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Introdução 

Com o crescimento da população mundial e o 

consequente aumento da demanda por fontes de 

energia, intensificou-se a dinâmica do processo 

industrial. Isto implica na potencialização de uma 

série de problemas ambientais, sobretudo no que diz 

respeito ao aumento da emissão de gases estufa, 

como o dióxido de carbono (CO2), contribuindo para a 

existência do aquecimento global. Neste contexto, 

surge a necessidade de encontrar meios viáveis para 

realizar a captura deste gás que, em grande 

quantidade, é nocivo. Como alternativa, uma série de 

estudos está sendo realizada para verificar a 

eficiência de adsorventes aminofuncionalizados no 

processo de captura, uma vez que a molécula de CO2 

possui caráter ácido e grupos amino têm a 

capacidade de atuar como bases de Lewis [1] [2]. 

A quitosana é um derivado da quitina (Figura 1), que 

é um polímero encontrado na carapaça e 

exoesqueleto de crustáceos. A vertente sustentável 

deste estudo reside no fato de utilizar como ponto de 

partida uma biomassa, componente de baixo valor 

agregado, que se trata de um resíduo da indústria 

pesqueira e possui potencial adsorvente. 

Este polímero apresenta limitação no que tange a um 

parâmetro fundamental para adsorção: a área 

superficial. Com o intuito de promover um aumento 

neste parâmetro, foi feita uma impregnação com 

carbonato de potássio (K2CO3) com posterior 

calcinação, em temperaturas entre 500 e 800°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estruturas químicas da (a) Quitina e (b) 

Quitosana. 

Resultados e Discussão 

Verificou-se que o K2CO3 em elevadas temperaturas, 
devido a sua decomposição, produz compostos 
voláteis, possibilitando a formação de uma estrutura 
porosa, evidenciada através da análise de 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). De 
acordo com as análises texturais, o processo de 

carbonização propiciou o aumento da área superficial 
e a formação predominantemente de microporos. Tais 
características contribuem para a eficiência da 
fisissorção. Outro parâmetro avaliado foi a 
basicidade, medido pela titulação de Boehm, que diz 
respeito, mais especificamente à quimissorção. 
Observou-se drástica redução da basicidade nas 
amostras carbonizadas quando comparadas com a 
quitosana. Apesar disso, confirmou-se, através da 
análise de adsorção de CO2, que a basicidade é 
ainda um fator importante. Esta propriedade 
combinada com o aumento da área superficial, fator 
preponderante, conferiu ao material uma ótima 
performance como adsorvente de CO2 (Tabela 1). 
 
 
Tabela 1. Quantidades de CO2 adsorvida pela 
quitosana e amostras carbonizadas. 

Amostra Capacidade de adsorção 

(mmol.g-1) 

1 bar, 25 ºC 

CHIT 0,1 

CHIT-C-CO3-500-1 2,5 

CHIT-C-CO3-600-1 4,0 

CHIT-C-CO3-700-1 5,3 

CHIT-C-CO3-800-1 4,1 

 
 

                         Conclusões 

O aumento da porosidade aliado à presença de sítios 
básicos na composição do carvão de quitosana 
credencia este material como um adsorvente com 
grande potencial para contribuir com a atenuação dos 
níveis de CO2 na atmosfera. 
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