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Objetivos 

Aerogéis de carbono, materiais com baixa condutividade 
térmica e baixa massa específica, demostram-se eficientes 
como isolantes térmicos. A obtenção de um sólido carbonoso 
(biochar), como fonte de carbono para posterior produção de 
aerogéis, pode ser realizada por meio da conversão 
termoquímica (pirólise) do resíduo de cama equina.  

Cama equina Biochar 

Brasil: terceiro maior 
rebanho equino do 

mundo 

Projeto Espumas Hidrofóbicas 

Aerogéis de 
Carbono 

Material para isolamento 
térmico 

Determinar a melhor formulação para produção de aerogéis 
de carbono fazendo uso de diferentes concentrações de 
biochar produzido a partir da conversão termoquímica de 
resíduo agroindustrial. 

Etapa de produção dos aerogéis: 

Cama equina 

Reator tubular 
(leito fixo) 

Biochar 

Tabela 1: Condições experimentais do reator de pirólise 

*PEG: poli(etileno glicol) 
**CMC: carboxi metil celulose  

Liofilização 

Agitação  
Mecânica;  

60 oC; 30 min 

Aerogel 

O Aerogel 2, produzido com maior concentração de biochar 
(Condição 2), mostrou-se mais frágil e quebradiço, 
característica que pode ser justificada devido ao excesso de 
biochar utilizado se comparado aos demais componentes da 
formulação do aerogel.  

Figura 1: Termogravimetria da cama 
equina 

Tabela 2: Propriedade dos aerogéis produzidos 

A menor concentração de biochar na composição do aerogel 
torna-se mais vantajosa devido à menor fragilidade apresentada 
pelo mesmo. Adicionalmente, as propriedades deste aerogel, 
como baixa condutividade térmica e baixa massa específica, 
torna-o apropriado para utilização com função de isolamento 
térmico.  

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, o Aerogel 1 
possui uma condutividade térmica inferior, se comparado ao 
Aerogel 2. Assim, sua aplicação como isolante térmico  torna-se 
mais atraente. Além disso, este  possui menor massa específica, 
o que facilita sua utilização em trajes de profissionais ou em  
estruturas, como telhados.  
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Conversão 
termoquímica 

Alimentação: 100 g 
Taxa de aquecimento: 5 °C.min-1 
Temperatura final 800 °C 
Isoterma: 1 h 
Fluxo de gás inerte (N2): 150 mL.min-1 

Condição 1:  
7 g de biochar 

Condição 2:  
14 g de biochar 

Nomenclatura 
Massa específica 

(g.cm-3) 
Condutividade térmica 

(W.m-1.K-1) 

Aerogel 1 0,12 ± 0,01 0,437 ± 0,002 

Aerogel 2 0,22 ± 0,00 0,503 ± 0,002 

O termograma apresentado na Figura 1 mostra, além de 
perdas de umidade com temperaturas inferiores a 100 °C, uma 
expressiva perda de massa (49,35%) na faixa de temperatura 
entre 200 e 400 °C da amostra de cama equina (CE), que, 
segundo González et al. (2009), é caracteristica da degradação 
de hemiceluloses, celulose e parte da lignina da bimassa que 
geralmente compõe este resíduo. 

Entretanto, o biochar 
produzido pela pirólise 
da cama equina (CE.P) 
apresenta penas perda 
de massa com 
temperaturas abaixo de 
70 °C, características da 
perda de umidade. Dessa 
forma, comprova-se que 
a matéria orgânica 
presente na amostra foi 
degradada durante o 
processo de pirólise.  

Gás inerte 

Condensadores 

CE-DTG 

CE    

CE.P     


