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Figura 2 – Micrografias da MEV da tinta em pó base epóxi com: a) e b) 0% de biochar, 
c) e d) 2% de biochar, e) e f) 4% de biochar

Nota-se que as
partículas do biochar, em
tons mais claros, com
adesão a matriz polimérica.
Quanto menor a partícula,
mais favorável será a sua
interação com a matriz,
devido ao aumento da área
superficial da partícula.

É possível observar duas
perdas de massa significativas,
a primeira com início em torno
de 375°C associada a
decomposição da matriz
polimérica, e a segunda perda
acima de 500°C, associada a
abertura da atmosfera de ar
sintético para acelerar o
processo degradativo.

As temperaturas de perda de
massa máxima são 431°, 417° e
433° para 0%, 2% e 4% de
biochar. Segundo Relosi (2016)
essas perdas estão relacionadas
com a degradação da matriz
polimérica.

Figura 3 – Curvas de TGA  do biochar e da tinta em pó com 0 %, 2% e 4% de carga. 

Figura 4 – Curvas de DTG da tinta em pó com 0 %, 2% e 4% de carga. 

Componentes T_0%Bio T_2%Bio T_4%Bio

Resina Epóxi 950 g 950 g 950 g

Agente de Cura 50 g 50 g 50 g

Aditivo 10 g 10 g 10 g 

Benzoina 5 g 5 g 5 g

Biochar 0 g 20 g 40 g

Tabela 1- Formulação das tintas em pó base resina epóxi com 
biochar 
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Figura 1 – Produção de Biochar de 
Pinnus Elliotti a isoterma de 450°C  
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Por meio deste trabalho foi possível observar o biochar em partículas
menores, com uma boa adesão a tinta em pó. Quanto a estabilidade
térmica a adição de 2 % de biochar teve uma redução de estabilidade
térmica.

A tinta em pó é uma tecnologia livre de solventes, baixo custo e
excelente desempenho. Sendo utilizada com a finalidade de proteção
ao substrato metálico e melhoramento do aspecto visual. Por isso,
muitos estudos estão sendo realizados com composições alternativas.
(De Camargo, 2002)

A pirolise é um processo térmico, que ocorre através da
degradação de materiais orgânicos. O biochar é um dos produtos que
destaca-se. Possuindo elevado percentual de carbono fixo e altamente
poroso. (Weber; Quicker, 2018)

Este trabalho tem como principal objetivo avaliar a influência
morfológica e térmica do biochar em 2 e 4% de biochar em uma tinta
em pó base resina epóxi.

1- DE CAMARGO, M. Resinas Poliésteres Carboxifuncionais para Tintas em Pó:
Caracterização e Estudo Cinético da Reação de Cura. Porto Alegre, 2002, 70p. Dissertação-
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da UFRGS.
2- Relosi, N. Obtenção e Caracterização de Tintas em Pó Base Epóxi/Poliéster com
Incorporação de Argilominerais Montmorilonita (MMT) e Mica Muscovita. Caxias do Sul,
2016. Dissertação Programa de Pós graduação em Engenharia de Processos e Tecnologias da
UCS.
3- Weber, Kathrin; Quicker, Peter. Propeties of biochar. Fuel, [s.i.], v. 217, p.241-260, 01 abr.
2018.


