
INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de espumas de 

carbono, tem ganhado destaque 

devido as suas propriedades 

físicas, como baixa densidade, alta 

condutividade elétrica, resistência 

ao fogo, porosidade e área 

superficial específica. Dentro desta 

perspectiva, este trabalho aborda o 

desenvolvimento de espumas de 

carbono a partir da pirólise de uma 

espuma de madeira, produzida com 

a utilização de pó de madeira de 

eucalipto. 
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As micrografias obtidas através do MEV-FEG evidenciaram o desenvolvimento de 

uma estrutura porosa na espuma de carbono. Com relação a análise 

termogravimétrica foi evidenciada uma maior estabilidade térmica da espuma de 

carbono com relação a espuma de madeira. No ensaio de resistência à chama 

direta pode-se confirmar sua eficiência ao resistir ao fogo. Enquanto a espuma 

de madeira queimava, a espuma de carbono não propagava a chama. Assim, 

pode-se destacar que a rota proposta neste trabalho para a obtenção de espuma 

de carbono é apropriada. 
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Componentes (g) 

Pó de madeira de  Eucalipto 
100 

Farinha de trigo 150 

Água 90 

Fermento biólogico  5 

Óleo de soja 1,78 
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Figura 2: Morfologia obtida por MEV-FEG. a) e b) espumas de madeira; c) e d) espumas de carbono. 

Tabela 1: Formulação da espuma de madeira. 
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Figura 3: Gráfico de TGA  para as amostras de espuma de 

madeira e espuma de carbono. 
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Figura 4: Resistência à chama direta a) 

espuma de madeira b) espuma de 

carbono. 

Figura 5: espumas após ensaio de 

resistência à chama. a) espuma de 

carbono b) espuma de madeira. 

Durante o ensaio de resistência à chama, 

a espuma de madeira propagou chama, o 

que não aconteceu com a  espuma de 

carbono. 
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Através das figuras de microscopia fica evidenciada a formação de uma estrutura porosa 

após a reação de pirólise. 

      A espuma de carbono 

apresentou uma estabilidade 

térmica maior do que a 

espuma de madeira. A perda 

de massa acentuada entre 

200 e 500 ºC (verificada 

através da curva 

termogravimétrica da amostra 

de espuma de madeira), é 

característica  das biomassas 

em geral. Este comportamento 

não é verificado para a 

espuma de carbono, uma vez 

que grande parte dos voláteis 

foram desprendidos na etapa 

de pirólise. 

 

 

Espuma de 

carbono 

Ensaios complementares, indicaram que a espuma de carbono apresenta as seguintes 

propriedades: densidade de 0,327 g/cm3, difusividade de 0,89 mm2/s, condutividade de 

0,58 W/(m.K), resultando em um Cp de 1,98 J/(g.K). 

Espuma de 

madeira 

Espuma de 

carbono 

mi (g) 4,763 3,424 

mf (g) 1,270 2,991 

A1 (cm2) 4,62 4,41 

A2 (cm2) 2,72 4,20 

Tabela 2: Dados iniciais e finais da espuma de madeira 

e espuma de carbono no ensaio de resistência à chama. 

Técnicas de caracterização das espumas: 

Figura 1: Rota para produção de espumas de 

carbono [Yuan, 2016]. 
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