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Introdução 

O processo de pirólise rápida da biomassa produz 

uma fração sólida chamada de carvão, uma fração 

líquida e uma fração gasosa. Da fração líquida 

podem ser extraídas substâncias químicas dentre 

elas óleo, que pode ser queimado para gerar 

eletricidade. A fração gasosa também pode ser 

queimada gerando eletricidade e ainda ser utilizada 

para sintetizar metanol e amônia. O carvão de 

madeira tem um teor de voláteis entre 15 e 45 %, 

uma densidade entre 0,18 e 0,24 g cm
-3

 e fórmula 

empírica CH0,53O0,12.
1
 O objetivo deste trabalho é 

avaliar o rendimento gravimétrico em termos de RG 

e RC do processo de pirólise da biomassa residual e 

a CL50 do bio-óleo gerado na produção de carvão a 

partir do resíduo de Pinus taeda. 

Resultados e Discussão 

O resíduo de Pinus taeda foi gerado por uma 

Indústria de Compensados do Sudoeste do Paraná. 

Para as análises termogravimétricas seguiram-se as 

metodologias propostas pela ABNT - NBR 8112.
2
 A 

pirólise foi realizada em um reator anaeróbio 

adaptado a um Condensador de Liebig, nas 

temperaturas de 250, 300, 350, 400, 450 e 500 ºC, 

durante 3 horas. Foram determinados: o rendimento 

gravimétrico do carvão (RG) e o rendimento em 

gases condensáveis (RC). O resíduo de Pinus taeda 

apresentou umidade de 82,42 % (± 0,11). A partir da 

Figura 1 é possível verificar que na temperatura de 

pirólise de 385 
o
C é possível conseguir rendimentos 

em termos de RG e RC de 37 %. 
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Figura 1. Relação entre RG e RC das pirólises da 
biomassa residual de Pinus taeda nas temperaturas 
de 250, 300, 350, 400, 450 e 500 ºC. 

Para a determinação da atividade citotóxica foi 

utilizado o teste de letalidade contra Artemia salina, 

de acordo com o método proposto por Stefanello et 

al., 2006,
3
 onde os ovos de Artemia salina foram 

incubados em água do mar artificial, a temperatura 

ambiente por 48 horas. A contagem do número de 

organismos mortos é realizada após 24 horas para o 

cálculo da concentração letal em meio aquoso para 50 

% dos organismos (CL50). 
Tabela 1. Concentração letal para os bio-óleos 
gerados nas temperaturas de pirólise de 250 (B250), 
300 (B300), 350 (B350), 400 (B400), 450 (B450) e 500 
(B500) 

o
C. 

Amostra CL50 (ppm) SD R 

B250 732,68 11,50 0,97 

B300 714,80 12,96 0,96 

B350 517,88 25,07 0,82 

B400 606,63 29,02 0,82 

B450 512,01 25,89 0,82 

B500 644,97 15,70 0,94 
* SD = desvio padrão para a letalidade média em cada bio-óleo 
testado em diferentes concentrações; e R = coeficiente de 
correlação entre a letalidade média dos diferentes bio-óleos e 
concentrações testados.  
A partir dos valores de CL50 apresentados na Tabela 

1 se observa que o bio-óleo gerado na temperatura 

em 250 
o
C apresenta a maior CL50 e menor 

toxicidade para Artemia salina nas condições 

avaliadas. 

Conclusões 

A partir deste trabalho é possível observar que a 385 
o
C temos os maiores valores de RG e RC em uma 

mesma temperatura, o que indica uma possível 

temperatura de trabalho para processos em escala 

piloto para a produção de carvão e de bio-óleo. A 

temperatura de pirólise que apresentou uma menor 

CL50 (512,01 ppm) para o bio-óleo gerado foi em 

450 
o
C. Este trabalho terá continuidade através da 

avaliação das interações químicas do carvão 

produzido nas diferentes temperaturas de pirólise 

com diferentes bio-óleos e com compostos 

orgânicos e inorgânicos utilizados na agricultura. 
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