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RESUM: 

El biochar, o biocarbó, és un material produït a partir de la piròlisi de biomassa, consistent en 

la descomposició tèrmica de la matèria orgànica a baixa o nul·la concentració d’oxigen. La seva 

definició més acceptada és la d’un material pirolitzat destinat a ser utilitzat en el sòl, quedant 

fora d’aquesta denominació materials produïts per a ser utilitzats com a combustible. 

La gran varietat de materials pirolitzables i de tecnologies de piròlisi determinen un ampli 

ventall de biochars amb propietats físiques, químiques i biològiques molt contrastades, i que 

determinen la seva idoneïtat o no per a ser utilitzat com a esmena orgànica, sent la biomassa 

de partida un dels factors més determinants. 

Els processos de piròlisis generen gasos inflamables, gasos condensables inflamables (bioolis) i 

biochar en proporcions variables segons el tipus de piròlisi. Aquests grans tipus principals de 

piròlisi per la producció de biochar són: 

- Piròlisi lenta. 

- Piròlisi ràpida. 

- Gasificació. 

El producte biochar, totalment en procés d’investigació, es creu que pot tenir grans beneficis 

ambientals en diferents àmbits: 

- Biochar com a millora de la fertilitat: 

Utilitzat com esmena orgànica, essencialment en sòls agrícoles, de manera que les 

propietats d’aquest variïn, amb la intenció de poder reduir considerablement 

l’aportació de fertilitzants al sòl. 

- Biochar com a via de gestió de residus: 

Els excedents de residus urbans, agrícoles i ramaders, així com alguns residus 

industrials, requereixen d’una gestió particular i a més a més, generen un fort impacte, 

per contaminació, sobre el sòl i els aqüífers. Aquests residus poden ser tractats per 

piròlisi, per generar bioenergia i alhora per produir biochar, permetent la valorització 

d’aquests excedents. 

- Biochar per producció d’energia: 

El procés de piròlisi, genera gasos i gasos condensables com a bioolis que poden ser 

utilitzats per la producció d’energia, tot i que cal tenir en compte que en optimitzar un 

procés de piròlisi per la producció de biochar, es redueix la generació d’aquests gasos. 

- Biochar per la mitigació del canvi climàtic: 



La reducció d’emissions antropogèniques de gasos d’efecte hivernacle, com el CO2, 

metà, òxids de nitrogen, etc. S’ha convertit en un dels aspectes centrals quan es parla 

de sostenibilitat i de producció d’energia en les societats modernes. Tenint en compte 

aquest context, s’ha considerat la combinació de piròlisi de la biomassa i l’aplicació de 

biochar en sòls, com una tecnologia carboni-negativa, ja que al voltant d’un 20% del 

carbó inicialment captat pel sistema queda segrestat en el sòl per un període molt llarg 

en el temps, degut a una forta recalcitrància i lenta descomposició d’aquest producte. 

D’aquesta manera hi ha un segrest de carboni, globalment produint-se una reducció 

de les concentracions de CO2 atmosfèric. 

 

Cal tenir en compte possibles riscos a l’hora d’aplicar biochar en sòls. Ja que el producte final 

varia segons el material de partida. En especial quan es genera biochar a partir de residus, ja 

siguin de depuradora, industrials o ramaders, degut que el seu contingut en contaminants pot 

ser perjudicial pel medi ambient i per la salut de les plantes. Els contaminats presents, sobretot 

metalls pesats i hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH), són difícilment eliminats o es 

produeixen “de novo” durant el procés de piròlisi, respectivament, de manera que amb les 

aplicacions de biochar poden causar impactes negatius. 

En aquest projecte, es centre especial atenció en una única característica del sòl, com es la 

capacitat d’intercanvi catiònic (CIC). La CIC és la capacitat que té el sòl per retenir i alliberar 

ions amb càrrega positiva. Per les seves característiques, l’argila i la matèria orgànica són les 

que condicionen la CIC total d’un sòl, ja que aquestes contenen carregues negatives a la seva 

superfície. La CIC proporciona als sòls la capacitat de retenir nutrients, necessaris per el 

creixement de les plantes, per tant una major CIC incrementa la fertilitat dels sòls, així com 

permet reduir les pèrdues d’aquests nutrients per lixiviació i mitigar possible contaminació de 

les aigües. 

L’objectiu principal del projecte doncs, és estudiar el potencial ús d’un biochar de gasificació 

com esmena orgànica per a sòls agrícoles alcalins mediterranis, i més concretament el seu 

paper per a millora de la retenció de nutrients en relació al potencial augment de la capacitat 

d’intercanvi catiònic (CIC) del sòl 18 mesos després de la seva aplicació en parcel·les de camp. 

Les conclusions finals no han estat del tot satisfactòries, degut que no s’han trobat diferències 

en la CIC, havent de rebutjar la hipòtesi de partida. Tot i que hi ha diferents factors que poden 

ser la causa d’aquests resultats. Una possibilitat, probablement la que dona major explicació, 

és el poc temps transcorregut des de l’aplicació de biochar fins al moment dels anàlisis. 


