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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo obter o rendimento em extrato ácido, fração oleosa 

volátil e piche, presentes no óleo leve da pirólise rápida de madeira e tocos de Eucalyptus 

urograndis. Foram coletadas 1 ton de madeira e 1 ton de tocos em um povoamento de uma 

empresa florestal. O material lenhoso foi pulverizado em moinho industrial com capacidade 

para 200 kg/hora. A seguir, o material foi peneirado, coletando-se a fração com granulometria 

inferior a 40 mesh. O material pulverizado foi levado a uma indústria de pirólise rápida, onde 

3 porções de 300 kg de cada material foram processadas em temperaturas de 500 a 600 °C e 

tempo de processo de 2 horas, visando a obtenção dos óleos. Foram determinados os 

rendimentos em extrato ácido, carvão vegetal, óleo leve e óleo pesado. Os óleos leves obtidos 

de cada material foram coletados e destilados, obtendo-se os rendimentos em extrato ácido, 

fração oleosa e piche. Observou-se que o rendimento da pirólise em carvão vegetal foi 

estatisticamente maior para o toco em comparação com a madeira, com valores de 20,6 e 

13,9%, respectivamente, sendo o comportamento inverso observado para o rendimento em 

óleos leves e pesado e em gases. Os rendimentos em fração volátil obtido por destilação 

simples para os óleos leves da madeira e do toco foram estatisticamente iguais, ficando por 

volta de 6% em relação à massa seca inicial da biomassa. Para o fracionamento dos óleos 

leves, a temperatura final deve ser cuidadosamente observada para que não ocorra a 

decomposição térmica do piche residual. 

Palavras–chave: componentes químicos, destilação, extrato ácido, fração oleosa, piche 

 

YIELD OF LOW-WEIGHT OILS OBTAINED FROM FAST PYROLYSIS OF WOOD 

AND EUCALYPTUS STUMPS 

ABSTRACT: The objective of this study was to obtain volatile chemical components present 

in low-weight oils from fast pyrolysis of wood and stumps of Eucalyptus urograndis. One ton 

of wood and one ton of stumps were collected from a forestry company's property. The timber 

was ground in an industrial mill with a capacity of 200 kg / hour. Next, the material was 

sieved, and the fraction with a particle size less than 40 mesh was collected. The pulverized 

material was taken to an industrial fast pyrolysis company, where three portions of 300 kg of 
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each material were processed at temperatures of 500 to 600°C for 2 hours, with the goal of 

obtaining oils. Yields of acid extract, charcoal, light oil and heavy oil were determined. The 

low-weight oils obtained from each material were collected and distilled, yielding acid 

extract, the oily fraction, and tar. It was observed that the yield of charcoal from pyrolysis was 

statistically higher with the stumps than with the wood, with values of 20.6 and 13.9%, 

respectively, and the opposite behavior was observed in the yield of low-weight and heavy 

oils and of gases. Yields of the volatile fraction obtained by simple distillation of low-weight 

oils were statistically equal for wood and stumps, both obtaining around 6% of the initial dry 

weight of the biomass. For the fractionating of low-weight oils, the final temperature should 

be carefully noted in order to avoid thermal decomposition of residual tar. 

Key words: chemical components, distillation, acid extract, oily fraction, tar 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O processo de pirólise rápida vem se impondo como uma tecnologia que maximiza a 

produção de óleos pirolíticos a partir de madeira e biomassa lignocelulósica pulverizada 

(DINESH et al., 2006). Tipicamente, podem ser obtidos rendimentos gravimétricos da ordem 

de 75% em óleos com essa tecnologia, que utiliza temperaturas de processo da ordem de 500 

– 600 °C, combinada com curtos tempos de residência dos vapores e elevadas taxas de 

aquecimento em escala (GÓMEZ et al., 2008).  

           A vantagem dos processos de pirólise rápida é aproveitar como matéria prima os mais 

variados tipos de resíduos agrícolas e florestais que em função da baixa granulometria não se 

prestam ao aproveitamento para carbonização em fornos e equipamentos tradicionais. Assim, 

grandes quantidades de material depois de devidamente moídos podem ser convertidos 

rapidamente em óleos pirolíticos. Dentre os processos de conversão termoquímica da 

biomassa, DINESH et al. (2006) e BHASKAR et al. (2011) consideram que a pirólise rápida é 

o único processo com potencial para aproveitar biomassas lenhosas de diversas fontes, sejam 

agrícolas, florestais ou urbanas, para produção de óleos com potencial para aproveitamento 

como combustíveis ou fonte de produtos químicos. 

          Diversos equipamentos para recuperação de óleos da carbonização e da pirólise rápida 

estão disponíveis, mas o baixo valor dos subprodutos líquidos daí oriundos em relação aos 

seus equivalentes petroquímicos restringe e desestimula a recuperação de óleos pirolíticos em 

larga escala (GÓMEZ et al., 2008). 

        Até o momento, entretanto, poucas finalidades nobres têm sido dadas aos óleos da 

pirólise rápida, sendo o principal destino o seu uso em substituição a combustíveis 

petroquímicos (BHASKAR et al., 2011) em equipamento de queima direta. Dessa forma, 

alternativas que objetivem a destinação dos óleos da pirólise rápida para produção de 

commodities e produtos químicos voláteis de alto valor agregado são benvindas e têm o 

potencial de promover a vulgarização do uso desses processos na conversão de biomassa 

florestal in natura ou na forma resíduos pulverizados em fonte de produtos para química fina. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o rendimento em extrato ácido, fração oleosa 

volátil e piche a partir de óleos leves da pirólise rápida de madeira e tocos de eucalipto 

pulverizados.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Coleta e preparo da biomassa 

 A matéria prima lenhosa utilizada no presente trabalho foi coletada durante a colheita 

florestal em povoamento constituído de híbridos de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus 

grandis. Foram coletados tocos e toras em quantidade suficiente para compor duas amostras 

com massa úmida de 1,5 ton por amostra. As toras foram descascadas em descascador de anel 

e a seguir, os dois materiais foram picados em picador industrial da marca NOGUEIRA, 

modelo DPM-4 com potência de 15 CV e capacidade para 90 – 100 kg/hora, utilizando-se 

peneira de classificação de 1,5 mm. A seguir, a biomassa pulverizada foi seca até 0% de 

umidade, em secador contínuo com capacidade de evaporação de 35 ton água/h. 

 

2.2. Processo de pirólise 

           Os dois tipos de biomassa foram pirolisados em uma planta industrial modelo SDB-

200 da empresa BIOWARE Ltda., localizada na cidade de Campinas-SP. A Figura 1 mostra o 

esquema geral da planta de pirólise. Para cada tipo de biomassa (madeira e toco) foram feitas 

3 corridas com 200 kg de material seco em cada corrida, obtendo-se os rendimentos em 

extrato ácido, carvão, óleo leve e óleo pesado. 

 

Figura 1. Esquema geral da planta de pirólise rápida SDB-200 

 

           Após acondicionada e armazenada a biomassa, a mesma foi alimentada de forma 

manual no silo pulmão (1), que possui no interior um agitador e no fundo uma abertura 

quadrada que descarrega a biomassa na rosca alimentadora (2). Na garganta que une o silo à 

rosca, foi colocado um removedor (2a) com o intuito de evitar a formação de arco. A rosca 
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alimentadora (2) faz a injeção de biomassa no reator de pirólise (3) na parte superior do leito 

fluidizado composto por areia em suspensão. O reator é recoberto internamente com concreto 

refratário e placas de fibra cerâmica de forma a evitar perda de calor pelas paredes. O início 

da operação consistiu no aquecimento da areia usada como leito (utilizando-se altura do leito 

– HL igual ou menor ao diâmetro interno do reator – Di). A areia quente foi fluidizada 

mediante o ar soprado pelo ventilador centrífugo (4). Quando o leito de areia atingiu 

temperatura na faixa de 500-550 °C, a biomassa foi alimentada pela rosca (2) em quantidades 

tais que garantissem perfil de temperatura estável na faixa de 450 e 480 °C. Para conseguir 

perfis de temperatura em regime estacionário, a vazão de ar e de biomassa foram injetadas em 

vazão controlada e de forma planejada. No interior do reator de pirólise (3), a biomassa é 

transformada em gases (CO, CO2, CH4, N2, etc), vapores (água, ácidos, compostos fenólicos) 

e sólidos (carvão). Esses produtos saem do reator (3) e entram no ciclone (5), equipamento 

projetado para separar os sólidos (carvão) dos vapores e gases. Na parte superior do ciclone se 

utiliza um ventilador (5a) que tem como finalidade compensar a pressão de trabalho deste 

equipamento. Os gases e vapores da pirólise passam por um expansor (6) e na sequência por 

um trocador de calor (6a) resfriado externamente com água. No trocador de calor, parte dos 

vapores condensam e separam-se pela parte inferior do equipamento. Os líquidos separados 

(extrato ácido, óleo leve e óleo pesado), ao escoarem pelo corpo do trocador, entram em 

contato com os vapores e gases da pirólise o que contribui para a diminuição da sua 

temperatura por contato direto.  Para o resfriamento da água que passa pelo trocador de calor 

(6a) é utilizada uma torre de resfriamento (8). Os vapores não separados no trocador de calor 

são sugados por uma centrífuga (7) que separa as neblinas por efeito combinado de 

coalescência e impacto. Os gases restantes são queimados na câmara de combustão (8) e 

jogados ao meio ambiente mediante a chaminé (8a) A válvula (V1) é usada para controle da 

pressão do sistema. 

 

2.3. Fracionamento dos óleos leves 

 Os óleos leves foram levados para o laboratório e fracionados em um equipamento de 

destilação simples com capacidade para processar 2 litros por batelada. O material foi 

aquecido a partir da temperatura ambiente até temperatura final de 120 °C, coletando-se o 

extrato ácido na temperatura de 100 °C e o a fração oleosa volátil de 100 a 120 °C. A fração 

piche remanescente no fundo do vaso de destilação foi descartada ao fim do fracionamento. 

Foram feitas 12 repetições do fracionamento para cada tipo de óleo leve (madeira e toco), 

anotando-se os rendimentos em extrato ácido, óleo volátil e piche. Os dados experimentais 

foram submetidos à análise estatística utilizando-se o software BIOESTAT, onde foi realizado 

o teste de normalidade e posteriormente a análise de variância (ANOVA) para dados não 

paramétricos de Kruskal-Wallis. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Processo de pirólise 

 A tabela 1 mostra as faixas de operação do reator e do condensador durante a piólise 

da madeira pulverizada. 
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Tabela 1. Faixa de trabalho do reator e do condensador para madeira pulverizada. 

Madeira 
Temperatura Reator 

(°C) 
Temperatura  

Condensador (°C) 
Pressão 

(mm/H20) 

Máximo 514 95 215 

Mínimo 446 34 -53 

 

           A Figura 2 mostra o perfil térmico médio do leito de pirólise durante o processamento 

da madeira pulverizada, cujo tempo total médio foi de 133 minutos. 

 

 
Figura 2. Perfil térmico médio do reator para a pirólise da madeira pulverizada 

 

          A tabela 2 mostra as faixas de operação do reator e do condensador durante a piólise do 

toco pulverizado. 

 

Tabela 2. Faixas de trabalho do reator e do condensador para toco pulverizado 

Toco 
Temperatura Reator 

(°C) 

Temperatura       

Condensador (°C) 

Pressão 

(mm/H20) 

Máximo 508 85 160 
Mínimo 459 34 -49 

 

          A Figura 3 mostra o perfil térmico médio do leito de pirólise durante o processamento 

toco pulverizado, cujo tempo total médio foi de 70 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Perfil térmico médio do reator para a pirólise do toco pulverizado 
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 A pirólise rápida é um processo termoquímico que tende a favorecer a produção de 

líquidos em detrimento do produto sólido que é o carvão vegetal (GÓMEZ et al., 2008). As 

diferenças de tempo de processo e perfil de temperatura encontradas nesse trabalho podem ser 

atribuídas a diferenças de composição química e de densidade entre as biomassas madeira e 

toco. Os tocos são partes da árvore com maior densidade e com tecidos mais lignificados, o 

que também explicaria o maior rendimento em carvão vegetal obtido do toco pulverizado em 

comparação com a madeira. A maior densidade é um dos fatores determinantes para o maior 

rendimento gravimétrico da carbonização (OLIVEIRA, 1982; BRITO, 1993). Também os 

maiores teores de lignina são determinantes para o maior rendimento em carvão vegetal, uma 

vez que esse componente químico da madeira é o mais resistente à degradação térmica 

durante a pirólise (MÜLLER-HAGEDORN, 2003). 

 

Tabela 3. Rendimentos gravimétricos da pirólise de madeira e toco pulverizados 

Amostras Carvão Óleo leve Óleo pesado Gases 

Madeira 13,9 b 34,1 a 13,0 a 39,0 a 

Toco 20,6 a 31,6 b 11,8 b 36,0 b 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem estatisticamente entre si pelo teste F(%) – 

calculado em relação à massa inicial seca 

 

3.2. Fracionamento dos óleos leves 

 A tabela 4 mostra os rendimentos em extrato ácido, fração oleosa volátil e piche 

obtidos na destilação dos óleos leves oriundos da pirólise rápida da madeira e do toco 

pulverizado. Não houve diferença estatística entre os rendimentos obtidos para as diferentes 

frações, mostrando que apesar de haver diferença significativa entre os rendimentos em óleos 

leves na pirólise, a sua composição volumétrica é similar, quando submetida ao 

fracionamento por destilação. 

 

Tabela 4. Rendimentos da destilação de óleos leves de madeira e toco pulverizados 

 Rendimento da Destilação (%) 

Madeira 

Extrato Ácido 
ns

 Fração Volátil 
ns

 Piche 
ns

 

23,6  17,7  58,7  

Toco 24,7  12,2  63,1  

CV (%) 0,86  0,09  0,13  

ns 
Diferenças não significativas pelo teste F(%) – calculado em relação à massa inicial de óleo leve 

 

Os resultados mostram que tanto a madeira quanto o toco são materiais cujo uso é 

viável para a obtenção de óleos voláteis como fonte de produtos químicos. Sabe-se que óleos 

essenciais obtidos de outras partes do eucalipto, como as folhas, são muito utilizadas na 

formulação para síntese de substâncias de inseticida e acaricida, como visto em CHAGAS, 

2002. Entretanto, os rendimentos do fracionamento estão na faixa de 6% em relação ao peso 

inicial de biomassa. Observou-se ainda, que durante a destilação, a temperatura final de 

processo é crítica e deve ser rigorosamente observada, porque se a temperatura passa de 
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120 °C, o piche sofre intensa decomposição, tornando-se rígido e quebradiço no fundo do 

vaso de destilação, com intensa emissão de fumaça branca. 

 

4. CONCLUSÕES 

           Tanto a madeira como os tocos de eucalipto são boas fontes de óleos quando 

processados via pirólise rápida, sendo superior o rendimento em extrato ácido, fração volátil e 

piche. O potencial do óleo leve como fonte de fração química volátil obtido via destilação 

simples é tecnicamente viável e exequível, entretanto a temperatura final de processo deve ser 

cuidadosamente observada para que não ocorra a decomposição térmica do piche residual. 
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