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RESUMO 

Alguns resíduos, provenientes das mais variadas atividades, podem ser reaproveitados, 

diminuindo o efeito dos impactos ambientais ocasionados pela má disposição dos 

mesmos no meio ambiente. Os resíduos classificados com biomassa lignocelulósica, 

podem ser convertidos em produtos químicos e combustíveis a partir da pirólise rápida 

convencional, gerando como produto principal o bio-óleo com características 

diretamente ligadas as características da biomassa de origem que podem ser melhoradas 

a partir do uso de catalisadores. Neste trabalho foram sintetizados catalisadores do tipo 

ZSM-5 e HZSM-5, utilizando resíduos de pó de granito, pó de vidro, diatomita e cinza 

da casca do arroz como fontes alternativas e também um catalisador utilizando fonte 

convencional de Sílica e Alumínio. O objetivo da síntese desses materiais é utilizá-los 

como catalisador na pirólise da fibra do coco visando a obtenção de produtos com maior 

valor agregado, reduzindo a produção de compostos oxigenados. A biomassa utilizada 

foi caracterizada por análise imediata, densidade, análise elementar, Teor de Celulose, 

hemicelulose e lignina, Poder calorífico, TG/DTG, DRX, FT-IR e FRX afim de analisar 

o potencial energético da mesma. Os precursores de Sílica e Alumínio foram 

submetidos a análises de FRX, DRX, e os catalisadores foram caracterizados por 

TG/DTG, DRX, FT-IR, MEV e BET. Nos resultados de  pirólise convencional da fibra 

do coco observou a grande produção de produtos oxigenados, a maior parte deles fenóis 

e nos resultados das pirólise catalítica foi possível observar a diminuição desses 

produtos, provando a eficiência dos catalisadores utilizados.  

Palavras-Chave: Fibra de coco, pirólise catalítica, ZSM-5, HZSM-5 
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ABSTRACT 

Some waste, from the most varied activities, can be reused, reducing the effect of these 

impacts, usually caused by poor disposal in the environment. The residues classified 

with lignocellulosic biomass can be converted into chemical products and fuels from the 

conventional fast pyrolysis, generating as main product the bio-oil. This generally 

presents some undesirable characteristics directly linked to the characteristics of the 

source biomass, which decrease its energy efficiency. The use of catalysts allows the 

reduction of these undesirable products and improves the final quality of the bio oil. As 

a result, ZSM-5 and HZSM-5 catalysts were synthesized using granite powder, glass 

powder, diatomite and rice husk ash as alternative sources of silica and aluminum; was 

also synthesized using a conventional silica and aluminum source, serving as a standard 

for the others. . The objective of the synthesis of these materials is to use them as a 

catalyst in the pyrolysis of coconut fiber in order to obtain products with higher added 

value, reducing the production of oxygenated compounds. The biomass used was 

characterized by immediate analysis, density, elemental analysis, cellulose content, 

hemicellulose and lignin, calorific power, TG / DTG, XRD, FT-IR and FRX in order to 

analyze the energy potential of the same. Silica and Aluminum precursors were 

subjected to FRX, XRD analyzes, and the catalysts were characterized by TG / DTG, 

DRX, FT-IR, MEV and BET. In the results of conventional pyrolysis of the coconut 

fiber, it was observed the great production of oxygenated products, most of them 

phenols and in the results of the catalytic pyrolysis it was possible to observe the 

decrease of these products, proving the efficiency of the catalysts used. 

 

Key Words: Coconut fiber, catalytic pyrolysis, ZSM-5, HZSM-5 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diminuição das reservas de combustíveis fósseis, as mudanças climáticas 

globais e o crescimento rápido da demanda de energia per capta são impulsos para a 

busca de alternativas no campo das fontes renováveis que devem ser sustentáveis, 

garantir energia e reduzir o aquecimento global (DHYANI; BHASKAR, 2017).  

De acordo com os dados do Balanço Energético Nacional de 2016 (MME, 

2016), a participação de energias renováveis na matriz energética passou de 74,6% para 

75,5%. Isto é explicado pela diminuição de geração térmica a base de derivados de 

petróleo e ao incremento da geração a base de biomassa e eólica, compensando a 

redução de 3,2% de energia hidráulica.  

Nos últimos anos, as pesquisas com o objetivo de desenvolver combustíveis 

provenientes de biomassa vêm aumentando. Isso acontece tanto por motivos ambientais, 

considerando que a conversão de biomassa em produtos energéticos gera menos  

impacto ambiental, como por motivos econômicos, já que é uma alternativa de 

substituição dos combustíveis fósseis. (FONTES, 2013).  

O uso de biomassa lignocelulósica não alimentar para produção de combustíveis 

e produtos químicos tem atraído bastante interesse mundial, pois ela é considerada fonte 

de carbono neutro e contribui na diminuição  da emissão de dióxido de carbono na 

atmosfera. (KABIR; HAMEED, 2017). 

Nesse contexto convém citar o fruto do coqueiro, Cocos nucífera Linn, que está 

dividido em duas variedades: a gigante, indicada para a produção de coco seco, e a anã, 

indicada para a produção de água de coco. Nas duas variedades, a casca do coco, que 

representa cerca de 80% do peso, é descartada como resíduo em em ambientes urbanos, 

aterros ou até mesmo lixões, provocando impacto ambiental tanto em relação ao volume 

de resíduo gerado quanto pela lenta degradação e contaminação do solo e lençol freático 

(VALE et al. 2004).    

A preocupação com o destino do resíduo da fibra do coco vem crescendo e já 

existem alternativas nos mais variados setores econômicos como construção civil, 
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agropecuária, artesanato e  destaca-se, ainda, o interesse da utilização da mesma nos 

processos de pirólise rápida convencional e mais recentemente, a pirólise rápida 

catalítica. .  

A pirólise rápida é um método de conversão termoquímica que tem como 

produtos: uma fração líquida chamada de bio-óleo, uma fração sólida, denominada bio-

carvão e uma fração gasosa, que são os gases não condensáveis.  O bioóleo é composto 

quimicamente por centenas de compostos orgânicos, incluindo vários produtos 

químicos valiosos. O biocarvão e os gases podem ser utilizados como combustível. A 

composição e o rendimento dos produtos de pirólise vão depender da matéria prima 

utilizada  e das condições aplicadas ao processo. (LU et al. 2011, CHAGAS, 2016).  

Entre as rotas existentes para o melhoramento do bio-óleo está o uso de 

catalisadores no processo de pirólise rápida, este processo é denominado de pirólise 

rápida catalítica que pode acontecer In sito, quando o catalisador é pirolisado junto com 

a biomassa , ou ex sito, quando o catalisador não é misturado com a biomassa. 

(BOATENG, 2016). A pirólise rápida catalítica é  uma alternativa para a geração de 

produtos com maior valor agregado, pois eles podem desde aumentar o rendimento de 

bio-oleo até melhorar a sua qualidade. Assim, o uso de desses materiais permite 

controlar as características do produto final e manipular a seletividade obtendo um 

produto de interesse. (Hu et al. 2011).  

Os catalisadores mais utilizados no melhoramento dos produtos de pirólise são 

os do tipo ZSM-5. Vários autores vem estudando os produtos da pirólise catalítica de 

biomassas (AHO et al., 2010;  ATES; ISDKDAG, 2009; STEFANIDIS et al., 2011), 

porém, a maioria dos trabalhos realizados nesta área utilizam catalisadores comerciais,  

havendo a necessidade de novos catalisadores  específicos para pirólise de biomassas ou 

investigação sistemática das propriedades do catalisador sobre os rendimentos de reação 

e distribuição dos produtos. (ESPINDOLA, 2014) 

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho objetivou a preparação de 

catalisadores do tipo ZSM-5 e HZSM-5 utilizando fontes alternativas de sílica e 

alumínio com características favoráveis a aplicação na pirólise catalítica da fibra do 

coco.  
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral a síntese e caracterização de 

catalisadores do tipo ZSM-5 e HZSM-5, a partir de fontes alternativas de silício e 

alumínio, e a análise da viabilidade de suas utilizações na pirólise catalítica da fibra do 

coco para melhoramento dos produtos de  pirólise convencional.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Caracterização da fibra de coco, para avaliação do seu potencial energético; 

 Síntese e caracterização dos catalisadores do tipo ZSM-5 e HZSM-5 a partir de 

fontes alternativas de sílica e alumínio. 

 Pirólise convencional da biomassa; 

 Pirólise catalítica da biomassa e análise dos produtos formados 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Fontes de energia 

O consumo de energia vem crescendo consideravelmente ao longo dos anos, 

agravando o atual estado de crise energética nacional e mundial. Em virtude destes 

fatores, o interesse por processos de geração de energia alternativos está cada vez maior. 

Essa mudança nas fontes de energia possibilita para a matriz energética brasileira  

alternativas de produção economicamente viáveis e com impactos ambientais bem 

menores (SILVA, 2007).   

Fontes de energias renováveis aquelas que são originadas de recursos naturais e 

que se regeneram naturalmente, por exemplo: (Energia eólica, solar, hidráulica, 

biomassa entre outros), têm o intuito de diminuir cada vez mais o uso dos combustíveis 

não fósseis. Esta substituição tem objetivo de reduzir a poluição ambiental, o 

aquecimento global e lutar por um ambiente mais sustentável.  (BRAGA, 2012).  

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publica anualmente o BEN, Balanço 

Energético Nacional, sendo a ultima edição publicada em 2016, na qual os dados tem 

como referência o ano de 2015. Este documento relata os valores de oferta e consumo 

de energia no país, os processos de conversão de matérias primas em produtos 

energéticos, bem como as atividades de importação e exportação das mesmas.  A Figura 

1 ilustra a matriz elétrica do Brasil, nela vemos que é predominante a energia oriunda de 

fontes renováveis, com destaque pra energia hidráulica que corresponde a 64,0% da 

oferta interna, ao passo que apenas 24,49% vêm de origem não renovável. A  parcela de 

energia ofertada proveniente da biomassa, apesar de ter aumentado em relação ao ano 

anterior ainda é relativamente pequena, o potencial econômico-energético da utilização 

de biomassa é evidente e este  impulsiona a busca por novos estudos neste campo de 

pesquisa.   
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Figura 1- Oferta interna de energia elétrica por fonte. 

 

 

Fonte: Balanço energético nacional 2016  

 

 3.2 Biomassa 

 

Atualmente existem varias conceitos de biomassa. De forma geral, define-se 

biomassa como sendo todo e qualquer recurso de origem orgânica animal ou vegetal, 

que pode ser utilizado na produção de energia. A biomassa é considerada como fonte de 

carbono zero, pois, durante sua queima, ela libera pra atmosfera a mesma quantidade de 

CO2 que absorve durante o seu crescimento com o processo de fotossíntese. (SAIDUR 

et al., 2011). As principais fontes de biomassa estão ilustradas na Figura 2.  

O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de biomassa do planeta, tendo 

assim inúmeras espécies promissoras para aplicação em pirólise como, por exemplo, 

fibra de coco, casca de Arroz, capim elefante, serragem de eucalipto, entre outras 

(FONTES, 2013). 
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Figura 2- Fontes de biomassa.  

 

Fonte: adaptado de Bridgwater, 2012 

 

3.3 Biomassas Lignocelulósicas 

As biomassas lignocelulósicas são formadas basicamente por celulose, 

hemicelulose e lignina, contendo uma pequena porcentagem de cinzas e extrativos. São 

consideradas como maior fonte natural de carboidratos do mundo, no entanto, existe 

uma dificuldade de conversão deste tipo de biomassa em insumos químicos devido sua 

morfologia (FERREIRA, 2014). 

Santos et al. (2012) afirmaram que o materiais lignocelulósicos podem ser 

considerados como um compósito de fibras celulósicas com uma matriz amorfa de 

polioses e ligninas ao seu redor. Segundo os autores que essa matriz se torna uma 

barreira à fatores externos e, por tanto as biomassas lignocelulosicas são materiais  

pouco reativos.  

Os produtos obtidos na pirólise de biomassa lignocelulosica estão diretamente 

ligados ao percentual de cada um dos três principais componente do material. O 
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conhecimento das características isoladas de pirólise para cada um dos componentes é 

essencial para uma melhor compreensão dos resultados (Yang, 2007). 

Primeiramente, a celulose é o componente com maior percentual em biomassas 

lignocelulósicas e é também o material orgânico mais encontrado na natureza com uma 

produção anual em torno de 50 bilhões de toneladas. É composta por moléculas de 

glicose esterificadas por ligações β-1,4-glicosídicas, resultando em um polímero de alto 

peso molecular, conhecido como celobiose e contém seis grupos hidroxila, como mostra 

a Figura 3. Devido a presença dessas ligações de hidrogênio existe uma forte interação 

entre os componentes da molécula e há uma forte tendência à formação de cristais o que 

torna a celulose insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos (SILVA, 2009). 

Figura 3- Estrutura molecular da Celulose. 

     
Fonte: Adaptado de (FERREIRA, 2014). 

 

A hemicelulose é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza e está 

presente em tecidos vegetais em conjunto com a celulose. Possui menor peso molecular 

e menor grau de polimerização que a celulose, sendo hidrolisável com facilidade em 

meio ácido (GABRIELI, 2000). A molécula da hemicelulose é composta por 

carboidratos do tipo hexoses, pentoses e ácido glucorônico, como mostra a figura 4.  

Figura 4- Constituintes da hemicelulose. (a) α-D-Xilopiranose, (b) α-D-

Glucopiranose, (C) Ácido Glucorônico. 
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Por fim, a lignina é o terceiro componente mais abundante nos vegetais 

terrestres. É uma macromolécula originada a partir da polimerização do álcool 

coniferílico, p-cumalírico e álcool sinapílico e apresenta uma estrutura amorfa 

complexa. Ela é responsável por proporcionar ao vegetal resistência mecânica e ao 

ataque de microorganismos. Estruturalmente, a lignina, cujos constituintes estão 

ilustrados na Figura 5, difere da celulose e hemicelulose. Isso ocorre porque  nela estão 

os maiores estoques de carbono da natureza e o maior numero de estruturas químicas 

aromáticas, resultando em uma estrutura bem mais complexa, o que confere uma maior 

resistência térmica em relação aos outros constituintes das biomassas. (YAMAN, 2004). 

Figura 5- Constituintes da lignina (a) Álcool p-Cumarílico, (b) Álcool Sinapílico, (c) 

Álcool Coniferílico. 

 

 

 

3.4 Processos de conversão de biomassa 

Apesar de a biomassa ser um material com pouca facilidade de armazenamento e 

de transporte, o que é apontado como principal dificuldade quando se trabalha com 

conversão de biomassa, esse fato negativo se impulsiona processos de conversão da 

mesma (BASU, 2013). Existem vários métodos que transformam a biomassa em 

combustíveis e, dependendo do tipo de conversão, podem ser gerados combustíveis 

sólidos, líquidos ou gasosos. Os principais processos são os termoquímicos, 

bioquímicos e mecânicos,  conforme detalhamento da figura 6.  
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Figura 6- Processos de conversão de biomassa  

 

Fonte: Adaptado de BRIDGWATER (2006). 

 

Dentre os processos de conversão biológica, encontram-se a fermentação, que 

converte a biomassa, em meio anaeróbico através da ação de leveduras, em açúcar e 

etanol, e a biodigestão que, em meio anaeróbico com ajuda de bactérias, obtém-se como 

produto final o biogás. (ALMEIDA, 2008). 

No processo de conversão mecânica, os óleos são extraídos por prensagem de 

sementes, tais como, Algodão, girassol, mamona, entre várias outras, dando origem a 

óleos vegetais.  

Nos processos de conversão termoquímica temos a possível de transformação de 

vários tipos de biomassa em biocombustíveis, tendo como vantagem a curta duração do 

processo e a possibilidade de conversão total de biomassa (CHAGAS, 2016). Existem 
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quatro métodos de conversão termoquímica: Gaseificação, combustão, liquefação e 

pirólise. 

Na Gaseificação um material sólido ou líquido é convertido em combustível 

gasoso através da oxidação parcial a temperaturas elevadas, entre 800 °C e 1100 °C, e 

pressões que vão até 33 bar. Para isso, utiliza-se um agente de gaseificação que pode ser 

ar, vapor de água, oxigênio ou uma mistura deles. As etapas da gaseificação são: 

Secagem; pirólise com obtenção de gases, bio-óleo e carvão; oxidação parcial do 

carvão, bio-óleo e gases produzidos na pirólise. (BRAGA, 2012) 

Por outro lado na combustão a biomassa é transformada em calor por meio de 

reações dos elementos presentes com oxigênio. O calor gerado deve ser explorado 

imediatamente para aquecimento ou geração de energia. Além do problema de baixa 

eficiência, esse tipo de conversão termoquímica também leva a uma indesejável geração 

de cinzas. A enorme quantidade de CO2 obtida como subproduto também é uma 

desvantagem significativa. (DHYANI; BHASKAR, 2017).  

A liquefação hidrotérmica da biomassa consiste em convertê-la em combustíveis 

líquidos através da aplicação de temperatura e pressão em um ambiente aquoso. A 

reação deve ocorrer durante um tempo suficiente para quebrar a estrutura sólida em 

componentes líquidos. As condições típicas do processo de liquefação são temperatura 

entre 250 °C e 370 °C e pressão de operação de 40 a 220 bar. Esse método se 

caracteriza pela baixa temperatura de operação, alta eficiência energética e baixa 

produção de alcatrão em comparação com a pirólise. (GOLLAKOTA;KISHORE;GU, 

2017). 

Por ultimo, a pirólise é a conversão termoquímica da biomassa na qual esta é 

aquecida e se decompõe em outros produtos na ausência de oxigênio. Quando ocorre em 

temperaturas relativamente baixas e tempo de residência maior, a pirólise favorece a 

produção de carvão. Comparativamente se ocorrer em temperaturas mais altas e tempo 

de residência longo, a conversão de biomassa para o gás é potencializada e, se ocorrer 

em temperaturas moderadas e tempos de residência curtos a produção de líquidos é 

otimizada. Em suma, os três produtos (sólido, líquido e gás) são sempre formados, mas 

a quantidade deles pode variar de acordo com as variáveis do processo. 

(BRIDGWATER, 2012). A Tabela 1 ilustra as variações dos tipos de pirólise e a 

quantidade de produtos formados de acordo com as variáveis do processo.  
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Tabela 1- Variação dos tipos de pirólise e quantidade de produtos formados 

TIPO TEMPERATURA 
TEMPO DE 

RESIDÊNCIA 

PRODUTOS 

FORMADOS 

Pirólise 

Rápida 

 

500°C 

 

1s 

75% Líquido 

12% Sólido 

13% Gás 

Pirólise 

Intermediária 

 

500°C 

 

10-30s 

50% Líquido 

25% Sólido 

25% Gás 

 

Carbonização 

 

400°C 

 

Dias 

30% Líquido 

35% sólido 

35% Gás 

 

Gaseificação 

 

750-900°C 

 

- 

5% Líquido 

10% Sólido 

85% Gás 

 

Torrefação 

 

290°C 

 

60min 

0% Líquido 

80% Sólido 

20% Gás 

Fonte: Adaptado de BRIDGWATER, 2012 

3.5 Pirólise Rápida  

A tecnologia da pirólise rápida gera produtos com alto potencial econômico-

energético de maneira rápida a partir da biomassa e a ausência de oxigênio. O líquido 

obtido a partir desta tecnologia é chamado de bio-óleo e geralmente é composto de 

produtos de alto valor agregado. Na pirólise rápida, os materiais são aquecidos até a 

temperatura de operação, em torno de 400°C a 600°C com uma taxa de aquecimento 

alta, e a biomassa é decomposta a voláteis que são condensados rapidamente. (FAN et 

al., 2017). 

  A eficácia da pirólise rápida é função das características do processo. 

Primeiramente, a utilização de altas taxas de aquecimento e de transferência de calor 

exigem que a biomassa que irá alimentar o reator seja moída com menos de 3 mm, uma 

vez que esta geralmente possui uma baixa condutividade térmica. Outro fator é que a 

temperatura de reação necessita ser precisa para maximizar o rendimento do líquido. 
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Por fim, também tem que ser levado em consideração que o arrefecimento dos vapores 

de pirólise precisa ser muito rápido. (ELLIOTT, 2015).  Praticamente todos os tipos 

de biomassa podem ser usados em pirólise rápida, desde que elas estejam dentro das 

condições para a realização da mesma. A biomassa precisa passar por um processo de 

secagem e estar com, no máximo, 10% de umidade para ser alimentada, de modo a , 

minimizar a água no óleo líquido do produto, além da moagem já citada. 

(BRIGDWATER, 2012).  

Um processo comercial de pirólise rápida consiste de três etapas principais. São 

elas: a) Recepção, manuseio, armazenamento, preparação e pré-tratamento de 

alimentação. b) Conversão de biomassa sólida por pirólise rápida em bio-óleo e c) 

Conversão do produto primário a um produto final comercializável.  

Uma das principais preocupações das indústrias na hora de investir em energia 

gerada a partir da biomassa é com a quantidade de material disponível para o processo. 

Nesse contexto, as biomassas lignocelulósicas estão disponíveis mundialmente para ser 

utilizadas como biocombustíveis sejam elas culturas agrícolas, resíduos, materiais 

florestais, ou algas. (DHYANE; BHASKAR, 2017).  

A dificuldade em analisar os produtos provenientes da pirólise de biomassas 

lignocelulósicas é ainda muito grande, pois a decomposição dos componentes existentes 

da biomassa apresenta mecanismos com reações que variam de acordo com as 

condições de processamento e projetos do reator (KAN; STREZOV; EVANS, 2016).  

Estudos anteriores analisaram o comportamento isolado dos componentes da 

biomassa quando submetidos ao processo de pirólise (YANG et al., 2007; 

STEFANIDIS et al., 2014; CABALLERO et al., 2015), mas é muito difícil desmembrar 

as características da pirólise de uma dada biomassa tomando como base apenas o 

comportamento isolado dos constituintes. Com isso alguns autores vêm estudando a 

interação entre os componentes da biomassa no processo de pirólise. Wang et al., (2011)  

realizou ensaios de pirólises em diferentes proporções Celulose:hemicelulose:lignina e 

observou que os componentes não atuam de forma independente durante a pirólise.  

O produto líquido obtido a partir da pirólise rápida, que pode ser chamado de 

bio-óleo, óleo de pirólise, alcatrão de pirólise, ou biocombustível, é uma mistura líquida 

orgânica de fluxo livre e marrom escuro, composto de água, compostos orgânicos, 
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compostos nitrogenados e compostos oxigenados, bem como partículas sólidas 

(REZAEI; SHAFAGHAT; DAUD, 2014). Já o produto sólido, conhecido com bio-

carvão, contém sólidos orgânicos não convertidos em resíduos orgânicos produzidos a 

partir da decomposição parcial ou completa de componentes de biomassa, e também 

uma fração mineral. As propriedades físicas, químicas e mecânicas dos carvões 

dependem do tipo de matéria-prima e das condições de operação da pirólise. Por fim,  

produto gasoso obtido a partir de pirólise de biomassa é constituído de CO2, CO, H2, 

C2H6, C2H4, e pequenas quantidades de outros gases: C2H4, C3H8. NH3. A composição 

do produto gasoso vai depender também das características da biomassa. E dos 

parâmetros utilizados no reator (KAN; STREZOV; EVANS, 2016). 

3.6 Pirólise rápida Catalítica 

O uso do bio-óleo como combustível ou como fonte de produtos químicos 

valiosos é o objetivo de qualquer estudo na área de pirólise e, para isso, é geralmente 

necessário o ajuste em algumas propriedades do produto formado na pirólise 

convencional da biomassa. O uso de catalisadores no processo de pirólise é uma área 

em desenvolvimento em que pode-se obter por exemplo, o melhoramento do bio-óleo, 

adequando as características do mesmo para o produto desejável. (KABIR, HAMEED; 

2017). 

A pirólise rápida catalítica é uma técnica promissora na conversão de biomassas 

em combustíveis, também conhecida como processo de Upgrading dos vapores de 

pirólise. Neste processo temos o craqueamento dos produtos de pirólise com a ajuda de 

um catalisador gerando um bioóleo com alta qualidade. É um processo que ocorre em 

duas fases. A primeira que é a decomposição térmica e a segunda, que está ligada as 

reações secundárias dos vapores formados (FERREIRA, 2016). 

Apesar de variar de acordo com a matéria prima e das condições de processo, a 

pirólise convencional de biomassa lignocelulósica gera um bioóleo com baixo valor 

agregado relativamente baixo se comparado a pirólise catalítica. O catalisador utilizado 

na pirólise vai depender das características almejadas no produto final, as quais 

dependem diretamente das caracterizações da biomassa, da a configuração do reator 

como tipo, do tipo de programação de reação entre outros parâmetros. A pirólise 

catalítica pode ser aplicada a vários tipos de biomassa e é capaz de aumentar o 
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rendimento do bio-oóleo em até 75% utilizando temperaturas moderadas e baixo tempo 

de residência. (CHAGAS, 2016).  

 Vários catalisadores podem ser utilizados no processo de pirólise catalítica 

sendo que as reações que ocorrem durante o processo vão variar de acordo com o 

catalisador utilizado. Por exemplo, ao utilizar Zeólitas tem-se o melhoramento as 

características do bio-óleo, reduzindo o teor de oxigênio e adequando sua estabilidade 

térmica. Durante o processo de pirólise catalítica podem ocorrer reações de 

desidratação, craqueamento, desoxigenação e desidrogenação. (FERREIRA, 2014). A 

Figura 7 ilustra algumas possíveis reações no processo de pirólise catalítica. 

Figura 7- Possíveis reações no processo de pirólise catalítica com a)Desidrogenação  

b1)Desidratação b2)desidratação c)craqueamento  d)Hidrodesoxigenação e) 

Descarboxilação f) Hidrocraqueamento g) hidrodesoxigenação 

                     

                     

                   

                 

                  

               

a) a) 

b1) 

b2) 

c) 

d) 

e) 
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3.7  Resíduos sólidos  

  A geração e acúmulo de resíduos sólidos, gerados a partir de atividades 

domésticas, industriais, comerciais, agrícolas e de serviços, vem aumentando em grande 

quantidade devido o aumento da população global, urbanização e outros fatores. 

Estima-se que a produção diária de resíduo sólido alcance mais de 11 milhões de 

toneladas no fim do século XXI (XIAO, 2017).  

  As pessoas consomem cada vez mais e, durante o processo de aumento do 

consumo per capta, muitos resíduos são produzidos sendo sempre muito difícil a 

conscientização ao descarte, aproveitamento e eliminação do consumo de produtos e 

geração de resíduos, mesmo sabendo que é um fator que contribui bastante para as 

alterações climáticas. E estimado que uma pessoa produza cerca de 450 Kg de lixo por 

ano. (CZAJCZYNSKA et al., 2017).  

  Os impactos dos resíduos sólidos ao ambiente e a qualidade de vida das pessoas 

estão diretamente ligados a contaminação da água, do ar e do solo. O uso da terra, os 

odores e o preconceito contra alguns tipos de tratamentos de resíduos também são 

fatores importantes. (KARAK et al., 2012). 

  A pirólise de resíduos sólidos vem sendo bastante estudada por autores (CHEN 

et al., 2014; LOMBARDI; CARNEVALE; CORTI, 2015; CZAJCZYNSKA et al., 

2017),  como alternativa para o gerenciamento desses resíduos. Em comparação com a 

combustão, a pirólise apresenta como vantagem o fato de ter uma temperatura de 

operação mais baixa e menores emissões de poluentes atmosféricos. A pirólise vem se 

destacado na destinação de resíduos sólidos, pois, tem a possibilidade de geração de 

produtos sólidos, líquidos e gasosos em diferentes proporções apenas pela variação de 

parâmetros de operação.(AZEEZ et al., 2010). 

  A NBR 10004 classifica os tipos de resíduos sólidos existentes de acordo com 

periculosidade da seguinte maneira: 

f) 

g) 
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 Resíduos classe I – Perigosos – São aqueles cujas propriedades físicas e químicas 

podem causar riscos à saúde ou riscos ao ambiente. 

 Resíduos classe II – Não perigosos - São aqueles cujas propriedades físicas e 

químicas não causam riscos à saúde ou riscos ao ambiente. 

 Resíduos classe II A – Não inertes – Podem ter propriedades como 

biodegradabilidade, combustibilidade, solubilidade em água 

 Resíduos Classe II B – Inertes – Aqueles que em contato com a água destilada não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de solubilidade da água com exceção dos aspectos de cor, dureza, turbidez e 

sabor. 

  Neste trabalho foram utilizados resíduos industriais de Fibra de coco como 

biomassa, Pó de vidro, Pó de granito, Diatomita e resíduo agrícola da Casca do Arroz 

como precursores de Sílica e Alumínio na síntese de Zeólitas. 

3.8 O Coqueiro Cocos nucifera Linn  

  O coqueiro Cocos nucífera Linn, é uma das plantas frutíferas mais disseminadas 

no mundo. Seu cultivo está em praticamente todos os continentes em virtude da sua 

facilidade de adaptação. Consequentemente, os produtos obtidos do coqueiro são muito 

variados, tanto de forma in natura como na forma industrializada. A vasta gama de 

produtos explorados pelo coqueiro o faz ser reconhecido como um importante recurso 

vegetal para humanidade. É cultivado em 89 países, em uma área de aproximadamente  

12 milhões de ha (MARTINS; JESUS JUNIOR, 2010).  

  No Brasil, vem crescendo muito a cultura do coco nos últimos anos passando da 

décima posição no ranking mundial em 1990, com uma produção em torno de 477 mil 

toneladas, para a quarta posição atualmente com uma produção de mais de 3 milhões de 

toneladas, segundo o levantamento da produção agrícola no Brasil, realizado pelo 

IBGE, (2016). A cultura do coco está dividida em dois segmentos, uma parte  é 

destinada ao consumo do coco seco e a outra  está relacionada à demanda pela água de 

coco que pode tanto ser consumida de forma natural como industrializada, permitindo a 

distribuição em todo o país. Além da  produção destinada ao consumo de coco seco. 

(VALE, 2004). 
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  A espécie Cocos nucifera Linn, é composta por algumas variações. As mais 

viáveis economicamente são a Typicar (variação gigante) e a Nana (varição anã). O 

coqueiro e seu fruto com a especificação das partes estão ilustrados na Figura 8.  

 

 

 

Figura 8 – O coqueiro e um corte longitudinal do fruto ilustrando suas partes.  

  

  As partes do coco foram definidas por Vasconcelos, (1934) da seguinte maneira:  

a) Endosperma: É a parte comestível do fruto. Tecido contendo as substâncias 

nutritivas da espécie também chamada de albúmen que pode ser Sólido ou 

líquido (água). 

b) Endocarpo – Camada que envolve a parte comestível. O endocarpo forma uma 

dura em torno do albúmen. 

c) Mesocarpo- Fibra do coco. Em geral é a parte mais desenvolvida do fruto.  

d) Epicarpo – Camada externa do fruto. Também conhecida com Epiderme Lisa  
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  O mesocarpo, endocarpo e epicarpo são considerados resíduos do fruto e, 

apesar de ter uma decomposição lenta, geralmente são depositados em lixões e aterros 

sanitários. O aproveitamento da fibra do coco tem mostrado um grande potencial nos 

mais variados setores econômicos como construção civil, agropecuária, artesanato e  

destaca-se, ainda, o interesse da utilização da mesma nos processos de pirólise, abaixo 

são listados alguns trabalhos utilizando a fibra do coco como biomassa para pirólise.  

  Figueiredo (2011), realizou a pirólise da fibra de coco variando a temperatura de 

reação, a vazão do gás de arraste, e a velocidade de centrifugação para a condensação 

do bio-óleo e observou que o processo realizado a temperatura de 500°C, com vazão 

GO gás de arraste 100 cm
3
/min e com uma rotação de 20 Hz teve um maior rendimento 

de bio-óleo.
 

  Almeida et al. (2013), fizeram um estudo preliminar do bio-óleo da pirólise 

rápida de fibras de coco. No trabalho foram caracterizados por GC/MS o bio-óleo 

obtido e a fase aquosa formada durante a pirólise e observaram a presença de compostos 

oxigenados como fenóis, aldeídos, cetonas com predominância dos compostos 

fenólicos. 

  Said et al. (2015) analisou as propriedades cinéticas da fibra do coco durante a 

pirólise rápida, tendo os parâmetros de análise sido escolhidos utilizando análises 

térmicas. Os produtos obtidos na pirólise foram analisados por GC/MS e observaram 

vários compostos que variaram de acordo com temperatura. Os produtos foram 

agrupados como alcanos, ácidos, éteres e alcoóis, ésteres, aldeídos e cetonas, furanos, 

compostos aromáticos e compostos contendo nitrogênio.  

  Recentemente, Rout et al. (2016) estudaram os produtos obtidos a partir da 

pirólise da fibra do coco. Foram utilizadas temperaturas entre 450°C e 600°C a uma 

taxa de aquecimento de 20°C/min. O rendimento máximo obtido foi de 49,5% de óleo a 

uma temperatura de 575°C. Quanto às propriedades do combustível foi concluído que o 

produto líquido poderia ser utilizado como combustível alternativo e matéria prima para 

produtos químicos valiosos.  

 Assim, podemos concluir que a utilização dos resíduos do coco em  pirólise é uma 

área que vem sendo estudada por vários autores  e pode ser considerada  uma solução  

viável para destinação desse resíduo.  
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        3.9  Zeólitas 

  O termo zeólita tem origem grega e vem das palavras  Zeo e lithos que significa 

“pedra que ferve”. Zeólitas são classificadas de maneira geral como sendo estruturas 

cristalinas tridimensionais formada por aluminosilicatos hidratados com metais 

alcalinos e alcalinos terrosos. Sua estrutura é composta por tetraedros do tipo TO4 

(T=Si, Al, B, Ge, Fe, P, Co) unidos nos vértices por átomos de oxigênio (GIANETTO, 

1990). A fórmula estrutural das zeólitas ilustrada na Equação 1, é baseada em sua célula 

unitária cristalográfica. Na equação, n é a valência do cátion M, w consiste no número 

de moléculas de água por célula unitária, x+y compreende o número total de tetraedros 

SiO4 e Al2O4
 – 

 por malha elementar e y/x é a razão atômica Si/Al e assume valor maior 

ou igual a 1. 

 

Mx/n(AlO2)x(SiO2)y . wH2O                             Equação (1) 

 

  As zeólitas apresentam uma estrutura seletiva, pois é possível a transferência 

entre os espaços intracristalinos presentes nela. Porém essa transferência é limitada pelo 

tamanho do poro. Assim, só poderá ter acesso aos espaços intracristalinos aquelas 

moléculas cujas dimensões são inferiores a eles (LUZ, 1995). O tamanho dos poros de 

uma zeólitas variam de acordo com o seu tipo (3 a 12 Å). Essa variação depende do 

número de átomos de oxigênio presentes no espaço cristalino.  A variação das zeólitas 

de acordo com o tamanho dos poros está na tabela 2 (GIANETTO, 1990). 

Tabela 2- Classificação das zeólitas de acordo com o tamanho do poro. 

Zeólita 

Átomos de 

oxigênio na 

abertura dos 

poros 

Diâmetro dos 

poros 
Exemplos 

Poro extragrande 18 ᶲ<9 VPI-5 

Poro grande 12 6<ᶲ<9 ZSM-12 

Poro médio 10 5<ᶲ<6 ZSM-5 

Poro pequeno 8 3<ᶲ<5 ERI 

Fonte: GIANETTO,1990    
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  De acordo com Payra e Dutta (2003), as características físicas e químicas das 

zeólitas permitem a aplicação da mesma em várias áreas da indústria. O fato de as  

zeólitas possuírem estrutura com poros regulares o que as caracteriza como peneiras 

moleculares com uma extensa rede de canais e poros internos e alta área superficial 

interna permitindo a capacidade de adsorção intracristalina.  

  A classificação das zeólitas como peneiras moleculares é resultado a sua 

seletividade de forma geométrica. O diâmetro de poros e dos canais é de um tamanho 

específico para algumas moléculas comumente utilizadas impedindo o acesso em alguns 

casos e dificultando em outros a difusão de moléculas muito volumosas dentro do 

espaço intracristalino (CALDEIRA, 2011). Esta seletividade geométrica é o que confere 

às zeólitas uma vasta gama de aplicações, como por exemplo: aplicações como 

permutadores de íons, processos de separação, catalisadores heterogêneos seletivos de 

forma, especialmente nas indústrias petroquímicas e químicas finas (SRIVASTAVA, 

2017). As diferentes formas de seletividade das zeólitas estão ilustradas na figura 8. 

Figura 9- Diferentes formas de seletividade das zeólitas. Seletividade de reagente (a), 

produto (b) e estado de transição (c) 

 

 

Fonte: LUNA E SCHUCHARDT (2001) 
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 As zeólitas geralmente são sintetizadas pelo método hidrotermal. Esse tipo de 

síntese é normalmente utilizado para se obter materiais cristalinos.  Este método ocorre 

em soluções aquosas saturadas com composição, condições de temperatura e pressão 

pré-determinadas e a cristalização ocorre em um processo de nucleação controlada à 

temperaturas entre 80°C e 300°C e pressão autógena ou seja, pressão equivalente a 

pressão de vapor saturada da água na temperatura de síntese. De acordo com a 

composição da mistura reacional e condições de operação ,temos a obtenção de zeólitas 

com características variadas (LUZ, 1995 ; ARAÚJO, 2006). Valores elevados de 

temperatura geralmente levam a formação de fases condensadas. Um tempo de 

cristalização ótimo pode variar de horas a semanas. Através otimização dos parâmetros 

síntese como por exemplo: fonte se sílica e Alumínio, temperatura e tempo de 

cristalização, é possível obter uma determinada fase cristalina com alto grau de pureza. 

(SILVA, 2004). 

  

 3.10 Zeólita ZSM-5 

  A zeólita Secony Mobil-5, ZSM-5, onde o 5 representa o tamanho da abertura 

dos poros em Angstron foi sintetizada pela primeira vez pela Mobil Corporation em 

1975  (FENG; LI; SHAN, 2009). A International Zeolite Association, IZA, insere a 

ZSM-5 na família pentasil, correspondente ao grupo estrutural MFI (mobil Five). Possui 

muitas aplicações industriais devido a sua alta seletividade em reações catalíticas e alto 

grau de estabilidade térmica e ácida. Possui um alto teor de sílica, cuja razão 

SiO2/Al2O3 pode variar de 15 ao infinito.  

  A estrutura cristalina da ZSM-5  possui célula unitária com 96 tetraedros do tipo 

TO4 e sua fórmula química está representada na equação 2 onde M é o cátion com 

valência x, n varia entre zero e seis e m é o número de moléculas de água presentes na 

célula unitária.     

Mn/x Aln Si96-n . m H2O                                                                                 Equação (2) 

 

Em relação à estrutura tridimensional da ZSM-5, pode-se dizer que sua origem 

se dá a partir da combinação de unidades de pentasil, essas unidades se combinam 
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formando uma estrutura ilustrada na figura 9 de forma tridimensional e simetria 

ortorrômbica  (SCHMIDT, 2013).  

Figura 10- Estrutura tridimensional da ZSM-5 

 

Fonte: PACE et al. (2000). 

 São propriedades da ZSM-5: estabilidade térmica, alto grau de hidratação, baixa 

densidade e grande volume de vazios quando desidratada, facilidade de troca catiônica, 

propriedades catalíticas, boa condutividade elétrica, adsorção de gases e vapores, entre 

outras. Esse conjunto permite que esse tipo de zeólita seja de grande interesse em 

processos industriais. 

3.11 Troca Iônica  

As zeólitas, apresentam em sua estrutura formada por tetraedros de átomos de 

Silício e Alumínio em sua rede, interligados por átomos de Oxigênio.O átomo de 

alumínio em seu estado trivalente cria uma carga negativa que pode ser compensada por 

cátions quando submetidos a condições adequadas, assim, as zeólitas são ótimos 

trocadores iônicos. A razão Si/Al influencia diretamente na troca iônica, isso porque 

cátions de carga e menor raio são preferidos por zeólitas de baixa razão Si/Al, assim a 

capacidade de troca diminui com o decréscimo da razão Si/Al (BRAGA E MORGAN, 

2007). 

  O processo de troca iônica tem fundamental importância na síntese de 

catalisadores zeolíticos, isso por que ácidos de Brønsted são bastante requeridos pela 
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indústria de processos catalíticos. Sítios ácidos são facilmente ativos em zeólitas pela 

introdução de íons amônio seguido de tratamento térmico. (WEITKAMP et al.,  2000).  

3.12  Aplicação da ZSM-5 como catalisador de pirólise 

  Os catalisadores de zeólita com diferentes estruturas vêm sendo bastante 

estudados para o processo de upgrading dos vapores de pirólise de biomassa, tanto para 

processos in situ, onde a pirólise catalítica acontece misturando o catalisador com a 

biomassa, como para processos ex-situ, em que o catalisador não é pirolisado junto com 

a biomassa. Estes processos catalíticos muitas vezes resultam em óleos de pirólise 

desoxigenados. O mecanismo geral da pirólise catalítica é o craqueamento dos vapores 

de pirólise a oleofinas que são então, aromatizados dentro dos poros do catalisador. 

Hidrocarbonetos aromáticos que são gerados nesse processo são componentes chaves da 

gasolina. Por outro lado, junto com a geração desses produtos esse processo também da 

origem a gases leves e coque que diminuem a retenção de carbono nos produtos 

modificads e desativam os catalisadores.  (BOATENG, 2016). 

  

  As zeólitas ZSM-5 são catalisadores amplamente utilizados no craqueamento 

catalítico, elas foram estudadas com mais frequência do que outros zeólitas quando se 

trata de  craqueamento de bio-óleo e vários autores vem tratando do uso de catalisadores 

do tipo ZSM-5/HZSM-5 aplicados na  pirólise.  

  A.Lappas et al., (2002) realizaram pirólise rápida de convencional  e catalítica de 

biomassa em um reator de leito fluidizado e observou que a pirólise catalítica produziu 

menor  quantidade de oxigenados que a pirólise convencional.  

  Uzum et al., (2009) utilizaram várias zeólitas como  catalisadores, na pirólise de 

talos de milho e observou que o rendimento do bioóleo foi maior para a zeólita ZSM-5.  

   Mullen e Boateng, (2010), pirolisaram quatro fontes de lignina utilizando 

catalisadores HZSM-5 e afirmaram que o principal caminho para a formação de 

hidrocarbonetos é o aumento da despolimerização da lignina que converte os ligantes 

alifáticos em oleofinas seguido de aromatização.  

  Ngo et al., (2010), realizaram a pirólise catalítica do óleo de soja. Os 

catalisadores utilizados foram HZSM-5 e MCM-41 modificado com metais. Os 

resultados obtidos favoreceram  a formação de aromáticos nas pirólises com HZSM-5. 
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As pirólises utilizando catalisador de Metal-MCM-41 favoreceram a formação de 

alcanos, alcenos, alcadienos e ácidos carboxílicos. 

  Stefanidis et al., (2011) estudaram o efeito de vários catalisadores na pirólise in 

situ, entre eles vários catalisadores de ZSM-5 e concluiram que a zeólita com maior área 

superficial apresentou o desempenho mais equilibrado tendo uma seletividade moderada 

em relação a hidrocarbonetos, reduzindo compostos indesejáveis e gerando produtos 

líquidos orgânicos com rendimento desejáveis. 

  Lee (2012), Pesquisou o efeito do tipo de zeólita no melhoramento dos produtos 

de pirólise e viu que a ZSM-5 gerou hidrocarbonetos e devido sua seletividade de 

forma. A composição dos produtos líquidos encontrados formam os principais 

componentes aromáticos. Neste mesmo ano, Iliopoulou et al., (2012) estudaram a 

incorporação de metais de transição em zeólitas ZSM-5 para o uso como catalisadores 

em pirólise e perceberam que em relação a pirólise rápida não catalítica esses materiais 

produziram menos óleo, porém com a qualidade bem melhor. 

  Park et al., (2014) realizaram  pirólise rápida catalítica em resíduos agrícolas 

com HZSM-5 e obtiveram uma redução significante das frações de ácidos fenólicos 

aumentando a fração de hidrocarbonetos alifpaticos aromáticos. 

  Li et al., (2014) estudaram a pirólise convencional e a pirólise catalítica da 

lignina industrial, tendo HZSM-5 como catalisador. Afirmaram que o efeito da zeólita 

inibiu a formação de carbetos, promoveu a degradação de compostos com alto peso 

molecular para compostos com baixo peso molecular e promoveu as reações de queima 

de produtos oxigenados. 

  Kim et al., (2015), pesquisaram o efeito dos parâmetros de pirólise catalítica de 

lignina sobre catalisadores de HZSM-5 concluiu que com o aumento da temperatura de 

pirólise aumentou o rendimento de hidrocarbonetos arométicos, além disso, o 

rendimento de aromáticos também aumentou até 35,7mg/g de diomassa quando a taxa 

Catalisador:lignina aumentou. 

  Zhang et al. (2016) estudaram a conversão catalítica dos vapores de pirólise de 

biomassa realizada em HZSM-5 com proporções variadas de Si/Al variando de 20 a 300 

a uma temperatura de 450°C. O rendimento de ciclopentanona com baixo teor de 
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oxigênio aumentou. A medida que a proporção Si/Al aumentava, a quantidade de 

hidrocarbonetos e fenóis leves diminuiu bastante.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo descreve detalhadamente os procedimentos utilizados no trabalho.  

4.1 Materiais utilizados  

 Para realização do trabalho, foram utilizados os materiais listados na Tabela 3, 

onde temos a descrição de cada um deles junto com sua origem , codificação e fórmula 

química.   

Tabela 3- Materiais utilizados, origem e codificação 

MATERIAL ORIGEM 
CODIFICAÇÃO/ 

FÓRMULA QUIMICA 

 

Resíduo de fibra de coco seco 

 

Indústria água de coco 
FC 

Resíduo de granito Indústria de rochas G 

Resíduo de pó de vidro Polimento do vidro PV 

Resíduo de Diatomita Indústria D 

Resíduo da casca de Arroz Resíduo Agrícola CA 

Sílica (SiO2) Sigma Aldrich SiO2 

Alumina (Al2O3) VETEC Al2O3 

Hidróxido de sódio (NaOH) VETEC NaOH 

Brometo de tetrapropil amônio Sigma Aldrich C12H28BrN 

Cloreto de amônio (NH4Cl) Sigma Aldrich NH4Cl 

Água destilada - H2O 
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4.2 Metodologia  

A metodologia utilizada no trabalho ocorreu da seguinte maneira: foi feita a 

caracterização da biomassa para verificação das propriedades energéticas e escolha de 

um catalisador adequado para o processo; logo após, foi feita síntese e caracterização 

dos catalisadores, bem como aplicação no processo de pirólise catalítica. O diagrama de 

blocos da Figura 10 ilustra as etapas da metodologia adotadas no trabalho. 

 

Figura 11- Diagrama esquemático da metodologia experimental 
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4.3 Biomassa Utilizada 

 A biomassa utilizada neste trabalho foi o resíduo de fibra do coco, 

especificamente a região do mesocarpo do fruto, gerada durante o processo de produção 

de água de coco, proveniente de uma empresa, localizada em Ceará Mirim-RN. A 

biomassa obtida foi seca a 100°C por 12 horas e triturada em moinho de facas, sendo 

obtidas várias faixas granulométricas. Logo depois, foi selecionada a granulometria 

utilizada nos experimentos a partir da norma NBR NM 248/03. O tamanho de partícula 

escolhido foi o que teve maior rendimento (passante em 150# e retido em 200#).  

4.4 Caracterização da biomassa  

 A caracterização da biomassa foi realizada para determinar suas propriedades 

físicas, químicas e térmicas da mesma através das análises de distribuição 

granulométrica, densidade aparente, análise elementar, análise imediata, Teor de 

celulose, hemicelulose e lignina, poder calorífico, FTIR, FRX e TG. As metodologias 

utilizadas na caracterização da FC serão descrita nos próximos itens.  

4.4.1 Densidade aparente 

 A densidade aparente foi realizada de acordo com a norma ASTM E 8373-82. 

Nesta análise, a massa de FC foi medida e dividida pelo volume em cm³ (equação 3) 

ocupado em uma proveta graduada. O procedimento foi realizado em triplicada, e, em 

seguida, calculado a média dos resultados e o desvio padrão. 

      
   

 
                                                                                   Equação (3) 

 

4.4.2 Análise Elementar 

 A análise química elementar nos fornece o percentual em massa dos principais 

elementos químicos presentes na biomassa, são eles: carbono (C), hidrogênio (H), 

nitrogênio (N) e oxigênio (O). Para obtenção destes valores, é utilizado o método que 

transforma os elementos da amostra em gases como CO2, H2 e N2. Os percentuais de 

carbono, hidrogênio e oxigênio foram obtidos em um equipamento Series IICHNS/O 

analyzer PerkinElmer 2400, enquanto o percentual de oxigênio foi obtido por diferença 

de acordo com a Equação 4. 



46 

 

                                                                                                                        Equação (4) 

 

4.4.3 Análise imediata  

 A análise imediata consiste em determinar os valores de umidade, voláteis,  

cinzas e carbono fixo de uma biomassa. Estes valores foram determinados de acordo 

com as normas ASTM mostradas no esquema da Tabela 4.  

Tabela 4 - Normas utilizadas para medir as propriedades de análise imediata 

Propriedade Norma Utilizada 

Umidade ASTM E 871-82 

Cinzas ASTM E 1755-01 

Voláteis ASTM E 872 

Carbono Fixo = 100 - %umidade - %Cinzas - %voláteis 

 

4.4.4 Teor de celulose, hemicelulose e lignina 

 O teor de lignina foi determinado através do método de Klason, enquanto que os 

teores de celulose e hemicelulose foram determinados a través de ensaios de fibra de 

detergente ácido (FDA) e fibra de detergente neutro (FDN) utilizando as equações 5 e 6. 

                                                                                     Equação (5) 

                                                                                         Equação (6) 

4.4.5 Poder calorífico  

 A análise para obtenção do poder calorífico superior foi feita obedecendo as 

especificações da norma ASTM E 711-87, onde foi utilizada um bomba calorimétrica 

modelo PARR. Foi pesado 1g de amostra da biomassa FC, prensada em forma de 

pastilha e em seguida queimada a alta temperatura e pressão no interior da bomba. 

4.4.6  Fluorescecia de raios X  

A técnica de fluorescência de raios X, foi realizada neste trabalho, com o 

objetivo de determinar a composição química da amostra, identificando os percentuais 

de óxidos presente na cinza as biomassa. 



47 

 

As amostras foram analisadas através de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva (EDX) em um equipamento Shimadzu modelo EDX-720.  

Os espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se cerca de 

300 mg da amostrra, depositado em um porta-amostra formado por um filme mylar que 

apresenta baixa absorção de raios X na faixa de energia de interesse. Este é um método 

semi-quantitativo. 

4.4.7 Espectroscopia da região do infravermelho 

 Através de espectros de absorção na região do infravermelho, podemos 

identificar os grupos funcionais presentes em amostras. Os espectros em questão foram 

obtidos através de espectroscópios do tipo IRPrestige-2 da SHIMADZU. Nesta análise, 

a amostra é misturada a brometo de potássio (KBr),  homogeneizada e comprimida a 

pastilhas translúcidas. Os espectros foram obtidos na região 4000 a 400 cm
-1

, no modo 

transmitância. 

4.4.8 Análises térmicas TG/DTG 

 As análises térmicas da biomassa FC foram representadas por duas técnicas: 

análise termogravimétrica (TG) e análise térmica diferencial (DTG). Foram feitas para 

observação da perda de massa dos principais componente da FC, Celulose, 

hemicelulose e Lignina.   

As análises foram  realizadas com um equipamento de marca Shimadzu no 

modelo TGA Q500, o cadinho utilizado foi de Alumina,  a taxa de aquecimento de 

10°C/min até 900°C, em atmosfera de N2, e com vazão de 50 mL/min. 

 

4.5 Catalisadores  

 Foram utilizados como catalisadores para pirólise da FC quatro  zeólitas do tipo 

MFI uma delas sintetizada com fonte convencional de Sílica e alumínio, e as outras três 

sintetizadas a partir de fontes alternativas de com objetivo de diminuir o custo de 

síntese. O brometo de tetrapropilamônio (TPABR) atuou como direcionador de 

estrutura, e foram utilizados também na síntese o hidróxido de sódio (NaOH) como 

fonte de Na e  água destilada.  A Tabela 5 nos mostra a codificação adotada nas zeólitas 

e respectivas as fontes se sílício e alumínio utilizadas precursores das mesmas. 
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Tabela 5- Codificação dos catalisadores utilizados e fontes de SiO2 e Al2O3   

CODIFICAÇÃO FONTE DE 

SÍLICA 

FONTE DE 

ALUMÍNIO 

Amostra 

 

NC-ZSM-5 

 

SiO2 

 

Al2O3 

ZSM-5 

convencional 

não calcinada 

 

ZSM-5 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

ZSM-5 

convencional 

calcinada 

HZSM-5 SiO2 Al2O3 HZSM-5 

convencional 

 

GCNC-ZSM-5 

 

Granito/CCA 

 

Granito 

 

ZSM-5 granito 

+CCA não 

calcinada 

GCC-ZSM-5 Granito/ CCA Granito ZSM-5 granito 

+CCA 

calcinada 

GCC-HZSM-5 Granito/CCA Granito HZSM-5 

granito+CCA 

 

PVNC-ZSM-5 

 

Pó de Vidro 

 

Pó de vidro 

ZSM-5 pó de 

vidro não 

calcinada 

PVC-ZSM-5 Pó de vidro Pó de vidro ZSM-5 pó de 

vidro calcinada 

PVC-HZSM-5 Pó de vidro Pó de vidro HZSM-5 pó de 

vidro 

 

DCNC-ZSM-5 

 

Diatomita/CCA 

 

Diatomita 

ZSM-5 

diatomita+ 

CCA não 

calcinada 

DCC-ZSM-5 Diatomita/CCA Diatomita ZSM-5 
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diatomita+ 

CCA  

DCC-HZSM-5 Diatomita/CCA Diatomita ZSM-5 

diatomita+ 

CCA  

 

 

  4.5.1 Caracterização dos precursores de sílica e Alumínio.   

 Para melhor entendimento do comportamento dos catalisadores sintetizados, 

foram feitas caracterizações prévias nos precursores de sílica e Alumínio (Granito, 

diatomita, pó de vidro e cinza da casca do arroz).  

A determinação da composição química dos precursores foi de extrema 

importância para os cálculos estequiométricos da síntese. A análise foi realizada com 

objetivo de quantificar os óxidos presentes em cada precursor e assim fazer os cálculos 

baseados na razão SiO2/Al2O3 desejada. Os materiais foram analisados através de 

Fluorescência de Raios X (FRX) por energia dispersiva em um equipamento shimadzu 

modelo EDX-820.  

 Os resíduos de granito de vários tipos foram coletados de uma indústria em 

Parnamirim-RN. Em seguida, foi separado por tipo, levado a um moinho de bolas, feito 

uma análise química (FRX) e passado por uma peneira de 200#. Por fim, foi escolhido o 

resíduo com a composição mais adequada para a realização da síntese. 

 Analogamente o resíduo de pó de vidro foi coletado de uma indústria do Rio 

Grande do Norte em seguida foi levado a um moinho de bolas, feito uma análise 

química (FRX) e passado por uma peneira de 200#. 

Para o resíduo de diatomita, também coletado de uma indústria do Rio grande do 

Norte foi feito o mesmo procedimento utilizado no resíduo de pó de vidro.  

No resíduo da cinza da casca do arroz (CCA), a sílica foi extraída da seguinte 

maneira: foi adicionada a casca de arroz, água a 60 °C e mantida em agitação por 2 

horas. Depois disso, o material foi filtrado e lavado com água destilada. O sólido retido 

foi seco em estufa a 100 °C. Posteriormente foi moído em moinho de facas da e 
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calcinado em mufla à temperatura de 600 °C por 3 horas com uma taxa de aquecimento 

de 10 °C/min. 

Além da análise química foi feita análise de Difração de Raios X para observar a 

cristalinidade dos materiais precursores.  

  4.5.2 Síntese dos catalisadores 

Os catalisadores foram sintetizados pelo método hidrotermal seguindo o 

proposto por Schmidt, 2014. A estequiometria utilizada obedeceu à proporção molar de: 

10,6 TPABr :14,3 NaOH : 2,0 Al2O3 : 100 SiO2: 2000 H2O sendo a razão Si/Al do gel 

igual a 25.  

Inicialmente, foi dissolvido em uma solução aquosa de hidródixo de sódio, a 

sílica comercial, no caso da ZSM-5 convencional, ou a fonte alternativa de sílica (Pó de 

granito, pó de vidro ou diatomita). Essa mistura ficou em agitação por 5 minutos a 

40°C. Para a próxima etapa, a síntese foi dividida em duas rotas diferentes:  

a) Quando a fonte alternativa (granito e diatomita) não tinha a quantidade de sílica 

suficiente para a obedecer a estequiometria de síntese para o valor de Sílica foi 

corrigido com cinza da casca de arroz (CCA). Se a síntese foi por esse caminho, 

logo após a a homogeneização a foi adicionado uma solução aquosa contendo 

CCA ao sistema e  em seguida uma solução aquosa contendo TPABr então a 

mistura foi mantida sob forte agitação durante 1 hora a 40°C.  

b) Quando a fonte de sílica (Pó de vidro, SiO2 comercial) não tinha a quantidade 

necessária de alumínio para  a formação da zeólita. Neste caso, foi adicionado 

logo uma solução aquosa contendo Al2O3 ao sistema junto com uma solução 

aquosa contendo TPABr então, a mistura foi mantida sob forte agitação a 40°C 

por 1h.  

Depois de preparada, a mistura reacional foi colocada em um reator de teflon e 

este ficou na estufa a 150°C por 48 horas. Quando retirado o material da estufa, o 

mesmo foi filtrado e macerado, sendo obtida a forma sódica da Zeólita Na-ZSM-5. O 

procedimento de síntese está ilustrado na Figura 11. 
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Figura 12- Fluxograma da Síntese da ZSM-5 

 

 

4.5.3  Tratamento térmico  

 Após a síntese, o pó obtido foi submetido a tratamento térmico com o objetivo 

de eliminar o direcionador orgânico presente na estrutura. O pó obtido na síntese foi 

submetido a um forno tubular a 550°C por 4 horas. A calcinação foi feita em atmosfera 

de N2 durante as duas primeiras horas no patamar e as outras 2 horas em ar sintético. A 

taxa de aquecimento foi 10°C/min e o fluxo de gás foi de 100ml/min.  

 

4.5.4 Obtenção da HZSM-5 

 Após a calcinação, foi feita a troca iônica do material com intuito de obtenção da 

forma ácida. Consiste em substituir o íon Na
+ 

da estrutura da ZSM-5 pelo próton H
+ 

formando então a forma ácida da zeólita (HZSM-5). Foi adicionada uma solução  1M de 

NH4Cl em um balão de fundo chato, em seguida 3g de ZSM-5 foram  inseridos para 

haver a troca iônica. A suspensão ficou em agitação forte por 2 horas a 80°C sob 

sistema de refluxo. Depois disso, o material obtido foi filtrado à vácuo e lavado com 
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água. O sólido retido foi seco em estufa. O processo foi repetido duas vezes para 

garantir a eficiência. Após esse processo, a Zeólita passa da forma amoniacal NH4
+ 

para 

obtenção da forma ácida, as amostras foram levadas ao forno tubular para calcinação a 

550°C por 4 horas em atmosfera de N2 com taxa de aquecimento de 10°C/min. Esse 

processo de calcinação tem o objetivo de decompor os íons NH4
+ 

presentes na estrutura 

liberando NH3(g) e um H
+
. Este próton se liga aos oxigênios próximos do alumínio 

estrutural formando um sítio de Brönsted e tornando a zeólita ácida (figura 12). As 

amostras obtidas foram, em seguida, maceradas. 

Figura 13- Troca iônica da zeólita 

  

 

4.6 Caracterização dos catalisadores 

4.6.1 Análise Termogravimétrica  

Foram realizadas as análises termogravimétricas TG/DTG dos catalisadores não 

calcinados, com o objetivo de definir a temperatura de calcinação dos mesmos. O 

equipamento utilizado foi o Analisador termogravimétrico e calorímetro simultâneo 

modelo SDTQ600 da TA Instruments. Os ensaios foram realizados utilizando cadinho 

de alumina; gás de purga foi Nitrogênio com vazão de 50 mL/min; e a razão de 

aquecimento 10°C/min da temperatura ambiente até 900°C.  

 

4.6.2 Difração de Raios-X  

Os catalisadores foram caracterizados por difração de raios X (DRX) em um 

equipamento da Shimadzu, modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de 

CuKα com voltagem de 30kV. Os dados foram coletados na faixa de 2θ de 3 a 70 graus. 

A identificação das fases presentes nas amostras foram realizadas com o auxílio do 

programa X’Pert HighScore Plus, versão 2.0.1, com a utilização das fichas de referência 
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JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) disponíveis no banco de 

dados do ICDD (International Centerfor Diffraction Data).  

A cristalinidade dos catalisadores do tipo HZSM-5 foi medida a partir do 

software do equipamento utilizado onde é fornecido um valor de cristalinidade para a 

amostra analisada. 

4.6.3  Espectroscopia da região do infravermelho 

Os espectros foram obtidos em um espectrofotômetro de infravermelho por 

transformada de Fourrier modelo IRPrestige-2 da SHIMADZU.  A preparação da 

amostra foi análoga ao descrito no item 4.4.8 deste trabalho. 

 

4.6.4 Microscopia eletrônica de varredura  

Na análise de superfície por microscopia eletrônica de varredura (MEV), um 

feixe fino de elétrons de alta energia incide na superfície da amostra. A interação entre 

os elétrons deste feixe e o sólido em análise gera uma variedade de sinais, os quais são 

coletados por um detector que converte estes sinais em imagem.  

No presente trabalho, as morfologias dos catalisadores, foram observadas através 

de micrografias obtidas em um microscópio eletrônico de varredura da Shimadzu SSX- 

550. As amostras foram revestidas com uma camada de ouro para evitar o surgimento 

de cargas na superfície que poderiam levar a distorção na imagem.  

4.6.5 Adsorção e dessorção de Nitrogênio  

 A técnica de adsorção e dessorção de N2  fornece  valores de área específica, 

volume de poros e distribuição do tamanho dos poros de uma amostra, o que ajuda na 

investigação da morfologia e estrutura dos materiais. 

A área Superficial específica dos catalisadores foi determinada por meio de 

adsorção de N2 a 77 K utilizando o método BET em um equipamento quantachrome 

modelo NOVA 2000. As isotermas de adsorção de N2 foram obtidas na faixa P/Po entre 

0,1 e 0,9.  
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4.6.6 Pirólise da biomassa 

 A pirólise da biomassa FC foi realizada em um pirolisador CDS5200 HP-R 

(CDS Analytical, oxford, Pennsylvania), na temperatura de 500 °C. A amostra foi posta 

em um tubo de quartzo, em cujas extremidades foram colocadas tampões de lã de vidro 

e aquecida por um filamento de platina em volta deste tubo. Após a decomposição 

térmica, os vapores foram arrastados através de um fluxo e Hélio de 50 mL min
-1

, sendo 

posteriormente dessorvidos em um trap, a 300 °C, por 4 minutos. Os gases condensados 

armazenados no trap foram analisados no cromatógrafo a gás acoplado ao 

espectrofotômetro de massas da VARIAN. A programação de temperatura da coluna 

cromatográfica ZB-5 ms foi de 40 °C permanecendo 4 minutos nesta temperatura e em 

seguida foi aquecida a 10°C min
-1 

até 280 °C, permanecendo por 14 minutos.  

A pirólise catalítica da biomassa FC foi realizada seguindo o mesmo 

procedimento da pirólise convencional.  O diferencial encontra-se nos vapores, os quais 

foram direcionados para o leito catalítico contendo uma quantidade de catalisador 

através da abertura de uma válvula que liga o catalisador com o sistema de pirólise. O 

leito catalítico foi aquecido a 500°C.  A proporção biomassa:catalisador utilizada foi de 

1 mg de biomassa para 10 mg de catalisador.  

Os espectros dos picos cromatográficos, resultantes da pirólise, foram 

identificados através da biblioteca comercial NIST, sendo considerados identificados 

quando a similaridade espectral for maior que 80%, e após detalhada análise de cada 

espectro. 
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5.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  5.1 Caracterização da biomassa 

 A etapa de caracterização da biomassa utilizada no trabalho foi de extrema 

importância para avaliação de seu potencial energético e aplicação em pirólise, pois as 

características do bio-óleo obtido são semelhantes as propriedades da biomassa utilizada 

no processo (BOATENG, 2016) 

 Os resultados de análise imediata, Análise elementar, poder calorífico, teor de 

celulose, hemicelulose e lignina estão presentes na tabela 6.   

 O teor de umidade é uma propriedade importante na biomassa para que ela seja 

aplicada em processos termoquímicos. De acordo com Velden et al., (2010), é 

aconselhável para aplicação em processos de conversão termoquímica o uso de 

biomassas com umidade de até 10%. No presente trabalho foi encontrado o valor de 

9,5% de umidade para a biomassa da FC. Figueiredo, (2011), Braga et al. (2015), 

Balasundram et al. (2017) entre outros autores encontraram valores semelhantes para 

biomassas lignocelulósicas.   

 O teor de cinzas, voláteis e carbono fixo também são importantes na 

caracterização de biomassas, pois o valor dessas propriedades está diretamente ligado ao 

rendimento e qualidade do bio-óleo. O teor de cinzas que está relacionado a quantidade 

de minerais presente  na biomassa  FC foi de 7,84%. O teor de voláteis, que diz respeito 

a parcela orgânica presente na biomassa foi de 77,85%, valor muito próximo ao 

encontrado na literatura. Cortez (2009) encontrou o valor de 73,83%, Figueiredo, (2011) 

disse que o teor de voláteis da fibra do coco é igual a 77,83% e  Balasundram et al. 

(2017) encontraram o valor de 75,7%. Os baixos valores de cinzas e uma grande fração 

de voláteis favorece o rendimento de bio-óleo (KABIR; HAMEED, 2017). O teor de 

carbono fixo também está relacionado com o de voláteis. Quanto maior o valor de 

voláteis na amostra menos Carbono fixo terá a mesma, já que este é calculado por 

diferença, o valor de carbono fixo encontrado na biomassa estudada foi de 4,81%.  

  A análise elementar da biomassa está diretamente ligada ao poder calorífico.  

Teve como resultado os seguintes valores: 45,26% de carbono, 5,55% de hidrogênio, 

0,44% de nitrogênio e 48,77% de oxigênio. Geralmente é preferido que a biomassa 
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tenha alto teor de carbono e hidrogênio e baixo teor de oxigênio, pois os compostos 

oxigenados quando presentes no bio-óleo  diminuem o poder calorífico do mesmo. A 

biomassa estudada apresentou um poder calorífico considerado alto (19,72 MJ/kg). A 

localização geográfica, o clima e as condições de solo influenciam as composições 

químicas e estruturais das espécies de plantas lignocelulósicas (KABIR, 2017). 

 Os teores de celulose, hemicelulose e lignina influenciam as características do 

bio-óleo. A celulose quando passa pelo processo de pirólise se decompõe em 

levoglucosano e em seguida em compostos como acetona, furfural, alcoóis e cetonas. A 

hemicelulose nos fornece (quando pirolisada) produtos como metanol, ácido acético, 

acetona, furfural e alguns vestígios de fenol. A lignina decompõe-se principalmente a 

compostos fenólicos (WANG et al., 2017). Na biomassa estudada os valores de 

celulose, hemicelulose e lignina encontrados foram respectivamente: 28,93%, -20,86%, 

41,96%.  

Tabela 6 - Caracterização da biomassa  

 

CARACTERIZAÇÃO 

 

VALOR 

Análise imediata (%)  

Umidade 9,5 ± 0,15 

Cinzas 7,84 ± 0,7 

Voláteis 77,85 ± 1,02 

Carbono fixo 4,81 

Análise Elementar (%)  

Carbono 45,26 ± 0,3 

Hidrogênio 5,55 ± 0,2 

Nitrogênio 0,44 ± 0,2 

Oxigênio 48,77  

Teor de celulose (%) 28,93 

Teor de hemicelulose (%) 7,05  

Teor de Lignina (%) 32,75  

Poder calorífico (MJ/Kg) 19,72  
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Densidade Aparente (Kg/m
3
)  232 ± 

 

5.1.1 Análise química das cinzas da  biomassa 

 A fração não volatilizada da biomassa é transformada em cinza e carvão. A 

composição das cinzas é variável de acordo com o tipo de biomassa. Além disso, entre 

biomassas lignocelulsósicas, pode-se observar que a composição química delas podem 

variar  entre biomassas da mesma espécie,  pois o tipo de solo, a fertilização da 

biomassa e as condições do ambiente que ela está inserida são fatores que influenciam 

nesta propriedade.  

 As cinzas da biomassa FC, obtidas a partir da norma ASTM E 1755-01, foram 

analisadas por fluorescência de raios X a fim de determinar a composição química. Os 

valores encontrados estão representados na Tabela 7. Podemos observar que a biomassa 

apresentou um alto teor de Potássio (K2O), resultado da adubação utilizada no cultivo 

do coqueiro (FONTES et al, 2002). Notou-se também um teor de Ferro (Fe2O3) 

considerável, o que pode estar relacionado as características do solo.  

Tabela 7 - Composição química das cinzas da fibra de coco 

 

COMPONENTES 

 

COMPOSIÇÃO 

(%) 

 

 

K2O 

 

59,1 

 

Fe2O3 

 

14,14 

 

CaO 

 

9,9 

 

SiO2 

 

7,78 

 

SO3 

 

3,37 

 

Outros 5,71 
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5.1.2 Análise térmica   

 Estudos mostram o comportamento de biomassas lignocelulósicas a análise 

termogravimétricas. Yang et al., (2007) realizaram um estudo caracterizando 

separadamente os principais componentes da biomassa, celulose, hemicelulose e lignina 

e concluiram que a pirólise da hemicelulose ocorreu rapidamente, com a perda de peso 

da hemicelulose acontecendo entre 220 e 315 °C e a de celulose de 315 e 400 °C, 

enquanto que a perda de peso da lignina, que é mais difícil de se decompor aconteceu 

em uma ampla faixa de temperatura, entre 160 e 900°C.  

 A análise térmica realizada na biomassa estudada está representada na figura 13, 

e apresentou comportamento semelhante ao descrito por Yang et al., (2007). Podemos 

observar que a pirólise da Fibra de coco apresenta quatro eventos principais de perda de 

massa.  O primeiro que ocorre entre 30°C e 180 °C que está relacionado à perda de 

água. O segundo evento, correspondente à decomposição da estrutura da hemicelulose 

ocorreu entre 190°C e 280°C. O terceiro evento, que descreve a desintegração térmica 

da celulose aconteceu entre 290°C a 385°C, o quarto evento principal acontece em uma 

ampla faixa de temperatura e gradativamente, sobrepõe os outros eventos sendo mais 

aparente a temperaturas acima de 400°C e é correspondente à lignina, que decompõe-se 

em uma faixa mais larga de temperatura em comparação aos anteriores. A lignina possui 

uma estrutura formada por muitos aromáticos, o que a torna mais estável quando 

comparada a celulose e hemicelulose. A faixa e a extensão da decomposição de cada 

componente dependem dos parâmetros estabelecidos no processo como taxa de 

aquecimento, pressão, temperatura o reator (BOATENG, 2016). 
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.Figura 14- Curvas de TG e DTG da fibra de coco FC 10°C/min 
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 5.1.3 Espectroscopia da região do infravermelho 

           O resultado da absorção na região do infravermelho por transformada de Fourrier 

está ilustrado no espectrograma da Figura 14. Nele, observa-se ligações referentes as 

presentes nos componentes da biomassa estudada estas estão listadas na tabela 8 e 

coerentes ao encontrado na literatura (YANG et al., 2007; FIGUEIREDO, 2011; 

SHENA, 2015;  JIN et al., 2017). A primeira banda característica de biomassas 

encontrada foi a 3380 cm
-1 

que diz respeito à vibração de deformação axial O-H. Este 

tipo de vibração é encontrada na hemicelulose, celulose, carboidratos, metanol. Outra 

banda encontrada foi a 2900 cm
-1

, referente ao estiramento C-Hn encontrado em 

compostos alquilos, alifáticos e aromáticos. Uma banda referente aos carboidratos 

existentes na fibra do coco foi encontrada a 1730 cm
-1

. A banda vibracional a 1620 cm
-1 

descreve o estiramento vibracional do grupo carbonila presente nos grupos cetona, ácido 

carboxílico e aldeído.  Pode-se identificar também a presença de bandas típicas de 

compostos aromáticos, por exemplo, a  deformação axial C=C  do anel aromático 

representada na banda em torno de 1500 cm
-1

. Além das bandas entre 1300 e 1000 cm
-1 

que estão relacionadas a deformação angular da ligação C-H.  
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Figura 15 - Espectro de absorção na região do infravermelho da biomassa 
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Tabela 8 - Bandas de FTIR para Fibra do coco 

 

GRUPO FUNCIONAL 

 

 

NÚMERO DE ONDA cm
-1 

O-H 3370 

 C-Hn 2900 

C=O 1620 

C=C 1520 

C-H 1300-1000 

 

 5.2 Caracterização dos precursores 

 A caracterização dos materiais alternativos precursores de sílica e Alumínio é 

fundamental para entender o comportamento do catalisador depois de sintetizados.   

 A composição química do precursor é fundamental para os cálculos 

estequiométricos da síntese. Os resultados de fluorescência de Raios X estão ilustrados 

na Tabela 9. 
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Tabela 9 -  Composição química dos precursores de SiO2 e Al2O3 dos catalisadores 

 

PRECURSOR 

 

 

SiO2 

 

Al2O3 

 

Fe2O3 

 

K2O 

 

CaO 

 

SO3 

 

OUTROS 

Granito A 

 

54,35 13,5 18,8 11,65 1,59 - 0,11 

Granito B 

 

52,1 16,12 19,12 6,9 3,85 - 1,91 

Granito C 

 

46,55 13,98 22,75 11,54 2,19 - 2,99 

Granito D 

 

42,01 15,08 26,16 8,57 4,22 - 3,96 

Granito E 

 

48,51 12,4 22,42 10,35 4,86 - 1,46 

Pó de vidro 

 

75,52 1,35 3,77 - 16,54 - 2,82 

Diatomita 

 

85,85 10,24 1,39 - - 1,98 0,54 

CCA 96,0 - - - - - 4,0 

   

  Os granitos coletados na indústria obtiveram valores diferentes de acordo com 

sua categoria. Após a análise química foi escolhido para ser utilizado na síntese da 

ZSM-5 e HZSM-5 aquele que apresentou o menor teor de Fe2O3 (Granito A), pois os 

componentes interessantes para a síntese da zeólita são a sílica SiO2 e a alumina Al2O3. 

Apesar de o ferro presente no granito ter um valor muito alto, foi escolhido não fazer 

nenhum tratamento antes de realizar a síntese. Esta alternativa foi tomada para termos 

uma síntese com retenção máxima de custos. Outro fator importante observado foi o 

teor de CaO no  pó de vidro residual (16,54%) valor muito diferente do encontrado nos 

outros materiais precursores.  

 Os espectros de Raios X estão ilustrados na figura 15, onde foi observado que 

entre todos os materiais precursores de sílica e alumínio aquele que apresenta mais 

picos cristalinos é o granito, atribuídos a quartzo, Crisobalita, Fe2O3, SiO2. A diatomita 

apresentou um comportamento amorfo apresentando um pico bem alargado de sílica, e 

picos de crisobalita. O pó de vidro e a CCA  também se apresentaram na forma amorfa 

apresentando um pico bem alargado de sílica também. 
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Figura 16 -  Difratograma de raios X dos materiais precursores de SiO2 e Al.  

 

 

 5.3 Caracterização dos Catalisadores 

 O resultado das caracterizações dos catalisadores sintetizados é um item 

fundamental no entendimento deste estudo, uma vez que foram sintetizados 

catalisadores com fontes alternativas de sílica e alumínio.  

 5.3.1 Análise térmica 

 As análises termogravimétricas realizadas nos catalisadores não calcinados 

tiveram como principal finalidade a análise do comportamento térmico dos mesmos e a 

definição da menor temperatura de calcinação possível. Foi convencionado usar a 

mesma temperatura de calcinação para ambos os catalisadores, pois assim, a 
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ácida, seja mais direta.  

 A Figura 16 ilustra a perda de massa dos catalisadores sintetizados. Foi 
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catalisadores GCNC-ZSM-5, 16,8% para DCNC-ZSM-5 e 18% para os catalisadores 

PVNC-ZSM-5. Tal perda de massa aconteceu em eventos específicos para cada 

catalisador e que são melhor avaliados na figura 17. 

 Todos os catalisadores apresentaram o primeiro evento até 200°C, que diz 

respeito a dessorção da água não ligada a estrutura da zeólita. 

  O segundo evento que pode acontecer até 400°C, foi apresentado pelos 

catalisadores DCNC-ZSM-5 e PVNC-ZSM-5. De acordo com Silva, (2004), este evento 

diz respeito a degradação do direcionador que está ligado fracamente na estrutura. 

 O terceiro evento presente em todos os catalisadores, é referente à decomposição 

do direcionador orgânico TPABr que vai até 550°C.  (CALDEIRA, 2011; FRANTZ, 

2015; SABARISH; UNNIKRISHNAN, 2017).  

 O quarto evento ocorre após a temperatura de 550°C. Geralmente, o percentual 

de massa tem uma variação muito pequena após essa temperatura para as zeólitas ZSM-

5. Isso ficou bem definido nos catalisadores NC-ZSM-5, GCNC-ZSM-5, DCNC-ZSM-

5. Esse evento é referente a água intramolecular que é retirada do interior dos poros da 

zeólita. (SHIRAZI, JAMSHIDI e GHASEMI, 2008, FRANTZ, 2015). 

 Já o catalisador PVNC-ZSM-5 apresentou um comportamento diferente dos 

outros três: um pico muito acentuado na DTG em 640°C aproximadamente, e, na TG, 

uma perda de massa de 3% entre 573 e 667 °C. Viu-se, então, a necessidade de 

realização da análise térmica do pó de vidro (figura 18) e foi observado que o mesmo 

evento que aconteceu no material sintetizado, PVNC-ZSM-5, ocorreu no material 

precursor, pó de vidro. Esta perda de massa no material precursor é referente ao óxido 

de cálcio que foi identificado no FRX, onde o pó de vidro apresentou um teor de CaO 

de 16,54. Assim, podemos concluir que a perda de massa que ocorreu no catalisador 

PVNC-ZSM-5 nesta faixa de temperatura também está relacionada a este componente.  

 Foi estabelecida a temperatura de 550°C para a calcinação dos catalisadores, já 

que a decomposição total do direcionador orgânico acontece até essa etapa.  



65 

 

Figura 17- Perda de Massa dos catalisadores ZSM-5 não calcinados

200 400 600 800

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102
m

a
s
s
a
 %

temp °C

 NC-ZSM-5

 GCNC-ZSM-5

 PVNC-ZSM-5

 DCNC-ZSM-5

 

 

 

Figura 18- DTG dos catalisadores não calcinados 
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Figura 19- TG e  DTG do pó de vidro 
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 5.3.2 Difração de Raios X 

 As análises de difração de Raios X foram realizadas em todas as zeólitas 

sintetizadas, tanto na forma sódica após a calcinação (Na-ZSM-5) como na forma 

protonada após a troca iônica (H-ZSM-5). O difratograma de raios-X nos permite a 

identificação das fases cristalinas presente no material a fim de comparar as zeólitas 

sintetizadas, A Figura 19 mostra os difratogramas das ZSM-5 e a figura 20 os 

difratogramas das H-ZSM-5. Em todas as sínteses realizadas foram encontrados picos 

característicos das zeólitas MFI. A carta de número 00-39-0225 foi confirmada 

majoritariamente em todos os materiais sintetizados, tanto na ZSM-5 como na HZSM-5, 

confirmando a estrutura cristalina bem definida do material, provando que o método de 

síntese foi eficiente. Os difratogramas obtidos estão coerentes com o estudado por 

outros autores (SILVA, 2004; LIMA, 2009; CALDEIRA, 2011 SHMIDT, 2014; 

SABARISH, 2017). 

 Comparando os catalisadores sintetizados, podemos observar que o PVC-ZSM-5 

e PVC-HZSM-5 apesar de apresentarem os picos cristalinos referentes à zeólita MFI  
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tem a intensidade bem menor que os outros. Podemos verificar essa cristalinidade 

menor em relação aos outros catalisadores também nos valores obtidos na tabela 10. 

Nela, foram demonstrados os valores de cristalinidade relativa dos catalisadores na 

forma ácida.  

 Foi observado também que os catalisadores GCC-ZSM-5 e GCC-HZSM-5, 

sintetizados a partir do granito não apresentaram nenhum pico cristalino referente ao 

Fe2O3 presente na sua análise química. 

 Conclui-se, portanto, que o padrão de DRX para todas as amostras mostrou 

picos característicos da estrutura do tipo MFI e nenhum pico referente a outras fases 

cristalinas foi observado.  

Figura 20-  Difratograma de Raios-X dos catalisadores na forma sódica  
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Figura 21-  Difratograma de Raios X dos catalisadores do tipo HZSM-5  
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Tabela 10- Cristalinidade dos catalisadores do tipo HZSM-5 

CATALISADOR CRISTALINIDADE% 

HZSM-5 92,22 

GCC-HZSM-5 91,44 

DCC-HZSM-5 92,54 

PVC-HZSM-5 65,67 

 

 

 5.3.3 Espectroscopia na região do infravermelho 

 As Figuras 21 a 24 representam os espectros de absorção da região do 

infravermelho para todas as etapas de síntese na faixa de comprimento de onda de 4000 

cm
-1 

a 400 cm
-1

. Os gráficos estão divididos de acordo com a fonte de Sílica e Alumínio 

utilizadas na síntese, cada gráfico apresenta a zeólita na forma não calcinada (NC-ZSM-

5), na forma sódica (ZSM-5) e na forma protonada (HZSM-5).  
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Figura 22 -  Espectros de Infravermelho de todas as etapas de sínteses da HZSM-5 
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Figura 23 -  Espectros de Infravermelho de todas as etapas de sínteses HZSM-5 Granito 

+ CCA.  
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Figura 24 - Espectros de Infravermelho de todas as etapas de sínteses HZSM-5 

Diatomita + CCA.  
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Figura 25 -  Espectros de Infravermelho de todas as etapas de sínteses HZSM-5 Pó de 

Vidro 
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 As figuras acima nos mostram que as bandas de vibração são bem parecidas em 

todos os catalisadores, tanto o sintetizado com fonte convencional de sílica e Alumínio 

como os sintetizados com fontes alternativas. A maioria dos espectros apresentou uma 

banda larga e intensa na faixa de 3450 cm
-1

 a 3467 cm
-1

, com exceção do catalisador 

sintetizado a partir do Granito + CCA, que apresentou uma banda com pouca 

intensidade na região. De acordo com Silverstein (2007), as bandas que ocorrem entre 

3700 cm
-1

 e 3200 cm
-1

 são referentes às vibrações de deformação axial de O-H do grupo 

Si-OH. A baixa intensidade da banda nessa região que ocorreu com os catalisadores do 

tipo GCNC-ZSM-5, GCC-ZSM-5 E GCC-HZSM-5 também foi observada por Schmidt, 

2014. As bandas que ocorreram na faixa de 1640 cm
-1

 a 1646 cm
-1

 em todos os 

catalisadores estão relacionadas às vibrações deformacionais de moléculas de água 

(CALDEIRA, 2011).  

 As bandas que ocorreram entre 1077 cm
-1

 e 1087 cm
-1

 em todos os catalisadores 

dizem respeito ao alongamento simétrico interno dos grupos siloxanos Si-O-Si e as 

bandas que ocorreram entre 1222 cm
-1

 e 1223 cm
-1

  correspondem ao alongamento 

assimétrico externo. Essas bandas são características de materiais siliciosos 

(SABARISH; UNNIKRISHNAN, 2017). Dos catalisadores sintetizados utilizando 

Granito + CCA, a banda referente ao  alongamento assimétrico externo foi mais visível 

na forma protonada GCC-HZSM-5. As bandas que ocorrem em 790cm
-1

 e 791 cm
-1

 

também são características dos grupos Si-O-Si e dizem respeito ao estiramento 

simétrico externo (SILVA, 2004).  

 A absorção a que ocorre na faixa de 547 cm
-1

 a 554 cm
-1

 é referente às unidades 

de cinco anéis característicos da estrutura da ZSM-5 (SILVA, 2004; CALDEIRA, 2011; 

SABARISH; UNNIKRISHNAN, 2017). Costa, 2008 afirmou  que as bandas entre 445 

cm
-1

 e 455 cm
-1

,  observadas nos espectros de todos os catalisadores, também dizem 

respeito as ligações tetraedrais, características da ZSM-5. 

 Outras duas bandas apresentadas nos espectros que precisam ser discutidas são 

as que dizem respeito ao direcionador de estrutura utilizado na síntese dos catalisadores. 

As bandas apresentadas entre 2981 cm
-1

 e 2990 cm
-1

 indicam o estiramento C-H do 

grupo metil, ao passo  que as bandas que ocorrem na região entre 1470 cm
-1

 a 1486 cm
-1

 

correspondem às vibrações CH2 e CH3 (CALDEIRA, 2011).  
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 O esperado dos espectros é que essas bandas, que estão relacionadas ao 

direcionador orgânico, estejam presentes apenas na forma não calcinada das zeólitas, 

provando a eficiência da calcinação, o que acontece na ZSM-5, GCC-ZSM-5 e  também 

na DCC-ZSM-5. O único catalisador que não teve a calcinação eficiente foi PVC-ZSM-

5 que, mesmo após calcinado apresentou a banda 1470 cm
-1

, referente ao direcionador 

de estrutura.   

 Foi identificada uma banda na faixa de 1400cm
-1

 no catalisador utilizando 

Diatomita +CCA como precursor de SiO2 e Al2O3. Essa banda refere-se a deformação 

dos íons NH4
+

 utilizados no processo de troca iônica mas que não foram totalmente 

transformados em NH3. Apesar de apresentar esta banda, os resultados para a DCC-

HZSM-5 estão coerentes com a literatura (SILVERSTEIN, 2007; SCHMIDT, 2014).   

 

 5.3.4 Microscopia eletrônica de varredura 

 Esta análise teve o objetivo de observar a morfologia, o tamanho das partículas e 

a homogeneidade das amostras. O tempo de síntese, a fonte de sílica e a temperatura de 

cristalização, por exemplo, são fatores que influenciam na morfologia do material. As 

micrografias dos catalisadores na forma protonada com aumento de 5000 vezes estão 

ilustradas na Figura 25. 

 Foi necessário um aumento de 5000 vezes para observarmos detalhes da 

morfologia de partículas características da H-ZSM-5.  Os catalisadores HZSM-5 e 

DCC-HZSM-5 tiveram resultados bem semelhantes, os dois apresentaram uma estrutura 

hexagonal que é comum em zeólitas do tipo MFI, conforme encontrado na literatura. O 

catalisador GCC-HZSM-5 apresentou a morfologia mais arredondada semelhante a 

micrografia encontrada por Silba (2004), o que está relacionado ao teor de ferro 

presente no material precursor. Khatamian et al.(2017) encontraram morfologia 

arredondada em  zeólitas do tipo MFI modificadas com ferro e Boro e afirmaram que 

essa forma arredondada se dava devido a presença do ferro. O catalisador PVC-HZSM-

5 não apresentou formas tão bem definidas de ZSM-5 quanto os outros sintetizados, o 

que confirma os resultados de DRX (menor valor de cristalinidade).   

 Os três materiais sintetizados por fontes de sílica alternativa apresentaram a 

partículas irregulares, o que pode estar ligado à fonte de sílica utilizada na síntese, já 
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que não são reagentes com alto grau de pureza. Schimidt, (2014) também encontrou 

irregularidade no material quando sintetizado com fontes alternativas de sílica.  

 

Figura 26 - Micrografia dos catalisadores na forma protonada. com uma aumento de 

5000x  a) HZSM-5 b) GCC-HZSM-5 c) PVC-HZSM-5 d) DCC-HZSM-5 

 

 

 

 5.3.5 Adsorção e dessorção de nitrogênio 

 As isotermas obtidas para os catalisadores estão representadas nas Figuras 26 a 

29. As zeólitas HZSM-5, GCC-HZSM-5 e DCC-HZSM-5 apresentaram isotermas com 

a presença de histerese do tipo IV, característica de materiais mesoporosos. O 
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catalisador PVC-HZSM-5 teve um comportamento diferente dos demais apresentando 

isoterma do tipo II característica de material macroporoso apesar de ter apresentado 

diâmetro de poros de 4,4 nm o que o caracteriza como material mesoporoso.    

 As análises texturais são apresentadas na tabela 11. Para todos os catalisadores, 

foram obtidos altos valores de área superficial específica. Isto condiz com valores 

encontrados por outros autores em HZSM-5 (FRANTZ et al. 2016; CALDEIRA, 2011;  

Xu et al. 2008). Fouad et al. (2006) observaram que nos materiais do tipo ZSM-5 a área 

superficial aumentava com o aumento da cristalinidade. Neste trabalho aconteceu a 

mesmo e a área superficial aumentou da seguinte forma: PVC-HZSM-5 < GCC-HZSM-

5 < HZSM-5 < DCC-HZSM-5, na mesma ordem que aumentou a cristalinidade.  

 O diâmetro de poros variou entre 4,1 nm e 5 nm, sendo assim os catalisadores 

estudados estão classificados como mesoporosos o que confirma a análise da isoterma.  

Figura 27 - Isoterma de adsorção e dessorção de N2 CC-HZSM-5 
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Figura 28 - Isoterma de adsorção e dessorção de N2 GCC-HZSM-5 
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Figura 29 - Isoterma de adsorção e dessorção de N2 PVC-HZSM-5 
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Figura  30 -  Isoterma de adsorção e dessorção de N2 DCC-HZSM-5 
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Tabela 11 - Análise textural dos catalisadores 

 Área 

Específica     

BET (m
2
/g) 

Área do poro 

(m
2
/g) 

Volume do poro 

(Cm
3
/g) 

Diâmetro do poro 

(nm) 

HZSM-5 310,4 32,11 0,053 5 

GCC-HZSM-5 300,67 14,78 0,02 4,4 

PVC-HZSM-5 254 57,9 0,13 4,5 

DCC-HZSM-5 357 31,59 0,041 4,1 
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5.4  Pirólise Convencional da biomassa  

 O resultado de pirólise convencional a 500°C da biomassa FC apresentou uma 

elevada quantidade de compostos oxigenados, o teor de oxigênio encontrado na análise 

elementar, que foi de 48,77%, contribuiu para esse resultado nos produtos. Outro fator 

observado nos produtos da pirólise convencional foi o fato de a maioria dos compostos 

oxigenados gerados do grupo fenol. As biomassas lignocelulósicas são constituídas por 

celulose, Hemicelulose, lignina, cinzas e extrativos, cada um desses componentes vão 

gerar produtos diferentes quando submetidos a pirólise. Zhao, Jiang e Chen (2017) 

estudaram o comportamento da celulose, hemicelulose e lignina quando submetidos a 

pirólise variando a temperatura de 300 – 700°C e observaram que para cada 

componente a temperatura de pirólise e suas próprias estruturas químicas 

desempenharam um papel na composição do bio-óleo. A figura 31 ilustra o 

cromatograma dos principais produtos obtidos na pirólise da fibra do coco.   

Figura 31 - Cromatograma dos produtos da pirólise da fibra do coco 
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A decomposição térmica da celulose da origem principalmente  ao levoglicosano 

que é obtido partir despolimerização da mesma,  em seguida ocorre formação de 

moléculas menores de aldeídos, cetonas,  alcoóis, entre outros (DERMIDAS, 2000, 

YANG, 2007 ). A hemicelulose quando pirolisada gera uma mistura orgânica de vários 

constituintes como, por exemplo: metanol, ácido acético, furanos e derivados(WANG; 

KIM; BROWN, 2014,   BASSILAKIS, 2001). Os produtos identificados na pirólise 

térmica da lignina são na sua maioria fenóis e suas variáveis com radicais metoxi, 

benzenodiois, etc.  (STEFANIDIS, 2014; WANG; KIM; BROWN, 2014; DHYANI; 

BHASKAR, 2017).  A figura 32 ilustra os possíveis produtos originados a partir da 

pirólise da biomassa lignocelulósica.  

   

Figura 32  - Possíveis produtos originados a partir da pirólise de cada componente da 

biomassa lignocelulósica.  

 

Fonte: adaptado de WANG; KIM; BROWN, 2014 
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A descrição e quantificação dos produtos da  pirólise convencional da FC está 

ilustrada na Tabela 12 e Figura 33. Foram identificados compostos como anidrido 

acético, cetonas, ésteres, furanos, aldeídos, fenóis e outros. Todos os compostos 

identificados são característicos da pirólise biomassa estudada FC (FIGUEREDO, 2011; 

ALMEIDA et al., 2013; SCHENA, 2014 ). Entre os compostos oxigenados foram 

identificados principalmente os fenólicos (7,2x10
5 

área/mg), o que já era de se esperar 

pois o teor de lignina encontrado na biomassa foi muito alto ( 32,75%) e o principal 

produto, da pirólise da lignina são fenóis. 

Figura 33- Produtos da pirólise convencional FC por classe de composto. 
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Tabela 12 – Produtos da pirólise convencional da fibra do coco  

Picos TR
1
(min) Área/mg 

 

Composto Classe 

1 2,097 87274 Anidrido Acético 

C4H6O3 

 

Anidrido 

2 2,67 340221 Acetato de Etil  

C4H8O2 

 

Ester 

3 3,807 32254 Àcido acético-metil-ester  

C4H6O3 

Ester 

4 6,458 23145 Ácido acético- metil-ester  

C3H6O2 

 

Ester 

5 7,074 21638 3,4 Dietilfurazan 

C6H6N2O3 

 

Furano 

6 7,31 32407 Furano, tetrahidro- 2,4 dimetil 

C6H12O 

 

Furano 

 

7 7,816 58248 Furfural  

C5H4O2 

 

Furano 

8 8,02 13230 3-hexino, 2 metil  

C7H12 

 

Hidrocarboneto 

9 8,67 8628 1,2 epoxi- 3 propil acetato  

C5H8O3 

 

Acetato 

10 9,251 7529 Biciclo (3,1,0) hexan-3-ona  

C6H8O 

 

Cetona 

11 9,727 31260 Ciclohexanona  

C6H10O4 

 

Cetona 

12 10,189 250933 Fenol 

C6H6O 

 

Fenol 

15 10,82 12322 2 - Ciclohexeno - 1- ona  

C6H8O 

 

Cetona 

16 11,313 47325 Ácido butenodioico, dimetil-ester 

C6H10O4 

 

Ester 

17 11,533 18756 Fenol, 2 metil  

C7H8O 

 

Fenol 
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18 11,898 47788 Fenol, 2 metil  

C7H8O 
 

Fenol 

19 12,374 91733 Fenol, 2 metoxi  

C7H8O2 

 

Fenol 

22 14,082 284792 Benzenodiol  

C6H6O2 

 

Fenol 

23 14,396 28583 Benzenodimetanol 

 

 

Fenol 

27 15,851 

 

81343 2 metoxi-4vinilfenol C9H10O2 Fenol 

28 16,801 

 

71342 Fenol, 2,6-dimetoxy 

 C8H10O3 

 

Fenol 

29 17,69 

 

31725 Fenol, 2 metoxi 4(1-propenil) 

C10H12O2 

 

Fenol 

30 17,787 

 

4626 4-hidroxi-2-metoxibenaldeido 

C8H8O3 

 

Aldeído 

31 17,912 

 

20123 Acido benzoico, 4-hidroxi-3-

methoxy C8H8H4 

 

Ácido 

carboxílico 

36 19,718 

 

9570 Fenol, 2,6-dimetoxi-4(2-propenil) 

C11H14O3  
 

Fenol 

37 20,398 

 

7780 Fenol, 2,6-dimetoxi-4(2-propenil) 

C11H14O3 

 

Fenol 

38 20,998 

 

41082 Fenol, 2,6-dimetoxi-4(2-propenil) 

C11H14O3 

 

Fenol 

39 21,899 

 

12212 Etanona, 1-(4-hidroxi-3,5-

dimetoxifenil) C10H12O4 

 

Fenol 
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5.5 Pirólise Catalítica  

 Compostos oxigenados provocam a diminuição da qualidade do bio-óleo. O 

melhoramento do mesmo foi realizado a partir do uso dos catalisadores do tipo HZSM-5 

sintetizados. Foram escolhidos três catalisadores para a realização da pirólise catalítica 

da biomassa HZSM-5, GCC-HZSM-5 E DCC-HZSM-5.  O catalisador PVC-HZSM-5 

foi descartado para a realização deste teste, pois entre os catalisadores sintetizados foi o 

que apresentou resultados mais distantes dos já encontrados na literatura. A figura 34 

ilustra os produtos obtidos na pirólise catalítica da FC. 

Figura 34 -  Cromatograma dos produtos da pirólise catalítica. 
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 As zeólitas são muito eficientes para reações de pirólise dando origem a 

produtos aromáticos como benzenos, naftalenos, alquilbenzenos (MULLEN; 

BOATENG, 2010; PARK et al., 2014). A Tabela 13 mostra os produtos obtidos na  

pirólise catalítica da FC sobre os catalisadores HZSM-5, GCC-HZSM-5, DCC-HZSM-5 

podemos observar que todos os catalisadores testados foram eficientes no rendimento de 

compostos aromáticos como benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno e tolueno. 
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Tabela 13- Produtos obtidos na pirólise catalítica da FC. 

                                                                                                         Área/mg    

Picos TR 
(min)

 
Composto Classe HZSM-5 DCC 

HZSM-5 

GCC 

HZSM-5 

1 2,01 Penteno 

 

C2-C6 

 

 

29602 11403 21180 

 

2 2,1 Isobutano 

 

C2-C6 

 

 

73804 - - 

3 2,4 2 metil furano 

 

Furano 

 

 

7013 - - 

4 2,7 Benzeno 

 

Aromático 

 

 

14991 - 4467 

5 3,05 Benzeno 

 

Aromático 

 

 

56117 73674 45428 

6 4,85 Tolueno 

 

Aromático 

 

 

115791 176441 176441 

7 6,95 Etil benzeno 

 

Aromático 

 

 

15788 18033 17043 

8 7,11 O- xileno 

 

Aromático 

 

 

93501 125867 89277 

9 7,75 O- xileno 

 

Aromático 

 

 

4768 8493 3805 

10 8,01 1,3,5,7 

Ciclooctaetreno 

Hidrocarbo-

neto 

 

9904 

 

8539 9457 

12 9,01 Trimetil benzeno 

 

Aromático 

 

 

17955 23274 15435 

13 9,7 Trimetil benzeno 

 

Aromático 

 

 

5610 8660 5117 

14 10,2 Fenol 

 

Fenol 

 

 

54973 11594 911298 

15 10,4 3-Hidroxy-

fenilacetileno 

Fenol 

 

 

11721 13972 17532 

16 10,7 Benzeno, 1 metil- 

3 propil 

Aromático 

 

 

- 12567 3725 
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17 10,85 Benzeno  

2-propenil 

Aromático 

 

 

10244 16035 13786 

18 11,3 Benzeno  

1-propenil 

Aromático 

 

 

12824 21108 15083 

19 11,5 Benzeno 2 metil  

1 propenil 

Aromático 

 

 

4872 4860 - 

20 12,45 2 propenal 3-fenil 

 

Fenil 

 

 

7454 5288 5557 

21 13,01 Benzeno 

 1-butinil 

Aromático 

 

4942 10690 12297 

22 13,1 2 metilideno 

 

Aromático 

 

 

8022 12501 - 

23 13,9 Naftaleno 

 

Aromático 

 

 

11205 29807 9448 

24 15,5 Naftaleno, 2,6-

dimetil 

 

Aromático 14310 31752 10322 

25 17,02 Naftaleno, 1,4 

dimetil 

Aromático 

 

 

4644 12513 4385 

 

 

A biomassa estudada FC possui um alto teor de lignina, o que favorece a 

obtenção de produtos aromáticos. Um possível mecanismo de aromatização dos 

compostos obtidos na pirólise pirólise convencional FC se enquadra pelo proposto por 

MULLEN; BOATENG, 2010, e está represntado na fiigura 35 onde compostos 

oxigenados leves passam por desoxigenação e em seguida por aromatização com a 

presença de catalisador ácido.  

Figura 35 – Mecanismo de aromatização de compostos a partir da pirólise catalítica 

(MULLEN; BOATENG, 2010)  
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A reação de pirólise catalítica da FC está representada na  figura 36   onde temos 

os compostos obtidos de acordo com sua classe. Nota-se a eficiência de ambos os 

catalisadores na desoxigenação dos produtos da pirólise, em todos os catalisadores os 

compostos foram praticamente covertidos todos os oxigenados em não oxigenados 

principalmente aromáticos. Apesar de terem resultados semelhantes em relação as 

classesdos compostos obtidos na pirólise catalítica, a quantificação destes compostos 

obtidos foi diferente para cada catalisador. Por exemplo, o  catalisador GCC-HZSM-5 

foi o que apresentou maior área/mg de fenóis na pirólise catalítica, ou seja, menor 

conversão de fenóis em produtos não oxigenados,  mas mesmo assim conseguiu 

apresentar um resultado satisfatório e semelhante aos resultados já encontrados na 

literatura. (LAPPAS et al., 2002; NGO et al., 2010 PARK et al., 2014). 

O catalisador com melhor desempenho de produtos foi o DCC-HZSM-5 seguido 

do HZSM-5 e por ultimo o GCC-HZSM-5, confirmando o estudo feiro por Stefanidis et 

al. (2011), onde afirmaram que zeólitas com maior área superficial apresentam  um 

melhor desempenho nos produtos da pirólise.  

 

Figura 36 – Produtos da pirólise catalítica divididos por classe.  
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6. CONCLUSÕES 

  

 Com base nas técnicas de caracterização empregadas, para estudar as 

propriedades da biomassa e dos catalisadores do tipo ZSM-5 e HZSM-5, sintetizados 

com fontes alternativas se Silício e pode-se concluir que: 

 Os resultados de caracterização do resíduo da fibra de coco mostraram que é 

possível aproveita-lo como biomassa no processo de pirólise, pois tem um bom 

potencial energético e os resultados da caracterização energética obtidos estão 

dentro dos valores indicados para a utilização na pirólise; 

 Nas análises de FRX dos materiais precursores foi observado que todos os 

materiais utilizados como fonte de sílica e alumínio apresentaram percentual 

desses componentes de maneira que pudesse obedecer a relação estequiométrica 

10,6 TPABr :14,3 Na2O : 2,0 Al2O3 : 100 SiO2 : 2000 H2O; 

 Na análise de Difração de raios X tanto o catalisador sintetizado com fonte 

convencional de SiO2 e Al2O3 (CC-ZSM-5) quanto os catalisadores 

sintetizados com fonte alternativa de sílica (GCC-ZSM-5, PVC-ZSM-5, DCC-

ZSM-5) apresentaram majoritariamente picos cristalinos referentes a zeólita 

ZSM-5, porém a cristalinidade do catalisador PVC-ZSM-5 apresentou 

cristalinidade menor que os demais 

 O FTIR dos catalisadores sintetizados apresentou bandas características das 

zeólitas ZSM-5.  

  As isotermas de adsorção e dessorção caracterizam os catalisadores CC-HZSM-

5, GCC-HZSM-5 e DCC-HZSM-5 como materiais mesoporosos, pois 

apresentaram histerese do tipo IV, característica desses tipos de materiais. O 

catalisador sintetizado a partir do pó de vidro (PV-ZSM-5) apresentou 

comportamento diferente entre os catalisadores estudados, com menor área 

específica e uma isoterma com comportamento diferente dos demais. 

 As caracterizações dos catalisadores foram favoráveis as características da Zsm-

5/ HZSM-5 e todos poderiam ser aplicados como catalisador para pirólise 

catalítica. Porém, o catalisador do tipo PVC-HZSM-5 foi descartado pois 

apresentou resultados mais distantes dos resultados já encontrados na literatura.  

 A pirólise convencional apresentou uma elevada produção de compostos 

oxigenados, principalmente fenóis 
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 A pirólise catalítica da FC apresentou uma alta conversão dos compostos 

fenólicos em produtos aromáticos. O catalisador DCC-HZSM-5 apresentou a 

melhor conversão dos três catalisadores testados seguido do catalisador HZSM-5 

e por ultimo o catalisador GCC-HZSM-5.   
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