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RESUMO 

A pirólise rápida da biomassa lignocelulósica é um processo de conversão 

termoquímica para produção de energia que vem se tornando muito atratativo devido ao 

aproveitamento energético de seus produtos: gás (CO, CO2, H2, CH4, etc), líquido (bio-óleo) e 

carvão vegetal. O bio-óleo é o principal produto da pirólise rápida, sendo a sua composição e 

características finais intrinsecamente relacionadas à qualidade da biomassa (eliminação de 

cinzas, teor de umidade, teor de celulose, hemicelulose e lignina) bem como à eficiência da 

remoção dos compostos oxigenados que causam características indesejáveis como aumento da 

viscosidade, instabilidade, corrosividade e baixo poder calorífico. Os compostos oxigenados 

são originados no processo de pirólise convencional da biomassa onde o uso de catalisadores 

sólidos, em geral, permite a minimização destes produtos melhorando a qualidade do produto 

final, o bio-óleo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os produtos da pirólise 

catalítica do capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) utilizando catalisadores sólidos, 

óxidos a base de tungstênio, suportados ou não em materiais mesoporosos do tipo MCM-41, 

derivados da sílica da casca do arroz, visando à redução de compostos oxigenados produzidos 

na pirólise. O tratamento da biomasssa através da lavagem com água aquecida (CEL) ou 

lavagem com solução ácida (CELix), bem como a aplicação de catalisadores a base de 

tungstênio nos vapores provenientes do processo de pirólise, teve a finalidade de melhorar a 

qualidade dos produtos da pirólise. A pirólise convencional e catalítica da biomassa foram 

realizadas em um micro pirolisador, Py-5200, acoplado ao GC/MS. Os catalisadores 

sintetizados foram caracterizados por Difração de raios X, Espectroscopia na região do 

infravermelho, Fluorescência de Raios X, Redução por Temperatura Programada e Análise 

termogravimétrica. Estudos cinéticos aplicando o modelo de Flynn Wall foram realizados 

com a finalidade de avaliar a energia de ativação aparente da decomposição térmica da 

holoceluloce nas amostras de capim elefante (CE, CEL e CELix). Os resultados mostraram a 
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eficiência do processo de tratamento, reduzindo o teor de cinzas, como também foi observada 

a diminuição na energia de ativação aparente dessas amostras. O processo de pirólise 

catalítica converteu a maioria dos produtos oxigenados do CE em aromáticos como benzeno, 

tolueno, etilbenzeno, etc. 

Palavras-chaves: Biomassa, Capim Elefante, Pirólise catalítica, MCM-41, óxidos metálicos. 
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ABSTRACT 

The fast pyrolysis of lignocellulosic biomass is a thermochemical conversion process for 

production energy which have been very atratactive due to energetic use of its products: gas 

(CO, CO2, H2, CH4, etc.), liquid (bio-oil) and charcoal. The bio-oil is the main product of fast 

pyrolysis, and its final composition and characteristics is intrinsically related to quality of 

biomass (ash disposal, moisture, content of cellulose, hemicellulose and lignin) and efficiency 

removal of oxygen compounds that cause undesirable features such as increased viscosity, 

instability, corrosiveness and low calorific value. The oxygenates are originated in the 

conventional process of biomass pyrolysis, where the use of solid catalysts allows 

minimization of these products by improving the bio-oil quality. The present study aims to 

evaluate the products of catalytic pyrolysis of elephant grass (Pennisetum purpureum Schum) 

using solid catalysts as tungsten oxides, supported or not in mesoporous materials like MCM-

41, derived silica from rice husk ash, aimed to reduce oxygenates produced in pyrolysis. The 

biomasss treatment by washing with heated water (CEL) or washing with acid solution 

(CELix) and application of tungsten catalysts on vapors from the pyrolysis process was 

designed to improve the pyrolysis products quality. Conventional and catalytic pyrolysis of 

biomass was performed in a micro-pyrolyzer, Py-5200, coupled to GC/MS. The synthesized 

catalysts were characterized by X ray diffraction, infrared spectroscopy, X ray fluorescence, 

temperature programmed reduction and thermogravimetric analysis. Kinetic studies applying 

the Flynn and Wall model were performed in order to evaluate the apparent activation energy 

of holoceluloce thermal decomposition on samples elephant grass (CE, CEL and CELix). The 

results show the effectiveness of the treatment process, reducing the ash content, and were 

also observed decrease in the apparent activation energy of these samples. The catalytic 

pyrolysis process converted most of the oxygenate componds in aromatics such as benzene, 

toluene, ethylbenzene, etc. 

Keywords: Biomass, Elephant grass, catalytic pyrolysis, MCM-41, metal oxides.
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“No meio de qualquer dificuldade  

encontra-se a oportunidade” 
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1. Introdução 

 

 

O Brasil é o quinto maior investidor em energias renováveis do mundo, apresentando 

investimento em 2010 em torno de US$ 7 bilhões. Os dados foram publicados pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) e mostram que, pela primeira vez na história, investimentos 

mundiais em inovação tecnológica em energias alternativas superaram os investimentos em 

tecnologia para a geração de energia usando combustível fóssil. O levantamento mostra ainda 

que parte substancial da expansão dessas fontes de energia está ocorrendo justamente em 

mercados emergentes. 

Segundo a ONU, o investimento em fontes alternativas de energia será a única solução 

para responder ao desafio de abastecer uma população cada vez maior, com demandas cada 

vez maiores por energia e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de CO2. Atualmente, 1,4 

bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade e os cálculos mostram que o mundo terá 

de dobrar a produção de energia até 2030. 

Atualmente, a maioria dos países, sejam eles desenvolvidos ou não, promovem ações 

para que as energias alternativas renováveis façam parte de suas matrizes energéticas. A 

biomassa, como fonte de energia, fornece um terço da energia dos países em 

desenvolvimento, com uma variação de cerca de 90% em países como a Uganda, Ruanda e 

Tanzânia, 45% na Índia, 30% na China, de 20 a 26% no Brasil, e de 10 a 15% no México e na 

África do Sul. Estes percentuais variam muito pouco à medida que esses países consomem 

mais combustíveis fósseis comerciais (Goméz et al, 2002).  

O Brasil tem 851 milhões de hectares de terra e utiliza somente cerca de 60 milhões 

destes (7,5%) para cultivos agrícolas. Condições para instalar projetos de geração 

descentralizados, baseados em biomassa, para atendimento à populações dispersas não faltam. 

Os recursos necessários para isso - terra e mão de obra - são abundantes e subutilizados. No 

entanto, é reduzido o número de casos de sucesso no seu emprego para a produção de 

eletricidade, se comparado com as potencialidades do país. 

Entre os benefícios do uso da biomassa lignocelulósica pode-se destacar: o melhor 

manejo da terra, a geração de empregos, o uso de áreas agrícolas excedentes nos países 

industrializados, o fornecimento de vetores energéticos modernos utilizando uma fonte 
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renovável, a redução dos níveis de emissão de CO
2
 e o aproveitamento dos resíduos agrícolas 

gerados. 

A biomassa pode ser convertida em combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, que 

serão usados para gerar eletricidade, fornecer calor ou como outras fontes de energia. Esse 

aproveitamento energético pode ser feito através da combustão direta ou através de processos 

termoquímicos, bioquímicos e mecânicos. 

Dentre os processos de conversão termoquímicos, o interesse pelo desenvolvimento da 

tecnologia de pirólise e, especialmente, a pirólise rápida de biomassa para a obtenção de 

líquidos, cresce a ritmo acelerado na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos. 

Aproximadamente 12 milhões de dólares por ano são investidos pela Comunidade Européia 

em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia e demonstrações na área de pirólise rápida 

(Bridgwater e Peacocke, 1995).  

A pirólise rápida da biomassa lignocelulósica é um processo de conversão 

termoquímica para produção de energia que vem se tornando muito atratativo devido ao 

aproveitamento energético de seus produtos: gás (CO, CO2, H2, CH4, etc), líquido (bio-óleo) e 

carvão vegetal. 

O estudo e desenvolvimento desta tecnologia, no caso específico do Brasil e outros 

países menos desenvolvidos, permitirá gerar as condições necessárias para produzir, além de 

bio-óleo e gás combustível, o carvão vegetal, a partir de insumos de baixo preço de 

comercialização, mas que apresentam elevados índices de produção de matéria seca/ha/ano. O 

carvão vegetal pode ser utilizado como insumo energético nos setores doméstico e industrial e  

como fonte de carbono e combustível na redução do minério de ferro e na produção de aço, 

além do seu uso no próprio processo de pirólise rápida para manter o regime térmico no 

reator. 

O bio-óleo é o principal produto originado na pirólise rápida de materiais 

lignocelulósicos, conhecido também como óleo de pirólise, alcatrão pirolítico, alcatrão 

pirolenhoso, etc. O bio-óleo é uma mistura complexa de compostos oxigenados com uma 

quantidade significativa de água, originada da umidade da biomassa e das reações ocorridas 

durante a pirólise, podendo conter ainda pequenas partículas de carvão e metais alcalinos 

dissolvidos oriundos das cinzas. A sua composição depende do tipo de biomassa, das 

condições de processo, do equipamento e da eficiência na separação do carvão e na 

condensação.  
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 O bio-óleo possui características incompatíveis com os combustíveis derivados do 

petróleo, como alta viscosidade, elevado índice de corrosividade, baixo poder calorífico e 

incompleta volatilidade, características estas, atribuídas à instabilidade química devido ao alto 

teor de compostos oxigenados presentes na biomassa (French e Czernik, 2010). Entretanto, 

alguns métodos de melhoramento (upgranding) podem ser aplicados no processo de pirólise 

para reduzir esses compostos, ou no tratamento do bio-óleo, com objetivo de melhorar a sua 

qualidade para aplicação como combustível ou como fonte de produtos químicos (fenol, 

benzeno, tolueno, etc.).  

Nos últimos anos, a pirólise catalítica vem sendo bastante aplicada para melhorar a 

qualidade do bio-óleo, com o objetivo de adequá-lo ao transporte e demais métodos de 

processamento e refino. Geralmente, quando se utiliza um sólido catalítico como catalisador 

primário (misturado à biomassa) ou secundário (leito catalítico isolado), o que ocorre 

efetivamente é a pirólise da biomassa seguida da conversão dos vapores pelo catalisador. 

Partindo do exposto, este trabalho enfoca, a produção de catalisadores para o processo de 

pirólise rápida catalítica da biomassa, visando a minimização de produtos oxigenados, bem 

como inicia um ciclo de estudos na área de energia renovável na UFRN, que poderá subsidiar 

plantas produtoras de bio-óleo em escala semi-industrial. 
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1.1– Objetivos 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar os produtos da pirólise 

convencional da biomassa capim elefante (Pennisetum purpureum Schum), após tratamento 

para remoção das cinzas e outros contaminantes, e uso de catalisadores (óxidos e 

mesoporosos) para a remoção de compostos oxigenados dos produtos da pirólise da biomassa, 

promovendo a qualidade do bio-óleo.  

 

 

1.1.1 - Objetivos específicos: 

 

 

 Tratamento do capim elefante para redução do teor de cinzas; 

 Caracterização da biomassa quanto a análise elementar, análise imediata, poder 

calorífico, densidade aparente, análise termogravimétrica, para estudo do seu potencial 

energético; 

  Estudo cinético pelo método proposto por Flynn e Wall para avaliação da energia de 

ativação aparente envolvida na decomposição térmica das biomassas natural e tratada; 

 Pirólise convencional da biomassa e acompanhamento dos produtos por GC/MS; 

 Síntese e caracterização dos catalisadores a base de tungstênio suportados em 

materiais derivados da cinza da casca do arroz e α alumina; 

 Pirólise catalítica da biomassa natural e avaliação dos produtos formados; 

 Variação da temperatura do leito catalítico para observar a influência nos produtos da 

pirólise. 
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2. Aspectos teóricos fundamentais 

 

 

A demanda de energia crescerá continuamente no século XXI à medida que os países 

buscam melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Esta demanda será atendida por uma 

matriz energética global constituida de fontes alternativas de energia, mais específicamente 

energias renováveis, que substituirão o uso de combustíveis fósseis, tornando a distribuição 

energética mais balanceada. A Figura 2.1 mostra a distribuição energética das fontes 

renováveis e finitas de energia, e o consumo de energia no mundo até o ano de 2050. Verifica-

se que o potencial da energia solar é muito grande frente aos demais tipos de energias 

renováveis.  

 

 

 

Fonte: Perez & Perez, 2009ª 

 

Figura 2.1. Recursos energéticos e energias renováveis, fósseis e combustível à base de 

urânio usados no mundo (Perez e Perez., 2009). 

 

 

http://johnbrianshannon.com/green-energy/planetary-energy-graphic-energy-resources-renewables-fossil-fuel-uranium/
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A energia renovável é originária de fontes naturais que possuem a capacidade de 

regeneração. Como exemplos de energia renovável podemos citar: energia solar, energia 

eólica, energia hidráulica, biomassa, geotérmica e das marés. Ao contrário dos combustíveis 

não-renováveis (de origem fóssil), as fontes de energias renováveis, no geral, causam menor 

impacto ao meio ambiente. Portanto, são excelentes alternativas ao sistema energético 

tradicional, principalmente, numa situação de luta contra a poluição atmosférica, o 

aquecimento global e consequente sustentabilidade. 

A imensa superfície do território brasileiro, bem como o clima tropical, oferecem 

excelentes condições para produção e uso energético da biomassa no Brasil. Uma das 

principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência reduzida, seu aproveitamento 

pode ser feito diretamente, por intermédio da combustão em fornos, caldeiras, etc, ou pode ser 

submetido à tecnologias de conversão para melhor aproveitamento energético (gaseificação, 

pirólise etc.).  

 

 

2.1- Biomassa 

 

 

Biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria orgânica (de origem animal 

ou vegetal) que pode ser utilizada na produção de energia. A biomassa vegetal é uma forma 

indireta de uso da energia solar, que é convertida em energia química através da fotossíntese, 

base dos processos biológicos de todos os seres vivos. Embora grande parte do planeta esteja 

desprovida de florestas, a quantidade de biomassa existente na terra é da ordem de dois 

trilhões de toneladas; o que significa cerca de 400 toneladas per capita. Em termos 

energéticos, isso corresponde a mais ou menos 3.000 EJ por ano, ou seja, oito vezes o 

consumo mundial de energia primária (da ordem de 400 EJ por ano) (Ramage; Scurlock, 

1996). 

A biomassa pode ser obtida de vegetais não-lenhosos, vegetais lenhosos, como é o 

caso da madeira e seus resíduos, resíduos orgânicos (agrícolas, urbanos e industriais) e 

biofluídos, como os óleos vegetais. A Figura 2.2 apresenta o fluxograma com as principais 

fontes de biomassa. 
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Figura 2.2. Fontes de biomassa. 

 

 

A biomassa lignocelulósica é uma mistura complexa de polímeros naturais de 

carboidratos conhecidos como celulose, hemicelulose, lignina e pequenas quantidades de 

outras sustâncias, como extrativos e cinzas, os quais estão contidos na parede celular dos 

vegetais (Cortez et al., 2008). A sua constituição depende do tipo de vegetal, que converte o 

dióxido de carbono (CO2) e água (H2O) em carboidratos (açucares) e oxigênio utilizando a 

energia solar, através da reação de fotossíntese (Reação 2.1). Os açúcares são armazenados na 

forma de polímero (polissacarídeos) como a celulose ou hemicelulose, que constituem cerca 

de 75% da biomassa (Huber et al., 2006). 

 

                                                         clorofila 

nCO2 + nH2O + luz (energia solar)                  (CH2O)n + nO2                                             (2.1) 

 

A celulose, o principal componente presente na biomassa lignocelulósica (40-80%), 

é formado por unidades de D-glicopiranose unidas linearmente por ligações glicosídicas      

β,1   4, resultando em um polímero de alto peso molecular. As cadeias poliméricas de celulose 

agrupam-se formando microfibra que, por sua vez, conformam zonas cristalinas e amorfas. 

Como a cadeia é formada pela perda de água entre as moléculas de glicose, as unidades 

estruturais chamam-se anidroglicose e estão unidas entre si através dessas ligações 
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glicosídicas β,1  4. O grau de polimerização é de cerca de 10000 na madeira e 15000 no 

algodão (Huber et al., 2006). A Figura 2.3 representa a macromolécula de celulose. 
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Figura 2.3. Macromolécula de celulose. 

 

Devido ao grande número de ligações de hidrogênio, existe uma forte interação entre 

os componentes das moléculas de celulose, possibilitando alto grau de ordenamento destas 

moléculas formando fibrilas, que se associam originando a estrutura cristalina da celulose. 

Esta estrutura altamente ordenada impossibilita a solubilização em água e permite que esse 

componente se arranje compactamente nas paredes celulares. 

A hemicelulose é o segundo componente em maior quantidade (15-40%) na 

biomassa lignocelulósica. É um polímero amorfo composto de açucares 

(heteropolissacarídeos) com cinco átomos de carbono (pentoses), xilose e arabinose, e seis 

átomos de carbono, a galactose, glicose e manose, e ácido glicurônico (Figura 2.4). A 

hemicelulose possui menor peso molecular e menor grau de polimerização que a celulose, 

sendo facilmente hidrolisável em meio ácido. A hemicelulose junta com a celulose é chamada 

de holocelulose (Huber et al., 2006; Mohan et al., 2006 apud Almeida, 2008). 

 

           

 

 

Figura 2.4. Constituintes da hemicelulose (Adaptado de Mohan et al., 2006 apud Almeida, 

2008). 

α-D- Xilopirnose (b) α-D- Glucopiranose (c) Ácido Glucorônico 
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A lignina é o terceiro componente em maior proporção (10-30 %). Possui natureza 

química distinta dos carboidratos, sendo caracterizada por uma estrutura poliaromática. A 

lignina é uma substância polifenólica de estrutura tridimensional altamente ramificada 

constituída de uma variedade de unidades de fenil-propano substituídas com hidroxilas ou 

radicais metoxi. Essas unidades de fenil-propano monoméricas exibem a estrutura do cumaril, 

coniferil (guaiacil) e sinapílico (siringil), como mostrado na Figura 2.5. A lignina funciona 

como um ligante para aglomeração da celulose e hemicelulose protegendo contra a destruição 

dos micróbios e microorganismos das fibras da celulose (Huber et al., 2006; Mohan et al., 

2006 apud Almeida, 2008). Devido ao alto teor de carbono e a estabilidade dos anéis 

aromáticos a lignina é termicamente mais estável que a celulose e hemicelulose, sendo os 

produtos de sua conversão térmica, basicamente, o carvão e aromáticos. 

 

 

 

 

Figura 2.5. Constituintes da lignina (Adaptado de Mohan et al. 2006 apud Almeida, 2008). 

 

 

Os extrativos são compostos que podem ser extraídos usando solventes polares 

(água, álcoois) ou apolares (tolueno, hexano). Exemplos de compostos extrativos: os terpenos, 

alcalóides, ácidos graxos, açucares, óleos essenciais, etc(Mohan et al., 2006 apud Almeida 

2008). O teor dos extrativos está entre 2 a 5% em massa, dependendo da biomassa. 
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A biomassa também apresenta compostos inorgânicos que aparecem na forma de 

cinzas após a pirólise. Seu teor é desprezível em madeiras (0,3 a 1% p/p), contudo, pode ser 

maior em resíduos como no bagaço de cana (3% p/p) ou significativamente elevado como na 

palha de arroz (23% p/p). Os principais elementos encontrados nas cinzas são: Si, Ca, K, Fe, 

P, Al, Na e Mg (Rocha, 1977). 

A composição química da biomassa apresenta papel muito importante na distribuição 

dos produtos nos processos de conversão térmica. Cada material exibe uma característica 

particular quando é pirolisado devido à proporção dos componentes que os constituem. 

Estudos relacionados com a influência dos componentes da biomassa no processo de pirólise 

evidenciam que as cinzas, assim como os extrativos, inibem a formação de determinados 

compostos durante a decomposição térmica (Gómez, 2002). A Tabela 2.1 apresenta a 

composição média de diferentes biomassas. 

 

 

Tabela 2.1. Composição média de diferentes biomassas. 

 

BIOMASSA HEMICELULOSE 

(%) 

CELULOSE 

(%) 

LIGNINA 

(%) 

 

CINZAS 

(%) 

Fibra de coco 25,89 47,74 17,78 0,88 

Bagaço de cana-de-

açúcar 

22,64 41,3 18,26 2,88 

Palha da cana-de-açúcar 32 6 41,4 22,82 11,7 

Casca do arroz 24,32 31,29 14,30 23,46 

Madeira 23,98 39,75 24,68 0,86 

Resíduo de algodão 15,96 77,79 0 5,36 

Casca de milho 26,94 33,28 13,97 18,10 

Palha de trigo 28,9 30,52 16,38 11,19 

FONTE: Gómez, 2002. 

 

 

A biomassa capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) é uma espécie nativa da 

África que possui altas taxas de crescimento, chegando a  40 toneladas de biomassa seca por 

hectare por ano (Woodard & Prine, 1993). Há mais de um século, foi introduzida na América 
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do Sul e Austrália como forragem para o gado. O capim elefante exige poucos nutrientes para 

o seu crescimento e pode ser colhido até quatro vezes por ano (Osava, 2007). É uma gramínea 

perene de fácil cultivo, adaptada a diferentes tipos de solos e bem difundida em todas as 

regiões do Brasil. Estas característias tornam esta biomassa uma das mais prospectivas 

culturas para o uso de energia. 

 

 

2.2 - Processos de conversão de biomassa 

 

 

A biomassa pode ser convertida a combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos que 

serão usados para gerar eletricidade, fornecer calor ou como outras fontes de energia. Esse 

aproveitamento energético pode ser feito através da combustão direta da biomassa, ou por 

meio de processos termoquímicos, bioquímicos e mecânicos. A Figura 2.6 apresenta os 

principais processos de conversão da biomassa em energéticos. 

 

 

 

Figura 2.6. Diagrama esquemático dos principais processos de conversão energética da 

biomassa. 
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Esses processos são desenvolvidos sob determinadas condições de temperatura e 

pressão, tendo como finalidade converter a biomassa original em formas mais convenientes de 

portadores de energia, na obtenção de gás de síntese (CO, H2), bio-óleo e metanol entre outros 

(Gómez, 2002). 

Dentre os processos bioquímicos temos a fermentação, para converter o açúcar em 

etanol e a digestão anaeróbica para produção de biogás.  

Os processos mecânicos não são exatamente um processo de conversão, uma vez que 

eles não alteram o estado físico da biomassa. Exemplos de processos mecânicos são: a 

compactação de resíduos na forma de peletes, moagem ou picagem de palha, extração 

mecânica do óleo em filtro prensa (Bridgwater, 2006 apud Almeida 2008). 

Existem quatro métodos de conversão termoquímica da biomassa:  pirólise,  

liquefação, gaseificação e combustão. A Figura 2.7 mostra os principais processos de 

conversão da biomassa, seus respectivos produtos e possíveis aplicações. 

 

 

 

 

Figura 2.7. Processos de conversão de biomassa, produtos e aplicações (Adaptado de 

Bridgwater, 2006 apud Almeida, 2008). 
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Liquefação: a liquefação direta da biomassa é um tipo de hidrogenação onde a 

matéria orgânica é misturada com um solvente, na presença ou não de um catalisador, a alta 

pressão (50-200 atm) e temperatura moderada (250-450 °C), produzindo um líquido. O bio-

óleo obtido da liquefação possui menor teor de oxigênio que o bio-óleo proveniente da 

pirólise, entretanto possui maior viscosidade. 

Gaseificação: é o processo em que a biomassa sólida é convertida em um gás por 

meio da oxidação parcial a elevada temperatura. A gaseificação da biomassa compreende as 

seguintes etapas sequenciais: secagem para evaporação da umidade; pirólise com obtenção de 

gases, bio-óleo e carvão; oxidação parcial do carvão, bio-óleo e gases produzidos na pirólise. 

A gaseificação com ar produz um gás com baixo poder calorífico (5 MJ/m
3
) devido a diluição 

com o nitrogênio. Já a gaseificação com oxigênio puro ou vapor produz um gás com médio 

poder calorífico (10-12 MJ/m
3 
e 15-20 MJ/m

3
, respectivamente) (Almeida, 2008).  

Combustão: é a transformação da energia química dos combustíveis em calor, por 

meio de reações dos elementos constituintes com o oxigênio fornecido. Para fins energéticos, 

a combustão direta é aplicada para gerar vapor em caldeiras, movimentar turbinas, fornos etc. 

O processo de combustão ainda é ineficiente para geração de energia elétrica, e alguns 

inconvenientes, como geração de CO2 devido à queima da biomassa, precisam ser 

melhorados. No Brasil, duas aplicações de combustão são bastante difundidas: o carvão 

vegetal utilizado em usinas siderúrgicas como termo-redutor e o bagaço da cana-de-açúcar 

queimado nas caldeiras das usinas. 

Pirólise: é um processo no qual a biomassa é aquecida a temperaturas relativamente 

baixas (entre 500-800°C) em atmosfera não oxidante, originando um resíduo sólido rico em 

carbono (carvão) e uma fração volátil composta de gases (CO, CO2, H2, CH4, C2H6) e vapores 

orgânicos que após condensados originam um líquido, o bio-óleo. As proporções desses 

produtos dependem do método de pirólise empregado, dos parâmetros do processo e das 

características do material a ser pirolisado. Os rendimentos e a qualidade dos produtos são 

influenciados pelas condições operacionais e o tipo de biomassa.  

A pirólise recebe diferentes denominações dependendo das condições utilizadas. Na 

pirólise lenta, ou carbonização, são empregadas baixas temperaturas (~400 °C) e longos 

tempos de residência, favorecendo a produção de carvão vegetal. Altas temperaturas e longos 

tempos de residência favorecem a formação de gases. Temperaturas moderadas e baixo tempo 

de residência dos gases favorecem a produção de líquidos (bio-óleo). A Tabela 2.2 apresenta a 
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distribuição dos produtos obtidos a partir das variações das condições dos processos de 

pirólise. 

 

 

Tabela 2.2. Percentual dos produtos típicos obtidos por diferentes modos de pirólise da 

madeira (adaptado de Bridgwater, 2012). 

 

PIRÓLISE CONDIÇÕES LÍQUIDO SÓLIDO GÁS 

Rápida ~500 °C, curto tempo de 

residência ~1s 

75% 12%  13% 

Intermediária ~500 °C, tempo de 

residência ~10-30s 

50% 25% 25% 

Carbonização ~400 °C, longo tempo de 

residência ~dias 

30% 35% 35% 

Gaseificação ~750-900°C 5% 10% 85% 

Torrefação ~290°C, tempo de 

residência~10-60 min 

0% 80% 20% 

 

 

Atualmente, pesquisas têm sido desenvolvidas com a finalidade de estabelecer as 

condições que favorecem o máximo rendimento de determinados produtos, assim como as 

características físico-químicas dos mesmos, levando em conta a possibilidade de sua 

aplicação. A Figura 2.8 mostra os diferentes processos de conversão termoquímica, seus 

respectivos produtos primários, que submetidos a processos posteriores podem ser 

convertidos nos produtos secundários, de grande valor comercial, como gasolina, diesel, 

eletricidade e produtos químicos diversos (Gómez, 2002). 
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Figura 2.8. produtos da conversão térmica da biomassa (Adaptado de Bridgwater, 2012). 

 

 

2.2.1 - Pirólise rápida de biomassa 

 

 

A pirólise rápida de biomassa para produção de líquidos é uma rota de grande 

interesse uma vez que o líquido pode ser transportado, convertido a produtos químicos ou 

utilizado como portador de energia.  

Os portadores de energia a partir da biomassa apresentam maior densidade 

energética, o qual acarreta múltiplas vatagens como redução do custo do transporte, e a 

melhora das características de combustão, possibilitando sua utilização em motores de 

combustão interna (Gómez, 2002). 

Os principais requisitos do processo de pirólise rápida são: 

 

 Altas taxas de aquecimento e de transferência de calor, requerendo uma biomassa com 

pequena granulometria; 

 Temperatura de reação controlada entre 500 à 600°C; 
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 Baixo tempo de residência dos vapores (~ 2s); 

 Condesação rápida dos vapores; 

 Tipo de atmosfera (N2, He). 

 

O processo de pirólise rápida compreende uma etapa de secagem da biomassa, 

tipicamente para menos de 10% de umidade, para minimizar a quantidade de água no produto 

líquido; moagem, para obtenção do tamanho de partículas suficientemente pequeno (em torno 

de 2 mm para leito fluidizado), com o objetivo de facilitar a difusão de calor na reação de 

pirólise; separação do carvão dos gases e vapores; condensação rápida dos vapores e coleta do 

bio-óleo. (Bridgwater, 2012). 

Várias formas de biomassa podem ser utilizadas no processo de pirólise rápida, como 

resíduos urbanos, industriais, resíduos agrícolas como cascas de vegetais, caroços de frutas, 

etc. Em todos os casos, o processo comercial compreende três principais estágios para a 

conversão da biomassa em energia (Bridgwater, 2012): 

 

 Recepção da biomassa: estocagem, manipulação,preparação e pré-tratamento; 

 Conversão da biomassa sólida, através da pirólise rápida, a uma forma mais útil de 

energia, sob a forma líquida, conhecida como bio-óleo; 

 Conversão do produto líquido primário através de processamento, refino ou clean-up, 

para um produto vendável como eletricidade, calor, biocombustiveis e/ou produtos 

químicos. 

 

A pirólise de materiais lignocelulósicos, em particular, é um processo complexo do 

ponto de vista cinético, no qual influenciam tanto as condições da reação como a natureza do 

substrato. Essa complexidade está condicionada por fatores tais como:  

 

 Os materiais lignocelulósicos são constituídos de diversos compostos (hemicelulose, 

celulose, lignina e extrativos, entre outros), em que cada componente é uma 

macromolécula ou um conjunto de moléculas que se degradam de maneira muito 

complexa;  

 Os produtos são resultantes de múltiplas reações paralelas, consecutivas e 

competitivas;  

 Os produtos da degradação reagem entre si por meio de reações secundárias. 
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Alguns autores concordam que as reações primárias de pirólise destes materiais são as 

correspondentes à pirólise de seus componentes individuais, os quais devem reagir de modo 

independente. Entretanto, a distribuição final dos produtos é determinada, na maioria das 

vezes, pelas reações secundárias entre os produtos primários, que ocorrem tanto dentro da 

matriz da biomassa como na fase gasosa.  

O número de reações que ocorrem simultaneamente no processo de pirólise mais 

simples é tão grande que é praticamente impossível desenvolver um modelo cinético que 

considere todas estas reações. Desta forma, a pirólise é usualmente estudada em termos de 

modelos de pseudomecanismos. Nesses modelos, os produtos da pirólise são denominados 

como carvão vegetal (resíduo não volátil com um elevado teor de carbono), alcatrão 

(mistura de grande número de compostos, os quais são voláteis à temperatura de pirólise 

porém, condensam à temperatura ambiente), e gases (produtos de baixo peso molecular os 

quais têm uma pressão de vapor moderada à temperatura ambiente) (Gómez, 2002).  

Do ponto de vista cinético, a pirólise de materiais lignocelulósicos é uma reação 

complexa, cujos mecanismos não têm sido totalmente esclarecidos. Como característica mais 

geral, pode-se dizer que é uma reação não elementar e irreversível que se verifica com a 

participação de várias fases (fases múltiplas).  

É conhecido que nas reações múltiplas uma mesma conversão do material de partida 

pode conduzir a proporções diferentes nos produtos da reação, segundo o tipo de reator e as 

condições de trabalho na qual ocorre estas reações.  

A pirólise rápida pode ser realizada em diversos tipos de reatores, como reatores de 

leito fluidizado, reator de prato rotativo, reator de cone rotativo, reator de vórtice, etc. A 

Figura 2.8 ilustra um reator de leito fluidizado, comumente utilizado em processos de pirólise. 

Sabe-se que a separação e coleta dos líquidos pirolíticos após o processo de pirólise é uma 

técnica difícil devido a natureza dos aerossóis nos produtos voláteis. No processo 

exemplificado através da Figura 2.9, a biomassa é inserida no reator de leito fluidizado, onde 

ocorre a pirólise, em seguida os vapores e partículas de carvão são separados em ciclones, 

sendo os vapores direcionados para um condensador, de onde será retirado o bio-óleo e parte 

do vapor que não foi condensado é direcionado para um precipitador eletrostático, onde 

ocorre a coalescência e precipitação da parte líquida remanescente. O gás é coletado na saída 

do ultimo estágio. O produto de interesse neste processo é o líquido (bio-óleo). Portanto, 

diferentes técnicas tem sido empregadas para recuperação deste após o processo de 

condensação. 
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Figura 2.9. Ilustração de um reator de leito fluidizado com precipitador eletrostático 

(Adaptado de Bridgwater, 2012). 

 

 

O bio-óleo é o principal produto originado na pirólise, conhecido também como óleo 

de pirólise, bio-óleo bruto, alcatrão pirolítico, alcatrão pirolenhoso, licor pirolenhoso, líquido 

de madeira. É um líquido de coloração marrom escura, quase negra, e odor característico de 

fumaça, com composição elementar próxima a da biomassa. O bio-óleo é uma mistura 

complexa de compostos oxigenados com uma quantidade significativa de água, originada da 

umidade da biomassa e das reações ocorridas durante a pirólise, podendo conter ainda 

pequenas partículas de carvão e metais alcalinos dissolvidos oriundos das cinzas. A sua 

composição depende do tipo de biomassa, das condições de processo, do equipamento e da 

eficiência na separação do carvão e na condensação. O bio-óleo pode ser considerado como 

uma microemulsão na qual a fase contínua é uma solução aquosa dos produtos da 

fragmentação da celulose e hemicelulose, que estabiliza a fase descontínua que são as 
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macromoléculas de lignina pirolítica (Bridgwater, 2003; Bridgwater, 2007 apud Almeida, 

2008). 

Várias aplicações são atribuídas ao bio-óleo, como emulsões para asfaltos, aditivos 

para bio combustíveis, fertilizantes, emulsões para queima, etc. Como fonte de materiais, 

provavelmente a mais promissora das aplicações do bio-óleo é como substituto do fenol 

petroquímico na formulação de resinas fenólicas, em até 50% em massa (Rocha et al, 2004). 

Entretanto, o bio-óleo também é fonte de outros compostos de interesse industrial como 

benzeno e tolueno. Outra alternativa energética, bastante difundida, para aplicação do bio-

óleo é utilizá-lo como vetor de energia (“energy carrier”), sendo transportado para uma 

central de processamento onde é convertido a produtos de maior rendimento energético (gás 

de síntese, gasolina, entre outros). A Figura 2.10 ilustra as principais aplicações do bio-óleo. 

 

 

 

Figura 2.10. Principais aplicações do bio-óleo (Adaptado de Bridgwater, 2006 apud Almeida, 

2008). 
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O bio-óleo é composto, majoritariamente, por compostos oxigenados (mais de 200), 

incluindo ácidos, açúcares, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, furanos, fenóis, guaiacóis, 

seringóis. Essa mistura de compostos é primariamente originada da despolimerização e da 

fragmentação dos componentes principais: celulose, hemicelulose e lignina. Os oxigenados 

mistos, açúcares e furanos são produtos primários da pirólise da holocelulose, enquanto que 

os guaiacóis e seringóis são produtos da fragmentação da lignina. Os ácidos, álcoois, aldeídos, 

cetonas e ésteres são provavelmente originados da decomposição dos produtos primários da 

celulose e hemicelulose (Huber et al., 2006). 

Este produto apresenta características diferentes do óleo combustível convencional 

de origem fóssil, como: elevado de oxigênio (35-40 % p/p) e de água (15-30 %), alta acidez 

(pH ~ 2,5), maior densidade (1,2 kg/L), menor poder calorífico superior (17 MJ/Kg), 

representando cerca de 40 % do poder calorífico do óleo combustível (43 MJ/kg). É solúvel 

em solventes polares, mas completamente imiscível em hidrocarbonetos, é instável, podendo 

sofrer polimerização e condensação ao longo do tempo. Essas reações são favorecidas com o 

aumento de temperatura e na presença de ar e luz, resultando em um aumento de viscosidade 

e separação de fases (Bridgwater, 2003 apud Almeida, 2008).  

Os principais problemas do uso do bio-óleo como combustível estão relacionadas 

com suas propriedades de baixa volatilidade, alta viscosidade, formação de coque, 

corrosividade e instabilidade que estão relacionadas com sua composição química constituída 

de diferentes classes de compostos oxigenados. Esses problemas limitam seu uso a aplicações 

estáticas. O bio-óleo pode ser usado com sucesso em caldeiras e tem mostrado potencial para 

uso em motores a diesel e turbinas, além de ser fonte de produtos químicos de valor industrial, 

como o benzeno, fenol, tolueno, etc após processo de separação e tratamento (Czernick e 

Bridgwater, 2004 apud Almeida, 2008). As experiências relevantes do uso de bio-óleo para 

geração de eletricidade foram recentemente relatadas por Chiaramonti et al., (2007). Apesar 

de não existirem ainda normas e especificações definidas para o bio-óleo, Oasmaa e Meier 

(2005) propuseram especificações do produto para as referidas aplicações.  

Como resultado da ação de elevadas temperaturas, as sustâncias orgânicas, quando são 

pirolisadas, se decompõem, dando lugar a radicais livres e hidrocarbonetos saturados. Essas 

moléculas e radicais livres formados produzem reações secundárias de isomerização, 

condensação, polimerização, sendo caracterizadas pela distribuição dos produtos da pirólise. 

Estas reações podem ser otimizadas se adequando o tipo de reator, biomassa, e 

parâmetros do processo de pirólise, visando aumentar o rendimento dos produtos desejados, 
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diminuindo a produção dos indesejáveis.  

A qualidade do bio-óleo pode ser melhorada por vários métodos - químicos, físicos 

ou cataliticamente, com o objetivo reduzir a quantidade de compostos oxigenados, diminuir a 

viscosidade, melhorar a estabilidade, tornando-o compatível aos combustíveis convencionais, 

fósseis. A Figura 2.11 mostra os principais métodos de melhoramento (“upgrading”) do bio-

óleo através do processo de pirólise rápida. 

 

 

 

 

Figura 2.11. Visão geral dos principais métodos de “upgranding” do bio-óleo (Adaptado de 

Bridgwater, 2012). 

 

 

 

Durante a pirólise de materiais lignocelulósicos acontecem algumas reações em série e 

outras em paralelo. São muitos os mecanismos de reação propostos, derivados de diferentes 

estudos, mas a maioria coincide em mecanismos de reações múltiplas mistas, onde o modelo 

cinético requer várias equações de velocidade. 
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A análise termogravimétrica acoplada ou não a outras técnicas (espectrometria de 

massas, infravermelho, etc) tem sido aplicada para determinação da cinética da reação de 

pirólise e determinação da entalpia de reação. Os parâmetros cinéticos da pirólise da biomassa 

dependem da sua composição, das condições de pirólise, como temperatura de decomposição, 

taxa de aquecimento, distribuição do tamanho das partículas da biomassa e a presença ou 

ausência de catalisadores. 

 

 

2.2.1.1 – Estudo cinético da pirólise de biomassa 

 

 

Estudos cinéticos de eventos físicos e químicos têm se tornado mais práticos e 

efetivos com o uso de programas computacionais aliados às técnicas de análise térmica. 

Baseado no princípio de que a determinação da velocidade da reação depende da temperatura 

(T), conversão (α) e tempo (t), vários modelos matemáticos são propostos para determinação 

de parâmetros cinéticos como energia de ativação aparente, ordem da reação e conversão 

(Braga et al., 2012).  

A base de cálculo dos dados cinéticos de uma curva termogravimétrica vem da 

equação cinética formal (2.2). 

 

                                               (2.2) 

 

Onde X é a quantidade de amostra a ser submetida à reação, n é a ordem de reação e K 

é a constante da taxa específica. E esta taxa específica é baseada na equação de Arrhenius, 

equação (2.3). 

 

                                              (2.3) 

 

Através da equação 2.3 encontram-se os parâmetros cinéticos do fator pré exponencial 

(A) e energia de ativação aparente (E). O R é a constante universal dos gases e T é a 

temperatura. 
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Várias metodologias foram desenvolvidos para determinação de parâmetros cinéticos 

A, E e n, a partir da análise termogravimétrica.O modelo proposto por Flynn e Wall, para 

determinação da energia de ativação aparente, usa o método dos mínimos quadrados 

(regressão linear) para determinar o coeficiente angular, (logβ)/(1/T), onde “β” representa 

a taxa de aquecimento utilizada na análise termogravimétrica. Portanto, a energia de ativação 

estimada (Eae) pode ser calculada através da Equação 2.4, utilizando o valor da inclinação, 

(logβ)/(1/T), e estimando um valor de b de 0,457 na primeira interação. Este é um método 

iterativo, usando valores tabelados para iterações de b. Estes valores foram determinados e 

tabelados por Doyle (1962) e compreendem uma faixa de 7 ≤ E/RT ≤ 60 (Aquino et al., 

2011). 

 

                                              (2.4) 

 

Vários autores estudaram a cinética da pirólise através dos dados da análise 

termogravimétrica com objetivo de conhecer a energia de ativação aparente da decomposição 

dos principais componentes da biomassa: hemicelulose, celulose e lignina. A energia de 

ativação aparente está relacionada com a energia necessária para quebra das ligações desses 

polímeros naturais no processo de degradação térmica (pirólise).  

Garcìa-Pèrez et al. (2001) estudaram a decomposição térmica do bagaço de cana, de 

um resíduo de petróleo e suas misturas no ATG sob atmosfera de N2. A pirólise do bagaço de 

cana foi descrita como a soma de celulose, hemicelulose e lignina. Equações de primeira 

ordem foram usadas para determinar a cinética de decomposição térmica dos componentes do 

bagaço. As energias de ativação calculadas para celulose, hemicelulose e lignina foram 235, 

105 e 26 kJ/mol respectivamente (Almeida, 2008). 

Raveendran et al. (1996) estudaram a influência da composição da biomassa na 

distribuição de produtos para treze tipos de biomassa usando análise termogravimétrica 

(ATG, ATD) e um reator de pirólise de leito empacotado (PBP- packed bed pyrolyser). 

Estudos com os componentes sintéticos isolados da biomassa, mostraram que a interação 

entre os componentes não é tão significativa quanto a composição da biomassa. Contudo, a 

presença de cinzas (metais) na biomassa tem uma grande influência nas características da 

pirólise e na distribuição de produtos. Foram desenvolvidas correlações para estimar a 

distribuição de produtos em função dos componentes da biomassa. Os autores propuseram 
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uma divisão das curvas termogravimétricas em zonas relacionadas com a decomposição de 

cada componente. Na zona I (< 100
o
C) ocorre principalmente a retirada da umidade; na zona 

II (100-250 
o
C) se inicia a decomposição dos extrativos; na zona III (250-350 

o
C) predomina a 

decomposição da hemicelulose; na zona IV (350-500 
o
C) ocorre principalmente a 

decomposição da celulose e da lignina e na zona V (> 500 
o
C) ocorre principalmente a 

decomposição da lignina (Almeida, 2008). 

 

 

2.2.2. Pirólise rápida catalítica 

 

 

Nos últimos anos a pirólise catalítica vem sendo bastante aplicada como uma das 

formas de melhorar a qualidade do bio-óleo, com o objetivo de adequá-lo ao transporte e aos 

demais métodos de processamento e refino. Os catalisadores utilizados no processo de pirólise 

podem ser divididos em dois grupos: catalisadores primários – adicionados diretamente à 

biomassa por impregnação ou mistura física, sendo a mistura pirolisada nas mesmas 

condições; e catalisadores secundários – são inseridos em um reator isolado que recebe os 

vapores da pirólise da biomassa. Estes catalisadores podem operar em diferentes condições de 

temperatura (Ates et al, 2006). Geralmente, quando se utiliza um sólido catalítico, como 

catalisador primário ou secundário, o que ocorre efetivamente é a pirólise da biomassa 

seguida da conversão dos vapores pelo catalisador.  

Estudos recentes mostram que a biomassa lignocelulósica apresenta catalisadores 

ativos em suas estruturas. Estes são os metais alcalinos na forma de cinzas que são essenciais 

para a transferência de nutrientes e crescimento dos vegetais. O mais ativo é o potássio 

seguido do sódio. Estes catalisadores naturais atuam promovendo reações secundárias de 

craqueamento dos vapores da pirólise, reduzindo consequentemente o rendimento e qualidade 

do líquido (Bridgwater, 2012). 

Os mecanismos reacionais pelos quais as cinzas catalisam as reações de pirólise 

ainda não foram completamente esclarecidos. A maioria dos estudos sobre a influência desses 

metais nos produtos da pirólise mostra que a remoção das cinzas, através de processos de 

lavagem com água ou ácido diluído, aumenta o rendimento do levoglicosano, principal 

produto da decomposição da celulose. Dessa forma, acredita-se que estes minerais catalisam 
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reações de decomposição do levoglicosano originando moléculas de menor massa molecular, 

aumentando o rendimeto de água e carvão. 

A aplicação dos catalisadores tem como finalidade promover as reações de 

craqueamento das moléculas pesadas produzidas na pirólise e promover as reações de 

deoxigenação, resultando em um bio-óleo mais leve, de menor viscosidade, maior poder 

calorífico e estabilidade química; características desejadas para o seu transporte, aplicação 

direta como combustível, ou processamento para obtenção de produtos químicos (adesivos, 

fertilizantes, aromatizantes, etc.). 

Diferentes catalisadores vêm sendo aplicados na pirólise de materiais 

lignocelulósicos. As zeólitas, conhecidas pelo seu potencial de craqueamento na indústria do 

petróleo, foram amplamente estudas por French e Czernik (2010) com o objetivo de remover 

o oxigenio dos compostos originados no processo de pirólise. Materiais mesoporosos do tipo 

MCM-41 foram avaliados por Antonakou et al. (2006) e Nilsen et al. (2007) como 

catalisadores na pirólise de biomassa lignocelulósica para produção de bio-óleo e produtos 

químicos. Outros autores (Adam et al., 2005; Pattiya et al., 2008) utilizaram catalisadores 

óxidos, metais suportados em zeólitas e MCM-41 visando melhorar a qualidade do bio-óleo. 

Os compostos oxigenados podem ser convertidos através de reações de desidratação, 

descarboxilação e descarbonilação resultando na formação de água, CO2 e CO, 

respectivamente, e aumentando o rendimento de aromáticos (Pattiya et al., 2008). Os 

mecanismos das reações envolvidos no processo de pirólise catalítica são difíceis de serem 

identificados devido à existência de reações primárias e secundárias que ocorrem 

simultaneamente, e as diferentes interações desses produtos com os catalisadores. As reações 

de desidratação, descarboxilação e descarbonilação, que ocorrem com os vapores da pirólise 

da biomassa, podem ser observadas na Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Principais reações de desoxigenação dos produtos da pirólise de materiais 

lignocelulósicos. 
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2.2.2.1. Materiais mesoporosos 

 

 

Os sólidos porosos possuem importantes aplicações na indústria como catalisadores, 

suportes catalíticos, adsorventes, semicondutores, entre outros. A IUPAC classifica esses 

materiais de acordo com o tamanho de poro em: microporoso, quando os poros possuem 

diâmetro menor que 2 nm; mesoporoso, faixa de poros entre 2 nm e 50 nm, e macroporoso 

quando o diâmetro de poros é maior do que 50 nm.  

As peneiras moleculares microporosas de forma geral, e as zeólitas em particular, são 

importantes catalisadores e adsorventes. Sua utilização, no entanto, está restrita a processos 

em que moléculas relativamente pequenas estão envolvidas, devido ao tamanho de seus poros 

de até 0,8 nm. A busca por novos materiais, apresentando propriedades de peneiras 

moleculares e poros em uma faixa de diâmetro mais alta atraiu o interesse de vários 

pesquisadores nos anos 90, na tentativa de solucionar a restrição dos materiais microporosos. 

O potencial de uso de materiais mesoporosos em catálise abrange uma gama de 

processos químicos industriais, tais como: a alquilação, isomerização e desproporcionamento 

de hidrocarbonetos, entre outras aplicações. A utilização destes materiais em substituição aos 

catalisadores ácidos homogêneos clássicos, como H2SO4, HF e AlCl3, se deve, entre outros 

fatores, à sua baixa ação corrosiva, facilidade de separação do produto final, baixa 

periculosidade, facilidade de manejo e possibilidade de regeneração (Fasolo et al, 2006). 

Os pesquisadores da Mobil Oil Corporation, em 1992, inovaram a síntese de 

materiais mesoporosos com a utilização de moléculas surfactantes de cadeias longas como 

direcionador da estrutura, obtendo materiais mesoporosos denominados de família M41S.  

Assim como as zeólitas, estes materiais são preparados por tratamento hidrotérmico 

de um gel, tipicamente entre 80 à 120ºC por 24 - 48 horas. A principal diferença na 

preparação da zeólita e o MCM-41 está relacionada à adição de uma espécie catiônica ou 

molecular como agente direcionador para as zeólitas, enquanto que para os materiais M41S, 

diversas moléculas surfactantes de cadeia longa são utilizadas como direcionadores. 

O agente direcionador da estrutura (template) é geralmente de origem orgânica que 

ao redor de um material inorgânico (sílica), cresce de maneira “skin-tight” e ao ser removido 

reproduz, no material inorgânico, características geométricas e eletrônicas, como mostrado na 

Figura 2.13 (Sayari, 1996). 
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Figura 2.13. Estrutura do MCM-41 (Shriver & Atkins, 2008). 

 

 

De acordo com os pesquisadores do grupo Mobil Oil Corporation existem três tipos 

de fases estruturais pertencentes à família M41S (Figura 2.14): 

 

 Fase hexagonal (MCM-41); 

 Fase cúbica (MCM-48); 

 Fase lamelar não estável (MCM-50). 

 

              

 

 

Figura 2.14. Representação das fases estruturais pertencentes à família M41S: (a) Fase 

hexagonal, (b) fase cúbica e (c) fase laminar (Shriver & Atkins, 2008). 

(a) (b) (c) 
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O MCM-41, um dos membros mais importantes desta família, apresenta um arranjo 

hexagonal de mesoporos unidimensionais com diâmetro variando entre 2 e 10 nm, boa 

estabilidade térmica, elevada capacidade de troca iônica, altos valores de área específica e 

volume de poros, além da acessibilidade de moléculas grandes aos sítios ativos no interior dos 

poros. Estas características vêm tornando o MCM-41 um material promissor em catálise e 

adsorção (Sayari et al., 1996). 

A síntese do MCM-41 é realizada em condições aquosas alcalinas, utilizando 

basicamente uma fonte de sílica e o direcionador da estrutura. O gel preparado com estes 

reagentes, em diferentes razões molares surfactante/silício, é submetido a um tratamento 

hidrotérmico e em seguida, é lavado e seco à temperatura ambiente. A remoção do 

direcionador ocorre por calcinação à temperatura aproximada de 550 ºC por aproximadamente 

3 h (Beck et al., 1992). O aquecimento pode ser realizado de forma controlada em atmosfera 

inerte até atingir a temperatura de reação, e o direcionador pode, também, ser removido 

previamente por extração de solvente líquido, removendo parte dos cátions do direcionador 

associados com os grupos silanóis. Os cátions restantes serão eliminados pela calcinação 

(Schuth et al., 1995). A partir desta típica rotina as condições de síntese podem ser alteradas 

com a finalidade de obter materiais com diferentes propriedades. Os fatores que afetam o 

produto são razão molar direcionador/sílica, concentração e comprimento da cadeia carbônica 

do direcionador; temperatura de síntese, pH e natureza da sílica (Chao e Ruchenstein, 2002). 

Quanto à fonte de sílica, normalmente utiliza-se silicato de sódio, TEOS (tetraetilortosilicato), 

TMA-silicato (tetrametilamônio silicato), sílica amorfa (Waterglas, Aerosil, Ludox). Porém, 

um inconveniente desses precursores de silício é o custo elevado, que resulta em maior custo 

de produção do material resultante.  

Alguns pesquisadores investigam diferentes fontes de sílica para produzir os silicatos 

mesoporosos, particularmente o MCM-41. Jang et al. (2010) sintetizou MCM-41, MCM-48 e 

SBA-15 utilizando a cinza da casca do arroz (CCA) como fonte de sílica. A sílica foi obtida 

pelo tratamento térmico da casca do arroz a 700 °C por 24 horas. A solução de silicato de 

sódio foi extraída por refluxo do CCA (93% SiO2) em NaOH 2M em água a 70 °C durante 24 

horas. Wittayakun et al (2009) sintetizou AlMCM-41 com CCA. A cinza da casca do arroz foi 

lavada e seca a 100 °C durante a noite; submetida a refluxo com HCl 3 M durante 6 horas; em 

seguida foi filtrada e lavada novamente com água até atingir o pH neutro e seco à 100 °C 

durante a noite e, finalmente, queimada em um forno a 550 °C durante 6 horas. Esta fonte de 

sílica foi utilizada na síntese do MCM-41 com uma composição molar de 4 SiO2: 1 CTMABr: 
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0,29 H2SO4: 400 H2O. Os materiais mesoporosos obtidos por estes métodos de extração de 

sílica mostraram boas propriedades como alta área de superfície específica, estrutura 

hexagonal e diâmetro de poros dentro da faixa de mesoporos. 

A casca do arroz é o subproduto mais volumoso da indústria do arroz. O alto teor de 

sílica faz desse resíduo uma matéria-prima valiosa, que pode ser utilizada em vários setores da 

indústria. Alguns materiais zeolíticos tais como ZSM-5 (Kordatos et al., 2006), MCM-48 

(Endud  e Wong, 2007), a zeólita beta (Prasetyoko et al, 2006) e mordenita sintetizada a partir 

de cinzas de casca de arroz foram relatados. A sua utilização na substituição de sílicas 

convencionalmente utilizadas em produção de suportes de catalisadores, zeólitas, produção de 

silicatos, entre outros produtos, diminuem a toxicidade e custo do processo por se tratar de um 

resíduo natural. Existem muitos métodos de extração de sílica de fontes naturais. Muitos 

autores têm sugerido que o tratamento ácido antes do tratamento térmico é um método 

adequado para extração natural da sílica (Hotza et al, 2006).  

A caracterização da estrutura hexagonal mesoporosa requer o uso de três técnicas 

independentes: difração de raios X, microscopia eletrônica por transmissão e análise de 

adsorção de N2. O padrão de difratograma de raios X apresenta, tipicamente, de três a cinco 

picos de reflexão entre 2 theta = 2
o
 e 5

o
. As reflexões são devido ao arranjo hexagonal 

ordenado de tubos de sílica paralelos e podem ser indexados, assumindo arranjo hexagonal, 

como: (100), (110), (200), (210) e (300). Como os materiais não são cristalinos a níveis 

atômicos, nenhuma reflexão a altos ângulos é observada (Barros, 2005).  

O MCM-41 está relacionado à maioria das aplicações catalíticas para craqueamento e 

hidrocraqueamento de hidrocarbonetos, sendo estas aplicações patenteadas pelo grupo da 

Mobil Oil Corporation. Além dessas aplicações, este material também é utilizado na 

degradação de polietileno, oligomerização de olefinas, adsorvente para remoção de 

contaminantes e na pirólise catalítica de materiais lignocelulósicos. 

A combinação da alta área superficial específica, grande diâmetro de poros e a 

atividade catalítica dos materiais mesoporosos utilizados como suportes catalíticos para 

metais (Cu, Fe, Zn etc.) são propriedades que fazem desses materiais, catalisadores 

interessantes para aplicação no craqueamento de moléculas de alto peso molecular originadas 

na pirólise de materiais lignocelulósicos.  
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2.2.2.2. Catalisadores óxidos  

 

 

Os óxidos são muito utilizados como catalisadores devido a sua estabilidade térmica, 

facilidade de síntese e variedade de composições e estruturas. Esses atributos levam a síntese 

de grande variedade de compostos e a capacidade de ajustar as suas propriedades a uma 

aplicação específica. 

O tungstênio é um metal de transição que possui os orbitais d parcialmente 

preenchidos, os quais são responsáveis por uma grande variedade de propriedades eletrônicas, 

magnéticas e catalíticas. Apresenta vários estados de oxidação de (-2) a (+6), sendo o (+6) o 

mais estável e abundante. Os estados de oxidação (-1), (-2) e (+2) são instáveis e difíceis de 

serem estabilizados (Lee, 2003). Nos vários estados de oxidação, tende a formar vários óxidos 

com diferentes estequiometrias. O seu diagrama de fases exibe diferentes fases de vários 

óxidos termodinamicamente estáveis incluindo o WO2, WO2,72, WO2,9 e WO3, onde os 

estados de oxidação vão do (+4) a (+6) (Souza, 2007). 

O trióxido de tungstênio apresenta várias formas polimorfas, ou seja, diferentes 

estruturas que variam em função da temperatura. Segundo Smart & Moore (1996), acima de 

900 °C o WO3 tem a mesma estrutura do óxido ReO3 e as estruturas dos outros polimorfos 

são distorções da estrutura ReO3. Nesta estrutura existem vários octaedros WO6, onde o 

tungstênio encontra-se no centro do octáedro e os oxigênios nos vértices. A rede 

tridimensional é formada ligando-se os vários octaedros WO6 através dos vértices como 

mostrado na Figura 2.15. O óxido ReO3 apresenta uma estrutura do tipo perovsquita sem 

átomos no sítio A e exibe polimorfismo em função da temperatura (Lee, 2003; Purans et al., 

2001). 
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Figura 2.15. (a) Estruturas do WO mostrando as ligações dos octaedros do WO6 pelos vértices 

e (b) estrutura perovsquita do ReO3 (Souza, 2007). 

 

 

O óxido de tungstênio gera sítios ácidos de Bronsted tanto na forma agregada quanto 

na forma suportada (Herrera et al., 2006). Porém, suas propriedades catalíticas são fortemente 

influenciadas pelas características do suporte, método de preparação, temperatura de 

calcinação, e outros parâmetros de síntese, uma vez que a dispersão das espécies WOx é 

sensivelmente influenciada por esses parâmetros.  

Os óxidos de tungstênio após serem suportados podem apresentar espécies 

superficiais isoladas (monotungstatos), espécies poliméricas (politungstatos), partículas 

cristalinas (WO3), assim como formar compostos com o respectivo suporte (Costa, 2011). 

Partículas isoladas do metal são geralmente instáveis e propensas à sinterização 

quando submetidas às temperaturas típicas das reações catalíticas. Portanto, os catalisadores 

utilizados na indústria apresentam partículas metálicas estabilizadas, contra a sinterização, 

através da adição de promotores estruturais ou pela inserção destas partículas nos poros do 

suporte catalítico. O suporte confere ao catalisador porosidade e resistência mecânica, 

podendo ser ativo ou inativo do ponto de vista catalítico (Figueiredo e Ribeiro, 1989). 

Qualquer material termicamente estável e quimicamente inerte pode ser usado como suporte 

catalítico como a zircônia, titânia, óxido de zinco, zeólitas, MCM-41, sendo os mais utilizados 

pela indústria a alumina, sílica e carvão ativado. 

(a) (b) 
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A alumina é o suporte mais utilizado porque é de baixo custo, estruturalmente 

estável, e pode ser preparado com uma ampla variedade de tamanho e distribuição de poros. 

Possuem estrutura complexa, com grande número de fases, sendo as formas comercialmente 

mais utilizadas: as aluminas de transição γ e η, com propriedades ácidas fracas, área 

superficial específica e estabilidade térmica elevada; e a alumina α, sem propriedades ácidas e 

com área específica muito baixa. A alumina α é utilizada em aplicações a altas temperaturas, 

como reforma a vapor, pois possui estrutura cristalina estável, sendo a fase 

termodinamicamente mais estável que as outras aluminas. 

A sílica é menos aplicada como suporte catalítico do que a alumina, pois possui 

menor estabilidade térmica e não é tão mecanicamente irregular quanto à alumina, mas é na 

maioria das vezes mais inerte (Scroccaro, 2009). As partículas de sílica são compostas de 

tetraedros ligados entre si pelos seus vértices. Cada vértice está ocupado por um oxigênio 

comum a dois tetraedros. A estrutura interna dos tetraedros na forma cristalina apresenta 

formas orientadas, interligados de modo a criar uma rede tridimensional orientada, enquanto 

as formas amorfas possui uma rede aleatória, com estrutura interna desordenada (Ertl et al., 

2008).  

Na superfície da sílica o tetraedro não fica completo e as cargas negativas do 

oxigênio e as positivas do silício não são compensadas. O íon H
+
 combina-se com o O

2-
 na 

presença de água, enquanto que o íon OH
-
 se combina com o Si

4+
, concluindo deste modo o 

tetraedro e formando uma superfície com grupos OH. A ligação mais débil do íon hidrogênio 

com o oxigênio, relativa ao grupo OH, potencializa a produção de íons H
+
 livres por ionização 

em meio aquoso. A libertação de algum hidrogênio durante a ionização torna a superfície das 

partículas de sílica um meio ácido fraco (Santos & Brito, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 


