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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de
degradação termoquímica da fibra do coco seco (dp = 0,25 mm) utilizando reator de
cilindro rotativo em escala de laboratório, visando a produção de bio-óleo. A biomassa
foi caracterizada por análise elementar (C, H, N), espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier - IVTF, análise termogravimétrica – ATG, com avaliação da
energia de ativação no regime não isotérmico com taxas de aquecimento de 5 e 10
o
C/min, análise diferencial termogravimétrica - DTG, microscopia eletrônica de
varredura - MEV, poder calorífico superior - PCS, análise imediata (avaliação da
umidade, materiais voláteis, cinzas e carbono fixo) bem como avaliação dos teores dos
principais constituintes, ou seja, lignina, celulose e hemicelulose. No processo de
pirólise os seguintes parâmetros foram estudados: temperatura da reação (450, 500 e
550 °C), vazão do gás de arraste (50 e 100 cm³/min) e velocidade de centrifugação para
condensação do bio-óleo (20 e 25 Hz). O fluxo de alimentação da biomassa (540 g/h), a
rotação do cilindro rotativo (33,7 rpm) e o tempo de reação (30 – 33 min) foram
mantidos constantes. Os produtos obtidos no processo da pirólise da fibra do coco seco
foram o bio-óleo, os finos de carvão e a fase gasosa não condensada. Um balanço de
massa macroscópico aplicado tendo como base o peso de cada produto permitiu obter o
rendimento dessas fases. O melhor rendimento de 18,1 % em bio-óleo foi obtido nas
seguintes condições: temperatura de 500 °C, vazão de gás inerte 100 cm³/min e
velocidade de centrifugação de 20 Hz. Nessas condições, o rendimento em finos de
carvão foi de 21,7 %, fase gasosa não condensável 37,6 % e perdas da ordem de 22,6 %.
Algumas propriedades físicas do bio-óleo foram avaliadas, a saber, a densidade,
viscosidade, pH, poder calorífico superior, teor de finos de carvão, análise por IVTF e
CHN. A análise cromatográfica do bio-óleo mostrou que os principais constituintes de
sua composição foram o fenol seguido do sirigol, aceto vanilona e vinil guaiacol. A fase
sólida (finos de carvão) obtida foi caracterizada por análise imediata, poder calorífico
superior e IVTF. A fase gasosa não condensada apresentou como principais
constituintes o CO2, CO e H2. Os resultados foram comparados com dados da literatura.

Palavras-chave: Pirólise termoquímica; fibra do coco; reator de cilindro rotativo; bioóleo.
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ABSTRACT

This master thesis aims at developing a new methodology for thermochemical
degradation of dry coconut fiber (dp = 0.25mm) using laboratory rotating cylinder
reactor with the goal of producing bio-oil. The biomass was characterized by infrared
spectroscopy with Fourier transform – FTIR, thermogravimetric analysis – TG, with
evaluation of activation energy the in non-isothermal regime with heating rates of 5 and
10 °C/min, differential themogravimetric analysis – DTG, sweeping electron
microscopy – SEM, higher heating value - HHV, immediate analysis such as evaluated
all the amounts of its main constituents, i.e., lignin, cellulose and hemicelluloses. In the
process, it was evaluated: reaction temperature (450, 500 and 550oC), carrier gas flow
rate (50 and 100 cm³/min) and spin speed (20 and 25 Hz) to condensate the bio-oil. The
feed rate of biomass (540 g/h), the rotation of the rotating cylinder (33.7 rpm) and
reaction time (30 – 33 min) were constant. The phases obtained from the process of
pyrolysis of dry coconut fiber were bio-oil, char and the gas phase non-condensed. A
macroscopic mass balance was applied based on the weight of each phase to evaluate
their yield. The highest yield of 20% was obtained from the following conditions:
temperature of 500oC, inert gas flow of 100 cm³/min and spin speed of 20 Hz. In that
condition, the yield in char was 24.3%, non-condensable gas phase was 37.6% and
losses of approximately 22.6%. The following physicochemical properties: density,
viscosity, pH, higher heating value, char content, FTIR and CHN analysis were
evaluated. The sample obtained in the best operational condition was subjected to a
qualitative chromatographic analysis aiming to know the constituents of the produced
bio-oil, which were: phenol followed by sirigol, acetovanilona and vinyl guaiacol. The
solid phase (char) was characterized through an immediate analysis (evaluation of
moisture, volatiles, ashes and fixed carbon), higher heating value and FTIR. The noncondensing gas phase presented as main constituents CO2, CO and H2. The results were
compared to the ones mentioned by the literature.

Keywords: Thermochemical pyrolysis; coconut fiber; rotating cylinder reactor; bio-oil
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Introdução

1. Introdução
No ultimo século, combustíveis derivados de petróleo foram às principais fontes
de energia no mundo. Atualmente, com o aumento na demanda de petróleo emergindo
economias, preocupações políticas e ambientais sobre o uso do combustível fóssil
destacam-se a necessidade de desenvolver um processo econômico e energético para
produção sustentável de combustível e produtos químicos (Huber; Iborra; Coma, 2006).
As fontes renováveis de energia são apontadas como as mais promissoras formas
de geração de energia. Energia hidrelétrica, eólica, solar e biomassa são consideradas,
em termos ambientais, como os principais recursos renováveis. A energia hidrelétrica
ocupa um papel importante na matriz energética brasileira, o potencial hidrelétrico do
país é enorme devido ao considerável número de rios de grande vazão, mas o impacto
ambiental da formação dos lagos é grande (Martini, 2009). Energias eólicas e solares,
ainda, estão em fase muito incipiente, restrita a alguns pólos de geração, pois o custo de
implantação é relativamente alto. A biomassa surge como uma oportunidade viável
ambientalmente e economicamente. Abundante, de baixo custo, fácil acesso, e
totalmente renovável a biomassa poderá ocupar lugar de destaque na matriz energética
de países em desenvolvimento.
A implantação de fontes de energia alternativas passou a ter um crescimento
contínuo e em todo o mundo vários programas começaram a ser desenvolvidos visando
principalmente o aproveitamento energético de resíduos agrícolas geralmente
inutilizados (Sánchez, 2009). Tais resíduos têm sido motivo de preocupação devido ao
seu acumulo, que vem gerando uma série de problemas ambientais.
O aproveitamento de resíduos agrícolas como a fibra do coco, vem se tornando
cada vez mais atrativo e interessante, visto que, as fontes de energias alternativas e
renováveis (biomassa) estão, cada vez mais, ganhando espaço e despertando interesse
em vários segmentos da sociedade. Alguns dos muitos motivos que está levando os
pesquisadores a estudar o aproveitamento dos resíduos são: alcançar o objetivo de
diminuir a emissão dos gases do efeito estufa – principalmente o CO2 - ter uma
independência energética, economizar as fontes não-renováveis e a biomassa ter um
ciclo de carbono fechado (captura de CO2). Visto que no Brasil a produção de coco em
2007 chegou a 2,77 bilhões de toneladas (FAO, 2008) e que seu consumo na grande
maioria é apenas da água de coco e do albúmen sólido (camada carnosa e branca) sendo
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o resto descartado. Ao utilizar esta fibra se agrega valor ao produto e contribui para a
conservação do meio ambiente.
De acordo com Andrade et al. (2004), sob a casca, no mesocarpo do coco
encontra-se uma camada de 3 a 5 cm de espessura que consiste aproximadamente de
30% de fibra e 70% de pó, ou seja, para cada unidade da casca de coco é produzida de
80-90 g de fibras. A composição química da fibra de coco é composta por lignina (35 –
45%), celulose (23 – 43%) e hemicelulose (3 – 12%) (Silveira, 2008). A fibra do coco é
de lenta biodegradação, levando de oito a doze anos para se decompor na natureza. No
Brasil, apenas 10% das cascas de coco são aproveitadas pelas indústrias, sendo o
restante desperdiçado (Vale et al., 2004).
A conversão térmica tem sido amplamente utilizada para a transformação de
biomassa em combustíveis (Tsai; Lee; Chang, 2006). Este é um processo de
decomposição térmica que envolve reações químicas, que ocorre em temperaturas
elevadas na ausência total ou parcial de oxigênio, gerando assim três fases: gases,
líquidos e sólidos em proporções que dependem do tipo de biomassa e dos parâmetros
considerados.
Pirólise é um processo em que a biomassa seca é aquecida rapidamente e
transformada em vapores, que ao serem resfriados produzem um líquido que é
normalmente indicado como bio-óleo ou chamado também de líquido pirolenhoso.
Ocorre também à produção de finos de carvão e gases pirolíticos não condensáveis, que
podem ser usados para gerar calor e energia para o processo em si, ou para o mercado
local.
Existe uma série de projetos de reatores de pirólise que são capazes de alcançar
os requisitos de transferência de calor necessários, entre eles incluem: leito fixo, leito
fluidizado borbulhante e circulante, ablativo e a vácuo. Destes, o leito fluidizado é
considerado como o maior produtor em rendimento de bio-óleo.
O reator de cilindro rotativo combina todas as vantagens do forno de leito
fluidizado e forno rotativo, fornecendo tanto uma atmosfera controlada e ao mesmo
tempo, a agitação dos sólidos em pó. A rotação do reator de cilindro rotativo minimiza a
aglomeração dos pós e assegura uma boa mistura de partículas no leito (Pinilla et al.,
2009).
A planta pirolítica constituída de um reator de cilindro rotativo em escala de
laboratório (Máx. 1 kg/h) utilizado no presente estudo visando um estudo paramétrico e
otimização das variáveis a fim de obter bio-óleo a partir da fibra do coco, foi
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desenvolvida em um trabalho de pesquisa de doutorado (Fontes, 2011) e apresentado no
Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia do Petróleo (PPGCEP).
O bio-óleo é um líquido de características polar, cor marrom avermelhada e
odor característico (Diebold, 2000 apud Adão, 2006) sendo constituído por uma mistura
complexa de moléculas de diferentes tamanhos derivadas da degradação e fragmentação
da celulose, hemicelulose e lignina.
O bio-óleo produzido através do processo de pirólise tem potencial para
múltiplas aplicações, podendo ser usado como um substituto do óleo combustível ou
diesel em muitas aplicações estática incluindo caldeiras, fornos, máquinas e turbinas.
Segundo Gómez (2009), o uso como óleo combustível em motores estacionários
em substituição ao óleo diesel é possível, embora seja necessário resolver problemas
como a corrosão, baixo valor de aquecimento e envelhecimento (reação de
polimerização) durante o armazenamento. Além disso, o bio-óleo é também uma fonte
de produtos químicos refinados ―bio-refinaria‖, com um alto preço no varejo.
O objetivo principal deste trabalho foi à produção de bio-óleo em um reator de
cilindro rotativo utilizando como biomassa a fibra do coco, visando contribuir
significativamente com o meio-ambiente, com o aproveitamento do resíduo do coco
além da produção de bio-óleo tendo em vista uma possível aplicação do mesmo. Está
dissertação tem como objetivos específicos: caracterização da biomassa e dos produtos
obtidos (bio-óleo, finos de carvão e fase gasosa não condensável); avaliação dos
parâmetros, da unidade pirolítica, influentes no rendimento do bio-óleo: temperatura de
reação, vazão do gás de arraste e velocidade de rotação da centrifugação.
Nos capítulos seguintes serão apresentados os aspectos teóricos mostrando temas
relacionados com a pirólise termoquímica, biomassa, situação da matriz energética,
reator de cilindro rotativo, propriedades e aplicações do bio-óleo, informações da
literatura sobre trabalhos realizados com a pirólise da fibra do coco e outras biomassas.
No capítulo 4 é apresentada a metodologia experimental descrevendo a estimativa da
energia de ativação da Análise Termogravimétrica da biomassa em regime não
isotérmico, as etapas do processo da pirólise, as análises e caracterizações realizadas
com a biomassa e os produtos obtidos. No capítulo 5 os resultados experimentais com
suas respectivas discussões e finalmente, as conclusões em relação aos resultados
obtidos e sugestões para trabalhos futuros.
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2. Aspectos Teóricos
2.1 - Introdução
O uso de energias renovável vem crescendo nos últimos anos devido a
problemas ambientais, políticos e econômicos causados pelos combustíveis fósseis. A
biomassa, considerada como energia renovável, vem ganhado espaço na matriz
energética mundial, devido a sua conversão em combustíveis líquido, sólido e gasoso
através de processos de conversão térmico, químico e biológico (Figura 2.1).

Figura 2.1. Esquema simplificado de conversão de biomassa em energia e insumos químicos.

A utilização de biomassa como combustível, além de ajudar com a diminuição
dos gases do efeito estufa, contribui com o aproveitamento de resíduos agrícolas e agroindustriais que seriam descartados, agregando assim valor a esses resíduos.
O presente capítulo buscou contemplar temas relacionados à situação da matriz
energética mundial; Biomassa; Fibra do coco; Pirólise da biomassa; Pirólise em reator
de cilindro rotativo e Bio-óleo.

2.2 - Combustíveis fósseis
Segundo Pereira (2002); Matozzo (2001) os combustíveis fósseis são substâncias
de origem mineral, formados pelos compostos de carbono e originados pela
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decomposição de matéria orgânica através de um processo que leva milhares e milhares
de anos e, por isso, são considerados não renováveis – quantidade limitada - ainda que
ao longo de uma escala de tempo geológico esses combustíveis continuem sendo
formados pela natureza.
Os derivados do petróleo (tais como a gasolina, óleo diesel, óleo combustível, o
GLP – ou gás de cozinha -, entre outros), o gás natural e ainda, o carvão mineral, são os
combustíveis fósseis mais utilizados e mais conhecidos. Estes têm fornecido energia
para fins especializados por muitos séculos, mas a revolução industrial expandiu a sua
extração e utilização. A queima destes combustíveis é usada para gerar energia e
movimentar motores de máquinas, veículos e até mesmo gerar energia elétrica (no caso
das usinas termoelétricas).
A demanda de energia no mundo sinaliza aumento de 1,7% ao ano, de 2000 a
2030, quando alcançará o consumo de 15,3 bilhões tep (toneladas equivalentes de
petróleo) por ano, de acordo com o cenário traçado pelo Instituto Internacional de
Economia citado no Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011).
O Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011) afirma que:
Se a matriz energética mundial não for alterada, os combustíveis fósseis
responderão por 90% desse aumento. No entanto, as reservas mundiais
comprovadas de petróleo somam 1,137 trilhão de barris, 78% dos quais
no subsolo dos países da Organização dos Países Exportadores de
Petróleo - Opep, volume que permite suprir a demanda mundial por cerca
de 40 anos, mantido o atual nível de consumo. É evidente que tanto as
reservas quanto o consumo incrementarão, mas se prevê que as reservas
crescerão menos ao longo desse período.

Durante as últimas três décadas, as preocupações sobre o uso de fontes fósseis
têm aumentado enormemente. Cuidado sobre o ambiente e as incertezas sobre a
segurança do abastecimento de energia, são as principais razões para estas
preocupações.
O uso de combustíveis fósseis como fonte de energia primária dá origem a uma
crescente emissão de espécies ambientalmente perigosas, o que está se tornando um
problema crescente. Dentre as conseqüências ambientais do processo de industrialização
e do inerente e progressivo consumo de combustíveis fósseis, destaca-se o aumento da
contaminação do ar por gases e material particulado, provenientes justamente da queima
destes combustíveis, gerando uma série de impactos locais sobre a saúde humana
(Pereira, 2002 e Matozzo, 2001).
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É um fato bem estabelecido que a concentração de dióxido de carbono na
atmosfera tem aumentado notadamente nos últimos 150 anos. Os níveis de CO2
aumentaram mais de 2 ppm nos biênios 2001/2002 e 2002/2003, enquanto nos anos
anteriores, havia sido de 1,5 ppm, taxa que já era considerada muito elevada (Plano
Nacional de Agroenergia, 2006-2011). Além do dióxido de carbono, existem diversos
gases que podem ser formados, dentre os quais óxidos de enxofre (SO2 e SO3),
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO e NO2) e outros (José, 2004). Na
combustão de sólidos e líquidos, além de gases, também podem ser liberados materiais
particulados.
Segundo o Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011), a acumulação de gás
carbônico na atmosfera – principal responsável pelo aquecimento anormal da crosta
terrestre – tem aumentado acentuadamente, levantando, entre os cientistas, o temor de
que os efeitos do aquecimento global possam manifestar-se mais rapidamente do que o
esperado, como elevação do nível do mar, secas e tempestades mais freqüentes.
Além dessas preocupações sobre o aquecimento global, a situação atual do
mundo político também dá origem à reconsideração de estratégias energéticas. A
maioria dos reservatórios de petróleo e reservas estão localizados em países instáveis,
potencialmente político - o Oriente Médio - o que torna a sua disponibilidade inseguro
(Potic, 2006). Isso motiva vários países para investir no desenvolvimento das
alternativas disponíveis localmente como carvão, xisto e gás natural, mas também cada
vez mais a partir de fontes renováveis, como hidráulica, solar, eólica e de biomassa.
Na conferência de Kyoto, realizada em dezembro de 1997, foi acordada a
redução das emissões dos gases do efeito estufa a nível mundial dos países
industrializados em 2012 para um nível 5,2% inferior em comparação com as emissões
em 1990 (UNFCCC, 1997). Com isso, vários países industrializados estão caminhando
para uma redução da contribuição humana na emissão desses gases.
Em reposta a estas situações, programas de fomento vêm sendo estabelecidos em
vários países, visando à identificação de fontes renováveis e tecnologias alternativas que
permitam uma relativa autonomia energética (Ramos, 2000). Esta área de pesquisa vem
crescentemente experimentando uma nova fase de desenvolvimento, motivado
principalmente pelo despertar de uma maior consciência ecológica e ambiental em
nossas atividades industriais.
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Para alcançar o objetivo de diminuir a emissão dos gases do efeito estufa –
principalmente o CO2 - e ter uma independência energética, cresce as atenções para as
fontes renováveis de energias que são praticamente livres da emissão de CO2 e podem
ser produzidas em grande quantidade nos países, tais energias como a eólica, solar,
geotérmica, hidráulica, de biomassa e de fontes nucleares avançadas. Contudo é
importante encorajar o investimento no desenvolvimento de novas tecnologias para se
obter ganho energético a partir de recursos renováveis.

2.3 – Biomassa
O termo biomassa se refere a qualquer tipo de matéria orgânica renovável de
origem vegetal ou animal, inclusive os materiais procedentes de sua transformação
natural ou artificial (Vianna; Vieira; Nascimento, 2000). Em seu conceito mais amplo,
abrange toda a matéria viva existente num dado momento na Terra (Mesa Pérez, 2004).
Segundo Mesa Pérez (2004) esse termo foi criado por volta de 1975, para descrever os
materiais naturais que podem ser utilizados como combustível.
Biomassa pode ser definida como qualquer material de hidrocarbonetos,
constituídos principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros
componentes em pequenas proporções (Yaman, 2004 apud Tsamba et al., 2006), além
de possuir uma quantidade de constituintes orgânicos (isto é, celulose, hemicelulose e
lignina). A Tabela 2.1 mostra a composição química elementar de diferentes biomassas
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Tabela 2.1. Composição química elementar de diferentes biomassas, % base seca (Jenkins,
1990 apud Olivares Gómes, 2002)

Biomassa

C

H

O

N

Bagaço de cana-de-açúcar

43,82

5,85

47,10

0,35

Fibra de coco

47,65

5,67

45,61

0,19

Casca de coco

50,22

5,70

43,40

0,00

Sabugo de milho

47,57

5,00

44,60

0,00

Pé de milho

41,92

5,29

45,95

0,00

Resíduo de algodão

42,66

6,05

49,50

0,12

Casca de amendoim

48,26

5,66

39,39

0,81

Casca de painço

42,66

6,05

33,07

0,12

Casca de arroz

38,92

5,12

31,95

0,55

Palha de arroz

36,89

5,05

37,89

0,39

Madeira

48,15

5,87

45,09

0,03

Palha de trigo

47,47

5,42

35,79

0,13

A biomassa vem sendo utilizada pela humanidade desde o seu primórdio, como
alimento para a vida e energia para aquecimento e para cozinhar através da combustão.
Ela é uma fonte de energia renovável proveniente da luz solar do processo de
fotossíntese – conversão da energia solar em energia química - onde as plantas
convertem o CO2 (dióxido de carbono) da atmosfera nos compostos orgânicos usados
em seu crescimento. A energia química armazenada nas plantas e nos animais, ou em
seus resíduos, é chamada de bioenergia ou energia verde (Velázquez, 2000).
A utilização da biomassa tem recebido nesses últimos anos uma atenção especial
devido a sua contribuição ao meio ambiente, pois a mesma permite a fixação do
carbono por meio de um balanço natural de equilíbrio entre carbono emitido na queima
e o carbono capturado pela nova planta em crescimento (Figura 2.2), além da ausência
de enxofre na biomassa. De acordo com Mesa Pérez (2004), durante a combustão, a
biomassa libera sua energia em forma de calor, e o carbono é reoxidado, ou seja,
transformado em CO2, restituindo-se, assim, à atmosfera o CO2 absorvido pela planta
durante seu crescimento. Portanto, a combustão da biomassa não contribui para o efeito
estufa, devido a este ciclo natural auto-sustentável. Contudo, a utilização da biomassa
de maneira equilibrada, pode tornar-se o grande salto tecnológico para a produção de
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energia, associada ao conceito de desenvolvimento sustentado, garantindo o
crescimento econômico e a preservação ambiental (Velázquez, 2000).

Figura 2.2. Ciclo do carbono

Biomassa é a única fonte renovável de carbono que pode ser convertida em
convenientes combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, através de técnicas de conversão
de diferentes processos (Ozbay, 2001 apud Mothé, 2009), isto implica na utilização de
tecnologia moderna, baseada no sistema de conversão de biomassa. A conversão
termoquímica e biológica de biomassa são as técnicas viáveis para a produção de
energia. Conversão Térmica envolve três importantes processos, que são combustão,
pirólise e gaseificação (Bandyopadhyay; Chowdhury; Biswas, 1996).
Combustíveis de biomassa diferem muito de acordo com muitos fatores, como
o tipo de biomassa, as espécies, o clima e a maneira em que são cultivados entre outros
fatores.
De acordo com Velázquez (2000), o aproveitamento da biomassa tem sido
visto como uma das alternativas para a geração de energia, não só pelas vantagens
econômicas e ambientais, mas também pelo uso de resíduos urbanos, agrícolas e
industriais, em geral, sem valor de mercado e com elevados custos de retirada, bem
como das vantagens ambientais a partir da não contaminação decorrente na deposição
de resíduos no meio ambiente.
Segundo dados do Balanço Energético Nacional – BEN (Brasil, 2008), no
Brasil, cerca de 46,4% da Oferta Interna de Energia (OIE) tem origem em fontes
renováveis, destes 14,7% correspondem à geração hidráulica e 15,6%, à biomassa. Os
53,6% restantes da OIE vieram de fontes fósseis e outras não renováveis (Figura 2.3).
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Figura 2.3. Oferta Interna de Energia no Brasil (Brasil, 2008).
De acordo com Mothé; Miranda (2009), biomassa é a quarta maior fonte de energia do
mundo, depois do carvão, petróleo e gás natural, proporcionando cerca de 14% do consumo
mundial de energia primária.

A biomassa tem potencial para tornar-se um dos mais importantes tipos de
energia primária do mundo durante o próximo século, tendo vantagens como mais
empregos, menor investimento por posto de trabalho criado, descentralização da
produção regional, ciclo de carbono fechado, economia das fontes não renováveis, etc.
O uso da bioenergia pode contribuir para o futuro sistema de fornecimento de energia,
tanto para o desenvolvimento sustentável de países industrializados, como em
desenvolvimento (Berndes; Hoogwijk; Broek, 2003).

2.3.1 – Composição química da biomassa vegetal
Como se sabe, toda a matéria na Terra é formada por elementos químicos.
Destes, apenas carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre formam
99% da massa de toda matéria viva. As propriedades únicas de cada elemento
dependem da estrutura de seus átomos e da maneira como eles podem interagir e formar
ligações com outros átomos para constituir as moléculas (Raven; Evert; Eichhorn,
2007).
A biomassa lignocelulósica é uma mistura complexa de polímeros naturais de
carboidratos conhecidos como celulose, hemicelulose, além de lignina e pequenas
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quantidades de outras substâncias, como extrativos e cinzas, os quais estão contidos na
parede celular das plantas (Penedo, 2002 apud Olivares Gómes, 2002).
A composição da biomassa é de grande importância, pois através da
característica particular de cada material, ocorrerá a distribuição dos produtos de
pirólise de acordo com a proporção dos componentes que os constituem.
Segundo Raven; Evert; Eichhorn (2007), a parede celular do tecido vegetal está
conformada por uma lamela mediana ou lamela média, uma parede primária ou
membrana primária e outra secundária (Figura 2.4). Na lamela mediana, encontra-se
quase toda a lignina, já as paredes primárias são constituídas por microfibrilas de
celulose que estão interligadas através de pontes de hidrogênio a moléculas de
hemicelulose, está pode ainda conter lignina. A celulose é mais abundante nas paredes
secundárias do que nas paredes primárias, contendo também hemicelulose e lignina que
é um componente freqüente.

Figura 2.4. Parede celular de tecido vegetal

A celulose é um polímero de cadeia longa constituída por numerosos
monômeros de glicose (Figura 2.5) ligados pela extremidade, com grau de
polimerização entre 7 000 e 10 000. É um dos principais constituintes das paredes
celulares dos vegetais (cerca de 33% do peso da planta) e o composto orgânico mais
abundante na natureza. As cadeias de celulose se agregam para formar uma estrutura
onde zonas cristalinas e amorfas podem ser encontradas (Resende, 2003). De acordo
com Camargo (2006), os produtos de decomposição parcial da celulose durante a
pirólise são solúveis em água e aparecem quase que totalmente na fase aquosa ácida dos
produtos líquidos da pirólise (ácido pirolenhoso); porém, uma parte fica na emulsão
formada pelos compostos insolúveis em água (componentes do alcatrão).
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Figura 2.5. Estrutura química da glicose (Figueiredo; Alves, 1989).

As hemiceluloses compreendem os polissacarídeos não-celulósicos presentes na
biomassa. São formadas pelo conjunto de polímeros ramificados e amorfos baseados em
hexoses, pentose e ácido glicurônico. Possuem baixos graus de polimerização (10-100)
e são facilmente hidrolisáveis (Resende, 2003). As principais hemiceluloses são
mostradas na Figura 2.6.

Figura 2.6. Estruturas químicas das hemiceluloses (Figueiredo; Alves, 1989).

A lignina é o terceiro componente da biomassa e é também um polímero ou
macromolécula, porém de natureza química totalmente diferente da celulose e da
hemicelulose (Mesa Pérez, 2004), formadas de três tipos de monômeros: alcoóis pcumarílico, coniferílico e sinapílico (Figura 2.7). As ligninas são polímeros fenólicos
de ligações cruzadas e amorfos. Sua estrutura aromática lhe fornece maior estabilidade
química (Resende, 2003).
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Figura 2.7. Estruturas químicas dos principais componentes da lignina (Figueiredo; Alves,
1989).

2.3.2 – O coqueiro (Cocos nucifera Linn)
O coqueiro (Cocos nucifera Linn) pertence à família Palmae, uma das mais
importantes da classe Monocotyledoneae (Vale et al., 2004), originou-se no sudeste
asiático, nas ilhas entre os oceanos Índicos e Pacífico. De acordo com a literatura,
acredita-se que o fruto do coqueiro tenha chegado às Américas e nas demais regiões
tropicais do globo terrestre, vindas do oeste africano, após ter sido descoberto o Cabo de
Boa Esperança.
A literatura mostra que o coqueiro é uma cultura tropical, disseminada ao longo
da faixa costeira entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, largamente distribuída na
Ásia, África, América Latina e região do Pacifico. É cultivada em aproximadamente
11,6 milhões de hectares em 86 países (Siqueira et al., 2002).
O coqueiro é considerado a ―árvore da vida‖ por suas diversas aplicações, sendo
importante na geração de renda, na alimentação e na produção de mais de 100 produtos,
em mais de 86 países localizados na zona intertropical da terra.
De acordo com Joly (1966) apud Silveira (2008) o coqueiro tem a seguinte
classificação taxonômica (Tabela 2.2):
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Tabela 2.2. Classificação Taxonômica do Coqueiro (Joly, 1966 apud Silveira, 2008).

Divisão

Espermatófita

Classe

Angiosperma

Sub-classe

Monocotyledoneae

Ordem

Palmales

Família

Palmae (=Aracaceaes)

Sub família

Cocoidae

Gênero

Cocos

Espécie

Cocos nucifera, L.

Nome vulgar

Coqueiro, coco-da-baia

O coqueiro é uma planta de grande importância socioeconômica, que além de
produzir a água-de-coco, o albúmen sólido para indústria de alimentos e de óleos, gera
ainda uma grande quantidade de subprodutos e resíduos. Segundo Nunes; Santos;
Santos (2007), no Brasil com uma área plantada de 290.515 hectares são produzidos
anualmente, produzindo cerca de 1,53 milhão de resíduos de casca e 1,69 milhão de
resíduos de folhas.
A cultura do coco verde no Brasil tem sido majoritariamente voltada para a
produção de alimentos se concentrando nos produtos do tipo coco ralado, leite de coco,
doce de coco e água de coco, além de ser consumido imaturo para o aproveitamento de
sua água. Este tipo de cultura tem gerado uma significativa quantidade de resíduos e a
ausência de tratamento e aproveitamento do mesmo tem criado problemas ambientais,
pois ainda não existe uma política nacional ou regional satisfatória de incentivos por
parte dos órgãos governamentais para agregar valor a esta matéria prima. Nas cidades
litorâneas e turísticas do Brasil são notórias as grandes quantidades de coco verdes
descartados diariamente por comerciantes informais e consumidores.

2.3.3 – A fibra do coco como matéria-prima
O fruto do coqueiro (Figura 2.8) é uma drupa, formada por um epiderme lisa ou
epicarpo, que envolve o mesocarpo espesso e fibroso, ficando mais no interior uma
camada fina, muito dura (pétrea), marrom, denominada endocarpo. O albúmen sólido é
uma camada carnosa, branca, muito oleosa, que forma uma grande cavidade onde se
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encontra a água de coco, que é o albúmen líquido. O fruto está envolto numa casca
(epicarpo) externa esverdeada ou amarelada que, com o tempo, torna-se seca e castanha.
Sob a casca, encontra-se uma camada de fibras com 3 a 5 cm de espessuras (Ferreira et
al, 1998). Para cada unidade da casca do coco é produzida de 80-90 g de fibras. A
Figura 2.7 apresenta o corte longitudinal de um coco, ilustrando as respectivas partes.

Figura 2.8. Corte longitudinal do coco, com as suas partes.



Epicarpo (epiderme lisa) – é a camada externa, chamada de ―casca do
fruto‖;



Mesocarpo – é a camada que fica entre o epicarpo e o endocarpo (não
considera a semente), em geral é a parte mais desenvolvida do fruto. No
caso do coco se constitui de fibras.



Endocarpo (camada pétrea que envolve a parte comestível) – é a camada
mais interna. No caso do coco o endocarpo forma a casca dura em torno
da semente.



Albúmen (endosperma) – é um tecido contendo substâncias nutritivas na
semente.

O mesocarpo do fruto é constituído, basicamente, de lignina e celulose de lenta
biodegradação, levando de oito a doze anos para se decompor na natureza. No Brasil,
apenas 10% das cascas de coco são aproveitadas pelas indústrias, sendo o restante
desperdiçado (Vale et al., 2004). Podemos observar na Tabela 2.3 a percentagem de
lignina, celulose e hemicelulose existente na fibra do coco.
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Tabela 2.3. Composição química da fibra do coco (Aragão et al., 2006 apud Silveira, 2008).

Lignina

35 a 45%

Celulose

23 a 43%

Hemicelulose

3 a 12%

Devido essas composições químicas o coco é classificado como um material
lignocelulósica, que conforme a região de cultivo, tipo de solo, a época do ano e a
quantidade de chuva pode varia tal composição.
A fibra do coco é uma fibra curta; pouco flexível e dura, quando comparada com
outras fibras. Esta dureza é associada principalmente à presença de lignina (Mothé;
Miranda, 2009). Ela pode resistir a temperaturas de até 200° C, sem perda significante
das principais propriedades, o que a torna bastante atraente para utilização como fibra
de reforço em compósitos com plásticos (Pannirselvam et al., 2005).
As fibras extraídas da casca do coco têm diferentes comprimentos, que servem
para fabricação de diversidade riquíssima de artigos como tapetes, almofadas,
vestuários, escovas, estofados para assentos de carros, dentre outros.
Segunda Rosa et al. (2001), a casca e as fibras correspondem a cerca de 90% do
peso bruto do fruto e a umidade média do coco verde, pode chegar aos 85% (base
úmida).
O fruto descartado, normalmente, é depositado nos aterros e nos denominados
lixões. Isso tem provocado um significativo aumento nos serviços municipais de coleta,
transporte e depósito de lixo em função, principalmente, do grande volume que
representa.
O uso crescente de materiais renováveis é uma realidade e envolve inovação
tecnológica no uso alternativo de recursos naturais, sobretudo das fibras naturais (fibra
de coco, sisal e outros) (Pannirselvam et al., 2005). Utilizando o fruto do coco de forma
integral, transformando as fibras em produtos com valor agregado, além de
contribuírem para a conservação do meio ambiente, através do uso sustentável de seus
recursos.
A tecnologia de aproveitamento dos resíduos do coqueiro tem grande valor para
a preservação ambiental, tanto pela utilização de matéria-prima abundante e renovável
como pela redução da poluição atmosférica oriunda da queima desses resíduos e, a
redução do volume de lixo depositado no meio ambiente. Sendo a maior parte da
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produção de combustíveis em todos os setores de atividades industriais originada do
petróleo, faz do tratamento pirolítico da fibra de coco visando à produção de bio-óleo
uma tecnologia interessante pelo fato do mesmo prover de fonte renovável além de ser
biodegradável.

2.4 – Pirólise da biomassa
Tecnologia termoquímica é um caminho promissor para a utilização da biomassa
lignocelulósica, tem sido amplamente utilizada para a conversão de biomassa em
combustíveis sólidos, líquidos e gases (Tsai; Lee; Chang, 2006).
A pirólise, também chamada de carbonização é o mais simples e mais antigo
processo de conversão do material orgânico em produto energético. Este é um processo
de decomposição térmico que ocorre em temperaturas elevadas na ausência total ou
parcial de oxigênio, gerando assim três fases: gases, líquidos e sólidos em proporções
que dependem do tipo de biomassa e dos parâmetros considerados, isto é, variam em
função da temperatura de operação do reator, o tempo de residência das fases dentro do
reator, o tempo e a taxa de aquecimento das partículas, as condições iniciais da
biomassa e a pressão de operação. Conforme os dados apresentados (Brown et al.,
2005) na Tabela 2.4 para a proporção de cada fase.
De acordo com Rocha; Mesa Pérez; Cortez (2004), a pirólise é um processo de
oxidação na qual uma parte da biomassa é reduzida a carbono, entretanto, a outra parte,
é oxidada dando origem a fenóis, carboidratos, alcoóis, aldeídos, cetonas e ácidos
carboxílicos.
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Tabela 2.4. Percentuais de cada fase dos produtos de pirólise de biomassa para diferentes
modos de operação (Brown et al., 2005).

Modelo

Pirólise rápida

Parâmetros
Moderadas

taxas

aquecimento

e

Líquido

Carvão

Gás

75%

12%

13%

30%

35%

35%

5%

10%

85%

de

pequeno

tempo de residência das
partículas e vapores
Baixas

Pirólise lenta

aquecimento

taxas
e

de
elevado

tempo de residência
Altas taxas de aquecimento
Gaseificação

e

longo

tempo

de

residência

Existem dois tipos de processo de pirólise: pirólise lenta e pirólise ―flash, fast ou
rápida‖. A pirólise lenta é o processo tradicional de realizar-se a pirólise, ocorre a baixas
taxas de aquecimento (°C/s) e elevados tempos de residência (dependendo do próprio
processo) (Gómez et al., 2003). Este processo visa maximizar o rendimento de carvão
vegetal – fase sólida-, à custa de minimizar as quantidades de bio-óleo – fase líquida- e
gás.
Segundo Pannirselvam et al. (2005), a pirólise lenta é uma tecnologia já
desenvolvida no Brasil para produção de carvão em fornos de carbonização, apresenta
baixo desempenho térmico e energético, cujo rendimento de carvão pode chegar a 40%
do peso em relação à base seca. Enquanto os gases são aproveitados no próprio
processo, elevada carga de poluentes é emitida para o meio ambiente.
A pirólise rápida é a pirólise realizada a elevadas taxas de aquecimento (>100
°C/min), pouco tempo de residência das fases gasosas e sólidas no reator, biomassa
finamente moída (dp < 1 mm), temperatura cuidadosamente controlada (em torno de 500
°C) e resfriamento rápido de vapores de pirólise (Tsai; Lee; Chang, 2006). Como
resultados deste processo são produzidos, principalmente, vapores e aerossóis, além de
certa quantidade de carvão vegetal e gás (Gómez et al., 2003). Após um rápido processo
de resfriamento e posterior condensação, obtém um líquido de cor marrom escuro
variável conhecido por bio-óleo.
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De acordo com Pannirselvam et al. (2005), este tipo de pirólise também já esta
sendo desenvolvida no Brasil em projetos de media e grande escala, o bio-óleo é o
principal produto e composto basicamente de alcatrões solúvel e insolúvel e ácido
pirolenhoso que contem produtos químicos valiosos como o ácido acético, metanol e
acetona.
No Brasil, a partir da década de 90 começaram a ser desenvolvidas tecnologias e
equipamentos de pirólise lenta, mais eficientes visando a sua utilização na produção de
carvão vegetal. O principal objetivo destes empreendimentos tecnológicos foi o de
aumentar o rendimento gravimétrico da fase sólida, diminuir o tempo de fabricação do
carvão aumentando a eficiência energética do processo, melhorar tecnicamente alguns
processos intermediários, além de recuperar os líquidos e gases como fontes de energia
ou para outras finalidades (Gómez, 2009).
Enquanto o processo de pirólise convencional (pirólise lenta) é dirigido,
especificamente, para a produção de carvão vegetal, a pirólise rápida é considerada um
processo avançado, no qual, cuidadosamente controlando os parâmetros de processo,
podem ser obtidas elevadas quantidades de líquidos.
Segundo Gómez (2009) Para a produção de bio-óleo a biomassa passa por três
zonas específicas do reator pirolítico: zona de secagem – aparece à temperatura de até
200ºC, ocorrendo em duas etapas, a pré-secagem e a secagem propriamente dita do
material; zona de pirólise – a elevadas temperaturas variando de 150ºC a 1600ºC ocorre
as reações de volatilização e oxidação, nessa zona são obtidos os produtos (alcoóis, óleo
combustível, alcatrão, etc.); zona de resfriamento – ao reduzir a temperatura o composto
gasoso condensa originando um resíduo oleoso semelhante ao alcatrão e também é nesta
fase que os resíduos gerados pelo processo são coletados (carvão, cinzas e escória).
Como se sabe, a pirólise envolve a perda da identidade das estruturas
moleculares dos componentes da biomassa principalmente celulose, hemicelulose e
lignina, com formação de moléculas simples e a obtenção de altos rendimentos em
produtos líquidos. A composição e as características finais do bio-óleo estão
relacionados intrinsecamente à qualidade do tratamento da biomassa, bem como à
eficiência da remoção dos compostos carbonáceos e do alcatrão.
Nas três últimas décadas, o uso potencial da biomassa como fonte de
combustíveis líquidos, produtos químicos e materiais, deu um novo impulso ao uso
conceitual da pirólise. O conceito de pirólise rápida para a produção de líquidos
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orgânicos desperta cada vez mais o interesse, junto as pesquisa e às aplicações
comerciais dos diversos produtos obtidos a partir do bio-óleo, seu principal produto
(Gómez, 2009).
A pirólise rápida de biomassa para a obtenção de bio-óleo pode ser vista como
uma etapa de transformação da biomassa sólida e de baixa densidade em um
combustível intermediário no estado líquido (Rocha, 2008). Contudo, este processo
pode ser realizado em vários tipos de reatores, o qual dependendo da configuração
pode-se obter uma quantidade maior de bio-óleo.

2.4.1 – A Pirólise no Brasil e no mundo
Hoje no mundo existem várias pesquisas sobre a produção de bio-óleo através da
pirólise rápida, com isso há várias plantas de pirólise de biomassa. A empresa mais
antiga nesse negócio, a canadense Ensyn, desde 1989 produz bio-óleo em leito
fluidizado circulante, com uma capacidade anual de produção de 19 milhões de litros de
bio-óleo em uma planta de 40 tpd (1995), outra de 45 tpd (2002), ambas nos Estados
Unidos da America - EUA e outras duas no Canadá de 80 e 160 tpd de bimassa. As
plantas nos EUA funcionam comercialmente, já as do Canadá não existem informações
segura sobre operação contínua. Outra pirólise rápida de biomassa com leito fluidizado
circulante está operando na fundação CRES da Grécia, com capacidade de 10 kg/h de
biomassa.
A pirólise rápida com reator de leito fluidizado borbulhante também é utilizada
por várias empresas como a Wellman, na Inglaterra, com capacidade de alimentação de
250 kg/h de biomassa. A mesma tecnologia também possui os reatores de 75 kg/h e 400
kg/h (em construção) da empresa Dynamotive e o de 20 kg/h da empresa RTI, ambas
localizadas no Canadá (Mesa Pérez, 2004). Utilizando igualmente este tipo de reator
temos a empresa americana Red Arrow com capacidade de até 3.300 kg/h, a empresa
ENEL, na Itália, com capacidade de 650 kg/h, e o Instituto VTT, na Finlândia, com
capacidade de 20 kg/h de biomassa, todos fornecidos pela empresa canadense Ensyn.
Segundo Mesa Pérez (2004), existe ainda: dois reatores de pirólise ablativa, um
no NREL, laboratório do governo americano, e outro na Universidade de Aston; um
reator experimental de leito rotativo do Instituto BTG, na Holanda, com capacidade de
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250 kg/h, e outro projeto, de 2.000 kg/h. Na empresa Pyrovac, no Canadá, há um
sistema de pirólise a vácuo de 3.500 kg/h.
No Brasil, a pirólise rápida é uma tecnologia inovadora em termos de
implementação. Atualmente, há apenas uma usina-piloto operacional de investigação e
demonstração (I&D). Segundo Rocha et al. (2002) esta planta pertence ao Grupo de
Pesquisa de biocombustíveis da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e
opera nas instalações do CTC, este utiliza um reator de leito fluidizado borbulhante com
uma capacidade de processamento de 100 kg/h de biomassa.
No momento presente, o maior interesse dos países desenvolvidos em relação à
pirólise de biomassa está voltado para a obtenção de produtos líquidos, em razão de sua
elevada densidade energética e potencial para substituir combustíveis líquidos derivados
do petróleo.

2.4.2 – Reatores utilizados no processo pirolítico
De acordo com Bridgwater (1991), a pirólise rápida pode ser realizada nos
seguintes reatores: leito fluidizado (borbulhante e circulante); reator de prato rotativo
(pirólise ablativa); reator de cone rotativo (pirólise ablativa); reator de vórtice (pirólise
ablativa) e reator de pirólise a vácuo. Gómez et al. (2003) afirma que os reatores de leito
fluidizado borbulhante e o circulante são os mais comumente utilizados, favorecidos
pela sua facilidade de operação e escalado, além de algumas outras vantagens do ponto
de vista energético.
Os projetos de reatores mais utilizados na pirólise são do tipo: reator de leito
fixo; reator de leito fluidizado borbulhante ou leito circulante.

2.4.2.1 – Reator de leito fixo
Os reatores de leito fixo, em geral, consistem em estruturas tubulares feitas de
aço inox ou vidro borossilicato, com diâmetros que variam entre 5-8 cm e comprimento
de 80-110 cm (Martini, 2009). Podendo ainda ser suportado por uma grelha, enquanto
ocorre o aquecimento controlado do sistema (Diniz, 2005). O gás de arraste atravessa o
compartilhamento onde se encontra a biomassa, levando os produtos para fora do leito
de reação. É um reator simples, mais adequado a pequenas unidades, inclui secagem,

Aneliése Lunguinho Figueiredo

Julho de 2011

24
Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN

Aspectos Teóricos

granulação, aquecimento e resfriamento (Diniz, 2005). A Figura 2.9 mostra o esquema
do processo pirolítico simplificado em leito fixo.

Figura 2.9. Esquema simplificado do processo de pirólise em leito fixo.

2.4.2.2 – Reator de leito fluidizado
Segundo Resende (2003), nos gaseificadores de leito fluidizado, as partículas do
combustível são mantidas suspensas em um leito de partículas inertes (areia, cinzas ou
alumina) fluidizadas pelo fluxo ascendente de ar, criando condições favoráveis de
transferência de calor e homogeneidade da temperatura na câmara da reação.
Após a secagem, a biomassa, de granulometria controlada, é aquecida a altas
temperaturas, na ausência de ar; as partículas são suspensas em fluxo de gases em
turbulência (fluidizado) e os produtos são coletados sob resfriamento (McAllister, 1997
apud Diniz, 2005). A boa mistura de sólidos conduz a uma eficiente transferência de
calor, uniformidade de temperatura e facilidade de controle do processo.
O leito fluidizado pode ser de leito borbulhante ou de leito circulante. A
diferença básica é a velocidade com que o material atravessa o leito. O leito borbulhante
foi o primeiro a ser projetado, com velocidade de 1 m/s. No de leito circulante, resultado
de projeto mais recente, o material atravessa em velocidade mais alta (7 a 10 m/s),
permitindo melhor mistura do ar com o combustível a ser gaseificado.
As vantagens do leito fluidizado borbulhante: flexibilidade no que se refere ao
tamanho de partícula e teor em umidade; possibilidade de usar diferentes misturas de
biocombustíveis e co-combustão.
As vantagens do leito fluidizado circulante: grande escala de aplicações; pode
produzir gás de síntese.
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2.5 – Pirólise em reator de cilindro rotativo
Pirólise em reator de leito rotativo ou forno rotativo substitui os reatores do tipo
leito fixo e leito fluidizado. Fornos rotativos são amplamente utilizados em indústrias
químicas, metalúrgica, tratamento de resíduos, processo de incineração, processos de
secagem, entre outros (Specht et al., 2010).
O reator de leito rotativo combina todas as vantagens do forno de leito fluidizado
e forno rotativo, fornecendo tanto uma atmosfera controlada e ao mesmo tempo, a
agitação dos sólidos em pó. Nenhuma aglomeração e uma boa mistura de partículas do
leito são asseguradas pela rotação do reator (Pinilla et al., 2009).
De acordo com Mellmann (2001), existem diferentes tipos de movimento
transversal no leito rotativo, em resumo pode ser subdividido em três formas básicas:


movimento de escorregamento;



movimento em cascata;



movimento em catarata.
A utilização de fornos rotativos é vantajosa para outras tecnologias de pirólise.

Biomassas com diferentes formas, tamanhos e taxas de aquecimento podem ser
alimentados em fornos rotativos em grandes quantidades ou continuamente (Li et al.,
1999). Na década de 1970, um forno rotativo em escala de campo foi utilizado para
pirólise de resíduos de pneus em Rocky Flats (Ricci, 1976 apud Li et al., 1999). Desde
então, a tecnologia de pirólise tem sido melhorada e amplamente aplicada.

2.6 - Cinética e Análise Termogravimétrica
Muitos experimentos já foram realizados para estudar a cinética de
decomposição térmica das biomassas. O estudo da emissão de voláteis é essencial para
se compreender a dinâmica da gaseificação e explica os fenômenos envolvidos visando
a otimização do processo. Existem duas abordagens clássicas para o estudo da cinética
de volatilização:
 a partir da curva de queda de massa, ou curva termogravimétrica, tanto
isotérmica como dinâmico com elevação programada de temperatura;
 a partir da dinâmica de formação dos produtos da pirólise.
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O método termogravimétrico de determinação de parâmetros cinéticos consiste
em se pirolizar uma amostra de matéria em um forno com temperatura (ou taxa de
aquecimento) controlada, medindo-se a perda de massa desta amostra com uma balança
de precisão, acoplada ao forno.
Existem inúmeros métodos matemáticos que permitem a determinação dos
parâmetros cinéticos a partir de curvas obtidas em experimentos de TGA. Vários
estudos têm sido efetuados para otimizar a obtenção destes parâmetros. A seguir serão
apresentados modelos utilizados neste tipo de estudo.
Coats e Redfern (1964) apud Leiva (2005) desenvolveram um método integral
que pode ser aplicado em dados TG/DTG assumindo várias ordens de reação, por
exemplo, n = 0; 1; 1/2 e 2/3. A melhor ordem de reação será aquela que melhor se
ajustar e por meio desta, a energia de ativação será determinada.
Flynn e Wall (1966) apud Leiva (2005) propuseram um método rápido para
determinação da energia de ativação a partir de dados termogravimétricos. Este método
consiste em determinar a energia de ativação diretamente das curvas termogravimétricas
em várias razões de aquecimento.
Modelo ―Model free Kinetics‖ (Vyazovkin, 1996; Vyazovkin e Sbirrazzuoli,
1997 e Vyazovkin, 1999 apud Leiva, 2005) aplica técnicas isoconversionais para o
cálculo da energia de ativação (E) como uma função do grau de extensão da conversão
(α) da reação química, E=f(α). Assim, em sua aproximação seguem-se todas as
conversões obtidas a partir de múltiplos experimentos. Esta teoria tem como base a
Equação 01:
d
 k  f  
dt

(01)

Onde:
f    1   

2

k é uma constante cinética específica (s-1), conhecida como constante da velocidade da
reação, e comumente expressa pela equação de Arrhenius (Equação 02):



k  k0 exp  E
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Onde:
-1

ko é o fator pré-exponencial (s );
E é a energia aparente de ativação (kJ/mol);
R é a constante universal dos gases (8.314 J.mol.K-1);
T é a temperatura do processo (K).

A fração pirolisada α pode ser determinada para diferentes temperaturas através
da Equação 03:



m0  mt
m0  m f

(03)

onde:

α é o grau de extensão da conversão;
mo é a massa inicial da amostra (mg);
mt é a massa da amostra no tempo t em minutos (mg);
mf é a massa da amostra depois de completada a decomposição da biomassa (mg).
Tomando-se como base as Equações 01 e 02 e dividindo pela razão de
aquecimento   dT dt obtém-se,

d k
 f  
dT 

(04)

sendo d dT a taxa de reação (s-1).
Substituindo a Equação 02 na Equação 04, e rearranjando a expressão, têm-se:
1

f  

d 

k0





exp  E

RT

 dT

(05)

Fazendo a integração até o grau de extensão da conversão, α (na
temperatura T):
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(06)
Em se tratando de valores de E / 2RT  1, a integral anterior poderá ser
aproximada pela seguinte expressão:



T

T0



exp  E

RT

 dT  ER T

2



exp  E

RT



(07)

A Equação 07 é definida como equação dinâmica, que é usada para a
determinação da energia de ativação para todos os valores de extensão da conversão.
Substituindo-se a integral da temperatura e rearranjando na forma logarítmica, obtémse:

ln

 R k0  E 1
 ln 

T
 E g    R T



(08)

2

Para o cálculo da energia de ativação através do modelo―Model free Kinetics‖
(Vyazovkin, 1996; Vyazovkin e Sbirrazzuoli, 1997 e Vyazovkin, 1999 apud Leiva,
2005), são necessárias, diferentes curvas dinâmicas do grau de extensão da conversão da
amostra em função da temperatura, a diferentes taxas de aquecimento. Em seguida, são
escolhidos níveis do grau de extensão da conversão para representar graficamente o
logaritmo da razão ln 
inclinação angular 

T2

E

R

em função de 1

T

proporcionando uma série de curvas com

. Esta metodologia foi utilizada no presente trabalho para

avaliar a energia de ativação com diferentes taxas de aquecimento da biomassa.

2.7 – Bio-óleo
O bio-óleo, também conhecido por óleo pirolenhoso ou líquido pirolenhoso, é
um líquido de cor marrom escuro, formado por mistura orgânica muito complexa de
hidrocarbonetos oxigenados com moléculas de diferentes tamanhos, derivados de
despolimerização e reações de fragmentação dos três blocos principais da biomassa:
celulose, hemicelulose e lignina.
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2.7.1 – Propriedades físicas
O bio-óleo tem uma série de características únicas, incluindo os de alta
densidade (gravidade específica de 1,2 g/mL), baixo pH (2,5), um poder calorífico
superior – PCS (18 MJ/Kg), e um elevado teor de água (15-30%).
Tabela 2.5. Propriedades físicas do bio-óleo de diferentes biomassas.
Bio-óleo

Propriedades Físicas
Densidade (g/mL)

pH

Poder Calorífico (MJ/kg)

Teor de água
(%)

* Casca de arroz

1,14

3,2

16,5

28,0

** Palha de milho

1,24

-

22,1

9,2

***

1,2

3,2

23,5

16,0

Palha

da

cana-de-açúcar
*(Qiang; Xu-lai; Xi-feng, 2008), ** (Mullen et al., 2010), *** (Almeida, 2008).

Segundo Bridgwater (2007), o produto líquido da pirólise de biomassa, o bioóleo, tem as seguintes características (Tabela 2.6.):
Tabela 2.6. Características do bio-óleo segundo Bridgwater (2007).
Propriedades
Teor de água
pH

Valores
15 – 35%
2,5

Densidade

1,20 g/cm³

PCS

17 MJ/kg

Sólidos
Viscosidade (a 40°C e 25% de água)

0,05%
40 – 100 cP

Cinza

0,1%

C

56,4%

H

6,2%

O

37,3%

N

0,1%
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2.7.2 – Composição Química
Segundo Özbay (2008), a composição química e as propriedades físicas do bioóleo dependem do tipo de matéria-prima utilizada e dos parâmetros do processo
(temperatura, tempo de residência, e taxa de aquecimento).
Estudos recentes relatam que existem oito famílias de compostos químicos em
alcatrões derivados da pirólise de biomassa onde os componentes são classificados não
por propriedades químicas, mas sim por propriedades físico-químicas (Martini, 2009).
Segundo Martini (2009) os óleos obtidos por pirólise de biomassa contêm
muitos

compostos

orgânicos,

bem

como

espécies

inorgânicas,

mostrados

detalhadamente a seguir, famílias e compostos que fazem parte da composição do bioóleo.


Ácidos: fórmico, acético, propanóico, hexanóico, benzóico, e outros.



Ésteres: metil formiato, metil propionato, butirolactona, metil n-butirato,
velerolactona, entre outros.



Alcoóis: metanol, etanol, prop-2-en-1-ol, isobutanol, entre outros.



Cetonas: acetona, 2-butanona, 2-butenona, 2-pentanona, 2-ciclopentanona, entre
outros.



Aldeídos: formaldeído, acetaldeído, 2-butenal, pentanal, etendial, e outros.



Fenóis: fenol, fenóis substituídos por metilas (o-cresol, m-cresol, p-cresol e
outros).



Alcenos: 2-metil propeno, dimetilciclopenteno, α-pineno, e outros.



Aromáticos: benzeno, xileno, tolueno, naftaleno, fenantreno, fluorantreno,
criseno e outros.



Nitrogenados: amônia, metilamina, piridina, metilpiridina e outros.



Guaiacol: 2-metoxi fenol, 4-metil guaiacol, etil guaiacol, eugenol, e outros.



Siringol: metil siringol, 4-etil siringol, propil siringol.



Açúcares: levoglucosanas, Glicose, frutose, D-xilose, D-arabinose, e outros.



Compostos Multifuncionais: hidroxiacetaldeído, hidroxiacetona dimetil acetal,
acetal, metil ciclopentenolona e outros.
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2.7.3 – Aplicações do bio-óleo
De acordo com os testes realizados por LaClaire; Barrett (2002), o bio-óleo pode
ser utilizado como combustível devido os resultados comparativos ao diesel. Embora as
emissões de CO e de algumas partículas serem superiores ao diesel, as emissões de NOx
é cerca da metade do combustível para motores a diesel e os níveis de emissão de SO2 é
demasiadamente baixo para ser detectados pelos equipamentos.
O bio-óleo tem potencial para multiplas aplicações. Combustíveis líquidos,
como os hidrocarbonetos leves e a mistura aromática de gasolina e substâncias como o
diesel, podem ser produzidos por catálise. O bio-óleo pode substituir o diesel como
alternativa na geração de energia ou como combustível de aquecimento, este também
pode ter aplicações na indústria alimentícia, como o sabor de defumado e baunilha,
além de ser combustível limpo.
Segundo Gómez (2009), o uso do bio-óleo como óleo combustível em motores
estacionários em substituição ao óleo diesel é possível, embora seja necessário resolver
problemas como a corrosão, baixo valor de aquecimento e envelhecimento (reação de
polimerização) durante o armazenamento. Além disso, o bio-óleo é também uma fonte
de produtos químicos refinados ―bio-refinaria‖, com um alto preço no varejo.
No passado, a utilização de óleo pirolítico de biomassa foi focada quase que
totalmente na produção de combustíveis; no futuro a produção de bio-óleo enfatizará a
geração de produtos de mais alto valor agregado (Martini, 2009). A separação e
purificação de alguns compostos fenólicos podem constituir base de matéria-prima
química de alto valor comercial (Martini, 2009).
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3. Estado da Arte
3.1 – Pirólise do Coco e outras biomassas
Em Cortez et al. (2010), foi gerado carvão vegetal a partir da casca e fibra de
coco verde, no decurso de pirólise lenta, conduzido por um forno experimental de
pequena capacidade, a uma temperatura de 350 °C. Ao fim, Cortez et al. (2010) firmou
que os resíduos do coco verde apresentam, pelo menos em termos qualitativos,
viabilidade para uso energético.
Tsai et al. (2007), produziram bio-óleo através da pirólise de aquecimento por
indução de resíduos agrícolas (palha de arroz, casca de arroz, baguaçu de cana e casca
de coco), para analisar quantitativamente os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos
(HPAs) existentes. As condições experimentais do sistema de pirólise rápida foram os
seguintes: 500 °C temperatura da pirólise, 400 °C/min taxa de aquecimento, 1 mim (na
temperatura de 500 °C) tempo de residência e 1000 cm³/min taxa de fluxo de
nitrogênio. Com os resultados obtidos através das devidas análises, concluiu que o
aquecimento por indução pode ser um método potencial para pirólise de resíduos de
biomassa para produção de bio-óleo. Contudo a presença dos HPAs representa um
perigo à saúde humana no caso de ser usado diretamente como óleo combustível.
Tsai; Lee; Chang (2006) realizaram a pirólise rápida em reator de leito fixo,
aplicando o aquecimento por indução para a produção e caracterização do líquido
pirolenhoso, utilizando as seguintes biomassas: casca de arroz, baguaçu de cana e casca
de coco. As condições experimentais do sistema de pirólise rápida foram: temperatura
da pirólise 400-800 °C, temperatura de aquecimento 100-500 °C/min e tempo de
residência 1-8 mim (na temperatura especifica da pirólise). Através das análises
concluiu que, o líquido pirolenhoso produzido contém uma quantidade significante de
água (>65%), e compostos menos complexos na sua maioria estruturas aromáticas e
carbonila, resultando em baixos valores de pH e baixos valores de aquecimento. Os
resultados indicam, portanto, que uma grande quantidade de água se desenvolve dentro
de um curto período de tempo, devido ao teor de água das matérias-primas de biomassa
e reações de desidratação no processo de pirólise rápida. Ácidos carboxílicos, fenóis,
alcoóis e hidrocarbonetos oxigenados ramificados são os componentes principais do
bio-óleo.
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Andrade et al. (2004) realizou a pirólise de resíduos de coco-da-baía produzindo
assim, carvão vegetal, líquido pirolenhoso e gases não-condensáveis. As destilações
secas do coco inteiro, do endocarpo e do lenho de eucalipto foram conduzidas às
temperaturas máximas de 350, 450 e 550 °C. Foram utilizadas amostras de
aproximadamente 120 g de material seco. Tendo por base a matéria seca pirolisada,
foram determinados os rendimentos gravimétricos em carvão e em carbono, além dos
rendimentos em gases condensáveis. Com base nos resultados observados, chegou as
seguintes conclusões: 1. O fruto do coqueiro presta-se para a produção de um carvão
vegetal com uma boa produtividade e uma boa qualidade, bem como para a geração de
subprodutos da carbonização; 2. A produtividade em carvão vegetal sem atentar, por
exemplo, para o poder calorífico do carvão, deve-se optar pelo uso do coco inteiro,
destilado em temperaturas máxima de 350 °C; 3. À qualidade do carvão vegetal sem,
contudo, atentar para a produtividade em carvão, deve-se optar pelo uso do endocarpo
do coco maduro, destilado a temperatura máxima de 450 °C, e 4. Ao visar,
simultaneamente, à produtividade e qualidade do carvão vegetal, deve-se optar pelo
endocarpo do coco maduro, destilado a temperatura máxima de 350 °C ou pelo coco
inteiro, destilado a 450 °C.
Em Selvam; Nair; Singh (1998) através da pirólise da casca do coco e em
seguida analise deste, caracterizou o carbeto de sílica na casca do coco. A pirólise das
cascas de coco foi realizada da seguinte forma: 1. Inicialmente a taxa de aquecimento
foi de 10 °C min-1 a 700 °C e a temperatura foram mantidas nesse nível por 30 min. 2. A
temperatura foi aumentada para 1200 °C com taxa de aquecimento de 15 °C min-1,
mantidas nessa temperatura por 4 horas. Depois da pirólise a 1200 °C a casca de coco
passou por algumas analises, obtendo assim os resultados desejados. Observando os
resultados conclui que, a casca de coco pode ser usada como fonte de material para
produção de fios de carbeto de sílica com rendimento razoável.

3.2 – Estudo cinético
Tsamba; Yang; Blasiak (2006) utilizaram a casca do coco e a castanha de caju
para estudar a degradação térmica através da termogravimetria no intervalo de
temperatura de 250 a 900 °C, atmosfera inerte, vazão de gás de 50 mL/min e com duas
diferentes taxas de aquecimento (10 e 20 °C/min). Os resultados obtidos foram
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comparados com aglomerados de madeira. Para determinar a energia de ativação foi
adotado o Método Coats e Redfern. Os resultados mostram que a degradação térmica
das biomassas estudadas é diferente do aglomerado de madeira, com dois picos na curva
TG diferentes. Além disso, com taxas aquecimento de 10 e 20 °C/min, a energia de
ativação variou de cerca de 130 a 174 kJ/mol para a castanha de caju e 180 – 216 kJ/mol
para a casca de coco.
Raad; Pinheiro; Yoshida (2006) realizaram um estudo cinético dos componentes
hemicelulose, celulose e lignina da madeira utilizando equações de Avrami-Erofeev e
Arrhenius, para os métodos TG-Isotérmicos (com 12 temperaturas diferentes variando
de 260 até 600 °C) e TG-Dinâmico (faixa de temperatura de 30 a 700 °C e com taxas de
aquecimento de 10, 15 e 20 °C/min). As diferentes estabilidades térmicas e faixas de
temperatura de decomposição dos componentes destas espécies foram adotadas como
estratégia para se obter os parâmetros cinéticos: energia de ativação (E), fator préexponencial (A) e ordem e reação (n). Esse modelo cinético foi validado por curvas
experimentais da carbonização de outras biomassas como coco de babaçu e piaçava. Os
parâmetros encontrados foram: Hemicelulose: E = 98,6 kJ/mol, A = 3,5x10-6 s-1, n =
1,0; Celulose: E = 182,2 kJ/mol, A = 1,2x1013 s-1, n = 1,5 e Lignina: E = 46,6 kJ/mol,
A = 2,01 s-1, n = 0,41. Este conjunto de equações poderá ser implementado em modelo
matemático de simulação da carbonização da madeira, visando melhor o controle e
otimização do processo de fabricação de carvão vegetal para fins siderúrgicos.
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4. Metodologia Experimental
4.1 – Introdução
O presente capítulo aborda toda a metodologia utilizada desde a obtenção da
fibra do coco até a caracterização do bio-óleo obtido a partir do processo da pirólise
termoquímica em um reator de cilindro rotativo. Desta forma, nos itens abaixo serão
detalhados as seguintes etapas do processo:
 Beneficiamento da casca de coco para obtenção da fibra
 Coleta do material
 Preparo da amostra para análise
 Caracterização da fibra do coco seco em pó
 Dispositivo e metodologia experimental para o processo de pirólise
 Procedimento Estatístico
 Caracterização dos produtos da pirólise

4.2 – Beneficiamento da casca de coco para obtenção da fibra
Os Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, localizada no Ceará,
desenvolveram juntamente com a metalúrgica FORTALMAG um conjunto de
equipamentos, composto por um triturador, uma prensa e um classificador, para
beneficiamento da casca de coco e obtenção de fibra e pó.
A Figura 4.1 apresenta a vista geral destes equipamentos, os quais estão em
operação, desde 16 de maio de 2008, na RECICLOCO localizada na estrada de Pium –
Colônia de Pium Mune, de Nísia Floresta – RN. A usina de beneficiamento de casca de
coco tem capacidade de processar aproximadamente 800 cascas de coco por hora.
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Figura 4.1. Equipamento da usina de beneficiamento da casca do coco.

Em visita a RECICLOCO em fevereiro de 2010, foram obtidas informações
sobre o processo de obtenção da fibra, que possibilitou a elaboração do fluxograma
operacional, conforme Figura 4.2.
Recepção dos
resíduos

Corte e Trituração

Prensagem

Seleção

Peneiramento das fibras
Figura 4.2. Fluxograma operacional do processo de beneficiamento da casca do coco
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Abaixo será descriminada cada etapa do fluxograma operacional do processo
de beneficiamento da casca do coco, conforme Figura 4.2.
1 – Recepção do resíduo de coco verde
O veículo que transporta os resíduos despeja a carga em uma área de estocagem
denominada baía de recepção (Figura 4.3. a). A alimentação da linha de processamento
é feito por meio de uma esteira elevatória constituída de um controle de velocidade
(Figura 4.3. b).

a)

b)

Figura 4.3. a) Baía de recepção e b) Esteira elevatória.

2 – Corte e Trituração
Nesta etapa, o resíduo é cortado e triturado por meio de facas rotativas e
martelos fixos, respectivamente, os quais fazem o fatiamento da casca e em seguida o
esmagamento do produto (Figura 4.4).

Aneliése Lunguinho Figueiredo

Julho de 2011

40
Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN

Metodologia Experimental

Figura 4.4. Equipamento de corte e trituração

3 – Prensagem
Segundo Silveira (2008) a casca de coco verde tem aproximadamente 85% de
umidade e a maior parte dos sais se encontra em solução. Na prensagem, remove-se
70% do efluente existente na composição do coco, ou seja, liberação da água. A
eficiência desta etapa é de grande importância para a perfeita seleção do material na
etapa seguinte.
4 - Seleção
Após a prensagem, as fibras são separadas do pó por meio de uma máquina
classificadora. O material é turbilhonado ao longo do eixo da máquina e por diferença
de densidade, o pó cai através de uma chapa perfurada e a fibra recuperada sai no fim do
percurso.
5 – Peneiramento das fibras
É utilizada uma peneira grossa para retirar pequenas impurezas que vêm com as
fibras a fim de conferir qualidade ao produto final para comercialização. As fibras são
colocadas em telas e levadas ao sol, secando por aproximadamente 24 horas para
remoção de umidade.
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4.3 – Coleta do Material
O material foi coletado em fevereiro de 2010 na RECICLOCO. Logo após o
peneiramento, a fibra foi coletada e armazenada em sacos plásticos de 50 kg e
transportados em seguida para o Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a fim de ser processada no
sistema pirolítico.

4.4 – Preparo da amostra para análise
Primeiramente, a biomassa na forma de fibras foi cortada e triturada em um
moinho de facas MA-340, marca Marconi e de bolas (Figura 4.5) e em seguida
classificada em peneira de 48 mesh, para obter partículas de diâmetros médios de 0,3
mm (Figura 4.6), para realizar as análises de caracterização da biomassa.

a)

b)

Figura 4.5. a) Moinho de facas e b) Moinho de bolas.
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b)

Figura 4.6. a) Peneira de 48 mesh e b) Fibra de coco após classificação.

4.5 – Caracterização das amostras e procedimentos analíticos
4.5.1 – Densidade Aparente
Após a moagem e classificação foi estabelecida a densidade aparente da fibra do
coco através do princípio em que a densidade é a relação entre a massa e o volume da
amostra. Sendo assim, seguiu-se o método LEDBIO 2, na qual uma proveta de 100 mL,
previamente tarada, é acoplada a uma balança analítica (Figura 4.7), com o objetivo de
se obter a massa completando com 4 adições sucessivas de volumes da fibra do coco
(20 mL, 50 mL, 70 mL e 100 mL).

Figura 4.7. Proveta acoplada à balança analítica.
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4.5.2 – Análise Imediata
4.5.2.1 – Umidade
O teor de umidade da fibra do coco foi determinado segundo a norma ASTM D
3173-85, onde 1 g da amostra em triplicata é adicionada a um cadinho de porcelana com
peso constante pré-determinado e aquecido em estufa à temperatura de 110 °C durante
uma hora consecutiva. Na seqüência o cadinho é colocado em um dessecador por 15
minutos. O teor de umidade é determinado de acordo com a Equação (09) descrita
abaixo:

(09)

A = peso do cadinho + amostra
B = peso do cadinho + amostra após o aquecimento
C = peso da amostra
4.5.2.2 – Cinzas

O teor de cinzas da amostra da fibra do coco foi determinado segundo o método
ASTM D 2415-66, onde uma amostra em triplicata (4 g) é adicionada a um cadinho de
porcelana com o peso constante pré-determinado e aquecido em mufla a 900 °C, com
taxa de aquecimento de 20 °C.min-1. Em seguida é colocado em uma estufa a 110 °C e
logo após em um dessecador por 10 minutos. A Figura 4.8 mostra o que restou da
amostra após esse processo. O teor de cinzas é calculado segundo a Equação (10)
descrita abaixo:

(10)

A = peso do cadinho + cinzas
B = peso do cadinho vazio
C = peso da amostra inicial
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Figura 4.8. Amostra no final do teor de cinzas.

4.5.2.3 – Material volátil

Seguindo recomendações de Sánchez et al. (2009), determinou-se o teor de
material volátil da amostra de fibra do coco pesando 1 g da amostra em triplicata e
adicionada a um cadinho de porcelana com peso constante pré-determinado e aquecido
em forno mufla a 900 °C, na ausência de oxigênio. O teor de material volátil é calculado
segundo a Equação (11) descrita abaixo:

(11)

A = peso do cadinho vazio
B = peso da amostra inicial
C = peso do cadinho + amostra final
4.5.2.4 – Carbono fixo
O teor de carbono fixo foi definido por diferença, através da seguinte Equação
(12):
% CF = 100 - (% Umidade + % Cinzas + % Material volátil)
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4.5.3 – Teor de lignina, celulose e hemicelulose
4.5.3.1 – Lignina
Para determinar o teor de celulose, hemicelulose e lignina, foi empregado o
método de ―KLASON‖ segundo Silva; Queiroz (2002). Esse método tem inicio após as
análises de matéria seca, fibra detergente neutra (FDN) e fibra detergente ácido (FDA).
No método ―KLASON‖ primeiramente é utilizada a solução de Klason (Ácido Sulfúrico
a 72%) numa temperatura de 15 °C por 3 horas, depois ocorre à lavagem com água
destilada, para em seguida serem colocados de molho na Acetona por 2 a 3 minutos. Por
fim encontra o percentual de lignina por balanço de massa.
4.5.3.2 – Celulose
Após a análise da matéria seca, FDA, FDN e lignina podemos calcular a
percentagem de celulose existente na fibra de coco, segundo a Equação (13) apresentada
abaixo:
Celulose = FDA – Lignina

(13)

4.5.3.3 – Hemicelulose
Para determinar a hemicelulose é preciso realizar também as análises de matéria
seca, FDN, FDA e lignina para em seguida ser calculada através da seguinte Equação
(14):
Hemicelulose = FDA – FDN

(14)

Toda metodologia utilizada para determinar os teores de lignina, celulose e
hemicelulose é apresentada no Anexo.

4.5.4 – Poder calorífico superior - PCS
O poder calorífico de um combustível é a quantidade de energia liberada na
queima completa de uma determinada massa de combustível (Almeida, 2008).
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No presente trabalho o PCS foi determinado em bomba calorimétrica Parr 1341
em que a combustão do material foi feita em presença de O2 na pressão de 30 atm.
Utilizou-se como padrão, para determinar a capacidade calorífica (C) o ácido benzóico,
pelo fato de seu poder calorífico encontra-se tabelado (6,315 cal g -1).

4.5.5 – Análise elementar
A análise elementar forneceu os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio da
biomassa; foram determinadas as porcentagens totais de CHN. Essa análise foi realizada
no Núcleo de Processamento Primário e Reuso da Água Produzida e Resíduos –
NUPPRAR da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, para tanto foi
utilizado o analisador elementar Perkin-Elmer CHNS/O 2400 Series II.

4.5.6 – Análise Instrumental
4.5.6.1 – Análises Térmicas
As análises de termogravimetria para as amostras de fibra do coco foram
realizadas no LabTam (Laboratório de Tecnologia Ambiental) da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN).
Estas análises são realizadas para avaliar a estabilidade térmica da fibra do coco,
visando sua degradação térmica a altas temperaturas no processo pirolítico, obtidas
através do equipamento DTG – 60, marca Shimadzu, em uma atmosfera de nitrogênio
com vazão de 50 mL min-1. Este experimento foi realizado em um intervalo de
temperatura de 24 - 900 °C, a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. Nessas mesmas
condições foi realizada uma análise termogravimétrica com a celulose pura visando
comparar os resultados com aqueles encontrados para a celulose da fibra do coco.

4.5.6.2 – Análise Termogravimétrica para o Estudo Cinético

Essa análise foi realizada para estudar as características cinéticas (energia de
ativação) da fibra do coco. O equipamento usado para os experimentos cinéticos de
termogravimetria foi o DTG – 60, marca Shimadzu. Empregaram-se as seguintes taxas
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de aquecimento: 5,0; 10,0 e 20,0 °C min-1 entre 25 a 900 °C, massa de biomassa de 4
mg e gás de arraste nitrogênio com vazão de 50 mL min-1.
Para o estudo cinético foi utilizado o modelo ―Model-free Kinetics‖ apresentado
no Capítulo 2, parágrafo 2.6 para o cálculo da energia de ativação (E) como uma função
do grau de extensão da conversão (α).

4.5.6.3 – Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier - IVTF
A presença de grupos funcionais, bem como a composição química da fibra de
coco foi verificada através da Espectroscopia no Infravermelho com transformada de
Fourier (IVTF), objetivando identificar os grupos funcionais existentes na fibra de coco,
para posteriormente compará-los com o líquido obtido pela pirólise, já que, se espera
encontrar os mesmos grupos funcionais derivados dos componentes químicos (lignina,
celulose e hemicelulose). Os espectros de infravermelho abrangendo a região de 4000 –
400 cm-1 foram obtidos em Espectrofotômetro IVTF, Thermo Nicolet, modelo Nexus
470. Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente em pastilhas sólidas, e foram
adquiridos com resolução de 4 cm-1 e 32 varredura/min.

4.5.6.4 - Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV

A microscopia eletrônica de varredura da fibra do coco foi realizada pelo Núcleo
de Estudos em Petróleo e Gás Natural (NEPGN), na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN).
O equipamento utilizado para está análise foi o modelo XL 30 – ESEM, marca
Philips, com aumento de 1000x.

4.6 –Dispositivo experimental do processo pirolítico
A construção da unidade pirolítica (Figura 4.9), em escala de laboratório, foi
realizada por Fontes (2011) em uma Tese de doutorado, para processar até 1 kg de
biomassa/h. Esta unidade, existente no Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis do
Núcleo de Tecnologia Industrial, é constituída de um sistema de alimentação de gás
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inerte, silo de alimentação de biomassa, reator de cilindro rotativo, forno tubular
bipartido, separadores de sólidos, lavador de gás, reservatórios para coleta dos finos de
carvão, extrato ácido e bio-óleo e finalmente, linha de amostragem dos gases não
condensáveis.

(1) Sistema de alimentação do gás inerte, (2) Silo de alimentação da biomassa com rosca
transportadora, (3) Alimentador secundário de biomassa. (4)Reator de cilindro rotativo, (5)
Separadores, (6) Lavador de gases, (7) Sistema de condensação do bio-óleo, (8) Sistema de
condensação secundária e coleta do bio-óleo, (9) Sistema de linha de gases.
Figura 4.9. Unidade pirolítica.

O dispositivo experimental da unidade para tratar a fibra de coco, visando à
produção de bio-óleo a partir da pirólise termoquímica, é constituído dos seguintes
equipamentos apresentados detalhadamente no tópico seguinte.

4.6.1 – Detalhamento dos acessórios da planta pirolítica
1 – Sistema de alimentação de gás inerte
O gás inerte utilizado para facilitar a entrada da biomassa através da rosca
transportadora até o reator bem como conduzir os vapores pirolíticos até o sistema de
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condensação, é o nitrogênio, adquirido comercialmente da empresa White Martins,
acondicionados em cilindros. Esse gás passa através de um rotâmetro onde o fluxo é
controlado para alimentar a unidade de pirólise.

Figura 4.10. Sistema de alimentação de gás inerte.

2 – Silo de alimentação da biomassa com rosca transportadora
O silo de alimentação, do tipo cônico e de material aço inox, com diâmetro
externo de 30 cm, é utilizado para armazenar a biomassa a ser tratada e conduzi-la
diretamente à rosca transportadora conectada ao reator.

a)

b)

Figura 4.11. a) Silo de alimentação da biomassa b) Rosca transportadora.

3 – Alimentador secundário de biomassa
A conexão entre o final da rosca transportadora e o inicio do reator, se dá pelo
alimentador secundário, onde a biomassa alimentada é levada até o reator com a ajuda
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de uma mola helicoidal, que além de ajudar no deslocamento da biomassa, evitando
entupimento, também ajuda na limpeza do reator.

a)

b)

Figura 4.12. a) Alimentador secundário de biomassa e b) Mola helicoidal.

4 - Reator de cilindro rotativo
O reator, construído em aço inox 316, tem comprimento de 60 cm e diâmetro
externo de 10 cm. O reator é adaptado a um motor de passe, com controle de
velocidade, cuja finalidade consiste em promover a sua rotação. Essa variável permite
controlar o tempo de residência da biomassa bem como do vapor de bio-óleo no
sistema. Durante a operação, é permitido modificar a inclinação do reator. A biomassa é
aquecida, empregando-se como fonte de aquecimento, um forno tubular bipartido com
controle de temperatura e rampa de aquecimento.
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a)

b)
Figura 4.13. a) Forno tubular bipartido e b) Reator de cilindro rotativo

5 – Separadores
Os separadores, do tipo cilíndrico, em um total de 5, são constituídos em
material inox 316, o primeiro da bateria sendo de tamanho 10 x 70 cm e os quatros
restantes de dimensões iguais 5 x 40 cm. A finalidade dos separadores é de separar e
recuperar os finos de carvão dos vapores pirolíticos ou até mesmo a biomassa que por
ventura venha ser arrastada pelo fluxo de alimentação de gás. A fim de manter a
temperatura adequada, todos os separadores foram envolvidos com mantas de lã de
vidro.
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Figura 4.14. Separadores.

6 - Lavador de gases
O lavador de gases é um equipamento cilíndrico com 1,3 m de comprimento e
30 cm de diâmetro que tem como finalidade condensar e recuperar parte dos produtos
com características de naturezas ácidas, formadas durante o processo reacional. Esse
produto condensado é comumente chamado de extrato ácido. O processo de
condensação se dá através do contato água/vapor pirolítico, promovido por um
bombeamento de água para o interior da coluna. No centro do lavador foi acoplado um
tubo interno com comprimento de 644 mm por 12,7 mm de diâmetro, ao longo do qual,
existem vários chuveiros laterais por onde a água escoa. A mistura água/extrato ácido é
recuperada pela parte inferior do lavador em um reservatório de aço inox. Ressalta-se
que no presente trabalho o sistema de bombeamento da água para recuperação do
extrato ácido não foi acionado em decorrência da baixa produção do bio-óleo.

Figura 4.15. Lavador de gases.
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7 – Sistema de condensação do bio-óleo
No topo do lavador de gás existe um sistema de centrifugação, com rotor livre, o
que permite manter a pressão constante em todo o dispositivo experimental, durante a
operação bem como condensar os vapores pirolíticos (bio-óleo) que não foram extraídos
pela água no processo anterior (item 6). Gotículas dos vapores de bio-óleo são
condensadas em um prato metálico que fica localizado abaixo do rotor. O bio-óleo é
recuperado, em um reservatório de inox, com capacidade de 2 Litros, através de um
sistema de drenagem, para fins de identificação e avaliação da composição de cada
constituinte, por cromatografia em fase líquida, bem como, determinação das
propriedades físicas e rendimento do processo.

Figura 4.16. Sistema de condensação do bio-óleo

8 - Sistema de condensação secundária e coleta do bio-óleo
Após a saída do sistema de condensação, há uma linha de resfriamento natural
de gases a fim de recuperar possíveis traços de bio-óleo (ou aerossóis) que não foram
condensados no prato metálico da coluna lavadora de gás.
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a)

b)
Figura 4.17. a) Sistema de condensação secundária e b) Coleta do bio-óleo

9 – Sistema de linha de gases
A linha de gases é constituída de tubos de aço inox de ¼ de polegadas, adaptado
com conexões e válvulas. A mesma foi implementada à unidade de pirólise após o
sistema de condensação secundária do bio-óleo ou aerossóis. A finalidade desse sistema
consiste em fazer escoar o gás para a atmosfera, permitir a coleta dos não condensáveis
em um sistema de colchão inflável, com posterior pesagem, e finalmente permitir a
analise por cromatografia em fase gasosa (CG) da fase gasosa não condensável obtida.
A análise da fase gasosa foi realizada no Laboratório do Centro de Tecnologias do Gás
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e Energias Renováveis - LTGAS-ER, Natal – RN, após coleta dessa fase em pequenos
cilindros adaptados.

4.6.3 – Perfil de temperatura
O perfil de temperatura foi realizado através de um termopar cromel-alumel
(tipo K), onde este era deslocado em vários pontos do forno, com o objetivo de
determinar a temperatura ao longo do reator, simulando as condições de operação sem
biomassa. Este perfil foi realizado para três temperaturas distintas (510, 550 e 600°C).

4.6.4 – Calibração da rotação da centrifugação do lavador de gás
A calibração da rotação foi realizada com 3 freqüências distintas utilizando um
Tacômetro com mira Laser.

4.7 – Preparo e acondicionamento da biomassa para pirólise
A biomassa foi triturada duas vezes em um moinho de facas de 20 mesh, para
obter uma granulometria equivalente a 0,25 mm, com uma vazão de pós de 265 g/h e
em seguida armazenada em um tambor de 50 Litros. Antes da alimentação da biomassa
no pirolisador, esta era submetida a um processo de secagem em estufa por 24 horas a
fim de minimizar prováveis entupimentos.
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b)

Figura 4.18. a) Fibra de coco antes de triturar e b) Fibra de coco depois do processamento.

4.7.1 – Análise granulométrica (peneiramento)
Foi realizada a análise granulométrica a fim de identificar o tamanho das
partículas da biomassa utilizada. Esta analise foi realizada através da classificação da
biomassa triturada em um conjunto de peneiras em um intervalo de mesh de número 4 a
200, estas peneiras fornecem um diâmetro equivalente de partícula, igual à abertura da
malha.

4.8 – Procedimento experimental do processo de pirólise
Os experimentos foram conduzidos visando determinar os rendimentos de
produtos líquidos e sólidos, como também realizar sua caracterização.
O reator foi aquecido até a temperatura de reação, 450, 500 ou 550 °C, com
tempo médio de aquecimento cerca de 30 minutos para essas temperaturas. Em seguida
foi acionado o sistema de rotação do cilindro rotativo (com rotação de 33,7 rpm), a mola
helicoidal e o gás de arraste (nitrogênio, com vazão de 50 ou 100 cm3/min). Quando o
reator atingia a temperatura de 300 °C era ligado o inversor de freqüência de rotação da
centrifuga do lavador de gás (20 ou 25 Hz referente a uma rotação na polia da
centrifugação de 1800 rpm ou 2100 rpm) e o sistema de aquecimento por resistência
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elétrica da bateria dos separadores de sólidos, mantendo-se a temperatura em torno de
200 °C.
No momento em que o reator atingia a temperatura de reação dar-se início a
alimentação da biomassa triturada, com uma vazão constante de 540 g/h (equivalente a
8 Hz). Em seguida, a biomassa cai no alimentador secundário sendo arrastada pelo o gás
de arraste e pela mola até o reator de cilindro rotativo, onde ocorrerá a degradação
térmica.
Foi observado que em vazões de biomassa superiores a 600 g/h ocorre
entupimento nos separadores ocasionado pela formação de uma maior quantidade de
finos de carvão, havendo necessidade de redimensionar a bateria de separadores.
Após a condensação dos vapores pirolíticos na parte superior do lavador de gás
(ocasionado pelo processo de centrifugação), o líquido foi coletado no final do processo
em um reservatório de aço inox localizado após a coluna de lavagem do gás transferido
para um becker de vidro para fins de pesagem. Parte do bio-óleo recuperado foi
armazenado (Figura 4.19) e posteriormente caracterizado. A coleta da fase sólida ou
finos de carvão dos separadores aconteceu no dia seguinte ao experimento após
resfriamento natural do sistema e retirada da mola. Os finos de carvão foram transferido
a um becker de vidro para serem pesados e em seguida armazenado (Figura 4.20) para
caracterização. A massa obtida foi utilizada no balanço de massa e no cálculo do
rendimento.
Com o objetivo de avaliar a massa de gás produzida durante a reação, para um
dos ensaios foi realizada a coleta dos gases não condensáveis, na saída dos
condensadores secundários, utilizando um colchão inflável adaptado ao sistema (Figura
4.21). O preenchimento do colchão se deu em alguns minutos sendo que o peso obtido
foi extrapolado para o tempo total de reação. Antes dessa coleta, realizou-se uma
primeira, sem a presença da biomassa, em condições padrões de reação. O objetivo
desse ensaio consistiu em avaliar apenas o peso do gás inerte e subtraí-lo do peso obtido
quando do ensaio com a biomassa e assim, quantificar exclusivamente os gases não
condensáveis produzidos pela pirólise. O colchão era pesado antes e depois da coleta do
gás.
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Figura 4.19. Armazenamento da fase líquida em recipiente de vidro.

Figura 4.20. Armazenamento da fase sólida em latas.

Figura 4.21. Coleta do gás em um colchão inflável.
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4.8.1 – Cálculo dos rendimentos
Os rendimentos foram calculados através da razão mássica de cada produto
originado do processo de pirólise da fibra do coco (bio-óleo, finos de carvão e gases não
condensáveis) e o peso da biomassa processada no reator (Equação 15). Todos os
rendimentos foram obtidos em percentagem.

. 100

(15)

Para avaliação do peso da fase gasosa não condensada, foi descontado desta
massa, o peso do colchão e o peso do gás de arraste.

4.8.2 – Procedimento Estatístico
Foi realizada uma série de experimento seguindo o planejamento experimental
2³ e um segundo planejamento experimental 2², ambos para dois níveis no intuito de
analisar o melhor rendimento de líquido, quantidade de sólidos e o desempenho da
planta pirolítica. Para o primeiro planejamento utilizaram-se três fatores: temperatura da
pirólise de 500 e 550°C, rotação da centrifugação dos vapores pirolíticos de 20 e 25 Hz
e vazão do gás de arraste de 50 e 100 cm³/min. Para o segundo, utilizaram-se dois
fatores: temperatura da pirólise de 450 e 550°C e vazão do gás de arraste de 50 e 100
cm³/min, mantendo-se constante a rotação da centrifugação dos vapores pirolíticos a 25
Hz. Para cada fator foi trabalhado dois níveis, um mínimo e outro máximo, como
mostram as Tabelas 4.1 e 4.2.
Tabela 4.1. Fatores e níveis utilizados no planejamento experimental 2³.

Fatores

Níveis
Mínimo (-)

Máximo (+)

Temperatura da pirólise (°C)

500

550

Rotação da centrifugação dos gases (Hz)

20

25

Vazão do gás de arraste (cm3/min)

50

100
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Tabela 4. 2. Fatores e níveis utilizados no planejamento experimental 2².

Fatores

Níveis
Mínimo (-)

Máximo (+)

Temperatura da pirólise (°C)

450

550

Vazão do gás de arraste (cm³/min)

50

100

Foi aferida uma temperatura de 510 °C, para se ter uma temperatura no centro do
reator de aproximadamente 500 °C, conforme perfil de temperatura apresentado na
Figura 5.7, capítulo 5. A temperatura de 500 °C foi também utilizada por Tsai et al.
(2007). Para 570 °C estima-se que a temperatura no centro do reator esteja em torno de
550 °C (temperatura usada por Bandyopadhyay; Chowdhury; Biswas, 1996). Utilizouse uma temperatura de 480 °C para se ter uma temperatura no centro do reator de
aproximadamente 450 °C. A temperatura de 450 °C foi utilizada por Andrade et al.
(2004) na pirólise do resíduo do coco-da-baia. Durante os testes preliminares ao
planejamento experimental, percebeu-se que a rotação da centrifugação com freqüência
de 30 Hz arrastava resíduos sólidos junto com os gases, com isso foi utilizada para os
experimentos freqüências entre 20 e 25 Hz, que corresponde a uma rotação de 1745 e
2182 rpm, respectivamente. Para a vazão do gás seguiram-se recomendações de:
Tsamba; Yang; Blasiak (2006), que realizou a degradação térmica da casca de coco com
temperaturas de 250 a 900 °C e vazão de gás de 50 cm³/min; Ozbay et al. (2008) em seu
trabalho observou que a produção de bio-óleo de polpa de fruta foi maior com
temperatura de pirólise a 550 °C e vazão de gás a 100 cm³/min.
Ressalta-se que no processo da pirólise desenvolvida no presente trabalho, foram
mantidos constantes: a rotação do cilindro rotativo (33,7 rpm) e a vazão da alimentação
da biomassa (8 Hz ou 540 g/h). Foi observado que para um valor de rotação inferior há
dificuldades de escoamento da biomassa causando entupimento dentro do reator. Com
uma vazão de biomassa maior que 540 g/h observou-se entupimento no alimentador
secundário.
Os experimentos foram realizados seguindo a ordem de experimentos
apresentados nas Tabelas 4.3 e 4.4.
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Tabela 4.3. Ordem de experimentos para o planejamento experimental do tipo 23

Ordem de

Fatores

experimentos

Temperatura

Rotação de

Vazão do gás

centrifugação
2

550

25

100

5

500

25

100

1

500

20

100

7

550

20

50

8

500

25

50

3

550

20

100

4

550

25

50

6

500

20

50

Tabela 4. 4. Ordem de experimentos para o planejamento experimental do tipo 22

Ordem de experimentos

Fatores
Temperatura

Vazão do gás

3

450

50

2

550

50

4

450

100

1

550

100

4.9 – Caracterização dos produtos obtidos
4.9.1 – Bio-óleo
4.9.1.1 – Densidade
A análise da densidade do bio-óleo foi realizada em um densímetro eletrônico
Anton Paar, modelo DMA 4500M e para algumas amostras, foi utilizado um
picnometro de vidro.
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4.9.1.2 – Viscosidade
A viscosidade das amostras foi determinada utilizando um reometro Thermo
Scientific System, modelo Haake Mars Modular Advanced Rheometer, com freqüência
de 1 a 500, tempo de 120 segundos, temperatura de 20 °C e volume da amostra de 11
mL.

4.9.1.3 – pH
O pH do líquido pirolenhoso obtido foi determinado através da leitura direta no
pHmetro Tecnal, modelo 3MP, a uma temperatura de 23 °C.

4.9.1.4 – Poder calorífico superior - PCS
Mediu-se o poder calorífico superior do bio-óleo a título de averiguar uma
possível aplicação do mesmo como combustível. A metodologia utilizada foi a mesma
utilizada para o PCS da fibra de coco (página 47).

4.9.1.5 – Teor de finos de carvão
O teor de finos de carvão no bio-óleo foi determinado segundo o método
ASTM D 7579 (Oasmaa; Peacocke, 2010), a título de identificar a quantidade de finos
de carvão que foram arrastados pelo gás inerte ou pela centrifugação do lavador de
gases.

4.9.1.6 – Análise Elementar
Foi realizada a análise elementar, visando determinar a presença quantitativa dos
elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio no bio-óleo obtido. A metodologia utilizada
foi a mesma conforme apresentada na página 46.
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4.9.1.7 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier - IVTF
Através dos Espectros de Infravermelho (IVTF), foram identificados os grupos
funcionais presentes nos produtos líquidos, para em seguida compará-los aos
encontrados na biomassa utilizada no processo de pirólise. A metodologia utilizada
encontra-se na página 47.

4.9.1.8 – Cromatografia com espectrometria de massa - CG/EM
Para a identificação dos compostos constituintes do bio-óleo empregou-se um
cromatógrafo modelo GC17A-QP5050, acoplado a um detector de espectrometria de
massas. As condições cromatográficas se encontram na Tabela 4.5.
Tabela 4.5. Condições cromatográficas.

Coluna

DB5 (5 % grupos fenil em metil silicone)

Dimensões da coluna

30 m x 0,25 m x 0,25 µm

Temperatura inicial

50 °C (5 min)

Temperatura final

280 °C (10 min)

Temperatura do injetor

280 °C

Temperatura da interface

280 °C

Fluxo de gás hélio

1 cm³/min

4.9.2 – Finos de carvão
4.9.2.1 – Análise Imediata
A análise química imediata oferece as frações, em peso, de qualquer combustível
sólido. Submeteram-se amostras de finos de carvão à análise de carbono fixo bem como
a determinação de umidade, voláteis e cinzas em uma mufla seguindo as normas ASTM
D 1762 – 84.
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4.9.2.2 – Análise elementar
A análise elementar forneceu os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio dos
finos de carvão; foram determinadas as porcentagens totais de cada elemento químico
(CHN). A metodologia utilizada foi a mesma utilizada para a análise elementar da fibra
do coco (página 47).

4.9.2.3 - Poder calorífico superior - PCS
Mediu-se o poder calorífico superior dos finos de carvão para verificar
sua adequação à categoria de combustíveis. A metodologia utilizada foi a mesma
conforme apresentada na página 47.

4.9.2.3 – Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier - IVTF
Os finos de carvão foram analisados por espectroscopia no infravermelho com
transformada de Fourier (IVTF), em um aparelho Thermo Nicolet, modelo Nexus 470,
com faixa espectral de 4000 – 400 cm-1. As amostras foram preparadas em forma de
pastilhas de KBr, aproximadamente 10 mg de material e 90 mg de KBr.

4.9.3 – Fase gasosa não condensável
4.9.3.1 – Cromatografia gasosa seguida de Detector de Ionização de Chama - DIC e
Detector de Condutividade Térmica - DCT
Através da cromatografia gasosa utilizando detectores do tipo DIC e DCT, foi
possível identificar os constituintes voláteis não condensáveis produzidos na pirólise da
biomassa.
Está análise foi realizada pelo Laboratório do Centro de Tecnologias do Gás e
Energias Renováveis - LTGAS-ER, Natal - RN. Os gases gerados no processo de
pirólise foram coletados em um cilindro apropriado (Figura 4.22) em intervalos ao
longo da duração do teste experimental. Foram realizadas três coletas com tempo de
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dois minutos cada. Antes da realização do experimento foi efetuado teste em ―branco‖
para certificar-se de que o meio não continha oxigênio.

Figura 4.22. Coleta da fração gasosa em cilindro.

A análise foi realizada em triplicata e o resultado final foi obtido pela média. Na
Tabela 4.6 mostra as condições de análise efetuadas na cromatografia gasosa.
Tabela 4.6. Condições de análises para a cromatografia gasosa.

Condições de Análises
Cromatógrafo

CG Reforma

Tinjetor

25°C

Aneliése Lunguinho Figueiredo

Tcoluna

Isotérmico
60°C

Tdetector

DCT1 100°C

Vazão do Gás de
Arraste
25 ml/min Fluxo
Cte

DCT2 100°C

175 kPa Pressão

DIC 250°C

Cte
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5. Resultados e Discussões
5.1 – Caracterização da biomassa
5.1.1 - Densidade
O valor da densidade de 0,2299 g/mL foi então determinada a partir da média
dos valores encontrados (Tabela 5.1).
Tabela 5.1. Resultado da análise da densidade da fibra do coco.
Experimento

Massa (g)

Volume (mL)

Resultado (g/mL)

1

4,442

20

0,222

2

11,780

50

0,235

3

16,038

70

0,229

4

23,294

100

0,232

Média

-

-

0,229

Desvio Padrão

-

-

0,005

5.1.2 – Análises Imediatas
Através da análise imediata, realizada em triplicata, foram determinados os
teores de umidade, cinzas, materiais volátil e carbono fixo, conforme apresentados na
Tabela 5.2.
Tabela 5.2. Valores da análise imediata.

Biomassa

Fibra de Coco

Análise Imediata (%)
Umidade

Cinzas

Materiais voláteis

Carbono Fixo

9,19

1,76

77,83

11,22

A umidade equivale à quantidade de água existente na biomassa, quanto maior o
teor de umidade maior será quantidade de água no bio-óleo produzido através da
pirólise. Além disso, a biomassa isenta de umidade ou com baixo teor, minimiza o
entupimento do reator. Segundo Almeida (2008) menos de 10% de umidade na
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biomassa são os valores adequados para a transformação de biomassas em processos
termoquímicos como a pirólise e a gaseificação. No presente trabalho (Tabela 5.2), foi
obtido um teor médio de umidade da ordem de 9,19 %, o que está dentro dos padrões de
utilização nos processos visando à produção do bio-óleo. Na presente dissertação a
biomassa foi alimentada ao reator isenta de umidade. Tsai; Lee; Chang. (2006) em seus
estudos com casca de coco encontrou valores aproximados para umidade em torno de
11,26%.
O teor médio de cinzas de 1,76 %, apresentado na Tabela 5.2, acima, está
relacionado com a presença de substâncias minerais, como cálcio, potássio, fósforo,
magnésio, ferro, sódio, entre outras existentes no mesocarpo do coco. Quanto menor o
teor de cinzas melhor será esta biomassa para a produção de biocombustíveis e suas
aplicações (Vale et al., 2004). Tsai; Lee; Chang (2006) obteve um teor de cinzas para a
casca de coco da ordem de 3,38 %.
Os materiais voláteis são constituídos por uma grande quantidade de substancias
orgânicas existente na biomassa, este teve um teor médio de 77,83%. Cortez et al.
(2009) encontrou um teor equivalente a 73,30%.

5.1.3 – Teores de Lignina, Celulose e Hemicelulose
A estrutura química da fibra de coco está ligada principalmente a presença de
lignina, celulose e hemicelulose, com isso é de total interesse ter ciência do teor
existente desses na fibra. Na Tabela 5.3 são apresentados os teores de cada composto
químico (lignina, celulose e hemicelulose) presente na fibra de coco. Vale ressaltar que
a diferença dos 100% refere-se a cinzas e extrativos (não avaliados).
Tabela 5.3. Composição química (%) da fibra de coco.
Biomassa

Lignina

Celulose

Hemicelulose

Fibra de Coco

31,77

35,88

10,81

Através da Espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier,
pode-se dar certeza à existência desse material na fibra de coco, por exemplo, ao
confirmar a presença de grupos como: O – H, C – O – C e C = C.
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De acordo com o trabalho de Bledzki et al. (2010) com fibra de coco, foi
observada certa diferença nas percentagens de lignina e hemicelulose , respectivamente
27% e 21%, enquanto que para a celulose o teor foi bastante aproximado 34%. De
acordo com Silveira (2008), essas composições químicas da fibra de coco podem variar
conforme a região de cultivo, tipo de solo, a época do ano e a quantidade de chuva.
Comparada com outras biomassas encontradas na literatura, também há certa diferença
entre esses teores, como para a madeira, que tem 42% de celulose, 22% de hemicelulose
e 31% de lignina e a casca de cevada com 39% de celulose, 12% de hemicelulose e 22%
de lignina.
Durante o processo de pirólise aplicado aos componentes da biomassa (lignina,
celulose e hemicelulose) ocorre uma degradação térmica desses constituintes, podendo
ser observada na análise termogravimétrica.

5.1.4 – Poder Calorífico Superior - PCS
O poder calorífico superior da fibra de coco encontrada no presente trabalho
(16,24 MJ/kg) é comparável com outras biomassas utilizadas na produção de
biocombustíveis, como a cana-de–açúcar (17,7 MJ/kg) (Almeida, 2008), casca de arroz
(16,5 MJ/kg) (Qiang; Xu-lai; Xi-feng, 2008) e palha de milho (18,3 MJ/kg) (Mullen et
al., 2010). Para a fibra de coco, Tsamba; Yang; Blasiak (2006) encontraram um valor
diferente para o poder calorífico superior de 20,51 MJ/Kg, enquanto que Tsai; Lee;
Chang (2006) encontraram 22,83 MJ/Kg.

5.1.5 – Análise Elementar
A Tabela 5.4 mostra a composição elementar da fibra do coco, em termos de
porcentagem, de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Não foi possível analisar a
composição do elemento enxofre tendo em vista a coluna do equipamento ser
inadequada, logo não foi possível determinar a quantidade oxigênio por diferença.
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Tabela 5.4. Análise elementar da fibra do coco.

Análise Elementar
Elementos

Valores %

C

44,18

H

6,74

N

0,53

(S + O)

48,55

Observa-se na Tabela 5.4 que a amostra apresenta alto teor de elementos com
carbono e valores aproximados conforme encontrado por Cortez et al. (2010) para a
mesma biomassa: C (42,11 %), H (5,23 %), N (2,98 %) e S (0,12 %). Tsai; Lee; Chang
(2006) encontraram valores semelhantes de hidrogênio e nitrogênio para a fibra do
coco: C (63,45 %), H (6,73 %), N (0,43 %) e S (0,17 %).
Os valores dos elementos carbono (C), hidrogênio (H) e nitrogênio (N) podem
variar em função de algumas características, como a variedade e grau de maturação
(coco verde ou seco) (Cortez et al., 2010).

5.1.6 – Análise Instrumental
5.1.6.1 – Análises térmicas
A perda de massa da fibra de coco e da celulose pura bem como sua derivada em
função da temperatura são observadas através das Figuras 5.1(a) e (b), as quais mostram
os perfis de decomposição dos componentes orgânicos.
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a)

b)
Figura 5.1. a) Curva TG e DTG da fibra do coco e b) Da celulose pura.

A curva TG da fibra de coco mostra dois importantes estágios de decomposição:
o primeiro estágio localizado em torno de 60 °C até cerca de 200 ºC que corresponde à
eliminação da umidade, ou seja, liberação de água. O segundo estágio entre 200 °C e
600 °C, onde ocorre um processo gradual de perda de massa, o qual é atribuído a
decomposição da matéria orgânica. De acordo com a literatura, esse estágio corresponde
primeiramente à decomposição da hemicelulose de 200 °C a 320 °C e em seguida da
celulose de 320 °C a 450 °C, cujo intervalo de temperatura é evidenciado pela curva de
Aneliése Lunguinho Figueiredo

Julho de 2011

72
Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN

Resultados e Discussões

degradação da celulose pura (Figura 5.1.b). A degradação da lignina ocorre a partir de
400ºC se estendendo até temperaturas maiores que 570ºC.
Ainda com relação à curva TG, pode-se confirmar os valores obtidos na análise
imediata observando a perda de massa na análise termogravimétrica. Com isso, temos
que, o percentual de umidade a 168, 37 °C refere-se a uma perda de massa da ordem de
9,06 %, análogo ao teor de umidade obtido na análise imediata 9,19 %. Por outro lado, o
percentual de materiais voláteis a 550°C é de 73,54 %, relativamente equivalente ao teor
determinado pela primeira análise 77,83 %. Logo se observa que os dados da análise
imediata corroboram com os da análise instrumental.
A curva DTG (Termogravimétrica Derivada) permite separar as diferentes
etapas pelas quais atravessa a amostra, visto que as mesmas aparecem representadas na
forma de picos. Na curva da DTG da fibra de coco, podem-se observar cinco principais
eventos. O primeiro evento refere-se a perda cujo teor foi de 9,05% de umidade, o
segundo evento em torno de 180 a 360 ºC, respectivamente, na ordem de 43,11 % de
perda, que podem ser atribuídos à degradação da hemicelulose e grande parte da
celulose, conforme relatado na literatura. O terceiro evento atribui-se a degradação da
lignina referente a 30,43 %. Os dois últimos eventos referem-se aos valores do carbono
fixo e das cinzas, determinados na análise imediata da fibra do coco, observa-se na DTG
que o penúltimo evento tem uma perda de 11,23% e o último uma perda de 1,44%. Na
Tabela 5.5 pode-se verificar o percentual de perda de cada evento.
Tabela 5.5. Percentual de perda de massa para os três principais eventos.

Eventos

Temperaturas (°C)
Ti

Tf

mi

mf

% Perda

Evento 1

24

180

2,76

2,51

9,05

Evento 2

180

361

2,51

1,32

43,11

Evento 3

361

550

1,32

0,48

30,43

Evento 4

550

810

0,48

0,17

11,23

Evento 5

810

900

0,17

0,13

1,44
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5.1.6.2 – Estudo Cinético da fibra do coco

Para a determinação da energia de ativação da biomassa, foi utilizado o
modelo―Model free Kinetics‖ (Vyazovkin, 1996; Vyazovkin e Sbirrazzuoli, 1997 e
Vyazovkin, 1999 apud Leiva, 2005), avaliando-se os graus de expansão da conversão da
região de pirólise (440 a 570 °C), selecionados a partir da curva TG considerando a
faixa de temperatura não isotérmica, referente as taxas de aquecimento de 5 e 10
ºC.min-1. Vale ressaltar que foi realizada também a análise termogravimétrica a uma
taxa de aquecimento de 20 ºC.min-1, porém o seu comportamento foi fora da
normalidade (tendência da curva) em alguns intervalos de temperatura, ou seja, com
valores dos graus de expansão das conversões superiores as taxas de aquecimentos de 5
e 10 ºC.min-1. Os valores do grau de extensão da conversão são determinados a partir da
diferença entre a massa inicial e final da amostra (Equação 03, Capítulo 2) na curva TG.
Na Figura 5.2 é apresentada a curva do grau de extensão da conversão obtida para a
amostra da fibra do coco.

1
0.9
10 ºC/min
5 ºC/min

Extensão de conversão

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

200

400
600
Temperatura [ºC]

800

1000

Figura 5.2. Grau de extensão da conversão (α) em função da temperatura

Escolheu-se uma região de temperatura que abrangesse a faixa correspondente à
reação de pirólise desenvolvida nesse trabalho (440 a 570 ºC). Sendo assim, foram
abordados graus de extensão da conversão (0,7; 0,74 e 0,78) que gerassem temperaturas
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dentro da faixa acima estudada. A Figura 5.3 é uma ampliação da região de temperatura
correspondente as curvas da Figura 5.2. Desta forma, os valores de

, referentes às

taxas de aquecimento 5 e 10 ºC.min-1, que foram encontrados traçando-se a partir do
ponto da extensão da conversão 0,7 (valor arbitrário) uma reta paralela ao eixo x
resultando uma interseção com cada uma das curvas ampliadas, e a partir deste ponto
foi traçada uma reta paralela ao eixo y, encontrando o valor de

, no eixo da

temperatura. O mesmo procedimento foi realizado para os outros valores de extensão da
conversão (0,74 e 0,78).

0.85
5 ºC/min
10 ºC/min

X: 547
Y: 0.8113

Extensão de conversão

0.8

0.75

0.7

0.65

420

440

Figura 5.3. Os valores de

460

480
500
520
Temperatura [ºC]

540

560

580

no gráfico para cada valor de extensão da conversão e taxa de
aquecimento.

Com os valores encontrados de

, foi utilizado o modelo ―Model free Kinetics‖

(Vyazovkin, 1996; Vyazovkin e Sbirrazzuoli, 1997 e Vyazovkin, 1999 apud Leiva,
2005), utilizado para o cálculo da energia de ativação. A metodologia consiste em
determinar o coeficiente angular da reta cujos eixos coordenados, y e x,
respectivamente, são representados por

e

(Tabela 5.6), conforme Equação

08 (Capítulo 2).
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) para determinação da energia de ativação.

α = 0,7

α = 0,74

α = 0,78

5 ºC/min

-11,54

1,39

-11,63

1,33

-11,75

1,26

10 ºC/min

-10,91

1,35

-11,03

1,27

-11,16

1,19

Tabela 5.7. Energia de ativação da fibra do coco para intervalos de valores do grau de
extensão da conversão (α).

α

(oC)
[5°C/min]

(oC)
[10°C/min]

Eα (kJ/mol)

0,70

444,3

467,2

130,88

0,74

480,0

515,0

83,10

0,78

523,5

568,0

70,05

Analisando a Tabela 5.7, conclui-se que independente da taxa de aquecimento
aplicada ao período não isotérmico, a energia de ativação é reduzida à medida que, a
temperatura é aumentada. Ressalta-se que na faixa de temperatura entre 523,5 e 568 oC
e de acordo com os resultados da DTG apresentados na Tabela 5.5 (200 – 356), toda a
hemicelulose e celulose foram degradas e grande parte da lignina (410 – 604 oC) foi
também transformada em produtos, não havendo necessidades de um valor alto da
energia de ativação. Este comportamento se explica tendo em vista que a existência
integral da lignina em faixas de temperaturas menores (444,3 – 515 oC), provavelmente,
a mesma funciona como uma ―barreira‖ dificultando a transferência de calor para o
interior do grão necessitando assim, de uma maior energia de ativação para promover a
degradação termoquímica da celulose.
Tsamba; Yang; Blasiak (2006) obtiveram a energia de ativação da castanha de
caju (130,20 – 174,37 kJ/mol) e da casca de coco (179,59 – 216,04 kJ/mol) através do
método Coats e Redfern na faixa de temperatura de 250 – 450°C e no período não
isotérmico. Acredita-se que essa diferença entre os valores da energia de ativação, devese a faixa da temperatura estudada ser inferior a utilizada nesse trabalho. Por outro lado,
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utilizado o método Ozawa para determinar a energia de ativação, Riegel et al. (2008)
obtive uma energia de ativação de 164,6 kJ/mol e 178,2 kJ/mol para a acácia-negra
(Acacia mearnsii de Wild.), com um valor de conversão de 15% e 75%, em uma faixa
de temperatura entre de 271 a 441 ºC e no período não isotérmico. Pode-se notar uma
diferença substancial entre os valores obtidos nesse trabalho com os reportados por
Riegel et al. (2008), provavelmente devido a variação entre as faixas de temperaturas e a
composição química de cada biomassa estudada.

5.1.6.3 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier – IVTF
Está técnica foi usada para caracterizar a estrutura da fibra de coco, uma luz
infravermelha de raio monocromático foi passada pela amostra para registrar a energia
transmitida. Os espectros absorvidos na região do infravermelho da fibra do coco
podem ser observados na Figura 5.4. As principais características são atribuídas à
presença de lignina, celulose e hemicelulose.

Figura 5.4. Infravermelho da fibra de coco.

O espectro absorvido pela fibra do coco apresenta as seguintes bandas: uma
banda larga e intensa em aproximadamente 3330 cm-1 é atribuída à deformação axial do
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grupo O – H existente nas estruturas da lignina, hemicelulose e celulose, conforme
Figuras 2.5, 2.6 e 2.7; em 2900 cm-1 a banda é referente à deformação axial do grupo C
– H, observado também por Mothé e Miranda (2009); a banda em 1620 cm-1 descreve o
estiramento vibracional do grupo carbonila, isto é, presença de cetonas, ácidos
carboxílicos e aldeídos existentes na estrutura da hemicelulose, enquanto que a banda
em 1225 cm-1 é associada a presença de C – O existente na cadeia da celulose; uma
banda de pequena intensidade por volta de 1500 cm-1 é causada pelo estiramento
vibracional de C = C representados por alcenos e estruturas aromáticas que há na
estrutura da lignina e associada a esta, temos a banda em 1000 cm-1 que expõe a
deformação angular fora do plano das ligações = C – H .
5.1.6.3 - Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV
Na Figura 5.5 a pode ser visto que a fibra de coco é constituída de diferentes
tipos de células circulares, com espaços vazios organizadas regularmente, com uma
grande lacuna em seu centro, assim como foi apresentado por Tomczak et al. (2007) em
seu trabalho. Na Figura 5.5 b é observada a superfície morfológica da fibra de coco,
identificando uma série de rachaduras, defeitos e alguns danos, tendo uma superfície
totalmente irregular.
Pode-se concluir que, os espaços vazios observados no interior da biomassa,
podem promover uma aceleração da transferência de calor e massa, favorecendo assim a
pirólise de seus constituintes.

a)

b)

Figura 5.5. Microscopia eletrônica de varredura: a) da seção frontal da fibra de coco com
aumento de 999x e b) Da superfície morfológica da fibra do coco com aumento de 1000x.
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5.1.7 – Análise granulométrica (peneiramento)
Na Figura 5.6 é apresentada a curva de distribuição das partículas da fibra do
coco.

Figura 5.6. Curva granulométrica da fibra do coco.

A partir do comportamento da curva de distribuição das partículas da fibra do
coco (Figura 5.6) observa-se que as partículas da biomassa apresentam diâmetros
equivalentes entre 0,075 e 2 mm. A partir da curva, verifica-se que o diâmetro médio
D50 para as partículas da fibra do coco é igual a 0,25 mm.

5.2 – Dispositivo experimental
5.2.1 – Perfil de temperatura
O perfil da temperatura no reator de pirólise é mostrado na Figura 5.7.
Observando o gráfico, é possível identificar que existe uma região isotérmica sendo os
valores máximos e uniformes alcançados da temperatura no centro do reator. A queda
de temperatura na saída do reator tem promovido uma pequena condensação dos
vapores pirolíticos os quais se misturaram aos finos de carvão produzidos na reação,
conduzindo à redução do rendimento em bio-óleo.
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Figura 5.7. Perfil de temperatura no reator de pirólise.

5.2.2 – Calibração da rotação do centrifugador do lavador de gás
Observando a curva de calibração (Figura 5.8) do centrifugador percebe-se que a
rotação aumenta linearmente.

Curva de calibração do rotor do centrifugador
3000

y = 106,46x - 488,15
R² = 0,9949

Rotor (RPM)

2500
2000
1500
1000
500
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Inversor de freqüência

Figura 5.8. Curva de calibração do rotor do centrifugador.

5.3 – Rendimento dos produtos de pirólise
O rendimento dos produtos da pirólise da fibra do coco é apresentado nas
Tabelas 5.8 e 5.9. O rendimento máximo em produtos líquidos (bio-óleo + extrato
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ácido) foi da ordem de 18,1% (Ensaio 1) para o processo de pirólise realizado a
temperatura de 500 °C, rotação da centrifugação de 20 Hz e vazão de gás inerte de 100
cm³/min. Observa-se que temperaturas maiores e menor vazão de gás inerte, promovem
uma maior degradação dos vapores da pirólise em cadeias carbônicas menores,
aumentando a produção de gases não condensáveis. O aumento no rendimento em finos
de carvão é influenciado pelo aumento da temperatura e independe da vazão do gás de
arraste (Ensaios 2, 5 e 4). Ou seja, a temperatura é uma variável importante no processo
de pirólise de biomassa. A temperatura a 450 °C produz uma quantidade inferior de
líquido, porém são próximos aos valores obtidos a 550 °C.
O rendimento em finos de carvão obtido é semelhante ao mostrado por Vale et
al. (2004), onde a carbonização do coco verde e coco maduro proporcionou um
percentual médio entre 35 e 40 % de carvão, realizado a 460 °C em forno mufla
acoplado a um sistema de recuperação de gases. Por outro lado, Tsai; Lee; Chang
(2006) apresentaram em seu trabalho o rendimento em bio-óleo (10 %) e carvão (35 %)
obtidos pela pirólise da fibra de coco para 600 °C em reator de leito fixo.
Tabela 5.8. Rendimento dos produtos de pirólise.

Ensaio

Parâmetros

Rendimento Rendimento
em bio-óleo em finos de
(%)
carvão (%)

Temperatura
(°C)

Rotação
Centrifuga
(Hz)

Vazão de
Gás
(cm³/min)

2

550

25

100

13,9

37,9

5

500

25

100

14,7

35,6

1

500

20

100

18,1

21,7

7

550

20

50

11,3

24,6

8

500

25

50

14,6

31,9

3

550

20

100

11,4

34,1

4

550

25

50

11,0

37,0

6

500

20

50

10,3

29,8
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Tabela 5.9. Rendimento dos produtos de pirólise obtidos no segundo planejamento
experimental 2².

Ensaios

Parâmetros

Rendimento

Rendimento

Temperatura

Vazão de Gás

em bio-óleo

em finos de

(°C)

(cm³/min)

(%)

carvão (%)

3

450

50

11,1

34,4

2

550

50

11,0

37,0

4

450

100

10,3

34,8

1

550

100

13,9

37,9

Na Figura 5.9 pode-se observar o comportamento do rendimento em bio-óleo e
em finos de carvão em percentagem para diferentes temperaturas de reação (450, 500 e
550 °C), mantendo-se constante a rotação da centrifugação em 25 rpm e a vazão do gás
de arraste a 100 cm3/min.

45

Rendimento (%)

40
35
30
25
20

oleo

15

carvao

10
5
400

450

500

550

600

Temperatura (°C)

Figura 5.9. Rendimento em bio-óleo e finos de carvão em função da temperatura de reação.

De acordo com Diniz (2005) o aumento da temperatura da pirólise de materiais
lignocelulósicos geralmente eleva a quantidade de gases e reduz a produção de sólidos,
isso ocorre devido à decomposição dos principais componentes da biomassa. Porém
segundo Bridgwater; Peacocke (2000), o rendimento de resíduo sólido depende
fundamentalmente da biomassa, dos parâmetros e do tipo de reator utilizado. Para a fase
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líquida, segundo Swithenbank; Sharifi; Ryu (2005), a produção é maior geralmente em
torno de 500 °C, e temperaturas maiores resultam em uma produção maior de gases.
O rendimento em gás não condensável foi estimado pela razão mássica entre o
peso dos gases pirolíticos não condensáveis e o peso da biomassa de 37,6%, obtido com
uma massa inicial de biomassa de 288g e nas condições ótimas de operação para
obtenção do bio-óleo: temperatura de 500°C, rotação da centrifugação de 20 Hz e vazão
do gás de arraste de 100 cm³/min (Ensaio 1). Nestas condições, um balanço global
macroscópico levando em conta as massas dos produtos formados no processo de
pirólise proporcionou um rendimento total de 77,4% (Tabela 5.10) sendo 22,6%
referente a perdas. Essas perdas devem-se a presença de bio-óleo nos finos de carvão
(avaliado por voláteis utilizando o método ASTM- 342), nas paredes dos condensadores
secundários, no lavador de gás, no coletor de bio-óleo, no prato metálico da centrífuga
do lavador de gases bem como na fase gasosa não condensada. Para os finos de carvão
as perdas são justificadas levando em conta a presença desse material nas paredes da
saída do reator, nos separadores, na mola helicoidal (Figura 5.10) e no bio-óleo. No
cálculo do rendimento em bio-óleo a massa de finos de carvão foi considerada.
Sendo a quantidade de biomassa processada muito pequena, qualquer resíduo
impregnado no sistema acarreta um valor considerável em termos de rendimento.
Ressalta-se, portanto, a necessidade de se utilizar um sistema de aquecimento do reator,
como do tipo um forno de 03 zonas de aquecimento a fim de uniformizar a temperatura
ao longo do reator e minimizar perdas de bio-óleo por condensação, presentes nos finos
de carvão.
Tabela 5.10. Balanço global do processo nas condições de 500°C, 20 Hz e 100
cm³/min.

Produtos

Rendimento (%)

Bio-óleo

18,1

Finos de carvão

21,7

Gás não condensável

37,6

Total

77,4
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a)

b)

c)
Figura 5.10. a) Resíduos de bio-óleo nas paredes da tubulação do coletor primário e b)
Impregnada nas paredes do lavador de gás; c) Finos de carvão incrustados na mola helicoidal.

Utilizando o software Statistica versão 7.0 foi verificado qual dos parâmetros
apresentados tem maior influência estatisticamente na obtenção do bio-óleo. De acordo
com o diagrama de Pareto (Figura 5.11), pode-se observar que o fator de maior
relevância na geração do bio-óleo foi a temperatura, respaldando os resultados obtidos
nos experimentos da pirólise. Vale ressaltar que os valores dos parâmetros utilizados no
planejamento experimental não foram significativos estatisticamente acredita-se que
seja devido às perdas existentes durante o processo.
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*T - Temperatura; **ƒ - Rotação da centrifugação; ***q - Vazão do gás de arraste
Figura 5.11. Diagrama de Pareto.

5.4 – Caracterização dos produtos obtidos
5.4.1 – Bio - óleo
Os resultados para a caracterização do bio-óleo obtido da pirólise da fibra do
coco (Figura 5.12) são mostrados na Tabela 5.11.
Tabela 5.11. Caracterização do bio-óleo da fibra de coco.

Análise
Ensaio 5

Amostra
Ensaio 1
Ensaio 8

Viscosidade (cP) a 20 °C

167,30

Densidade (g/cm³)

1,20

1,16

1,19

1,16

pH

3,23

3,12

3,32

3,80

19,93

11,17

18,03

18,28

3,0

1,30

-

0,90

Poder calorífico superior
(MJ/kg)
Teor de finos de carvão (%)

4,60

66,40

Ensaio 4
48,40

Foram escolhidas para a caracterização algumas amostras do bio-óleo obtidas
com melhores rendimentos (Ensaios 1 e 8), uma amostra com melhor aparência
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(homogênea e fluída, Ensaio 5) e uma amostra de bio-óleo obtida à temperatura de 550
°C (Ensaio 4).
A viscosidade de um combustível líquido desempenha um papel importante no
projeto e operação do sistema de injeção de combustível, bem como sobre a qualidade
da atomização e combustão (Qiang; Xu-lai; Xi-feng, 2008). De acordo com a Tabela
acima, a viscosidade do Ensaio 5 foi bastante diferente dos outros bio-óleos em razão do
longo tempo de armazenamento (30 dias) dessa amostra antes de realizar a análise de
viscosidade. Para o Ensaio 1 a análise foi realizada logo no final do experimento.
Portanto, se pode afirmar que o tempo de armazenamento interfere substancialmente no
valor da viscosidade do bio-óleo. Isto pode ser explicado tendo em vista alguns
constituintes do bio-óleo, reagirem durante o armazenamento dando origem a moléculas
mais complexas.
A densidade do bio-óleo da fibra do coco teve os resultados entre 1,16 – 1,20
g/cm3, porém esta propriedade é de pouca importância como uma indicação de
característica de combustão.
Os valores do pH encontrados nas amostras do bio-óleo foi entre 3,12 – 3,80,
valor este considerado ácido e já esperando devido a presença de vários ácidos na
composição, em particular o ácido carboxílico, como pode-se ver ao analisar as
amostras por IVTF e CG/EM.
O poder calorífico superior do combustível é a quantidade de calor produzido
quando o combustível é queimado completamente. O bio-óleo da fibra de coco que teve
um poder calorífico superior reduzido aos demais foi o do Ensaio 1. Isso se deve à
quantidade de água existente no bio-óleo. Assim, seria recomendável avaliar o teor de
água no bio-óleo obtido no processo de pirólise, a fim de consolidar a explicação dos
resultados obtidos. Um combustível pode apresentar diferentes valores para seu poder
calorífico superior, pois este depende da sua constituição e do teor de umidade de seus
componentes. A umidade reduz a quantidade de energia global produzida durante a
combustão.
De acordo com os resultados da Tabela 5.11 observa-se a presença de sólidos
(finos de carvão) no bio-óleo o que se pode atribuir ao arraste proveniente do gás inerte
e provavelmente devido a rotação da centrífuga no topo do lavador dos vapores da
pirólise.
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Figura 5.12. Bio-óleo produzido através da pirólise da fibra do coco.

Na Tabela 5.12 é apresentada uma comparação entre o bio-óleo da fibra do
coco de maior rendimento obtido nesse trabalho com bio-óleos obtidos por diferentes
autores, em diferentes processos de pirólise, como também ao óleo diesel.
Tabela 5.12. Comparação das propriedades físico-químicas de diferentes bio-óleos e óleo
diesel.

Propriedades do Bio-oleo

Óleo diesel3

Bio-óleo
Presente
trabalho

Fibra de
Coco¹

Casca de
arroz²

pH

3,12

3,26

3,20

-

Densidade (g/cm3)

1,16

-

1,14

0,82 – 0,85

Viscosidade cSt (40°C)

2,67

-

13,2

2,0 – 5,0

11,17

9,67

16,5

43,004

1,3

-

0,5

-

Poder calorífico superior
(MJ/kg)
Teor de finos de carvão (%)
1

Tsai; Lee; Chang (2006), reator de leito fixo com temperatura de 500 °C e vazão de gás de
arraste (N2) de 1000 cm³/min.
² Qiang; Xu-Lai; Xi-Feng (2008), reator de leito fluidizado com temperatura de 475 °C.
3
Resolução ANP Nº 42.
4
Sensoz et al. (2000).
Presente trabalho: T = 500 oC e vazão de gás de arraste = 100 cm3/min. Bio-óleo analisado após
o experimento.

Comparando a viscosidade cinemática do bio-óleo da fibra do coco (2,67 cSt)
com a viscosidade do bio-óleo da casca de arroz (13,2 cSt) obtido pelo processo de
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pirólise em um reator de leito fluidizado a 200 °C, temos uma viscosidade relativamente
baixa, porém dentro dos valores esperados para óleo diesel. Logo, dever-se-ia dizer que
o bio-óleo obtido nesse trabalho tem uma ótima viscosidade, sendo mais fácil de
manusear, diluir e bombear.
O teor de finos de carvão presente no bio-óleo foi maior que o encontrado por
Qiang; Xu-lai; Xi-feng (2008), acredita-se que essa diferença deve-se a vazão do inerte
utilizada, a natureza da biomassa e provavelmente ao diâmetro da partícula.
O valor encontrado para a densidade do bio-óleo da fibra do coco no presente
trabalho é próximo do encontrado por Qiang; Xu-lai; Xi-feng (2008). Outros valores
aproximados foram encontrados também em outros bio-óleos, 1,24 g/cm3 para bio-oléo
de palha de milho realizado em reator de leito fluidizado com temperatura de 500 °C
(Mullen et al., 2010) e 1,20 g/cm3 para bio-óleo de palha de cana também realizado em
reator de leito fluidizado a 500 °C (Almeida, 2008).
O pH é uma representação de como corrosivo o bio-óleo pode ser. Quanto
menor este valor mais corrosivo será o bio-óleo e maior o desafio aos cuidados para
transporte e armazenamento. O resultado obtido para o pH do bio-óleo da fibra do coco
utilizado no presente trabalho foi menor que o encontrado no bio-óleo da fibra de coco
produzido em um reator de leito fixo com temperatura de 500 °C. Provavelmente a
configuração do reator pode ter uma influência na degradação da biomassa em
particular, na formação de produtos ácidos. Isto precisa ser melhor averiguado.
O poder calorífico superior do bio-óleo analisado nesse trabalho foi abaixo do
esperado para se ter um bio-óleo dentro das especificações (16 – 19 MJ/Kg - The
Energy Efficiency and Conservation Authority, 2007). Apesar do PCS encontrado ser
baixo (11,17) foi maior que o encontrado para a bio-óleo da fibra do coco estudado por
Tsai; Lee; Chang (2006) e menor quando comparado ao bio-óleo da casca de arroz
(reator de leito fluidizado), acredita-se que essas diferenças devem-se a quantidade de
água e a composição química do bio-óleo.
O poder calorífico superior do bio-óleo da fibra do coco (11,17 MJ/kg) é inferior
ao óleo diesel (43 MJ/kg), sendo assim, considerando PCS, o bio-óleo não pode
substituir o óleo diesel, mas poderá servir como aditivo do mesmo.
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5.4.1.1 – Análise Elementar
A porcentagem da composição química elementar (carbono, hidrogênio e
nitrogênio) do bio-óleo proveniente da pirólise da fibra do coco, são apresentados na
Tabela 5.13.
Tabela 5.13. Análise elementar do bio-óleo.

Análise Elementar
Elementos

Valores %

C

52,30

H

8,41

N

1,34

S+O

37,95

Tsai; Lee; Chang (2006) produziu bio-óleo da pirólise da fibra do coco em reator
de leito fixo com temperatura de 500 °C e vazão de gás de arraste (N2) de 1000
cm³/min, encontrando uma composição elementar de: C (10,29 %), H (7,01 %), N (0,27
%) e O (43,22 %). Acredita-se que esta diferença quando comparada ao presente
trabalho, se deve a composição elementar da biomassa de origem e provavelmente ao
tipo de reator utilizado no processo de pirólise.

5.4.1.2 – Cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massa
(CG/EM)
Os resultados da análise qualitativa do bio-óleo obtido da pirólise da fibra do
coco se encontra na Figura 5.12. Foram identificados pela técnica cromatográfica
utilizada, apenas 29 compostos incluindo principalmente, fenóis, Dimetoxi fenol e aceto
vanilona, como os de maiores concentrações. Esta análise foi realizada na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Química Analítica.
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Figura 5.13. Cromatograma (modo varredura) do bio-óleo da fibra do coco.

Os compostos identificados na análise do bio-óleo da fibra do coco são
apresentados na Tabela 5.14, a seguir:
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Tabela 5.14. Compostos presentes no bio-óleo produzido.

Pico

*TR (min)

Composto

Área percentual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9,35
11,04
11,21
12,03
12,84
13,20
15,61
16,28
17,19
17,29
18,95
19,63
20,31
20,71
21,64
22,90
23,17
23,46
23,98
24,63
24,81
26,12
26,36
26,57
27,48
28,61
28,82
31,05
32,81

Fenol
Para cimeno
Limoneno
Metil fenol
Metil fenol
Guaiacol
C2 fenol
C2 fenol
Dimetóxi benzeno
Benzenodiol
C3 fenol
Álcool hidróxi benzílico
Etil guaiacol
Metil catecol
Vinil guaiacol
Dimetóxi fenol (siringol)
Metóxi propenil fenol - (eugenol)
C3-guaiacol
Etil resorcinol
Vanilina
Isoeugenol
Trimetóxibenzeno (metil siringol)
(trans-Isoeugenol)
Hidróxibenzoato de metila
Aceto vanilona
Hidróxi metóxi acetofenona
Ácido hidróxi metóxi benzeno acético
Metóxi eugenol
Aldeído siríngico

17,7
1,4
2,4
2,0
4,2
4,6
2,5
2,6
3,5
3,5
1,5
1,5
3,6
1,6
5,9
6,8
2,4
1,6
1,3
4,2
2,5
2,5
5,6
1,7
7,6
1,5
1,9
0,9
0,9

*TR - Tempo de retenção

De acordo com a literatura, os principais produtos encontrados no bio-óleo são
originados diretamente da decomposição térmica, em atmosfera inerte, dos constituintes
da biomassa de origem, principalmente, celulose e lignina.
Como pode ser observado na análise cromatográfica do bio-óleo da fibra de coco
existem diferentes compostos químicos presentes em sua composição. Por se tratar de

Aneliése Lunguinho Figueiredo

Julho de 2011

91
Dissertação de Mestrado – PPGCEP/UFRN

Resultados e Discussões

uma fonte de produtos químicos e devido às limitadas fontes de combustíveis fósseis,
aumenta o interesse na aplicação da biomassa para produção de bio-óleo (Processo
BTL).
A caracterização química completa do bio-óleo é muito difícil, por se tratar de
uma mistura complexa de muitos compostos principalmente de alto peso molecular
(Almeida, 2008), freqüentemente presentes em pequenas quantidades.
Segundo Qiang; Xu-Lai; Xi-Feng (2008), alguns compostos voláteis de baixa
concentração não podem ser perfeitamente determinados, devido à complexidade dos
picos exibidos no cromatograma.
Alguns compostos encontrados no bio-óleo também foram encontrados em
outros bio-óleos de biomassas distintas como a do tipo palha de milho (Mullen et al.,
2010), capim-elefante (Mesa Pérez, 2004), e casca de arroz (Qiang; Xu-lai; Xi-feng,
2008).

5.4.1.3 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier - IVTF
Como o bio-óleo é produzido da pirólise de biomassa, consiste em diversos e
numerosos componentes, tendo em comum alguns componentes existentes na biomassa
de origem. Para identificar a natureza química dos constituintes do bio-óleo foi utilizado
a espectroscopia no infravermelho (Figura 5.14).

Figura 5.14. Infravermelho do bio-óleo produzido através da pirólise da fibra do coco.
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Através do espectro de infravermelho do bio-óleo, pode-se observar: uma
banda larga e intensa em 3300 cm-1 correspondente ao estiramento vibracional de O-H.
Essa mesma banda foi observada por Ozbay et al. (2008) ao analisar o bio-óleo da polpa
de fruta do pêssego e do damasco; banda média em 2900 cm-1, correspondente a
estiramento C-H de compostos alifáticos; a mesma banda foi encontrada por Qiang; Xulai; Xi-feng (2008) no bio-óleo da casca de arroz; a banda em 1210 cm-1 representa o
estiramento C-O que confirma a presença de álcool e/ou de fenóis, tal banda foi também
observado por Tsai; Lee; Chang (2006); observa-se, também, banda característica de
deformação axial normal de C=O de cetonas em 1690 cm-1 e banda correspondente à
estiramento da ligação C=C indicando a presença de aromáticos e alcenos em 1490cm-1;
em 1000 cm-1 tem-se a deformação angular fora do plano das ligações = C-H, que
confirma a presença de alquenos, e por fim em 750 cm-1 uma banda correspondente a
deformação angular C-H de aromáticos mono-substituído. Tais grupos funcionais são
encontrados na estrutura química dos componentes (celulose, hemicelulose e lignina) da
biomassa de origem.
Na Tabela 5.15 estão representados os grupos funcionais identificados no bioóleo. A presença de alcoóis, fenóis ou ácidos carboxílicos são indicados pela banda
correspondente ao estiramento de O-H entre 3600-3200 cm-1. A presença de alcanos é
verificada pelo estiramento de ligações C-H na região de 3300 a 2800 cm-1. Na região
compreendida entre aproximadamente 1850 e 1610 cm-1 representa o estiramento C=O
indicando a presença de grupos funcionais que possuem carbonila (cetonas, aldeídos,
ácidos carboxílicos e outros). Os alcenos apresentam as absorções de estiramento C=C
em torno de 1650 a 1500 cm-1 e, associado a essas bandas, aparecem outras na região de
1000 a 650 cm-1, as quais são devidas às deformações angulares fora do plano das
ligações = C-H (Barbosa, 2007). As bandas entre 1300 e 1000 cm-1 são decorrentes do
estiramento C-O de ácidos carboxílicos, fenóis, ésteres e éteres. A deformação C-H em
aromático mono-substituído é verificada na banda em 900 cm-1 e 650 cm-1.
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Tabela 5.15. Caracterização de constituintes do bio-óleo da fibra de coco por IVTF.

Faixa de

Faixa de

Grupos

absorção (cm-1)

absorção (cm-1)

característicos

*Literatura

do Bio-óleo

3600 – 3200

3300

O-H

Classe dos compostos

Fenol, álcool ou ácido
carboxílico

3300 - 2800

2900

C-H

Alcanos

1850 - 1610

1690

C=O

Cetonas, aldeídos,
ácidos carboxílicos

1650 - 1500

1490

C=C

Alcenos/Aromáticos

1300 - 1000

1210

C-O

Ácidos carboxílicos,
fenóis, ésteres e éteres

1000 - 650

1000

=C-H

Alcenos

900 - 650

750

C-H

Aromático monosubstituído

* (BARBOSA, 2007)
O espectro de infravermelho obtido para o bio-óleo comprovou a presença, já
verificada na cromatografia de CG-EM, de estrutura predominante fenólica com bandas
características de anéis aromáticos e grupos hidroxila, além da presença de grupos
carbonila correspondentes às cetonas e ésteres.

5.4.2 – Finos de carvão
5.4.2.1 – Análise Imediata
Os resultados da análise imediata dos finos de carvão obtidos da pirólise da fibra
do coco (Figura 15) são mostrados na Tabela 5.16. Os finos de carvão do Ensaio 5
apresentaram maior percentagem de umidade (7,2%), o que pode ser atribuído,
provavelmente ao maior tempo de armazenamento em comparação com as demais
amostras. Observando também alto percentual de voláteis nos finos de carvão indicando
condensação de parte do bio-óleo produzido devido a não uniformidade da distribuição
da temperatura no reator de cilindro rotativo. O Ensaio 1 obteve o melhor resultado,
visto que, segundo Martini (2009) quanto menor a quantidade de material volátil melhor
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será a qualidade do carvão como combustível. Alto teor de voláteis e baixos teores de
carbono fixo corresponde a carvão de queima rápida, o que não é desejável para
processos de obtenção de energia (Martins, 2007). O comportamento da variação da
percentagem de carbono fixo é o inverso da quantidade de material volátil. Observa-se
ainda que um aumento da temperatura de 500 °C (Ensaio 5) para 550 °C (Ensaio 4)
causa um aumento no valor do carbono fixo. Combustíveis com teores mais elevados de
carbono fixo são preferíveis, porque queimam mais lentamente. A quantidade de cinzas
nos finos de carvão está relacionada com os minerais (potássio, cálcio, fósforo, sódio
entre outros) presentes na adubação das plantações que aumentam esses teores.
Quantidades muito elevadas de cinzas exigem limpezas mais freqüentes dos
equipamentos ou tubulações e, além disso, podem provocar corrosão (Pereira, 2000).

Figura 5.15. Finos de carvão obtidos no processo de pirólise da fibra do coco.
Tabela 5.16. Análise Imediata dos finos de carvão obtidos.

Análise Imediata

Finos de carvão produzidos (%)
Ensaio 5

Ensaio 1

Ensaio 4

Umidade

7,2

4,4

5,5

Material Volátil

49,0

39,4

42,6

Cinza

6,0

7,9

6,4

Carbono Fixo

37,8

48,3

45,5
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5.4.2.2 – Poder calorífico superior - PCS
O poder calorífico dos finos de carvão relaciona-se negativamente com o seu
teor de umidade, pois a umidade proporciona menos energia devido ao consumo no
aquecimento e vaporização da água. Um comparativo entre os dados obtidos dos finos
de carvão nesse processo de pirólise é comparado com outros finos de carvão obtidos
em diferentes processos de pirólise, como também com o carvão vegetal e mineral
(Tabela 5.17).
Tabela 5.17. Comparativo do poder calorífico superior entre os carvões.

Finos de Carvão

Dados obtidos (MJ/Kg)

Literatura (MJ/Kg)

Ensaio 5

26,29

-

Ensaio 1

23,79

-

Ensaio 4

26,00

-

Bagaço de laranja¹

-

21,00

Serragem de eucalipto²

-

24,75

Carvão mineral³

-

29,38

Carvão vegetal4

-

27,74 - 34,28

¹Martini (2009), reator de leito fixo com temperatura de 450 °C e vazão de gás (N2) de 1 L/min.
²Martins (2007), reator de leito fixo com temperatura de 500 °C e vazão de gás (N2) de 0,3
L/min.
³ http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-carvao-mineral/carvao-mineral2.php
4
Pereira et al. (2000)

Os finos de carvão da fibra do coco produzidos demonstram ter valores
aproximados a de outras biomassas, produzidos em processos distintos. Os finos de
carvão do reator de cilindro rotativo mostra ter um poder calorífico superior maior que o
do bagaço de laranja, obtido em reator de leito fixo. Os experimentos relativos aos
Ensaios 5 e 4 apresentaram um PCS maior que o da serragem de eucalipto produzido
também em reator de leito fixo. Comparando com outros combustíveis sólidos, verificase que os conteúdos energéticos são semelhantes.
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5.4.2.3 – Análise Elementar
A composição química em porcentagem de carbono (C), hidrogênio (H) e
nitrogênio (N) dos finos de carvão provenientes da pirólise da fibra do coco são
mostradas na Tabela 5.18.
Tabela 5.18. Análise elementar dos finos de carvão.

Análise Elementar
Elementos

Valores %

C

62,26

H

3,33

N

0,83

S+O

33,58

Tsai; Lee; Chang (2006) realizaram a pirólise em reator de leito fixo com
temperatura de 500 °C e vazão de gás de arraste (N2) de 1000 cm³/min e obtiveram uma
composição elementar para os finos de carvão da fibra do coco: C (69,33 %), H (3,26
%), N (0,94 %) e O (15,29 %), valores próximos aos encontrados nesse trabalho. Os
valores encontrados para finos de carvão provenientes da pirólise de espigas de milho
em reator de leito fluidizado com temperatura de 500 °C Mullen et al. (2010)
encontraram uma composição elementar de: C (77,6 %), H (3,05 %), N (0,85 %), S
(0,02 %) e O (5,11 %).

5.4.2.4 - Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier - IVTF
Os compostos existentes nos finos de carvão provenientes da pirólise da fibra
de coco foram caracterizados por IVTF (Figura 5.16).
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Figura 5.16. Espectro IVTF dos finos de carvão da pirólise da fibra do coco.

A análise no infravermelho comprova estrutura constituída de hidrocarbonetos
com absorções características em regiões de baixas freqüências. A banda de maior
intensidade em torno de 3390 cm-1 refere-se ao estiramento da ligação C ≡ C expondo a
presença de alcinos terminais. Verifica-se ainda outra banda em 588 cm-1 referente à
deformação angular fora do plano da ligação ≡ C – H, encontrada também por Martins
et al. (2007). Em 2800 cm-1 temos estiramento de ligações de C-H. Existe a presença de
alcenos com absorção de estiramento C = C de aromáticos em 1610 cm-1,
provavelmente provenientes da estrutura química da lignina apresentada na Figura 2.5, e
associada a essa banda na região de 1100 cm-1 deformação angular fora do plano das
ligações = C – H, confirmada por Martins et al. (2007). A presença de grupos funcionais
é confirmada em 1270 cm-1 referente ao estiramento da ligação C – O, onde esse
estiramento compreende a presença de éteres, existentes nos componentes (celulose,
hemicelulose e lignina) da biomassa de origem (Figuras 2.4, 2.5 e 2.6).
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5.4.3 – Fase gasosa não condensável
5.4.3.1 – Análise por Cromatografia gasosa
Os dados obtidos por cromatografia em fase gasosa utilizando detectores do
tipo DIC e DCT para os produtos gasosos não condensáveis, oriundos do processo da
pirólise da fibra do coco no reator de cilindro rotativo, mostram o percentual médio da
composição dos produtos que foram detectados pela técnica de cromatografia, conforme
apresentadas na Tabela 5.19. Foram desconsiderados os valores de N2 e O2. As análises
foram feitas em triplicatas visando uma maior reprodutibilidade dos resultados.
Tabela 5.19. Percentual de gases não condensáveis gerados na pirólise da fibra do coco (Ensaio
1).

Constituintes

Média (%)

CO2

39,45

CO

30,64

H2

24,07

CH4

5,26

O – C2

0,58

Na Tabela 5.19, o constituinte O-C2 representa uma olefina com dupla ligação.
Observa-se na Tabela 5.19 que a maior produção de gases pirolíticos não
condensáveis foram CO2, CO e H2 e apenas pequenas quantidades de CH4 e O – C2.
Vale ressaltar que o CO e H2 podem ser utilizados na produção de gás de síntese. Esses
mesmos gases foram obtidos em pirólises realizadas por outros pesquisadores. Na
pirólise rápida de casca de arroz em um reator em leito fixo com temperatura de 420 °C
e vazão de gás de arraste (N2) de 0,5 L/min, foram encontrados na fase gasosa não
condensada os constituintes CO e CO2, e pequenas quantidades de H2, CH4, C2H4, C3H6
e C3H8 (Williams; Nugranas, 2000 apud Diniz, 2005). Por outro lado, a pirólise em leito
fixo de resíduos de pneus a temperaturas de 400 a 700 °C teve como principais
componentes da fração gasosa o H2, CO, CO2 e hidrocarbonetos como CH4, C2H4,
C2H6, C3H6, C4H8 e C4H6 (Berrueco et al., 2005).
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Segundo Diniz (2005), dependendo da biomassa e dos parâmetros utilizados,
na fase gasosa não condensável pode predominar CO, CO2, CH4, e, apenas pequenas
quantidades de H2 e hidrocarbonetos maiores.
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6. Conclusões e Sugestões
Os resultados deste trabalho mostraram que é possível contribuir para a redução
de resíduos que podem se tornar poluentes na natureza, utilizando-os como matériaprima no processo de pirólise.
Na análise elementar da biomassa fibra do coco utilizada para o processo de
pirólise, foi encontrado um teor de carbono da ordem de 44,18 % o que lhe dar uma boa
característica para ser transformada em biocombustíveis. O teor de cinzas (álcalis)
pequeno, da ordem de 1,76 % atribui à biomassa uma qualidade superior em relação a
outras utilizadas, tendo em vista problemas causados por esses elementos presentes no
bio-óleo quando das suas aplicações.
O estudo cinético da degradação térmica das fibras do coco em regime não
isotérmico desenvolvido pela Análise Termogravimétrica – ATG, na zona de
temperatura entre 440 – 570 oC, e taxa de aquecimento de 5 e 10 oC/min, permitiu
encontrar uma energia de ativação da reação na faixa de 130,88 – 70,05 KJ/mol. O
maior valor da energia de ativação deve-se provavelmente a uma possível influencia da
lignina presente na estrutura da biomassa retardando a degradação da celulose. Pode-se
imaginar a necessidade de em outros ensaios de pirólise, desenvolver um estudo de
fracionamento da biomassa para extração total ou parcial da lignina.
Pode-se também afirmar que o rendimento dos produtos obtidos da pirólise da
fibra do coco em reator de cilindro rotativo foi influenciado pelos parâmetros estudados
no processo: temperatura, vazão de gás de arraste e velocidade de centrifugação para
condensação dos vapores do bio-óleo. Diante dos resultados obtidos foi possível
constatar que o parâmetro que apresentou maior influência no rendimento em bio-óleo
foi a temperatura, seguido pela vazão do gás de arraste.
O melhor rendimento de bio-óleo (18,1%) foi obtido para a temperatura da
pirólise de 500 °C, vazão de gás de arraste de 100 cm³/min e velocidade de
centrifugação de 20 Hz. Nestas condições o rendimento em carvão foi de 21,7%, o de
gases não condensáveis de 37,6 % e perdas da ordem de 22,6 %.
O bio-óleo obtido no processo de pirólise da fibra do coco apresenta
características de um bio-óleo uma vez que suas propriedades físico-químicas bem
como a composição química se encontram dentro das especificações dos bio-óleos
obtidos na literatura com diferentes biomassas. No bio-óleo foi identificado pelas
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análises cromatográficas aproximadamente 29 produtos sendo o fenol o de maior
composição, seguido pelo sirigol, aceto vanilona e vinil guaicol.
Em relação às propriedades físicas do bio-óleo, o mesmo, nas condições ótimas
obtidas, apresenta baixa viscosidade o que pode torná-lo atrativo para determinadas
aplicações. Por outro lado, o seu poder calorífico superior foi inferior em relação aos
outros bio-óleos obtidos, porém, mesmo assim, não se pode descartar um provável uso
como aditivo em combustíveis líquidos. O espectro do IVTF para o bio-óleo, indica a
presença de compostos aromáticos e uma variedade de grupos funcionais, o que pode
reforçar suas características de um combustível ou aditivo.
Foi constatado que o tempo de armazenamento do bio-óleo influencia a sua
viscosidade, em razão da ocorrência de reações dos tipos polimerização, condensação e
reações secundárias das moléculas.
Os finos de carvão indicaram uma quantidade significativa de material volátil,
assim como o valor do poder calorífico superior foi apreciável quando comparado a
outros carvões obtidos por pirólise de biomassa vegetal e combustíveis sólidos de
origem fóssil. O espectro do IVTF dos finos de carvão mostra a presença de grupos
funcionais e de compostos aromáticos, assim como no bio-óleo originados da estrutura
química da lignina, celulose e hemicelulose existente na biomassa.
Maiores temperaturas promovem a formação de finos de carvão e provavelmente
favoreçam tambám os produtos gasosos. A fração gasosa demonstrou ter como
principais componentes o CO, CO2 e H2 que podem ser utilizados para fornecer energia
ao próprio processo de pirólise.
Para uma continuidade do presente trabalho sugere-se:
1- No estudo cinético desenvolvido por Análise Termogravimétrica, empregar
taxas de aquecimento superiores a 15 oC/min (desde que o equipamento
permita), a fim de se obter no mínimo três pontos para uma melhor estimativa da
energia de ativação e reduzir o tempo de aquecimento no período do regime não
isotérmico;
2- Eliminar a alimentação secundária da biomassa e alimentá-la diretamente no
reator;
3- Utilizar um sistema de aquecimento do reator que contenha pelo menos 03 zonas
de aquecimento redistribuindo o perfil de temperatura uniforme ao longo do
reator;
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4- Isolar e aquecer o sistema de separadores de finos de carvão para que seja
mantida a mesma temperatura de saída dos vapores do reator;
5- Desde que sejam realizadas as modificações necessárias visando minimizar
problemas de entupimento desde alimentação da biomassa após certo tempo de
reação, recomenda-se estudar o processo de pirólise das fibras de coco
estendendo-se o tempo de reação em período superior a 30 min de reação;
6- Estudar a influencia ou ampliar a faixa de outros parâmetros na reação de
pirólise:
a. Rotação do sistema de centrifugação para condensação dos vapores de
bio-óleo;
b. Velocidade de rotação do reator de cilindro rotativo com valores
superiores a 33,7 rpm;
c. Vazão volumétrica do gás de arraste;
d. Tamanho de partículas da biomassa;
7- Desenvolver o processo de pirólise com acionamento do sistema de
bombeamento de água do reservatório de extrato ácido o que poderá reduzir ou
controlar a viscosidade do bio-óleo obtido;
8- Melhorar e aperfeiçoar o sistema de condensação secundária dos vapores
pirolíticos tendo em vista a condensação parcial promovida pelo atual sistema de
centrifugação;
9- Analisar on-line os gases não condensáveis oriundos do processo da pirólise;
10- Desenvolver uma metodologia de fracionamento e análise do bio-óleo para fins
de injeções nos cromatógrafos;
11- Estudar o melhor tipo de regime em função da velocidade de rotação a ser
adotado no reator de cilindro rotativo e averiguar a influencia deste no
rendimento do bio-óleo obtido a partir da reação de pirólise;
12- Avaliar através de um estudo com traçadores sólidos o tempo de residência de
vapores produzidos na unidade nas mesmas condições do processo de pirólise;
13- Desde que seja possível ampliar o tempo de reação, sugere-se quantificar a
massa de bio-óleo, finos de carvão e fase gasosa não condensável no tempo, a
fim de desenvolver um modelo cinético macroscópico.
14- Realizar um balanço energético e uma avaliação termo-econômica do processo.
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Anexo
Procedimentos de análise
FDA / FDN
(ANKOM)
REAGENTES
Água destilada
PROCEDIMENTO
1. Deve-se confeccionar um saco de TNT, e identificá-lo.
2. Colocar na estufa a 105°C por 20 a 30 min.
3. Após retirar o saco da estufa deve ser colocado em um dessecador, por 30 min.
4. Passado o tempo deve se pesar a tara do saco e anotar na tabela.
5.

Na balança deve se pesar + 0,550g ASA (0,450 a 0,550) da amostra e colocar no
saco de FDN.

6.

O saco será selado e levado para o ANKOM.

7.

Em seguida deve ser colocada a solução de FDN, ate cobrir as amostras
(ATENÇÃO: VERIFIQUE SE A MÁQUINA ESTÁ FECHADA).

8.

Deve se ligar à máquina, apertar o botão de agitar e em seguida o de esquentar.

9.

Observar quando a temperatura alcançar os 100°C e marcar 1hora.

10. Decorrido este tempo deve recolher a solução (caso seja a primeira vez
utilizada).
11. É necessário lavar as amostras, com 3 banhos de água destilada fervida (a
lavagem é realizada por 5 min, só com a agitação ligada).
12. Depois de lavar as amostras, elas são levadas para a estufa e deverão ficar por 3
a 4 horas a 105°C, caso não seja aberta a estufa.
13. Em seguida os sacos são colocadas em um dessecador por 30 min e depois
pesadas.
CÁLCULOS:
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Procedimentos de análise
LIGNINA
Determinação de Lignina pelo método de ―KLASON‖
REAGENTES
Água destilada
Acetona
Solução Klason
PROCEDIMENTO
1. Fazer o FDA.
2. Após o FDA, colocar os sacos de TNT na estufa de 2 à 3 horas.
3. Saindo da estufa colocar de molho na solução de Klason (Ácido Sulfúrico a
72%) numa temperatura de 15°C por 3 horas.
4. A cada hora mexer a solução.
5. Desprezar a solução de Klason e retira os sacos de TNT.
6. Lavar os sacos 3 vezes com Água destilada.
7. Colocar os sacos de molho na Acetona por 2 a 3 minutos.
8. Após tirar do molho na acetona, colocá-los em uma bandeja para secar a acetona.
ATENÇÃO: Secar a acetona antes de ir a estufa, pois é inflamável.
9. Colocar os sacos na estufa de 2 a 3 horas.
10. Retira da estufa e deixar meia hora no dissecador e após isso pesa os sacos, por
balanço de massa encontra-se o percentual de lignina.

