residual da adubação fosfatada. O biocarvão da castanha 

também pode ser usado na imobilização de metais pesados oriundos da atividade de mineração 

(Souza et al., 2019). Ademais, são poucos estudos realizados com a produção de biocarvão de 

biomassas oriundas de plantas amazônicas.  

2.6 Técnicas de caracterização 

2.6.1. Espectroscopia Raman 

 A espectroscopia Raman é um tipo de espectroscopia vibracional que faz uso do 

efeito do espalhamento Raman para caracterizar as moléculas do material analisado. É uma 

técnica simples e não destrutiva muito usada em materiais carbonáceos (Larkin, 2018).  

2.6.2. Análise de microscopia eletrônica dos biocarvões 

O método de varredura utilizado no MEV forma uma imagem ponto a ponto analisando 

a emissão dos elétrons secundários que são liberados da superfície de um sólido quando são 
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submetidos a um feixe de elétrons primários (Egerton, 2016).  Com o uso do MEV é possível 

observar as microestruturas e a presença dos poros do biocarvão (Yargicoglu et al., 2014). 

2.6.3 Potencial Zeta 

A determinação do potencial zeta é um procedimento eletrocinético que se baseia na 

observação da camada limite entre uma fase carregada e outra quando forçada a passar por 

algum tipo de processo de cisalhamento. A carga anexada a uma fase se moverá em uma direção 

e aquela associada com a fase adjacente se moverá em uma direção oposta (Hunter, 2001). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 Caracterizar as propriedades químicas e físicas de três tipos de biocarvões 

produzidos a partir do caroço de açaí (Eutherpe oleracea), colmo de bambu (Bambusa vulgaris) 

e casca da semente da castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa). 

 

3.2 Objetivos Específicos  

a. Determinar a química e a estrutura dos biocarvões por meio de espectroscopia Raman; 

b. Caracterizar a superfície usando um Microscópio de Varredura Eletrônico; 

c. Determinar os teores de macro e micronutrientes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Localização 

A produção dos biocarvões foi realizada no Laboratório de Bioenergia na Universidade 

Federal do Amazonas, setor Sul. As análises de carbono e nitrogênio e relação C/N da matéria 

prima, além de macro e micronutrientes dos biocarvões foram conduzidas no Laboratório 

Temático de Solos e Plantas, Campus Morada do Sol/V-8 e as microfotografias eletrônicas dos 

biocarvões no Laboratório Temático de Microscopia Eletrônica e Nanotecnologia no Campus 

Aleixo II, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia localizados na cidade de Manaus.  

A medição do potencial zeta, condutividade e Raman foram conduzidas no Laboratório 

Interdisciplinar para o Desenvolvimento de Nanoestruturas (LINDEN) localizado na 

Universidade Federal de Santa Catarina.   

4.2 Coleta das amostras e produção dos biocarvões  

 A matéria prima proveniente do bambu foi coletada na estação experimental de 

fruticultura do INPA localizada no km 40 da BR-174. As plantas escolhidas foram cortadas em 

pedaços. Para a produção do biocarvão, apenas o colmo do terço médio foi escolhido, por ser 

uma parte da planta que não é muito jovem, possuindo altos teores de água, nem muito velha, 

que seria muito lignificada. Os pedaços escolhidos foram secos em estufa a 105ºC por 24h e 

depois triturados em moinho de faca. 

Para a produção do biocarvão de castanha-do-Brasil optou-se pelo uso da casca por ser 

um resíduo pouco usado se comparado ao ouriço. As cascas de castanha foram coletadas de 

vendedores ambulantes da cidade de Manaus. Esse material é o rejeito direto do beneficiamento 

das castanhas que são retiradas do ouriço, descascadas e vendidas geralmente in natura. Depois 

de coletado, o resíduo foi seco a 105ºC por 24h e triturado em moinho de faca. 

O caroço de açaí foi coletado em Manaus no Mercado Municipal Walter Rayol, sendo 

proveniente da despolpa dos frutos para produção do vinho. Quando coletados, os caroços se 

encontram extremamente úmidos e ainda envoltos em partes de polpa e casca. Para evitar 

misturas com essas partes, os caroços foram lavados em água corrente e deixados para secar ao 

ar livre. Após a secagem natural, foram colocados em estufa a 105ºC por 24h e depois triturados 

em moinho de faca rotativa.   

Para a produção dos biocarvões, as biomassas secas e trituradas foram colocadas em 

cadinhos de porcelana com tampa. Então foram pirolisadas utilizando o forno do tipo mufla sob 
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ar atmosférico nas temperaturas de 300ºC, 500ºC e 700ºC com o tempo de residência de 120 

minutos. Os biocarvões depois de prontos foram passados em peneira de 20 mesh e o material 

retido na peneira 100 mesh foi utilizado para a realização das análises.  

4.3 Caracterização química e física  

4.3.1 Análise de microscopia eletrônica dos biocarvões  

As amostras de biocarvão foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura 

modelo MEV-LEO 435 VP. Foram feitas micrografias variando nos tamanhos de 1 μm até 500 

nm. Também foi realizado o mapeamento de elementos de uma amostra de cada biocarvão nas 

diferentes temperaturas por meio de espectroscopia por energia dispersiva (EDS).  As 

micrografias foram feitas utilizando dois tipos de pré-tratamento. As imagens com escalas entre 

100 μm e 50 μm foram tiradas de amostras metalizadas com uma camada de ouro e as imagens 

com escala menor ou igual a 20 μm foram de amostras dispersas com álcool isopropílico e sem 

a fase de metalização.  

4.3.2 Potencial Zeta  

Para a medição do potencial zeta e do tamanho de partículas foi pesado 0,02 g da 

amostra em pó dispersa em uma mistura composta por 10 mL de água deionizada e 10 mL de 

álcool etílico PA. Posteriormente a solução foi deixada três minutos no ultrassom para serem 

feitas as análises no aparelho MALVERN Zetasizer Nanosizer – Zs por meio de espalhamento 

de luz eletroforético (ELS) e espalhamento de luz dinâmico (DLS).  

A medição do potencial zeta em sistemas coloidais serve para diretamente ou 

indiretamente determinar suas propriedades como a adsorção de íons, moléculas dipolares, 

carga e distribuição potencial (Hunter, 1981). Os biocarvões produzidos em baixas 

temperaturas tendem a possuir mais cargas eletronegativas na sua superfície do que aqueles 

feitos em altas temperaturas (Yuan et al., 2011; Zhao et al., 2015). 

4.3.3 Espectroscopia Raman 

 Os biocarvões foram analisados por meio de espectroscopia Raman no aparelho 

B&W Tek modelo InnoRam-532H com comprimento de onda do laser de 532 nm. Para a 

medição o tempo de integração foi de 3 minutos onde foram feitas cinco aquisições utilizando 

laser setado em 15% da potência máxima (50mW) e lente objetiva de 40X. Os dados foram 

tratados no programa Origin 8,5. 
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Figura 1 Sinais sem tratamento dos biocarvões de açaí. 

 

Para extrair as informações do espectro Raman de um biocarvão é preciso tratar os sinais 

brutos e refiná-los para uma melhor compreensão dos dados e das informações contidas 

(Acquafresca e Tagliaferro, 2018). 

 

Figura 2 Sinais sem tratamento dos biocarvões de bambu 

 

Primeiramente, no sinal sem tratamento (Figuras 1-3) foi necessário subtrair a parte do 

espectro escuro ou ruído. Subsequentemente uma linha de base foi feita e subtraída. 
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Figura 3 Sinais sem tratamento dos biocarvões de castanha-do-Brasil. 

 

Os valores de intensidade foram normalizados para facilitar a visualização da razão entre 

as bandas D e G. Na última etapa as curvas foram ajustadas pela função lorentziana. 

4.3.4. Macro e Micronutrientes e outras análises químicas  

 A análise de macro e micronutrientes foi realizada pelo método de digestão nitro-

perclórica utilizada para análises de tecido vegetal (EMBRAPA, 1999) seguida de 

determinação de P por titulação e dos demais elementos por espectrofotometria de absorção 

atômica. O pH foi medido com uma solução de 1g de biocarvão em 20 ml de água destilada 

agitadas por 90 minutos (International Biochar Initiative - IBI, 2015). O rendimento foi 

calculado pela razão da matéria prima seca utilizada pelo material pirolisado multiplicado por 

100 (Sato et al., 2019) 

 

 4.4 Delineamento Amostral  

O experimento foi realizado em Delineamento Inteiramente Casualizado no esquema 

fatorial 2 x 2 para três tipos de biomassas (Açaí, Bambu e Castanha-do-Brasil) submetidos a 

três temperaturas (300ºC, 500ºC e 700ºC) com três triplicatas (N = 27). Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise variância (ANOVA) e quando houve diferença significativa entre 
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as médias dos tratamentos foi realizado o teste Tukey. As análises estatísticas foram conduzidas 

no programa R Studios.    

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Espectroscopia Raman 

As figuras 7-15 representam os espectros Raman das amostras dos biocarvões 

produzidos neste trabalho e que foram tratados seguindo os passos descritos anteriormente.  

Materiais carbonáceos, como o carvão ativado, apresentam duas bandas características 

na região de 1355 cm-1 e 1575 cm-1 (Tunistra e Koenig, 1970; Oliveira et al., 2019). Essas 

bandas conhecidas como G e D (Aquafresca e Tagliaferro, 2018) se relacionam com o grau de 

defeito do material.  

Valores entre a razão destas bandas que estejam acima de 1 indicam maiores defeitos 

enquanto valores abaixo indicam um material mais grafítico (Oliveira et al., 2019). 

Os espectros dos biocarvões de açaí (Figura 4-5) mostram que a 300ºC existe um 

número elevado de imperfeições na estrutura. A partir do aumento da temperatura de pirólise 

essas imperfeições vão diminuindo e o biocarvão se torna mais grafítico. A 700ºC a razão ID/IG 

tem um valor de 0,93 (Tabela 1).  

A banda D se deslocou para um menor número de onda com aumento da temperatura. 

No biocarvão de 300ºC (Figura 5) o centro da banda estava localizado em 1413 cm-1 e foi para 

1361 cm-1 no de 700ºC. 

 

Figura 4 Espectros Raman dos biocarvões de açaí. 
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A banda 2D ficou evidente a partir da temperatura de 500ºC e se manteve em 700ºC. 

Essa banda indica a presença de simetria hexagonal no carbono grafítico (Ye et al., 2019).  

Souza (2019) não encontrou a presença da banda 2D nos biocarvões que produziu. 

 

Figura 5 Espectros Raman ajustados dos biocarvões açaí. 

Provavelmente o tempo de pirólise de 15min, muito curto, se comparado ao deste 

experimento, que foi de 2h, teve relação direta com a cristalização dos biocarvões. 

 

Figura 6 Espectros Raman dos biocarvões de bambu. 
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Os espectros Raman do bambu mostram que o biocarvão de 300ºC é bastante grafítico, 

com ID/IG, menor que 1. A intensidade da banda G é um pouco maior que nos outros biocarvões 

(Figura 7). 

 

Figura 7 Espectros Raman ajustados dos biocarvões de bambu 

 

A partir da elevação da temperatura nota-se a diminuição da intensidade da banda G e 

o aumento da banda D. Houve uma discreta mudança no centro das bandas D e G, que se 

deslocaram para um menor número de onda, que inicialmente era 1375 cm-1 e 1587 cm-1 

respectivamente e passaram para 1359 cm-1 e 1585 cm-1 no biocarvão feito a 700ºC. O espectro 

da castanha (Figura 8) inicialmente possui uma D maior que a banda G e com o aumento da 

temperatura ocorre o contrário, a banda de G se torna maior que a D, demonstrando o processo 

de grafitização do biocarvão.   

 Em relação a razão ID/IG os espectros Raman do biocarvão de castanha-do-

Brasil (Tabela 1) e de bambu se assemelham. É possível observar um aumento desse valor em 

função da temperatura. A intensidade da banda G diminui ao passo que da banda D aumenta 

indicando o aumento de defeitos estruturais. 



27 
 

 

Tabela 1 Relação ID/IG de todos os biocarvões produzidos. 

Biocarvão ID/IG 

A300 1,04 

A500 1,03 

A700 0,93 

B300 0,68 

B500 0,86 

B700 0,95 

C300 0,66 

C500 0,81 

C700 0,91 

 

A banda G é correspondente ao carbono do tipo sp² estrutural e das ligações C=C 

presentes nos biocarvões (Oliveira et al., 2019; Sousa et al., 2020) e a banda D indica a presença 

de defeitos na estrutura grafítica (Tunistra e Koenig, 1970; Oliveira et al., 2019).  

 

Figura 8 Espectros Raman dos biocarvões de castanha. 

 

Ribeiro-Soares et al. (2013) demonstraram que o biocarvão produzido em laboratório é 

mais cristalino e mais inerte se comparado aos carvões encontrados na Terra Preta de Índio o 

que comparativamente significa que o biocarvão acrescenta menos a fertilidade do solo do que 

os carvões antigos ou a terra queimada. 
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Figura 9 Espectros Raman ajustados dos biocarvões de castanha. 

No entanto, neste trabalho optou-se pelo uso da largura da banda G (ΓG). Para chegar 

aos valores de tamanho foi usada a equação (1) abaixo conforme utilizada por Falcão et al. 

(2019): 

(1) Lα = 496 / (ΓG – 15) 

 

Segundo Ribeiro-Soares et al. (2013), carvões feitos em laboratório apresentam 

cristalito com tamanhos entre 7–11 nm, com comportamento grafítico nanocristalino. 

 

Tabela 2 Tamanho do cristalito dos biocarvões. 

Biocarvão Lα (nm) 

A300 7,6 

A500 9,7 

A700 8,1 

B300 6,5 

B500 7,4 

B700 6,44 

C300 6,7 

C500 8 

C700 7,6 



29 
 

 

5.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EDS) 

 A partir das micrografias eletrônicas dos biocarvões é possível perceber a 

mudança na estrutura superficial com o aumento da temperatura. As micrografias (Figuras 10-

18) apresentadas possuem uma magnificação de 800x até 8000x. Além das micrografias 

eletrônicas, foi feito o mapeamento de elementos nos grãos de biocarvão analisados por EDS. 

 

Figura 10 Micrografias de biocarvão de açaí feito à 300ºC: a) detalhes da superfície em escala de 100 μm, b) 

superfície coberta de poros. 

O biocarvão de açaí na temperatura de 300º (Figura 10) possui uma superfície tomada 

de poros que se alterna com partes rugosas e lisas. Quando a temperatura chega a 500ºC (Figura 

11a) o número de poros aparentes no grão de biocarvão diminui e na superfície externa nota-se 

a presença de placas finas. 

Na figura 11b, é possível observar que apesar das camadas na superfície externa 

indicarem uma diminuição dos poros, ainda existem aqueles no interior do grão de biocarvão, 

demonstrando que tanto a área externa quanto interna possuem poros. Estes poros internos na 

sua maioria se apresentam dispersos com um formato arredondado e de tamanho menor que 20 

μm.   
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Figura 11 Micrografias de biocarvão de açaí feito à 500ºC: a) placas na superfície do biocarvão, b) detalhe dos 

poros em escala de 20 μm. 

Na temperatura de 700º (Figura 12a), o número de poros diminui de forma mais 

acentuada. Na superfície, as camadas finas que anteriormente estavam justapostas agora 

aparentam ter se fundido formando camadas mais grossas. O interior do biocarvão ainda possui 

poros, no entanto de tamanho maior. Pessoa et al. (2019) encontraram macro e meso poros além 

de agregados na superfície de biocarvão de açaí muito semelhantes aos encontrados no 

biocarvão feito a 300ºC. 

 

Figura 12 Micrografias de biocarvão de açaí feito à 700ºC: a) placas na superfície do biocarvão, b) presença de 

poros maiores que 20 μm. 
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O espectro EDS do biocarvão de 300ºC apresentou os elementos carbono, oxigênio, 

potássio e cálcio. O biocarvão de 500ºC além dos picos para os mesmos elementos apresentou 

para cloro, manganês e ferro. No biocarvão de 700ºC o pico de oxigênio some restando os picos 

dos elementos que são geralmente encontrados nas cinzas, potássio e cálcio e do carbono 

estrutural. 

Tabela 3 Teores de elementos do biocarvão de açaí no EDS. 

 

O biocarvão de bambu manteve as características estruturais da matéria prima mesmo 

com aumento da temperatura. No biocarvão de 300ºC (Figura 13a), as fibras do bambu são 

claramente visíveis. Não existe uma quantidade de poros significativa e sim cavidades e 

reentrâncias formadas pela própria estrutura fibrosa ainda presente no grão observado.  O 

biocarvão de 500ºC (Figura 14) ainda apresenta as estruturas associadas às fibras e a parede 

celular, no entanto a superfície possui uma quantidade maior de poros e descontinuidades.    

 

Figura 13 Micrografias de biocarvão de bambu feito à 300ºC: a) detalhes das fibras na superfície, b) poros menores 

que 20 μm. 
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No biocarvão de 700ºC (Figura 15) apenas as fibras longitudinais estão presentes e a 

quantidade de poros e de reentrâncias diminui acentuadamente. Segundo Viglašová et al. (2018) 

os poros originados da estrutura da matéria prima podem melhorar os atributos do solo porque 

servem de abrigo para microrganismos benéficos.    

 

Figura 14 . Micrografias de biocarvão de bambu feito à 500ºC: a) presença de poros na superfície, b) poros menores 

que 10 μm. 

Todos biocarvões de bambu apresentaram grande número de poros na superfície. 

Segundo Kibami et al. (2017) o caule do Bambusa vulgaris produz um carvão ativado com 

muitos poros e excelente capacidade de adsorção.  

Tabela 4 Teores de elementos do biocarvão de bambu por EDS. 

 

 

O espectro EDS dos biocarvões de bambu (Tabela 4) não mostrou muita variação entre 

as diferentes temperaturas. Na temperatura de 300ºC apresentou picos para carbono, oxigênio 
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e potássio. Em 500ºC além dos elementos anteriores o ferro foi detectado e a 700ºC o cloro. O 

elemento K foi bastante superior aos elementos Fe e Cl. E teve percentual relevante em 

comparação ao C e O que são macro elementos estruturais. Os teores de K tiveram aumento 

com a temperatura de pirólise saindo de aproximadamente 1,7% para 3%. 

O biocarvão de castanha-do-Brasil (Figura 16) teve um comportamento diferente dos 

outros biocarvões em relação a sua superfície e o aumento da temperatura. O biocarvão de açaí 

e de bambu mostraram uma tendência na diminuição dos poros com o aumento da temperatura 

usada na pirólise.  

No entanto, o biocarvão de castanha feito a 300ºC apresenta uma estrutura maciça e 

quase sem poros. Na micrografia do biocarvão de 500ºC (Figura 17) fica evidente a presença 

de poros. E no biocarvão de 700ºC (Figura 18) o número de poros na superfície tem um aumento 

significativo. 

 

Figura 15 Micrografias de biocarvão de bambu feito à 700ºC: a) superfície do biocarvão de 700ºC, b) detalhe dos 

poros atravessando o grão com tamanhos menores que 20 μm. 

 

O espectro EDS do biocarvão de castanha-do-Brasil (Tabela 5) mostrou a presença de 

mais elementos que o açaí e o bambu. A 300ºC apresentou os elementos carbono, oxigênio, 

potássio, cálcio e bário. Em 500ºC houve um acréscimo dos elementos ferro, manganês e 

magnésio. E a 700ºC apresentou para carbono, potássio, cálcio, magnésio, oxigênio e bário. 
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Figura 16 Micrografias de biocarvão de castanha feito à 300ºC: a) detalhe da superfície apresentando poucos poros, 

b) poros com tamanhos variados. 

A presença do bário (Ba) no biocarvão de castanha é diretamente ligada à acumulação 

deste elemento pela planta. Segundo Parekh et al. (2008) as quantidades elevadas de Ba nas 

castanhas que se desenvolvem no Brasil são resultado do solo rico em holandita. O mineral 

holandita de composição Ba2Mn8O16 é encontrado na região sudeste do estado Amazonas assim 

como outros minerais magnesianos que são fontes de Mn no solo (Silva et al. 2012). 

 

Figura 17 Micrografias de biocarvão de castanha feito à 500ºC: a) superfície com presença de poros, b) poros 

menores que 20 μm. 

O bário foi encontrado em todas as temperaturas utilizadas e demonstra como a escolha 

da matéria prima é importante para as características do biocarvão. Matérias primas com 

resíduos que possuem algum metal pesado ou substância tóxica podem levar ao aparecimento 

destes contaminantes no produto final dependendo de como foi feita a sua a produção e da 
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quantidade inicial que estava presente. Assim como as matérias primas que possuam grande 

quantidade de macro ou micronutrientes são igualmente importantes menores que 50 μm, b) 

detalhe de um grão em escala de 20 μm. 

 

Figura 18 Micrografias de biocarvão de castanha feito à 700ºC: a) superfície repleta de poros menores que 50 

μm, b) detalhe de um grão em escala de 20 μm. 

 

O biocarvão de açaí apresentou mais poros em 300ºC e foi perdendo essa característica 

com o aumento da temperatura. O biocarvão de bambu apresentou poucos poros e manteve as 

estruturas da parede celular mesmo a 700ºC. E o biocarvão de castanha se tornou mais poroso 

com aumento da temperatura. 

Tabela 5  Teores de elementos de biocarvão de castanha por EDS 
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5.3 Propriedades Eletroquímicas e Rendimento 

Todos os biocarvões analisados foram eletronegativos, no entanto houveram diferenças 

entre o potencial zeta e o tipo de biocarvão (temperatura e biomassa). O biocarvão de açaí teve 

o potencial zeta menos eletronegativo entre as amostras analisadas. O biocarvão de castanha 

teve um aumento da eletronegatividade acompanhando a temperatura de produção. E o 

biocarvão de bambu apresentou os valores mais eletronegativos dentre as amostras com valores 

variando de -70mV até -89mV.  

Mukherjee et al. (2011) notaram que os três biocarvões que avaliaram se tornavam mais 

eletronegativos com o aumento do pH da solução demonstrando a ligação entre as cargas da 

superfície do biocarvão e a solução onde se encontravam. Segundo Taheran et al. (2016) o 

potencial zeta se torna mais eletronegativo com o aumento do pH fazendo com que o biocarvão 

passe a repelir moléculas com a mesma carga. 

 

Figura 19 Potencial Zeta e pH dos biocarvões em três temperaturas diferentes de pirólise. 

 

Os valores negativos de potencial zeta indicam uma alta estabilidade coloidal (Murdock 

et al. 2008). A estabilidade coloidal é a capacidade de uma partícula, de se manter livre no meio 

coloidal (Soares et al. 2019).  

Desta forma as partículas dos biocarvões eletronegativos não formam agregados na 

solução do solo. Os valores de potencial zeta encontrados também indicam que os biocarvões 
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produzidos possuem uma superfície predominantemente eletronegativa e certamente repelirão 

os ânions da solução do solo ou da solução do meio que serão introduzidos. No entanto, seria 

necessário medir o potencial zeta em solução com diferentes valores de pH. 

Os biocarvões apresentaram pH alcalino variando de 8 a 10, sendo que o biocarvão de 

castanha apresentou os maiores valores. A exceção foi o biocarvão de açaí feito na temperatura 

de 300ºC, que apresentou um pH de 5,9. 

O biocarvão que apresentou o maior rendimento dentre todos foi o biocarvão de 

castanha feito a 300ºC, com 53,6%, seguido dos biocarvões de bambu e açaí também a 300ºC 

com 44,4% e 44,2% respectivamente. Os menores rendimentos foram na temperatura de 700ºC 

com o biocarvão de bambu apresentado 23% com o menor valor. 

Tabela 6 Características de rendimento, pH e potencial zeta dos biocarvões de açaí (BA), bambu (BB) e castanha-

do-Brasil (BC), pirolisados a 300, 500 e 700 °C. 

 

Letras minúsculas, referem-se às comparações na coluna entre as matérias-primas em cada pirólise. E letras 

maiúsculas referem-se às comparações na coluna entre as diferentes pirólises em cada matéria-prima. Médias (n = 

3) seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p < 0,05). 

 

5.4 Macro e Micronutrientes. 

As quantidades dos nutrientes fósforo, cálcio, magnésio, potássio, sódio, ferro, zinco, 

manganês tiveram variação entre as matérias-primas e temperaturas usadas, assim como 

apresentaram interações entre esses fatores (Tabela 7).  

O aumento da temperatura da pirólise reduziu a quantidade de todos os macronutrientes 

avaliados, à exceção do potássio, que teve aumento em todos os biocarvões. O biocarvão de 

300C° 44,2%
b 5,9cC -16,8cA

500C° 28,9%
de 8,9bB -12,1cB

700C° 25%
ef 9,9bA -19,93cA

300C° 44,4%
b 8,0bC -71,03aB

500C° 23%
fg 9,8aB -70,43aB

700C° 20,4%
g 10,1abA -87,03aA

300C° 53,6%
a 8,8aC -29,13bC

500C° 33,6%
c 10,0aB -54,73bB

700C° 29,6%
d 10,3aA -60,12bA

PZ(mV)

BA

BB

BC

Temperatura Rendimento pHBiocarvão
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bambu foi o que apresentou os maiores teores de potássio, seguido por castanha e açaí. Segundo 

Shanmughavel et al. (2002) o B. vulgaris apresenta teores de potássio em maiores proporções 

no colmo e galhos.  

 Essa diferença ocorre porque existe uma exigência de K pelas folhas fazendo com o 

elemento seja translocado do rizoma até a parte aérea (Mendes et al. 2010). Segundo Karanja 

et al. (2015) plantas jovens de B. vulgaris apresentam composição mineral na ordem de K > 

Mg > P > Ca, diferente dos valores encontrados nas plantas adultas utilizadas neste 

experimento.  

Tabela 7 Composição de macronutrientes (Fósforo, Cálcio, Magnésio, Potássio) e micronutrientes (Sódio, Ferro, 

Zinco, Manganês) em biocarvões de açaí (BA), bambu (BB) e castanha-do-Brasil (BC), pirolisados a 300, 500 e 

700 °C. 

 

Letras minúsculas, referem-se às comparações na coluna entre as matérias-primas em cada pirólise. E letras 

maiúsculas referem-se às comparações na coluna entre as diferentes pirólises em cada matéria-prima. Médias (n = 

3) seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (p < 0,05). 

 

Os teores de fósforo, cálcio e magnésio foram muito baixos independente da matéria 

prima e da temperatura utilizada na produção. Para os micronutrientes foi observado um 

aumento nos teores de Na em todos os biocarvões, sendo que o BB apresentou as maiores 

quantidades.  

Houve um aumento nos teores de ferro, zinco e manganês com a temperatura. Os teores 

de nutrientes encontrados foram muito baixos, principalmente fósforo, cálcio e magnésio. 

Souza (2018) encontrou teores de fósforos muito maiores em biocarvões de resíduos de algodão 

e rejeitos de suínos que são rejeitos com maiores teores de P.  
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6. CONCLUSÃO 

Os biocarvões produzidos possuem estrutura grafítica e desordenada com o tamanho do 

cristalito variando de 6 a 9 nm.  

Todos os biocarvões apresentaram poros na superfície com tamanhos variados. São 

fortemente eletronegativos e com pH alcalino. O maior rendimento nas três temperaturas 

avaliadas foi observado no biocarvão de castanha-do-Brasil.  

O potássio foi o nutriente encontrado em maiores quantidades e o biocarvão de bambu 

apresentou os maiores teores. São necessárias avaliações agronômicas a fim de confirmar se 

esse biocarvão pode ser usado como fonte deste nutriente. Os outros nutrientes avaliados não 

apresentaram valores satisfatórios.  

Faz-se necessário outros ensaios com diferentes temperaturas e tempo de residência para 

indicar a melhor procedimento para cada tipo de matéria-prima avaliada.  
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