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Introdução 

O bio-óleo (BO) obtido a partir da pirólise de 

materiais ligno-celulósicos é uma alternativa 

importante para produção de novos biocombustíveis 

e insumos químicos. Entretanto, este é muito 

instável quimicamente e contêm alto teor de 

oxigênios ácidos, fazendo-se necessário um 

processo de “up-grade”. Vários trabalhos mostram 

que compostos de ferro promovem o “up-grade” de 

BO. No presente trabalho, estudou as 

transformações da hematita (Fe2O3) com um BO 

obtido a partir da pirólise rápida de palha e serragem 

produzido em planta piloto da UFU. 

Resultados e Discussão 

As reações do BO foram feitas com 20% em massa 

de hematita e acompanhadas por TG/DTA. Os 

produtos gasosos monitorados por CG e os sólidos 

por espectroscopia Mössbauer e Raman. Os perfis 

TG para a amostra de BO e mistura BO-hematita 

(BO-Hem) são mostrados na Figura 1. 

 
Figura 1. Análises TG para BO e BO-Hem 

 
O BO inicia sua decomposição térmica gradativa 
perto de 100ºC perdendo aproximadamente 70% em 
massa até 600ºC. Análises Raman após tratamento 
a 600ºC mostraram a presença das bandas G e D, 
sugerindo a carbonização do BO (detalhe Fig 1). Na 
presença de hematita a perda de massa diminui 
para 50% e a 650ºC observa-se uma perda de 
massa bem definida. 
Espectros Mössbauer mostram que a partir de 
200

o
C parte da hematita já é reduzida a magnetita 

pelo BO. A 300
o
C ocorre maior formação da fase 

magnetita. Após tratamento a 600
o
C observa-se a 

formação das fases de Fe
o
 e Fe3C (Fig 2). 

 
Figura 2. Espectros Mössbauer da mistura BO-Hem 
após tratamento a 600

o
C. 

 
O acompanhamento das reações térmicas das 
amostras de BO e BO-Hem feito por CG mostraram 
que a presença de hematita leva à formação de 
quantidades significativas de H2 e CO (razão máxima 
CO/H2 igual a 3 a 600

o
C) mostrada na figura 3. 
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Figura 3. Sinal GC durante a reação térmica a 
temperatura programada do BO e BO-Hem. 

Conclusões 

Os resultados obtidos sugerem que a presença de 
hematita leva à formação de quantidades significativas 
de H2 em temperaturas próximas de 350-500

o
C. Perto 

de 600
o
C observa-se uma forte produção de H2 e CO. 

Os resultados de TG, Raman e Mössbauer sugerem 
que nessa temperatura a hematita reage com o BO 
levando à formação desses produtos. 
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