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Introdução e Objetivo

Dentre as fontes renováveis de energia e componentes químicos, insere-se o grupo

de materiais lignocelulósicos, como a utilização de resíduos gerados do

processamento de madeira. A indústria da madeira é uma das maiores geradoras

de resíduos, através de vários processos, levando a uma perda de 64% na madeira

bruta e na transformação de produtos primários. Um processo que possibilita a

transformação da biomassa em matérias-primas de maior valor agregado é a

pirólise. A pirólise baseia-se na quebra de moléculas grandes e complexas em

moléculas menores, a partir da decomposição térmica da biomassa na ausência

total ou parcial de oxigênio, gerando três produtos (gás combustível, óleo e sólido

carbonoso (char)), similares aos usados tradicionalmente na indústria da

transformação. No presente trabalho, foi avaliado o desempenho do processo de

pirólise de resíduos de Pinus elliottii, para a produção de produtos de alto valor

agregado e similares aos usados tradicionalmente.

Metodologia
Etapa 1: Caracterização do resíduo de Pinus elliottii, através das seguintes

análises: imediata, termogravimetria e morfológica.

Etapa 2: Pirólise

Conclusões
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Figura 2 – MEV do resíduo de Pinus elliottii

Tabela 1 – Análise imediata do resíduo de Pinus elliottii e do biochar

Tabela 2 – Rendimento dos produtos obtidos no processo de pirólise

Projeto Espumas Hidrofóbicas

Biochar (% m/m) Bio-óleo + água (% m/m) Gás (% m/m)

19,68 53,66 26,66

Etapa 3: Caracterização dos produtos do processo de pirólise 
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Através do EDS, foi possível identificar a presença dos metais Ca e K (ambos

caracterizados pelo seu potencial catalítico) além dos elementos C, O e S.

Umidade 

(% m/m)

Matéria volátil 

(% m/m)

Cinzas

(% m/m)

Carbono fixo 

(% m/m)

Pinus elliottii 1,1 ± 0,4 81,5 ± 0,1 0,1 ± 0,03 17,3

Biochar 1,1 ± 0,1 5,2 ± 0,2 3,3 ± 0,1 90,4

Dessa forma o char produzido composto por 90,4 % em massa de carbono fixo, poderá

ser utilizado na agricultura, filtração, adsorção, substituição de sólidos carbonosos de

origem mineral e para produção de aerogéis de carbono. Os demais produtos serão

caracterizados em trabalhos futuros.

O aumento do teor de carbono fixo no biochar em relação a biomassa, deve-se ao

processo de degradação térmica. O processo de pirólise degrada a hemicelulose,

celulose e lignina concentrando carbono e cinzas no produto sólido (BASU, 2010;

DEMIRBAS, 2009).


