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Metodologia 

Com a área superficial obtida pôde-se verificar a 
eficácia para o estudo proposto (char como material 
adsorvente). Além disso a quantidade de gás obtida no 
experimento, com a composição verificada, demonstra a 
capacidade energética do resíduo da atividade pesqueira 
para conversão em outras formas de energia.  

A atividade pesqueira é uma importante fonte de 
renda, geração de trabalho e alimento. Contudo, o 
descarte dos resíduos gerados pelo beneficiamento do 
pescado torna-se um problema. Estudos para tentar 
diminuir o impacto ambiental,  são cada vez mais 
frequentes e, nesse contexto uma das alternativas para a 
correta destinação é através da conversão termoquímica. 
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Produto % Teor 

Matéia volátil 47,63% 

Cinzas 40,56% 

Carbono fixo 11,81% 

Produto % Teor 

Char 43,14% 

Óleo 10,22% 

Gás 46,64% 

Figura 1. Fluxograma da Metodologia utilizada. 

Figura 4. Influência da temperatura na produção dos gases não-condensáveis.  

Figura 2. Análise imediata das 
amostras de escama de tainha. 

Figura 3. Rendimentos de pirólise 
das amostras de escama de tainha. 

Figura 5. Isoterma de adsorção de 
nitrogênio no char produzido a partir da 
pirólise de escama de tainha. 

O valor de 94,51 m²/g 
foi obtido pelo método 
BET. Já o tamanho 
médio de poros de 24 a 
88 Â foi obtido pelo 
método DFT. 

É possível verificar que o composto predominante 
foi o gás hidrogênio (H2). Na temperatura de 800 ºC, 
devido às condições parciais de gaseificação 
provocadas pelo aumento da temperatura e pela 
presença do oxigênio contido na amostra, além da 
presença do vapor de água formados pela reação, a 
produção de hidrogênio foi favorecida. 


