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Resumo: A biomassa vegetal é uma mistura complexa e constituída em especial por celulose, 

hemicelulose e lignina, estruturalmente unidos. Tem como fontes de obtenção os resíduos 

agrícolas e florestais, e é de grande importância como fonte de recursos renováveis e de grande 

interesse pelas indústrias, em especial das agro-indústrias em virtude da produção de milhões 

de toneladas/ano de resíduos. Por outro lado, bio-óleo é o produto proveniente da queima em 

altas temperaturas de biomassa (pirólise). Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é 

apresentar uma breve revisão referente ao desenvolvimento e produção de bio-óleo a partir de 

resíduos lignocelulósicos, cabendo ressaltar que além de produção de biocombustíveis, como 

o bio-óleo, a biomassa pode ser também fonte econômica de diversos outros produtos valiosos, 

tais como aditivos alimentares, aromatizantes, fertilizantes e agro-químicos. Sendo assim, é de 

grande importância que pesquisas sejam realizadas visando um melhor aproveitamento dos 

resíduos gerados, em especial em aqueles ainda não aproveitados pelos setores industriais ou 

agro-industriais. 

 

Palavras-chave: Biomassa lignocelulósica, Pirólise, Bio-óleo. 

 

 

 

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 489 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


1. INTRODUÇÃO 

 

A geração de energia a partir de biomassa está no centro do interesse científico e industrial, 

devido a crescente conscientização sobre a diminuição contínua na disponibilidade de 

combustíveis fósseis e a maior sensibilidade para preservação do meio ambiente a partir de 

poluentes gerados por sistemas energéticos convencionais (BLASI, 2008).  

Resíduos agroindustriais representam uma das principais fontes potenciais de fornecimento 

de matéria-prima para a química renovável, devido à grande quantidade produzida e as cadeias 

bem estabelecidas, o que, em alguns casos, facilita sua utilização. O objetivo é se buscar usos 

mais nobres para estes resíduos, seguindo a mesma lógica da indústria do petróleo; ou seja, a 

diversificação do potencial da matéria-prima, levando a uma ramificação de novos produtos a 

partir das frações constituintes (VAZ JÚNIOR, 2013). 

Entre os benefícios do uso da biomassa destacam-se: o melhor manejo da terra, a criação 

de empregos, o uso de áreas agrícolas excedentes nos países industrializados, o fornecimento 

de vetores energéticos modernos a comunidades rurais nos países em desenvolvimento, a 

redução dos níveis de emissão de CO
2
, o controle de resíduos e a reciclagem de nutrientes 

(OLIVARES-GÓMEZ, 2002).  

Assim, a biomassa, além de ser aplicada como fonte de energia para a produção de calor e 

transporte de combustíveis, podem também ser direcionada para novas aplicações como a 

produção de produtos químicos (aditivos alimentares, produtos farmacêuticos, surfactantes, 

solventes orgânicos, fertilizantes, entre outros) e biomateriais a partir de biomassa 

(BRIDGWATER, 2003; CZERNIK e BRIDGWATER, 2004). Entretanto, para que estas 

aplicações aconteçam há necessidade de conversões de matéria-prima, possibilitando assim o  

desenvolvimento de processos mais competitivos e uma melhor valorização de todo conteúdo 

da biomassa (FITZPATRICK et al., 2010), sendo a conversão termoquímica, uma das 

alternativas mais promissoras para muitas aplicações (BRIDGWATER, 2003). 

 

 

2. MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS 

 

Os materiais lignocelulósicos representam a fração mais expressiva da biomassa vegetal, a 

maior fonte de compostos orgânicos da biosfera (IQBAL et al., 2011; KUMAR et al., 2009), 

Anais do VII Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2015) 490 
ISSN 2447-0635 | www.simprod.ufs.br 

http://www.simprod.ufs.br/


sendo observado nos últimos anos uma melhoria considerável da biotecnologia verde 

relacionada com a biomassa lignocelulósica (ASGHER et al., 2013). 

Esses materiais são normalmente classificados, de acordo com sua composição química, 

propriedades físicas, químicas e mecânicas, em (FENGEL e WEGENER, 1989):  

i. materiais fibrosos do tipo madeira, que podem ser de origem resinosa (gimnosperma);  

ii. materiais fibrosos do tipo madeira, que podem ser de origem folhosa (angiosperma);  

iii. materiais não lenhosos, principalmente materiais herbáceos como os lignocelulósicos. 

De acordo com a sua origem, os subprodutos e resíduos lignocelulósicos podem também 

ser classificados em (FENGEL e WEGENER, 1989):  

- Florestais: gerados em florestas e os provenientes das indústrias de polpa de papel e de 

transformação de madeiras, incluindo aparas e serragem; 

- Agrícolas: palhas, cascas, caules e espigas de cereais; agroindustriais: bagaços, polpa, cascas 

e sementes de frutos e vegetais; 

- Urbanos: papéis, cartões e lixos domésticos constituídos principalmente por celulose. 

Os materiais lignocelulósicos são constituídos por três frações principais que, juntas, 

perfazem mais de 90% da massa total seca. São representadas por: celulose, hemicelulose e 

lignina (PANDEY et al., 2000), sendo composta de cerca de 40-50% de celulose, hemicelulose 

20-30% e 10-25% de lignina (IQBAL et al., 2011; KUMAR et al., 2009). Na composição os 

lignocelulósicos, ainda apresentam, em menores proporções, resinas, taninos, ácidos graxos, 

fenóis, compostos nitrogenados (proteínas) e sais minerais (BON et al., 2008).  

De modo específico, a celulose é um homopolissacarídeo linear formado unicamente por 

moléculas de glicose (C6H12O6), enquanto as hemiceluloses, como segundo grupo de 

polissacarídeos mais abundantes na biosfera, e intimamente associadas à celulose na parede 

celular vegetal, são compostas de um grupo diversificado de polímeros que reúne uma gama de 

carboidratos com estruturas que se assemelham à celulose porém, formada por outros açúcares 

em pentoses (xilose e arabinose) e/ou hexoses (glicoses, manose e galactose), apresentam-se na 

forma de homopolímeros (exemplo: xilana, formado por xilose) ou heteropolímeros (exemplo: 

glicomanana formado, por glicose e manose) além de ácidos urônicos e grupo acetila (FENGEL 

e WEGENER, 1989).  

Além da celulose e da hemicelulose, existe ainda a lignina, uma macromolécula complexa 

e de massa molar elevada de natureza polifenólica correspondendo a aproximadamente 25% da 

biomassa fotossintética produzida anualmente no planeta, retendo 50% mais carbono que a 

celulose, e podendo ser caracterizada como uma estrutura essencialmente aromática, sendo um 
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constituinte substancialmente presente nas madeiras, responsável em maior parte pela dureza 

que lhes é característica (FENGEL e WEGENER, 1989).  

Assim, todo e qualquer tipo de processamento para um melhor aproveitamento de frações 

oriundas dos materiais lignocelulósicos dependerá de como os componentes presentes na 

biomassa serão tratados. Sabe-se que o custo da matéria-prima por unidade de produto pode ser 

reduzido quando todos os componentes da biomassa (ou do resíduo), em modo complexo ou 

em modo separado, são convertidos em produtos (KAPARAJU et al., 2009; SUN et al., 2004). 

Entretanto, um dos mais estudados modos de conversão da biomassa em produtos ocorre dentro 

dos três principais processos térmicos disponíveis para conversão em uma forma de energia 

mais útil: pirólise, gaseificação e combustão.   

 

 

3. PIRÓLISE 

 

A pirólise consiste na degradação térmica (com temperaturas acima de 400ºC) de qualquer 

material orgânico (biomassa vegetal, animal, entre outros), na ausência parcial ou total de 

agente oxidante. Desse processo resultam produtos gasosos, líquidos pirolenhosos (bio-óleo) e 

sólidos (BRIDGWATER, 2012). Dependendo das condições operacionais uma gama de 

produtos com diferentes rendimentos podem ser obtidos (BRIDGWATER, 2003). 

Nos procedimentos envolvendo pirólise, vários fatores afetam a taxa de conversão e 

rendimentos, composição e propriedades das classes de produtos, tendo como principais 

parâmetros a serem monitorados a temperatura, a pressão e a taxa de aquecimento. Além disso, 

as propriedades de biomassa (composição química, teor e composição de cinzas, tamanho de 

partícula e a forma, densidade, teor de umidade, entre outros) também desempenham um papel 

importante (BLASI, 2008). 

 

 

4. BIO-ÓLEO 

 

Como um dos principais produtos oriundos de processos de pirólise, o bio-óleo é composto 

de uma mistura muito complexa de hidrocarbonetos oxigenados, incluindo álcoois, ácidos, 

aldeídos, ésteres, cetonas, fenóis, bem como oligômeros derivados da lignina (XIU e 

SHAHBAZ, 2012). Como uma mistura complexa de compostos orgânicos, altamente 

oxigenados e de coloração marrom escuro, tem potencial para ser usado como biocombustíveis 
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assim como material de partida para aquisição de produtos químicos                           (PEACOCKE 

e BRIDGWATER, 1995).  

Todo bio-óleo pode ser obtido a partir de uma ampla variedade de materiais, tais como os 

resíduos agrícolas (bagaço de cana, palha de arroz e trigo, fibra de coco, sabugo de milho, etc) 

e resíduos florestais (serragem, casca, e aparas) (BALAT, 2011). Devido à complexidade 

original da biomassa e variação do conteúdo de celulose, hemicelulose e lignina a composição 

do bio-óleo pode variar, já que contém uma multiplicidade de constituintes (HUBER, 2006). 

 

4.1. Aplicações do bio-óleo 

 

Os produtos químicos obtidos a partir de coprodutos e resíduos são os que possuem o maior 

potencial em agregar valor nas cadeias produtivas da biomassa, em função da participação 

estratégica da indústria química no fornecimento de insumos e produtos finais a diversos setores 

da economia, como: petroquímico, farmacêutico, automotivo, da construção civil, agronegócio, 

cosméticos, entre outros (VAZ JÚNIOR, 2011). 

Uma gama de produtos químicos, incluindo alimentos, aromatizantes, levoglucosan, 

hidroxiacetaldeído, fertilizantes e agro-químicos, podem ser extraídos ou derivados do bio-óleo 

(LIRA et al., 2013; MORAES et al., 2012; MULLEN et al., 2010). Além dos produtos 

químicos, o bio-óleo apresenta potencial como conservante de madeira, por apresentar 

compostos fenólicos derivados da lignina (MEIER et al., 2001), como antifúngico, contra 

fungos que deterioram a madeira (KIM et al., 2012), como antibacteriano e inseticida 

(BEDMUTHA et al., 2011). Também pode ser empregado como aditivo para emulsionar bio- 

óleo em derivados de petróleo na geração de energia em sistemas termelétricos (VAZ JÚNIOR, 

2013).  

Além das aplicações citadas acima, pode-se obter outros produtos a partir da pirólise de 

materiais lignocelulósicos. Dentre eles podemos citar o emprego do furfural como solvente na 

refinação petroquímica para extração de dienos a partir de uma mistura de outros 

hidrocarbonetos; uso de cetonas e fenóis para produção de resinas; eugenol (considerado 

antisséptico natural) como expectorante, antisséptico, analgésico, componente de 

medicamentos contra asma e bronquite, entre outros. Outro exemplo de aplicação é a produção 

de compostos utilizados como aditivos e aromas em alimentos, como o alil-siringol, o 

siringaldeído e o siringol (MEIER e FAIX, 1999; WALTER et al., 2000; FELFLI, 2003; 

BRIDGWATER, 2004; DUMAN et al., 2011). 
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Na Europa, a aplicação mais promissora do bio-óleo é através da produção de eletricidade, 

devido à capacidade prevista para usar bio-óleo cru, tal como são produzidos num motor ou 

turbina, sem a necessidade de grande melhoramento (BRIDGWATER, 2012). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da perspectiva apresentada neste trabalho, tornasse evidente a importância na 

continuidade de pesquisas para que no futuro tenhamos fontes alternativas de energia, bem 

como a produção de novos produtos em todas as áreas com interesse industrial. Destacando-se 

que muitos destes produtos presentes naturalmente na biomassa estão sendo na atualidade 

descartados ao invés de serem usados para um destino mais nobre, evitando-se em muitos casos 

o uso de produtos prejudiciais ao ambiente em sua linha de obtenção ou mesmo de utilização 

ou descarte. 
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Abstract: Vegetal biomass is a complex mixture and consists especially of cellulose, 

hemicellulose and lignin, structurally united. Its obtaining supplies agricultural and forest 

residues, and is of great importance as a source of renewable resources and of great interest 

across industries, especially agro-industries due to the production of millions of tons / year of 

waste. Bio-oil is a product derived from burning biomass at high temperatures (pyrolysis). 

Within this context, the objective is to do a brief review on the development and production of 

bio-oil from lignocellulosic residues, fitting to point out that in addition to production of 

biofuels such as bio-oil, biomass can also be economical source several other valuable 

products such as food additives, flavorings, fertilizers and agrochemicals. It is therefore of 

great importance that research be conducted to better use of waste generated, especially those 

not yet availed by industrial and agro-industrial sectors. 

  

Keywords:  Lignocellulosic biomass, Pyrolysis, Bio-oil 
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