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RESUMO: Recentemente as microalgas e cianobactérias vêm sendo muito estudadas 
como fonte de biomassa para produzir biocombustíveis devido a sua elevada 
produtividade, elevado teor de óleo e capacidade de crescer em uma grande variedade de 
climas e terras sem competir com a produção de alimentos. A pirólise é um método de 
conversão termoquímica eficaz, capaz de converter biomassa em combustíveis, incluindo 
bio-óleo, carvão e gases. O bio-óleo é uma mistura de compostos orgânicos líquidos 
potenciais para substituir o diesel e dependendo da sua qualidade também pode ser fonte de 
químicos. Tem sido demonstrado que bio-óleos de microalgas e outras biomassas proteicas 
são mais estáveis, apresentam teor de oxigênio mais baixo e poder calorífico mais alto que 
os produzidos a partir de matéria-prima lignocelulósica, embora contenha um alto teor de 
nitrogênio devido à presença de proteínas em sua constituição. Nesta tese, foi investigado o 
potencial de produção de combustíveis e químicos a partir da pirólise rápida da Spirulina, 
uma cianobactéria que apresenta alto teor de proteínas e baixo teor de lipídios. Os 
experimentos de pirólise rápida convencional em Pi-CG/EM foram conduzidos para 
investigar a influência dos parâmetros de pirólise, tais como temperatura, taxa de 
aquecimento e tempo de residência na distribuição dos produtos. O rendimento dos 
vapores da pirólise foi maximizado a 450 °C e 30 s, independente da taxa de aquecimento.  
Essas condições foram escolhidas para o estudo da pirólise catalítica com 9 zeólitas 
diferentes para avaliar a produção de hidrocarbonetos específicos, compostos oxigenados e 
nitrogenados em função da razão biomassa/catalisador. O rendimento de hidrocarbonetos 
aromáticos aumentou à medida que a proporção de catalisador/biomassa aumentou de 1:1 
para 10:1. A H-ZSM5 (23) apresentou o rendimento máximo de hidrocarbonetos e a maior 
redução de fenóis quando comparada as outras zeólitas, porém os compostos nitrogenados 
totais não foram significativamente reduzidos por nenhum catalisador testado, embora 
alguns nitrogenados específicos tenham sido reduzidos ou eliminados. A H-β (38) também 
foi capaz de aumentar a produção de aromáticos, porém seu efeito foi menos significativo 
quando comparada a H-ZSM5 (23) e (50). Posteriormente, testes de pirólise rápida de 
Spirulina foram conduzidos em um reator de leito fluidizado borbulhante da USDA/USA 
sob diferentes atmosferas de reação. Foram testadas a pirólise convencional (atmosfera de 
N2) e a pirólise reativa (Tail Gas Reactive Pyrolysis - TGRP). O bio-óleo, carvão e gases 
produzidos no processo TGRP tiveram suas características combustíveis melhoradas em 
relação aos produtos obtidos na pirólise convencional. O óleo de pirólise de Spirulina 
obtido no processo TGRP mostrou um aumento na concentração de hidrocarbonetos e a 
presença de compostos nitrogenados com um único átomo de nitrogênio (piridinas, 
pirroles, indoles, nitrilas e amidas), além de baixo teor de oxigênio e baixa acidez sendo 
termicamente estável e, portanto, uma boa matéria-prima para ser destilada. A destilação 
procedeu com êxito e os produtos químicos obtidos nas frações destiladas puderam ser 
concentrados e isolados individualmente para o processamento de combustíveis ou 
produtos químicos. 
_______________________________________________________________________________________
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ABSTRACT 
 

 
Recently microalgae and cyanobacteria have been widely studied as a source of biofuels 
due to its high yield, high oil content and ability to grow on a wide variety of climates and 
land without competing with food production. Pyrolysis is an effective thermochemical 
conversion method capable of converting biomass to fuels, including bio-oil, bio-char and 
gas. Bio-oil is a liquid mixture of organic compounds that can be a source of valuable 
chemicals and potential to replace diesel oil depending on its quality. It has been shown 
that bio-oil from microalgae and other proteinaceous biomass are more stable, have a low 
oxygen content and higher calorific value than those produced from lignocellulosic 
feedstock, though contains high nitrogen content due to the presence of protein in its 
constitution. Spirulina is a cyanobacteria that has been studied in the thermal degradation 
processes due to its high protein and low lipids content. In this thesis, we investigated the 
potential for production of fuels and chemicals from the fast pyrolysis of Spirulina. 
Conventional fast pyrolysis experiments in Py-GC/MS were performed to investigate the 
influence of pyrolysis parameters such as temperature, heating rate and residence time in 
distribution of products. The pyrolysis yield was maximized at 450 °C and 30 s, regardless 
of heating rate. H-ZSM5 (23) showed the maximum hydrocarbon yield and the largest 
phenols reduction when compared to the other zeolites, but the total nitrogenated 
compounds were not significantly reduced by any catalyst tested although some specific 
nitrogenous have been reduced or eliminated. H-β (38) was also able to increase aromatics 
production, although its effect was less significant when compared to H-ZSM5 (23) and 
(50). Subsequently tests of Spirulina fast pyrolysis were conducted in USDA’s bubbling 
fluidized bed pyrolysis reactor under different reaction atmospheres. Conventional (N2 
atmosphere) and reactive (Tail Gas Reactive Pyrolysis - TGRP) pyrolysis were tested. Bio-
oil, bio-char and gas obtained from TGRP process had their fuel characteristics improved 
when compared to the products from conventional pyrolysis. TGRP Spirulina pyrolysis oil 
showed an increased concentration of aromatics hydrocarbon and the presence of 
nitrogenous compounds with single nitrogen atom (pyridines, pyrroles, indoles, nitriles and 
amides), low oxygen content and low acidity being thermally stable therefore a good 
feedstock for distillation process.  Distillation successfully allowed concentrating various 
chemicals into distillate fractions which, in turn, could be individually isolated for 
processing to fuels or chemical co-products. 
_________________________________________________________________________ 
Keywords: Aromatics, Pyrolysis, Spirulina, upgrading, Zeolite, TGRP, biofuel, chemical 
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“Os desafios que enfrentei…  

longe de obscurecerem o trajeto, aumentaram-lhe o 

brilho; 

E, ao invés de me deterem, impulsionaram-me com 

mais força” 

 

“The challenges faced... 

Rather than obscure the path, they increase the shine 

Rather than hold me, they drive me more strength” 

 



 

  

 

 
DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, meu pai celestial, fonte de amor e sabedoria. Para ele toda honra e toda glória; 

Aos meus pais, Gustavo e Rosângela, meus primeiros professores, pelo amor incondicional 

que excede os laços da consanguinidade; 

Ao meu amado esposo Neto, e as minhas filhas Gabriela e Alice (ainda na barriga) são a 

minha continuidade e alegria; 

Á memória da minha Tia Régia pelos ensinamentos e coragem que nos ensinou ao longo 

da sua trajetória. 

 



 

  

 

ACKOWLEDGMENT 
 

I would like to express my sincere thanks to many who contributed to this 

work directly or indirectly. It will be difficult to clearly express the generosity from 

you all. I have received over these seven month in United States but still I want to 

make clear my eternal gratitude to you. 

 

To Dr. Akwasi Boateng and Dr. Challes Mullen. Allow me express how much I appreciate 

you both as my advisors. A big thank you, for the guidance and opportunity you have 

provided me on the Phd project. I am really thankful and appreciate your effort and 

guidance all the way. You both have been a really helpful and special person. Moreover 

thanks for the trust and friendship that we built over this time. At the same time thank you 

also extol their intellectual qualities as excellent professionals. 

 

To Dr. Christina Dorado for the support and help you have extended all throughout my 

work. I appreciate and thank you for the guidance you have given me in the lab all the time 

I needed. 

 

To Dr. Michelle Serapiglia and Dr. Yaseen Elkasabi for guidance and helping in carrying 

out the analytical routines and discussion of the work.  

 

To Craig Einfeldt for operation and maintenance of the pyrolysis experiments. 

 

To Dr. Gary Strahan for acquiring and assisting in the analysis of the NMR spectra.  

 

To Patrick West for his help in carrying out the analytical routines.  

 

To Chemical Engineer Mark Schaffer, all the Drexel University co-op students who 
worked at the lab during my tenure at the USDA and all USDA employees that helped me 
and I had the opportunity to share some moments. 
 

To Dear Mr. James Shieh for helping during my internship at USDA. 

 



 

  

To Dear Miss Ruth Smith, English teacher, for  the English lessons and good time we had 

during classes. She is lovely.  

 

To Dear Art Driedger and his family for helping us all the time and for taking us to church 

every Sunday. I and my family really appreciate their generosity and true friendship. 

 

To all brethren in Christ from Upper Darby and Exton church, mainly Driedger Family, 

Raif Family, Smelser’s Family, Gurtler Family and Joe Work for good teachings of the 

Bible, prayings and good time we had together. 

 

To my dear friends Frank Lujaji and Hyassinta, Hari Kanappu and Gowthami, Ana Sousa 

and Gabriel Gonçalves for their help always I and my family needed. Thank you all for 

friedship and good moments we had together. 

 

I cannot fail to say thank you to everyone who I mentioned here for good times we had 

together, parties and summer picnic. These seven months in United States were wonderful 

for my family and me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a muitos que 
contribuíram para a realização deste trabalho. Será difícil expressar com clareza a 
generosidade que recebi ao longo destes 4 anos por falta de palavras que demonstrem 
mas ainda assim quero deixar clara a minha eterna gratidão a vocês.  

A Deus por tudo, todas as palavras para expressar meu agradecimento a Deus são 
incompletas diante da sua grande dimensão, por isso prefiro não mencioná-las aqui, pois na 
minha concepção seria inútil.  

Ao meu marido, Neto, a minha filha, Gabriela por serem meu alicerce e me 
proporcionarem tanta felicidade. Não posso deixar de mencionar o grande desafio que 
vocês enfrentaram ao meu lado viajando para os Estados Unidos para realização deste 
trabalho, me apoiando incondicionalmente. Gabriela apesar de tão pequena me ajudou 
bastante com seu sorriso e alegria. Amo muito vocês!!! 

Aos meus pais, Gustavo e Rosângela que num prelúdio de anos me fizeram vida e me 
ensinaram a vivê-la com dignidade, a emoção me cala ficando a certeza de que hoje 
ofereço a eles esta vitória, pois tudo o que tenho feito é receber. Sem palavras, abro meu 
coração num sincero amo vocês! 

As minhas irmãs, em especial a Mariane por ter me ajudado nos experimentos preliminares 
do doutorado, aos meus avôs, avós e tias que torceram, acreditaram e oraram por mim. Ao 
meu sobrinho, Luiz Gustavo, pelo simples fato dele existir na minha vida. 

A meu sogro, Francisco, e a minha sogra, Ilsa por toda ajuda e apoio e por se dispor a 
cuidar de Gabriela nas horas que estive ausente. 

Ao meu orientador, Prof. Marcus Melo, por ter aceitado ser meu orientador, pela 
confiança, credibilidade e apoio de todas as horas e a Prof.ª Dulce Melo, pela oportunidade 
de participar do seu grupo de trabalho o que me deixou muito feliz e por se dispor a me 
ajudar sempre que precisei. Sou extremamente grata a vocês pela ajuda e apoio e pela 
amizade que construímos ao longo deste tempo, espero poder dar continuidade aos nossos 
trabalhos de pesquisa. 

Ao Prof. Carlos Ataíde pela coorientação deste trabalho. 

À Prof.ª Renata Braga que considero uma excelente pessoa e profissional pelas revisões, 
correções e sugestões deste trabalho. Não posso deixar de agradecer o grande apoio que 
tive em todos os momentos que precisei ao longo deste último ano de doutorado. Agradeço 
a amizade e atenção de sempre e espero que possamos publicar muitos trabalhos juntas. 

Ao meu querido chefe e amigo, Prof. Emerson Aguiar, que reúne inúmeras qualidades e 
tem uma grande disposição para ajudar a todos que precisam. Com certeza, a sua 
participação foi muito grande para a concretização desta tese. Jamais posso esquecer de 
mencionar os conselhos, ajudas e incentivos que recebi do senhor durante essa jornada. 
Quero dizer muito obrigada por tudo e principalmente pelo seu apoio ao tentar me ajudar 
de todas as formas e pela sincera amizade que construímos ao longo destes 6 anos. 



 

  

Aos diretores da Escola Agrícola de Jundiaí, Prof. Júlio Cesar e Prof. Gerbson Azevedo 
por terem permitido e incentivado a realização do meu estágio de doutorado sanduíche nos 
Estados Unidos. 

Ao Prof. Guilherme Fulgencio que gentilmente cedeu o seu laboratório para realização das 
minhas pesquisas preliminares que apesar de não terem sido concluídas e feito parte desta 
tese, me proporcionou conhecimentos e futuras publicações. 

Ao Prof. Jackson de Oliveira que tenho uma grande admiração e gratidão por ser um 
professor que reúne muitos conhecimentos, competência e generosidade estando sempre 
acessível para ajudar a todos que precisam. Agradeço por todas as vezes que ele me ajudou 
com muita disposição desde a graduação até agora aceitando fazer parte da minha banca de 
defesa de tese. 

Ao Prof. José Geraldo Pacheco da UFPE a sua generosidade em participar da minha banca 
de defesa de tese e as suas correções. 

Ao Pró-Reitor, Prof. Rubens Maribondo pela concessão de recursos para custear a presença 
do meu orientador estrangeiro na minha banca de defesa de doutorado. 

A todos os professores do DEQ/UFRN que, quando simplesmente deveriam ser 
professores, foram mestres, transmitindo-nos seus conhecimentos e experiências. Gostaria 
de fazer um agradecimento especial ao Prof. Edson Leandro pelos ensinamentos, conselhos 
e amizade que construímos ao longo dos anos do curso de Engenharia química. 

A todos os funcionários e coordenadores do Programa do PPGEQ/UFRN, com um 
agradecimento muito especial a Mazinha pela sua competência e generosidade, ela sempre 
esteve à disposição para me ajudar e encorajar durante os anos de pós-graduação. 

A secretária da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Lassalete pela ajuda durante esse tempo de 
pós-graduação e contribuição para realização do meu doutorado sanduíche no exterior. 

Ao meu amigo Márcio Barbalho que me incentivou e ajudou muito na realização do meu 
estágio de doutorado sanduíche. Por todo apoio e ajuda que eu e minha família recebemos 
quando viajamos e estávamos nos Estados Unidos, pela disposição em me ajudar tanto no 
inglês como na realização de experimentos no laboratório da USDA.  

Ao meu querido amigo Chico do Laboratório de Nutrição Animal que me encorajou com 
suas palavras de fé nos momentos de desmotivação e tristeza que sempre com muito 
otimismo acreditou que eu seria capaz de vencer os obstáculos. 

A todos os meus amigos que me incentivaram e torceram por mim, em especial minha 
grande amiga de longas datas, Bruna Cibelle por estar sempre ao meu lado e Ludmila que 
me encorajou em todos os momentos com palavras de otimismo. 

A Aline Tavares, Terezinha Lúcia e Thiago Farias do DOL/UFRN que sempre 
carinhosamente me ajudaram nos cultivos da Spirulina. 

A Lídia Gabriela, secretária do LabTam por toda ajuda e apoio em todos os momentos que 
precisei. 

A CAPES pela bolsa de doutorado sanduíche concedida permitindo a concretização de um 
sonho e um substancial crescimento profissional. 

 



 

  

SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS 
LISTA DE TABELAS 
 
Capítulo 1 – Introdução geral 
1. Introdução geral ................................................................................................................... 18 

1.1 - Objetivo Geral .............................................................................................................. 21 
1.2 - Objetivos Específicos ................................................................................................... 21  
 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica 
2. Revisão bibliográfica ........................................................................................................... 23 

2.1 - Microalgas e cianobactérias ......................................................................................... 23 
           2.1.1 – Spirulina ............................................................................................................ 25 
           2.1.2 – Cultivos de microalgas ...................................................................................... 27 

2.2 - Métodos de conversão de biomassa ............................................................................. 29 
2.2.1 – Transesterificação ............................................................................................. 31 
2.2.2 - Produção de bioetanol ....................................................................................... 31 
2.2.3 - Conversão termoquímica .................................................................................. 32 

2.2.3.1- Combustão .......................................................................................... 33 
2.2.3.2 – Gaseificação ...................................................................................... 33 
2.2.3.3 - Liquefação hidrotérmica .................................................................... 34 
2.2.3.4 - Pirólise de biomassa ........................................................................... 35 

2.2.3.4.1 - Pirólise rápida ................................................................... 36 
2.2.3.5 – Propriedades e aplicações dos produtos da pirólise .......................... 39 

2.2.3.5.1 - Bio-óleo ............................................................................ 39 
2.2.3.5.2 - Biocarvão .......................................................................... 39 
2.2.3.5.3 – Gases ................................................................................ 41 

2.2.3.6 - Pirólise de biomassa proteica ............................................................. 42 
2.2.3.7 - Reatores de pirólise ............................................................................ 43 

   2.2.3.7.1 - Reator Pyroprobe (Pi-CG/ES) ......................................... 43 
   2.2.3.7.2 - Reatores de leito fluidizado ............................................. 45 

           2.2.3.7.2.1 Reator de leito fluidizado (Kwesinator) ......... 46 
2.2.3.8 - Melhoramento (Upgrading) do bio-óleo ........................................... 48 

   2.2.3.8.1 - Pirólise Rápida Catalítica (PRC) ..................................... 48 
       2.2.3.8.1.1 - Catalisadores aplicados na pirólise ............... 50  

   2.2.3.8.2 - Pirólise reativa - Tail Gas Reactive Pyrolysis (TGRP) .... 54 
 

Capítulo 3 – Metodologia experimental 
3. Metodologia experimental ................................................................................................... 57 

3.1 – Biomassa ..................................................................................................................... 57 
3.1.1 - Quantificação de elementos inorgânicos ...................................................................... 57 

3.2 - A análise termogravimétrica (TGA) ............................................................................ 58 
3.3 - Estudo da Pirólise (Pi-CG/EM) ................................................................................... 58 

3.3.1 - Pirólise não catalítica  ....................................................................................... 60 
3.3.2 - Pirólise catalítica ............................................................................................... 60 

3.4 - Análise estatística dos dados da pirólise em Pi-CG/EM .............................................. 61 
3.5 - Pirólise rápida inerte e pirólise rápida reativa (TGRP) ................................................ 62 
3.6 - Destilação do Bio-óleo ................................................................................................. 63 



 

  

3.7 - Caracterização dos produtos ........................................................................................ 63 
3.8 - Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 13C e 1H .................... 64 
 

Capítulo 4 – Resultados e discussão 
4. Resultados e discussão ......................................................................................................... 67 

4.1 – Estudo 1: Avaliação da pirólise térmica e catalítica em Pi-CG/EM ........................... 67  
4.1.1 - Análise da matéria-prima .................................................................................. 67 
4.1.2 - Análise termogravimétrica (ATG) .................................................................... 68 
4.1.3 - Influência dos parâmetros de pirólise no rendimento dos produtos ................. 70 

4.1.3.1 - Efeito da temperatura ......................................................................... 70 
4.1.3.2 - Efeito do tempo de residência ............................................................ 74 
4.1.3.3 - Efeito da taxa de aquecimento ........................................................... 75 

4.1.4 - Pirólise catalítica ............................................................................................... 75 
4.1.4.1 – Hidrocarbonetos ................................................................................ 77 
4.1.4.2 – Fenóis ................................................................................................ 79 
4.1.4.3 – Nitrogenados ..................................................................................... 80 

4.1.5 - Correlação de Pearson  ...................................................................................... 82 
4.1.6 - Efeito do tipo de catalisador ............................................................................. 83 
4.1.7 - Efeito da razão de catalisador/biomassa ........................................................... 85 
4.1.8 - Efeito da acidez do catalisador ......................................................................... 86 

4.2 - Estudo 2: Avaliação da pirólise rápida inerte e reativa da Spirulina em reator 
de leito fluidizado borbulhante utilizando a tecnologia TGRP  ........................................... 88 

4.2.1 - Rendimentos dos produtos da pirólise de Spirulina .......................................... 88 
4.2.2 - Propriedades do óleo de pirólise de Spirulina ................................................... 91 
4.2.3 - Co-produtos do processo: Caracterização do biocarvão e dos gases 
 não condensáveis ......................................................................................................... 93 

4.2.3.1 - Biocarvão ........................................................................................... 93 
4.2.3.2 - Gases não condensáveis produzidos na pirólise ................................ 95 

4.2.4 - Composição química dos produtos líquidos ..................................................... 96 
4.2.5 - Análise dos óleos por ressonância magnética nuclear do 13C e 1H ................. 100 
4.2.6 - Destilação do óleo TGRP ............................................................................... 103 

 
Capítulo 5 – Conclusão 
5. Conclusão ........................................................................................................................... 108 

5.1 - Estudo 1: Avaliação da pirólise térmica e catalítica da Spirulina em Pi-CG/EM ..... 108  
5.2 - Avaliação da pirólise rápida inerte e reativa da Spirulina em reator de leito  
Fluidizado borbulhante utilizando a tecnologia TGRP ...................................................... 109 

 
Capítulo 6 – Referências bibliográficas 
Referências bibliográficas ...................................................................................................... 111 
 
APÊNDICE A ....................................................................................................................... 129 
APÊNDICE B ....................................................................................................................... 135 
Artigos científicos publicados em Revista ............................................................................. 135 
 
 

 



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 2.1 – Métodos de conversão de microalgas em biocombustíveis (adaptado de Du et 

al., 2013; Milano et al., 2016 ) ................................................................................................. 30 

Figura 2.2 – Etapas do processo de pirólise rápida (Fonte: Bridgwater, 2012) ....................... 37 

Figura 2.3 – Mecanismo de reação do glicoaldeído com a proteína ........................................ 42 

Figura 2.4 - Sistema CDS pyroprobe conectado a um cromatógrafo gasoso com 

espectrômetro de massa (Adaptado de Marcilla et al., 2013) .................................................. 44 

Figura 2.5 – Reator de leito fluidizado desenvolvido na Unidade de Pirólise da ARS/USDA 

(USA) (Boateng et al., 2007) ................................................................................................... 46 

Figura 2.6 – (a) Tetraedro TO4 (b) Tetraedro TO4 compartilhando um vértice de oxigênio 

comum (c) Assemblagem de unidades secundária (Adaptado de Xu et al., 2007; Baerlocher 

et al., 2007) .............................................................................................................................. 51 

Figura 2.7 - Exemplo de reações associadas com o upgrading catalítico do bio-óleo 

(Adaptado de Al-Sabawi et al., 2012) ...................................................................................... 52 

Figura 2.8 - Mecanismo de desoxigenação por zeólitas (Mullen et al., 2013) ........................ 53 

Figura 2.9 – Diagrama do sistema de produção de bio-óleo utilizando o processo TGRP 

(Adaptado de Elkasabi et al., 2014) ......................................................................................... 55 

Figura 4.1 - Decomposição térmica da Spirulina sob diferentes taxas de aquecimento (A) 

TG (B) ATD ............................................................................................................................. 68 

Figura 4.2 - Rendimentos dos produtos da pirólise em diferentes condições. Compostos 

semi-quantificados (Área/µg 103) em função da temperatura (A) e tempo de residência (B). 

Compostos quantificados (% rendimento de carbono) em função da temperatura (C) e 

tempo de residência (D).  Barras representam o erro padrão da média (±) .............................. 73 

Figura 4.3 – Produtos semi-quantificados (Área/µg 103) da pirólise não catalítica e 

catalítica da Spirulina com diferentes zeólitas em função da razão catalisador/biomassa dos 

(A) Aromáticos, (B) Hidrocarbonetos não-aromáticos (C) Fenóis e (D) Nitrogenados. 

Barras representam o erro padrão da média (±) ....................................................................... 76 

Figura 4.4 - % Rendimento em carbono dos produtos da pirólise catalítica utilizando 

zeólitas  em função da razão catalisador/biomassa (A) Hidrocarbonetos (B) Fenóis (C) 

Indole (D) Hexadecanamida. Barras representam o erro padrão da média (±) ........................ 77 



 
 

 
 

Figura 4.5 - Área/µg.103 de hexadecanenitrila produzida na pirólise catalítica com zeólitas 

em  função da razão de catalisador/biomassa. Barras representam o erro padrão da média 

(±) ............................................................................................................................................. 81 

Figura 4.6 – Postulado das vias químicas envolvendo a conversão da Spirulina via PRC 

utilizando diferentes tipos de zeólitas ...................................................................................... 88 

Figura 4.7 - Produtos líquidos obtidos no processo de pirólise. Fase orgânica (topo) e fase 

aquosa (fundo) obtidas a partir da fração líquida dos condensadores do processo TGRP da 

Spirulina ................................................................................................................................... 93 

Figura 4.8 – Biocarvão de Spirulina obtido no processo TGRP .............................................. 95 

Figura 4.9 - Mecanismo postulado das vias químicas da conversão de Spirulina produzidos 

por TGRP ................................................................................................................................. 99 

Figura 4.10 – Via de formação de compostos nitrogenados a partir das proteínas durante o 

processo TGRP (Boateng et al., 2016) ................................................................................... 102 

Figura 4.11 – Cromatogramas obtidos no CG/EM das frações destiladas do bio-óleo de 

Spirulina via TGRP. a) propanitrila b) benzeno c) C4-nitrilas (C4) d) tolueno e) p-xileno f) 

pirrol g) estireno h) pentanitrila i) Dimetil-piridinas j) aluil benzenos (C3) k) indeno l) 

benzonitrila m) fenol n) cresols o) indole p) hexadecano q) hexadecano nitrila r) 

hexadecanamida (A) Tempo de retenção 6-40 min (B) Tempo de retenção 40-85 min ........ 104 

Figura 4.12 - (a) fração de destilação do bio-óleo TGRP de Spirulina, com fração 3 (b) 

exibindo um comportamento trifásico. A fase orgânica superior consistiu principalmente 

de hexadecano ........................................................................................................................ 105 

Figura A1 - RMN de 13C do óleo obtido no ESP da pirólise regular da Spirulina gravados 

na frequência de 150 MHz em metanol deuterado ................................................................. 129 

Figura A2 - RMN de 13C do óleo obtido no ESP da pirólise TGRP de Spirulina gravados 

na frequência de 150 MHz em metanol deuterado ................................................................. 130 

Figura A3 - RMN de 13C NMR das frações orgânicas obtidas nos condensadores da 

pirólise TGRP da Spirulina gravado na frequência de 150 MHz in metanol deuterado ........ 131 

Figura A4. RMN de 1H do óleo obtido no ESP da pirólise regular da Spirulina gravados na 

frequência de 600 MHz em metanol deuterado ..................................................................... 132 

Figura A5 - RMN de 1H do óleo obtido no ESP da pirólise TGRP da Spirulina gravados na 

frequência de 600 MHz em metanol deuterado ..................................................................... 133 

Figura A6 - RMN de 1H das frações orgânicas obtidas nos condensadores da pirólise 

TGRP da Spirulina gravado na frequência de 600 MHz in metanol deuterado ..................... 134 

 



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 2.1 - Rendimento de óleo (Litros/ha/ano) de diferentes culturas (Fonte: Darzins et 

al., 2010) .................................................................................................................................. 24 

Tabela 2.2 – Rendimento de produtos obtidos a partir da pirólise rápida e lenta (Adaptado 

de Bridgwater, 2012; Marcilla et al., 2013) ............................................................................. 35 

Tabela 2.3 – Composição e propriedades do bio-óleo obtido a partir de microalgas e 

madeira e óleo fóssil (Fonte: Mohan et al., 2006) ................................................................... 40 

Tabela 3.1 – Lista dos compostos quantificados e semi-quantificados .................................... 59 

Tabela 3.2 - Características das zeólitas ................................................................................... 61 

Tabela 4.1 - Características da Spirulina .................................................................................. 68 

Tabela 4.2 – Temperatura de degradação máxima e taxa de perda de peso obtidos no 

estudo de degradação térmica da Spirulina a 20, 40 e 100ºC/min ........................................... 69 

Tabela 4.3 - p-valores da análise de co-variância dos compostos quantificados produzidos 

na pirólise rápida não catalítica da Spirulina  .......................................................................... 71 

Tabela 4.4 - p-valores da análise de co-variância dos compostos semi-quantificados da 

pirólise rápida não catalítica da Spirulina ................................................................................ 72 

Tabela 4.5– Coeficientes de correlação de Pearson referente aos produtos da pirólise 

catalítica (negrito indica significância a 0.05) ......................................................................... 83 

Tabela 4.6 - Rendimento (%, peso) dos produtos da pirólise TGRP da Spirulina ................... 89 

Tabela 4.7 - Propriedades dos óleos de pirólise de Spirulina e Switchgrass produzidos por 

pirólise convencional e TGRP ................................................................................................. 90 

Tabela 4.8 - Características do biocarvão produzido por pirólise de Spirulina ....................... 94 

Tabela 4.9 - Composição dos gases não condensáveis da pirólise de Spirulina (%mol, em 

base sem N2 .............................................................................................................................. 96 

Tabela 4.10 - Quantificação de compostos selecionados do óleo de pirólise (ESP e frações 

orgânicas e aquosas dos condensadores) por CG/EM (%, peso) ............................................. 97 

Tabela 4.11 - Compostos nitrogenados identificados nos processos de pirólise regular e 

TGRP (% área) ......................................................................................................................... 98 

Tabela 4.12 - Percentual de prótons presente nos óleos de pirólise baseado no 

deslocamento químico da análise de RMN do 1H .................................................................. 100 

Tabela 4.13 - Percentual de prótons presente nos óleos de pirólise baseado no 

deslocamento químico a análise de RMN do 13C ................................................................... 101 



 
 

 
 

Tabela 4.14 - Caracterização das frações dos destilados ....................................................... 103 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 INTRODUÇÃO GERAL 



18 
 

 
 

1. Introdução geral 
 

O aquecimento global é um agravante que pode acarretar sérios impactos ao globo 

terrestre afetando todos os ecossistemas e formas de vida. Esse fenômeno é consequência 

da intensificação do efeito estufa, causado pelo aumento das emissões atmosféricas de 

gases, onde o principal é o CO2, emitido principalmente pela queima de combustíveis 

fósseis. De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 

2014), o CO2 proveniente da queima de combustíveis fósseis e de processos industriais é 

responsável por 78% do total das emissões dos gases do efeito estufa. A proteção ao clima 

foi recentemente discutida mundialmente pela conferência do clima da ONU (COP21, 

2015) levando a um acordo que estabeleceu um limite de até 2˚C para o aumento da 

temperatura global nos próximos anos. Esse acordo força organizações governamentais a 

investir no desenvolvimento de tecnologias de produção de biocombustíveis a fim de 

minimizar os sérios impactos causados pela queima dos combustíveis fósseis (Kircher, 

2015). Aliado às questões ambientais, existe a possibilidade de crises energéticas, 

ocasionada pela futura escassez de petróleo. Atualmente, o consumo de energia global 

provem principalmente de recursos fósseis, incluindo petróleo, gás natural e carvão. Diante 

deste cenário, os biocombustíveis podem ser utilizados como uma alternativa menos 

poluente e mais barata, dependendo da rota de processo desenvolvida.  

Diversos tipos de biomassas vêm sendo estudadas como matéria-prima para 

produção de biocombustíveis. O crescente interesse na produção de energia a partir de 

biomassa está fundamentado nas suas aplicações e disponibilidade. Dentre as biomassas 

que estão sendo pesquisadas, microalgas e cianobactérias têm sido apontadas como 

promissoras devido ao grande potencial biotecnológico que oferecem (Gonçalves et al., 

2016). As cianobactérias e microalgas apresentam taxas de crescimento e produtividade 

superiores às plantas terrestres; a produção de biomassa não segue regime de safras, 

podendo ser produzida o ano inteiro; o cultivo não exige solos aráveis podendo ser 

desenvolvidos em águas salobras e salgadas, bem como em efluentes industriais; desta 

forma, não compete com a produção de alimentos (Parmar et al., 2011).  

 Dentre os processos de conversão de biomassa em energia, a pirólise é um método 

de conversão termoquímica capaz de produzir combustível líquido (bio-óleo), sólido 

(biocarvão) e gasoso (gases não condensáveis). O bio-óleo é uma mistura complexa de 

compostos orgânicos, que dependendo da sua qualidade, pode ser utilizado como 
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combustível ou ser fonte de produtos químicos importantes comercialmente. O biocarvão e 

os gases podem ser utilizados como combustível agregando valor ao processo. A 

composição e o rendimento dos produtos da pirólise variam significativamente em função 

da matéria-prima e condições de processo. De acordo com Chen et al., (2015), o processo 

de conversão termoquímica é uma rota simples que não exige o uso de reagentes químicos, 

sendo capaz de converter biomassa em biocombustíveis em curto intervalo de tempo. Além 

disso, esse método converte todos os compostos presentes na biomassa ampliando a 

conversão de espécies com baixo teor de óleo que não são aplicadas na produção de 

biodiesel.   A produção de biodiesel de microalgas e cianobactérias têm sido muito 

estudadas, uma vez que, algumas espécies apresentam alto percentual de óleo (Singh et al., 

2014). Embora biodiesel de algas ainda seja muito caro (6–10 $/l) para ser comercializado 

(Singh & Gu, 2010).  

Um dos fatores que torna o processo oneroso na produção de biodiesel é o 

aproveitamento apenas da fração lipídica. Do ponto de vista econômico, a produção de 

biocombustível de microalgas e cianobactérias poderá ser viável se toda a biomassa for 

convertida em energia (Aysu & Sanna, 2015). Através dos processos de degradação 

térmica é possível converter o resíduo de biomassa provenientes da extração do óleo usado 

na produção de biodiesel em combustível (Bui et al., 2016; Hu et al., 2013; Ji et al., 2015).  

A pirólise de biomassas lignocelulósicas já é bem estuda, porém bio-óleos 

produzidos a partir destas matérias-primas são ácidos, instáveis, viscosos, corrosivos e 

apresentam alto teor de oxigênio, água e sólidos, se tornando impróprio para uso como 

combustível (Mohan et al., 2006).  

Alguns estudos mostram que o bio-óleo produzido a partir de microalgas e 

biomassas proteicas são mais estáveis, apresentam teor de oxigênio mais baixo e poder 

calorífico mais alto que o bio-óleo lignocelulósico (Miao & Wu, 2004; Mullen & Boateng, 

2011). Porém, o bio-óleo apresenta alto teor de nitrogênio que é indesejável, pois causa a 

desativação de catalisadores ácidos usados para o co-processamento do óleo cru em 

refinarias e a emissão de NOx durante a combustão (Du et al., 2012). 

 Processos eficientes de desnitrogenação e desoxigenação dos óleos de pirólise são 

importantes para produzir bio-óleo de alta qualidade. Pirólise catalítica de biomassas 

lignocelulósicas vem sendo largamente estudada e tem sido demostrado que zeólitas são 

efetivas na desoxigenação de vapores de pirólise e produção de hidrocarbonetos (Carlson 

et al., 2009; Du et al., 2013b; French & Czernik, 2010; Mihalcik et al., 2011; Mullen & 

Boateng, 2010), atuando também nos processos de desnitrogenação de vapores de pirólise 
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de Spirulina (Anand et al., 2016; Lorenzetti et al., 2016).  Porém, trabalhos de pirólise 

catalítica envolvendo microalgas e cianobactérias são menos estudados quando 

comparados aos processos com biomassas lignocelulósicas. 

Outra tecnologia que tem efeito similar ao efeito catalítico das zeólitas é a pirólise 

reativa que utiliza resíduos de gases não condensáveis produzidos durante a pirólise como 

atmosfera reativa em substituição total ou parcial da atmosfera inerte convencionalmente 

utilizada. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo Agriculture Reserach Service (ARS) do 

United States Departament of Agriculture (USDA) nos EUA para processos de pirólise 

rápida em reatores de leito fluidizado borbulhante e foi denominada “Tail gas reactive 

Pyrolysis (TGRP)” (Boateng et al., 2007; Mullen et al., 2013). Tem sido demostrado que a 

utilização dos gases residuais reciclados da pirólise atua como agente fluidizante do 

processo e melhora as propriedades do bio-óleo promovendo a desoxigenação e 

produzindo hidrocarbonetos aromáticos com resultados similares aos obtidos através da 

pirólise catalítica com zeólitas. A atmosfera redutora consiste principalmente de CO2, CO, 

H2 e hidrocarbonetos leves.  

Alguns estudos utilizando esta tecnologia foram realizados com êxito utilizando 

biomassas lignocelulósica e proteica, porém não há estudos prévios deste processo 

aplicado à pirólise de microalgas e cianobatérias disponíveis na literatura. 

A Spirulina é uma cianobactéria que vem sendo muito estudada nos processos de 

degradação térmica (Anand et al., 2016; Gai et al., 2015; Jena et al., 2011; Lorenzetti et 

al., 2016) por ser uma espécie com baixo teor de lipídios e alto teor de proteínas.  Aliado a 

isto, esta espécie apresenta algumas vantagens frente a outras, dentre elas as mais 

importantes são: alta produtividade de biomassa e tecnologia de produção consolidada, 

pode ser cultivada em efluentes agrícola e industriais e possui estrutura celular filamentosa 

que facilita a colheita (Gershwin & Belay, 2007).  

Neste contexto, a Spirulina foi selecionada para os testes de pirólise rápida 

desenvolvidos neste trabalho sendo dividido em dois estudos independentes: 

No primeiro, foram avaliadas a pirólise rápida convencional e catalítica da 

Spirulina em microescala utilizando um Pi-CG/EM (Pirolisador acoplado a cromatografia 

gasosa com espectrômetro de massa) utilizando zeólitas comerciais. No segundo, foram 

feitos testes de pirólise rápida em reator de leito fluidizado borbulhante de bancada da 

ARS-USDA (Kwesinator) com atmosfera inerte (N2) e atmosfera reativa (TGRP). 
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1.1  - Objetivo Geral  
 

O objetivo desta tese é explorar o potencial de uma biomassa altamente proteica para 

produção de biocombustíveis e químicos através da pirólise rápida catalítica e reativa. 

 

1.2  - Objetivos Específicos  

 
Estudo 1 - Estudo da Pirólise convencional e catalítica da Spirulina em Pi-CG/EM 

 

* Investigar o processo de pirólise não catalítica da Spirulina em microescala, utilizando 

um Pi-CG/EM a fim de avaliar a distribuição dos produtos (vapores da pirólise) em função 

da variação da temperatura, taxa de aquecimento e tempo de residência do processo; 

* Estudar a pirólise catalítica da Spirulina testando nove zeólitas com diferentes 

propriedades (estrutura, acidez, tamanho de poro, área superficial específica) a fim de 

promover a desoxigenação/desnitrogenação dos vapores produzidos aumentando a 

produção de hidrocarbonetos aromáticos; 

* Quantificar os produtos obtidos em todas as condições estudadas; 

* Estudar a influência da razão catalisador/biomassa no rendimento dos produtos; 

 

Estudo 2 - Avaliação da pirólise rápida inerte e reativa da Spirulina em reator de leito 

fluidizado borbulhante utilizando a tecnologia TGRP.  

 

* Estudar a pirólise rápida da Spirulina em reator de leito fluidizado borbulhante sob 

atmosfera inerte (N2) (convencional); 

* Estudar a pirólise rápida reativa (TGRP) da Spirulina em reator de leito fluidizado 

borbulhante;  

* Quantificar, caracterizar e comparar os produtos das pirólises (bio-óleo, carvão e gases) 

obtidos nestes processos; 

* Destilar o óleo de pirólise que apresentar estabilidade térmica apropriada.  
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2. Revisão bibliográfica 
 
 
2.1 - Microalgas e cianobactérias 
 
 

As microalgas e as cianobactérias são as formas mais antigas de vida no planeta. 

Esses seres são responsáveis pela produtividade primária da terra, trabalham convertendo 

luz solar e dióxido de carbono em biomoléculas através da realização da fotossíntese 

(Lorenço, 2006).  As cianobactérias são o primeiro grupo de bactérias que evoluiu sendo 

capaz de fixar o dióxido de carbono atmosférico e produzir biomoléculas orgânicas através 

da realização da fotossíntese.  

Microalga é um termo genérico que se refere a um grupo muito diverso de 

microrganismos fotossintéticos de dimensões microscópicas (Sanchez-Silva et al., 2013). 

As microalgas pertencem ao reino Protista e são eucariontes podendo ser unicelular ou 

pluricelular enquanto as cianobactérias, conhecidas também como algas verde-azuladas, 

pertencem ao reino Monera, são procariontes, unicelulares ou multicelulares fazendo parte 

do grupo das eubactérias que estão inseridas na divisão Chloroxybacteria sendo as únicas 

bactérias capazes de produzir oxigênio como produto colateral da fotossíntese (Lourenço, 

2006). As cianobactérias são o primeiro grupo de bactérias que evoluiu sendo capaz de 

fixar o dióxido de carbono atmosférico e produzir biomoléculas orgânicas através da 

realização da fotossíntese.  

Atualmente não se conhece exatamente quantas espécies de microalgas e 

cianobactérias existem, há estimativas que existam entre 70.000 e 1.000.000 de espécies. 

Apenas cerca de 44.000 têm sido descrita. Novas espécies e gêneros têm sido 

constantemente descobertos. 

As cianobactérias não tem bacterioclorofila, porém contém clorofila e outros 

pigmentos acessórios de proteção e captação da luz que proporcionam uma alta capacidade 

fotossintética tornando possível uma conversão de até 10% da energia solar em biomassa, 

enquanto plantas convencionais e algas esses percentuais chegam a 1% e 5%, 

respectivamente (Parmar et al., 2011). Além disso, as cianobactérias apresentam uma 

ampla diversidade morfológica, incluindo formas unicelulares, filamentosas e coloniais. 

Há controvérsias na literatura a respeito da classificação das cianobactérias e 

microalgas uma vez que as algas verde-azuladas são classificadas taxonomicamente dentro 

do grupo das bactérias (Reino Procaryotae) com a denominação de cianobactérias que tem 
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sido tradicionalmente considerada microalga (Carvajal, 2009). A classificação das 

cianobactérias tem sido um assunto de discussão, uma vez que estes organismos 

fotossintéticos foram considerados primeiramente como algas, mas Stanier & Van Neil, 

(1962) incluiu as algas verde-azuladas no reino Prokaryote e propôs a estes a denominação 

“cianobactérias”. Esta designação foi aceita e publicada pela primeira vez em 1974 (Habib 

et al., 2008). Neste trabalho o termo “microalgas” fará alusão a microalagas e 

cianobactérias, portanto, representando ambas conforme foi referido por Ghosh et al., 

(2016).  

Devido às vantagens que as microalgas oferecem frente a muitas outras espécies, 

pesquisadores e empresários de todo o mundo tem demostrado grande interesse no 

desenvolvimento de processos de produção de biocombustíveis e bio-produtos a partir de 

diferentes espécies. Comparados às culturas terrestres, esses seres apresentam eficiência 

fotossintética, taxa de crescimento e produção de biomassas superiores, consequentemente 

o cultivo em massa para a produção comercial de microalgas pode ser realizada de forma 

eficiente (Mata et al., 2010). Quando comparadas as oleaginosas tradicionais, as algas tem 

uma produtividade em óleo muito superior, conforme mostra Tabela 2.1: 

 

Tabela 2.1 - Rendimento de óleo (Litros/ha/ano) de diferentes culturas 

 

 

 

 
 
 

         
        Fonte: Darzins et al., (2010) 

 

Além disso, o cultivo de microalgas não exije solos aráveis, podendo ser cultivadas 

em águas salinas, salobras e residuais e em condições inóspitas, não competindo com a 

produção de alimentos que atualmente vem sendo um grande desafio para a produção de 

biocombustíveis de primeira e segunda geração (Chisti et al., 2007; Milano et al., 2016). 

Portanto, a concorrência por solos aráveis com outras culturas, em especial para o consumo 

humano, é grandemente reduzida. 

A primeira geração de biocombustíveis atingiu um nível comercial e já é bem 

estabelecida nos EUA, Brasil e na União Européia. Esses biocombustíveis são derivados 

principalmente de alimentos e culturas oleaginosas, incluindo a cana, beterraba, óleos 

Cultura 
Rendimento de óleo 

(Litros/ha/ano) 
Soja 450 

Camelina 560 
Girassol 955 
Jatropha 1890 

Óleo de palma 5940 
Alga 3800 – 50800 
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vegetais e gorduras animais. Os biocombustíveis de segunda geração são derivados de 

biomassa incluindo principalmente resíduos agrícolas e florestais, resíduos da madeira e 

resíduos não comestíveis de culturas alimentares, juntamente com o cultivo de culturas não 

alimentares, tais como Jatropha, Mahua, sementes de tabaco e Miscanthus (Alam et al., 

2012). Apesar da produção destas biomassas de segunda geração não competirem 

diretamente com a produção de alimentos pela disputa de terras aráveis, os 

biocombustíveis de segunda geração têm baixas taxas de conversão e o processos de 

conversão não são economicamente viáveis neste momento (Alam et al., 2012; Adenle et 

al., 2013). 

Atualmente as Microalgas são consideradas como a matéria-prima para a produção de 

biocombustível de terceira geração (Ghosh et al., 2016; Milano et al., 2016).   

Cultivos de algas em escala comercial têm sido operados há mais de um 

década, principalmente para produzir pigmentos e metabólitos para suplementos 

nutricionais (Borowitzka et al., 2013). As algas cultivadas nestas lagoas incluem Spirulina 

(Arthrospira), para suplementos com alto teor de proteínas, Haematococcus, como fonte 

do antioxidante astaxantina, e Dunaliella salina, para produção de pró-vitamina A 

(Neofotis et al., 2016). Devido ao sucesso demonstrado com estas espécies, com uma 

diversidade ainda pouco explorada, microalgas e cianobactérias oferecem possibilidades 

potenciais na produção de biocombustíveis, assim como a produção de produtos de alto 

valor, tais como produtos farmacêuticos e compostos bioativos (Neofotis et al., 2016). 

 

2.1.1 – Spirulina 
 

A Spirulina é uma cianobactéria multicelular e filamentosa do gênero Arthrospira 

que teve origem há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Ela contém clorofila como as plantas 

superiores e pertence ao grupo das Cyanophyta e classe Cyanophyceae que representam as 

algas verde-azuladas, embora de acordo com bacteriólogos, ela é uma bactéria devido à sua 

estrutura procariótica (Gershwin & Belay, 2007). São seres foto-autotróficos que crescem 

naturalmente na água salobra e salina, em ambientes lacustres de regiões tropicais e semi-

tropicais em diversos lugares do mundo (Ciferri & Tiboni, 1985). Na sua abordagem 

taxonômica, Spirulina é um nome usado para descrever principalmente duas espécies de 

Cianobactérias, Arthrospira platensis e Arthrospira maxima, que são comumente usadas 

como alimento, suplemento dietético e suplemento alimentar (Gershwin & Belay, 2007). 
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A Spirulina é procedente de lagoas da África e da América tropical, porém sua 

produção tem se estendido ao longo do mundo devido à sua alta capacidade de adaptação 

em zonas quentes e em lugares que não podem crescer outros organismos (Habib et al., 

2008), sendo capazes de prosperar em condições inóspitas sob altas temperaturas e alta 

alcalinidade, exibindo excelente resistência frente a outras algas. O cultivo de Spirulina 

exige fonte abundante de luz, nutrientes e temperatura relativamente alta. As maiores 

produções comerciais se concentram principalmente em regiões tropicais ou subtropicais 

com altas temperaturas sendo essas condições uma exigência para a produção econômica 

de alta qualidade. A temperatura ótima para o crescimento desta espécie é 35-38˚C, 

enquanto a faixa de temperatura mínima necessária para sustentar o crescimento é 15-20˚C 

(Gershwin & Belay, 2007). Os cultivos são realizados em terras marginais inadequadas 

para a agricultura convencional, não competindo com a produção de alimentos. O cultivo 

de Spirulina exige uma área 20 vezes menor e utiliza um terço da água quando comparada 

ao cultivo da soja, sendo 3,5 vezes mais eficiente, além disso, não exige herbicidas e 

pesticidas, o que minimiza o custo e a poluição ambiental do processo (Gershwin & Belay, 

2007). 

A Spirulina é uma espécie que não apresenta parede celular, o que torna essa 

biomassa totalmente comestível podendo ser inteiramente utilizada, não gerando resíduos. 

Essa cianobactéria tem um vasto histórico de uso alimentar sendo uma das espécies mais 

utilizadas em suplementos alimentares por conter um perfil nutricional de qualidade e uma 

alta biodisponibilidade de nutrientes potencializando o comércio global. Sua composição 

química básica é constituída por proteínas (50 - 70%), carboidratos (15 – 25%), lipídios (6 

– 8%) e minerais (7 – 13%), onde esses percentuais podem variar dependendo do tipo de 

cultivo empregado (Habib et al., 2008). Esta espécie é rica em aminoácidos indispensáveis, 

beta-caroteno, minerais, ácidos graxos essenciais, vitaminas, polissacarídeos dentre outros. 

Além do alto valor nutricional, a Spirulina também tem efeito biológico, imune, anti-viral e 

propriedades anti-câncer (Khan, 2005). 

Atualmente a Spirulina tem sido extensivamente estudada e está agora em uso 

difundido em todo o mundo como um produto alimentar e suplemento dietético. Diante do 

seu grande potencial para fins alimentícios, o início da produção em massa de Spirulina 

para fins comerciais aconteceu no final de 1970. A primeira tentativa de produção em 

massa foi realizada por Sosa Texcoco Co. no México, baseada na tecnologia do Instituto 

Francais du Petrole (IFP) (Ciferri & Tiboni, 1985).  A partir daí, a produção comercial de 

Spirulina em sistemas outdoor (lagoas abertas), em condições controladas, se tornou um 
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sucesso. Atualmente, estima-se que a produção mundial de Spirulina supere 3000 

toneladas (Koru, 2012) sendo liderada pela companhia do grupo DIC (Earthrise 

Nutraceuticals) que detém a produção em duas fazendas sofisticadas, uma na Califórnia 

nos EUA e outra em Hainan (China), com uma capacidade de produção de 900 toneladas 

por ano, que é a maior do mundo (www.dlt-spl.co.jp). Outras empresas também produzem 

Spirulina em escala relevante, tais como Siam Algae Company in Bangkok (Tailândia); 

Cyanotech Corporation no Havaí. No O Brasil, apesar de ser um país tropical com altos 

períodos de sol na região Norte e Nordeste, ainda não se tem uma produção relevante de 

Spirulina. A única empresa que mantém um cultivo comercial no Brasil é na Fazenda 

Tamanduá localizada em Patos na Paraíba, região Nordeste do Brasil, mas pouco relevante 

comparado aos outros países. 

A Spirulina tem atraído à atenção de pesquisadores ao longo dos anos, estando 

disponíveis na literatura inúmeras publicações em vários aspectos envolvendo está espécie. 

Recentemente tem sido explorado o seu potencial como matéria-prima para a produção de 

biocombustíveis com ênfase nos processos de conversão térmica devido ao seu baixo teor 

de lipídios, o que torna inviável a produção de biodiesel. 

 

2.1.2 – Cultivos de microalgas 
 

Biocombustíveis de microalgas ainda não são economicamente viáveis, devido 

principalmente devido aos altos custos associados aos processos de produção de biomassa 

estritamente ligados aos cultivos (Farooq et al., 2015).  

Cultivos fotoautotróficos é a forma mais comum de produção de microalgas. A 

fotossíntese exige uma fonte de radiação solar e uma fonte de carbono. A luz é necessária 

para a fixação do carbono e aumenta a taxa de crescimento das microalgas elevando a 

produção de biomassa. A fonte de carbono é fundamental para o crescimento e quanto 

mais alta à sua concentração maior será a produtividade de biomassa. Fontes de nitrogênio 

também são cruciais para o sucesso do cultivo e a concentração deve ser compatível com a 

quantidade de carbono do meio (Milano et al., 2016). O tipo de cultivo, a preparação dos 

nutrientes, a fonte de carbono, a salinidade do meio, a irradiância e a temperatura variam 

em função da espécie escolhida e influenciam consideravelmente no sucesso da produção 

das microalgas. 

Atualmente há quatro tecnologias de cultivo em uso para produção de microalga 

comercial incluindo open ponds e receway ponds (sistemas abertos), fotobiorreatores e 
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fermentadores (Darzins et al., 2010). Nos sistemas abertos, as microalgas são cultivadas 

em áreas abertas, incluindo tanques, lagos, lagoas, canais profundos, dentre outros. Nos 

sistemas fechados, os cultivos são realizados em biorreatores transparentes, expostos a luz 

solar ou à radiação artificial para a realização da fotossíntese e fermentadores.  

Os sistemas do tipo open ponds são representados por lagos e lagoas naturais e 

artificiais, onde a maioria dos sistemas comumente usados são lagoas grandes e rasas e 

tanques. As principais vantagens destes sistemas é a facilidade de construção e operação 

quando comparados aos fotobiorreatores e a possibilidade de operar processos híbridos que 

envolvem o cultivo de algas associado ao tratamento de águas residuais. Contudo, as 

desvantagens são distribuição de luz ineficiente, perdas por evaporação, difusão do CO2 

para atmosfera, contaminação e exigência de grandes áreas de terra (Maity et al., 2014).  

Open ponds estão atualmente em uso para o tratamento de águas residuais e produção de 

Dunaliella salina caracterizando-se como um processo híbrido. Esses sistemas são 

utilizados por Ognis Austrália Pty Ltd para produzir β-caroteno a partir de Dunaliella 

salina in Hutt Lagoon and Whyalla. Em termos de área superficial utilizada, estes estão 

entre os maiores sistemas de produção de algas no mundo.  

As lagoas fechadas ou artificiais (circular ponds e raceway ponds) são mais 

eficientes que os sistemas abertos para produzir microalgas, uma vez que o controle sobre 

o ambiente de produção é muito melhor do que os tanques abertos ou lagos extenso. O 

custo dos raceway ponds é maior do que os dos sistemas de lagoas abertas, mas inferior ao 

dos fotobiorreatores. Esses sistemas são os mais utilizados devido ao seu potencial de 

produção de grandes quantidades de biomassa para aplicação comercial. As lagoas do tipo 

raceway pond são normalmente usadas para cultivar Chlorella sp., Spirulina platensis, 

Haematococcus sp. e  Dunaliella salina, com uma taxa de produção de biomassa de 60-

100 mg de biomassa seca/L/dia (Maity et al., 2014). Raceway ponds são utilizados para a 

produção de Spirulina na Earthrise Nutraceuticals nos EUA e na Cyanotech Corp. no 

Havaí (Darzins et al., 2010). 

Os fotobiorreatores foram projetados para superar os problemas associados aos 

sistemas de cultivos abertos. Tem sio demonstrado que cultivos nestes sistemas são 

capazes de produzir grandes quantidades de biomassa pelo fato destes sistemas permitirem 

um controle eficaz dos parâmetros do processo, tais como pH, temperatura, concentração 

de CO2, nível de contaminação, dentre outros. Contudo, os fotobiorreatores são bem mais 

onerosos que os open ponds e raceway ponds.  Produções comerciais em fotobiorreatores 

incluem a produção de H. Pluvialis em Israel e no Havaí e de C. vulgaris na Alemanha. Os 
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custos de produção são muito altos chegando a $100/kg (Darzins et al., 2010). 

Consequentemente, uma produção de biocombustíveis baseada inteiramente em 

fotobiorreatores é geralmente considerada pouco provável que seja comercialmente viável 

(Darzins et al., 2010; Maity et al., 2014; Milano et al., 2016).  

Os fermentadores fechados são utilizados para a produção de algas heterotróficas, 

onde açúcares ou outras fontes de carbono simples são utilizados para o crescimento ao 

invés de CO2 e luz. Fermentadores abertos similares aos fermentadores utilizados na 

produção de etanol nas indústrias brasileiras não são adequados ao crescimento de algas, 

uma vez que as algas tem crescimento lento quando comparadas as leveduras e bactérias. 

Nos EUA, Índia e China são produzidos ácidos graxos ω-3 a partir de Thraustochytrids por 

fermentação heterotrófica através de açúcares e O2. Por ser um produto de alto valor 

agregado, o mesmo é vendido por 100$/kg, o que justifica o alto custo do processo 

(Darzins et al., 2010) 

 

2.2 - Métodos de conversão de biomassa  
 

Atualmente, os combustíveis fósseis representam a principal fonte de energia no 

mundo, porém insustentáveis e diretamente relacionados à poluição do ar, da terra, da água 

e mudanças climáticas. A queima de combustíveis fósseis contribui para o aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera estando diretamente associada ao aquecimento global. 

Aliado a isto, a futura escassez petróleo é um grande desafio aos cientistas motivando uma 

busca constante por tecnologias capazes de produzir combustíveis sustentáveis e limpos 

(Alaswad et al., 2015). Em virtude deste cenário, métodos eficazes de conversão de 

biomassa em biocombustíveis vêm sendo pesquisados a fim de suprir estes desafios. Tem 

sido demonstrado que a biomassa é capaz de suprir aproximadamente 25% da demanda 

energética global, o que vem motivando pesquisas de novas tecnologias de conversão de 

biomassa em energia, preferencialmente utilizando as que não competem com a produção 

de alimentos (Rawat et al., 2011). 

Dentre muitas biomassas, microalgas e cianobactérias representam uma fonte 

promissora para produção de energia renovável limpa, pois são capazes de fixar o CO2 

realizando a fotossíntese com eficiência fotossintética e produtividade superiores as das 

oleaginosas e plantas terrestres convencionais utilizadas na produção de biodiesel e 

bioetanol. Entre as fontes de biomassas disponíveis, microalgas têm sido consideradas e 

investigadas como biomassa de terceira geração (Lee et al., 2015). Pesquisas recentes 
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envolvendo produção de biocombustíveis têm sido voltadas para biomassas da terceira 

geração, uma vez que as matérias-primas da primeira e segunda são baseadas em culturas 

terrestres que competem com a produção de alimentos podendo levar a crises alimentares 

(Singh & Oslen, 2011). Atualmente, um dos problemas mais graves em relação à 

sustentabilidade é a alta demanda de solos aráveis para produzir alimentos devido ao 

crescente aumento da população. 

Biocombustíveis de algas ainda não são produzidos em larga escala devido ao alto 

custo do processo justificando o desenvolvimento de novas tecnologias que possam trazer 

viabilidade econômica (Wijffels & Barbosa, 2010). Diferentes rotas de processo são 

utilizadas para a conversão microalgas em biocombustíveis, esses processos se dividem em 

químicos, bioquímicos e térmicos, conforme mostra Figura 2.1. 

 

 

 
Figura 2.1 – Métodos de conversão de microalgas em biocombustíveis (adaptado de 

Du et al., 2013; Milano et al., 2016 ). 

 

 

 



31 
 

 
 

2.2.1 - Transesterificação 

 

Atualmente a produção de biocombustíveis a partir de microalgas tem sido focada 

principalmente na fração de lipídios, a qual pode ser usada para a produção de alta 

qualidade de biodiesel pelo método convencional de esterificação e transesterificação 

(Onay et al., 2006; Marcilla et al., 2013).  

Biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos de ácidos graxos produzidos pela 

transesterificação de triglicerídeos com aceptores alquil na presença de um catalisador 

básico ou ácido que pode ser utilizado como combustível veicular (Chisti, 2007). 

Algumas espécies de microalgas e cianobactérias apresentam alto teor de lipídios 

em sua constituição sendo capazes de oferecer uma alta produção de biodiesel (Pate et al., 

2011). O teor de lipídios destes organismos varia de 4.5 a 80% em base seca, dependendo 

da espécie e das condições de cultivo (Nwokoagbara et al., 2015). Esses lipídios estão em 

forma de óleo e o seu teor é diretamente proporcional a quantidade de biodiesel produzido. 

Atualmente o biodiesel é produzido principalmente a partir de óleo de palma e colza, 

porém foi demostrado que o rendimento em óleo de microalgas e cianobactérias pode 

chegar a até 58.700 L/ha, quase 10 vezes mais que a palma (Chisti, 2008) e propriedades 

físico-químicas apropriadas, porém seu custo de produção ainda é muito alto para ser 

comercializado (Lee et al., 2015). De acordo com Davis et al., (2011) a produção de 

biodiesel de algas por galão custaria de $9.84 para produção em tanques abertos a $20.53 

em fotobiorreatores, sendo muito superior ao custo do diesel de petróleo que girava em 

torno de $2.60/galão. Além de outros fatores, o alto custo de produção de biodiesel de 

microalgas também está associado ao aproveitamento da biomassa. Após a extração de 

lipídios é gerado um grande teor de resíduos, contendo carboidratos, proteínas e alguns 

lipídios residuais que geralmente são descartados ou utilizados na alimentação animal o 

que torna o processo oneroso (Marcilla et al., 2013). Consequentemente, toda a biomassa 

de microalga deve ser usada para produzir diversos produtos incluindo vários 

biocombustíveis líquidos como opção viável economicamente. 

 

2.2.2 - Produção de bioetanol  
 

O bioetanol é um álcool produzido através do processo de fermentação de 

carboidratos tais como açúcares e amido provenientes da cana de açúcar, milho ou sorgo 

sacarino podendo ser usado como combustível veicular de forma pura, porém vem sendo 
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muito utilizado como aditivo da gasolina para melhorar a octanagem e reduzir as emissões 

de gás carbônico (Hossain et al., 2015). De acordo com o Alternative Fuels Data Center, a 

produção global de etanol atingiu o pico máximo em 2014, após um declínio produtivo em 

2011 e 2012. Atualmente, os Estados Unidos lidera a produção de etanol, tendo produzido 

em 2014 mais de 14 bilhões de galões, enquanto o Brasil ocupa a posição do segundo 

maior produtor. Juntos, os EUA e o Brasil produzem 83% do etanol do mundo. A maior 

parte do etanol dos EUA é produzida a partir do milho, enquanto o Brasil utiliza 

principalmente a cana-de-açúcar. Os principais problemas de utilizar essas fontes 

alimentares para produzir biocombustíveis é a segurança de suprimento alimentar, escassez 

de terra e necessidade de irrigação. Porém, essa limitação vem estimulando a produção de 

biocombustíveis a partir de biomassas sustentáveis e não alimentar incluindo 

cianobactérias e as algas. 

De acordo com Quintana et al., (2011), as cianobactérias tem provado serem 

potenciais para a produção de bioetanol quando engenheiradas. Através de métodos da 

engenharia genética, elas foram rastreadas utilizando uma biblioteca de promotores que 

alteram as condições de crescimento e otimizam o processo de recuperação do etanol  

levando ao aumento da produção. 

 Estudos recentes mostram avanços na produção de bioetanol a partir de 

cianobactérias (Carrieri et al., 2010; Dexter, 2009; Chow et al., 2016; Hernández et al., 

2015). 

 

2.2.3 - Conversão termoquímica 
 

Os processos de conversão termoquímica são capazes de transformar diversos tipos 

de biomassa em biocombustíveis. A principal vantagem é o tempo de processo curto 

quando comparado aos processos de conversão biológica e a possibilidade de conversão de 

toda a biomassa em biocombustível, ao contrário da produção de biodiesel e bioetanol que 

aproveitam apenas a fração de lipídios e carboidratos, respectivamente.  

Quando comparadas com biomassas lignocelulósicas, microalgas exigem 

temperaturas de decomposição menores durante o processo de degradação térmica devido 

à constituição destas espécies ser baseada principalmente em proteínas, lipídios e 

carboidratos tendo resistência térmica mais baixa que as biomassas lignocelulósicas 

constituídas por celulose, hemicelulose e lignina (López-Gonzálezet et al., 2014).  
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Os principais processos de conversão térmica são combustão, gaseificação, 

liquefação e pirólise. Cada um desses conduz a um conjunto de produtos, e utilizam 

diferentes configurações de equipamentos, operando de modo independente. 

 

2.2.3.1- Combustão  

 

A combustão de biomassa é um processo que envolve uma sequência de reações 

químicas exotérmicas na qual o carbono e o hidrogênio são oxidados formando dióxido de 

carbono e água. A energia armazenada nas ligações químicas de um combustível é 

convertida em energia térmica podendo ser utilizada nas indústrias e usinas para gerar 

vapor para as turbinas e produzir eletricidade e calor. A Combustão da biomassa 

recentemente ganhou muita atenção devido à capacidade de utilização dos produtos como 

combustível (Magdziarz & Wilk, 2013). 

Atualmente, a madeira é a biomassa mais utilizada para queima, porém há um 

crescente interesse em outros tipos de biomassa tais como cascas, ramos, palha, serragem, 

resíduos de madeira ou madeira de demolição e culturas energéticas como choupo e 

salgueiro (Abuelnuor et al., 2014). Pouquíssimos estudos têm sido focados na combustão 

de microalgas e cianobactérias (Sanchez-Silva et al., 2013). Chen et al., (2011) relataram o 

comportamento da combustão de Chlorella vulgaris sob diferentes concentrações de 

oxigênio por análise termogravimétrica (TGA). Tang et al., (2011) investigaram a 

combustão de Chlorella protothecoides sob atmosfera de N2/O2 e CO2/O2 por meio de 

mesma técnica. Pane et al., (2001) estudaram os efeitos da temperatura de combustão de 

microalgas marinhas. Recentemente, Gai et al., (2015) estudaram o comportamento e a 

cinética de combustão da N. gaditana  por análise termogravimétrica.  No entanto, o 

processo de combustão de microalgas e cianobactérias ainda não foram explorados. 

 

2.2.3.2 - Gaseificação 

 

No processo de gaseificação a biomassa é oxidada formando combustível gasoso e 

carvão na presença de ar ou vapor de água sob altas temperaturas (800-900 °C) (Figueira et 

al., 2015).  A fase gasosa, usualmente chamada de "syngas", é composta principalmente 

por H2, CO, CO2 e hidrocarbonetos leves que podem ser usados para geração de energia ou 

produção de biocombustíveis (Molino et al., 2016). O carvão produzido é uma mistura da 

fração orgânica não convertida contendo grande parte de carbono e cinzas. A quantidade 
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de fração orgânica não convertida depende principalmente da tecnologia de gaseificação e 

das condições operacionais, já a quantidade de cinzas depende da biomassa utilizada 

(Molino et al., 2016).  

Apesar da disponibilidade de muitos trabalhos envolvendo a gaseificação de 

biomassa, estudos envolvendo microalgas são limitados e a maioria explora a gaseificação 

hidrotérmica (Mian et al., 2015; Tiong et al., 2016; Chakinala et al., 2010). Neste 

processo, a biomassa é transformada em combustível em um meio aquoso nas condições de 

temperatura e pressão crítica. A água nestas condições (374°C, 22.1 MPa) é referida como 

água supercrítica se comportando como solvente polar fraco com características básica e 

ácida sendo capaz de hidrolisar e dissolver a biomassa  formando uma fase homogênea o 

que facilita a conversão (Fang et al., 2008). A grande vantagem deste processo é a 

capacidade de converter biomassa com alto teor de umidade tais como algas eliminando a 

etapa de secagem prévia o que contribui para viabilidade energética e econômica do 

processo. No entanto, a gaseificação de microalgas ainda não foi realmente explorada.  

 

2.2.3.3 - Liquefação hidrotérmica 

 

Recentemente, a liquefação hidrotérmica vem sendo sugerida como um possível 

método de produção de bio-óleo de microalgas. Neste processo, o óleo é produzido pela 

decomposição das biomoléculas em água quente nas condições críticas com temperatura de 

260 a 350°C e pressão de 8 – 20 MPa, elevada o suficiente para manter a água na forma 

supercrítica (Faeth & Savage, 2016). A grande vantagem deste método é a eliminação da 

etapa de secagem prévia da biomassa, característico das algas que são cultivadas em meio 

aquoso. Biomassas com umidade de até 80% podem ser utilizadas, o que contribui para a 

viabilidade energética e econômica do sistema (Marcilla et al., 2013).  

Recentemente estudos envolvendo a liquefação hidrotérmica de microalgas têm 

sido explorados, porém são ainda limitados (Barreiro et al., 2013; Marcilla et al., 2013; 

Tian et al., 2014; Faeth & Savage, 2016; Reddy et al., 2016). A conversão da Spirulina em 

bio-óleo por liquefação hidrotérmica foi reportada recentemente por Biller & Rossi, 

(2012); Vardon et al., (2012); Jena et al., (2011). 

 Embora o processo de liquefação hidrotérmica seja capaz de converter biomassa 

úmida em energia e formar um bio-óleo menos desoxigenado, os reatores utilizados neste 

processo são complexos e onerosos, além disso, o bio-óleo produzido é viscoso e pesado 

causando problemas de entupimento no sistema de produção (Marcilla et al., 2013).  
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2.2.3.4 - Pirólise de biomassa 

 

A Pirólise é um processo de degradação térmica capaz de converter biomassa em 

combustíveis energéticos na ausência de oxigênio. Os produtos da pirólise são líquidos, 

sólidos e gasosos. A fase líquida é uma mistura complexa chamada bio-óleo que 

dependendo da qualidade pode ser utilizada como óleo diesel. A fase gasosa é em geral 

composta por CO, CO2, H2 e hidrocarbonetos leves e a fase sólida é carvão. Vários fatores, 

incluindo designer do reator, parâmetros de reação (temperatura, taxa de aquecimento, 

tempo de residência, pressão, catalisador) e tipo e características da biomassa (tamanho da 

partícula, forma e estrutura) influenciam o rendimento e qualidade de bio-óleo de pirólise 

(Hossain & Davies, 2013). A Tabela 2.2 mostra o rendimento e as condições operacionais 

de acordo com o tipo de conversão térmica:  

 

Tabela 2.2 – Rendimento dos produtos obtidos a partir da pirólise rápida e lenta (Adaptado 

de Bridgwater, 2012; Marcilla et al., 2013). 

Processo Condições 
operacionais Líquido (%) Sólido (%) Gás (%) 

Pirólise lenta               
(Carbonização) 

Temperatura ~ 400 °C 
30 35 35 Tempo de residência da 

fase vapor: dias 

Pirólise rápida 
Temperatura 500 °C 

75 12 13 
Tempo de residência1s 

Gaseificação ~ 750 - 900 ˚C 5 10 85 

 

 

A Pirólise rápida é caracterizada por altas taxas de aquecimento, curtos tempos de 

residência da fase vapor e temperaturas moderadas em torno de 500 °C e exige uma 

biomassa uniforme com partículas finas <1mm para facilitar o mecanismo de transferência 

de calor (Marcilla et al., 2013).  Em processos de pirólise rápida, 50-75% da matéria-prima 

é transformada em bio-óleo (Bridgwater, 2012). Alguns autores referem-se à Pirólise muito 

rápida como “Pirólise flash”, neste processo. A pirólise flash trabalha com temperaturas 

moderadas (450–550 ˚C), altas taxas de aquecimento (1000 – 10.000 ˚C/s) e curtos tempos 

de residência (1 a 5s) atingindo alto rendimento de bio-óleo (Marcilla et al., 2013). 

A Pirólise lenta é caracterizada por taxas de aquecimento mais brandas, tempos de 

residência longos e temperaturas mais baixas quando comparada a pirólise rápida. Esse 

processo, geralmente, é usado em na produção de biocarvão, pois o mesmo é o produto 
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alvo, mas sempre terá como co-produtos uma fase líquida e outra gasosa em menor 

quantidade (Brownsort, 2009). 

Atualmente, os processos de pirólise mais desenvolvidos são específicos ao produto 

desejado.  Os principais são a pirólise lenta voltada para a produção de carvão e a pirólise 

rápida voltada para produção em maior escala de bio-óleo, uma vez que, o rendimento 

líquido pode chegar a até 75%. Como o objetivo deste trabalho é obter bio-óleo de 

Spirulina a partir da pirólise rápida, este processo será descrito com detalhes. 

 

2.2.3.4.1 - Pirólise rápida 

 

O desenvolvimento dos processos de pirólise rápida progrediu rapidamente após a 

crise do petróleo na década de 1970 como uma forma de produzir combustível líquido 

renovável, uma vez que, o processo pode ser otimizado e produzir altos rendimentos de 

bio-óleo. A maioria das pesquisas envolvendo pirólise rápida é voltada para a conversão de 

biomassas lignocelulósicas devido à consistência e compatibilidade entre os testes já 

realizados. Atualmente mais de 100 diferentes tipos de biomassa vem sendo testadas por 

muitos laboratórios, dentre elas os resíduos agrícolas e florestais, culturas energéticas e 

resíduos sólidos (Bridgwater, 2013; Boateng et al., 2015; Mullen et al., 2013).  

O processo produtivo da pirólise se resume a estágios que vai desde a recepção da 

biomassa até a aplicação final do produto, conforme ilustra fluxograma na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Etapas do processo de pirólise rápida (Fonte: Bridgwater, 2012). 

U*:umidade; tr: tempo de residência; ta: taxa de aquecimento 
 

 
Para o sucesso do processo de pirólise, a biomassa deve ser recebida, estocada, 

manuseada e pré-tratada de forma adequada. Caso a umidade da mesma seja maior que 

10%, é necessário secá-la para obter uma umidade menor ou igual a 10%. . 

Durante o processo de pirólise, a biomassa é aquecida e se decompõe rapidamente 

gerando principalmente vapores e aerossóis, carvão e gases em menor quantidade. O bio-

óleo é formado a partir do vapor, que é resfriado e condensado apresentando geralmente a 

metade do poder calorífico do óleo de petróleo. No entanto, diferente de um combustível 

fóssil típico comumente rico em hidrocarbonetos, o bio-óleo é uma mistura complexa 

formada por centenas de compostos oxigenados que causam propriedades indesejadas, 

especialmente baixo poder calorífico, corrosividade e instabilidade. Depois de obter o bio-
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óleo é necessário o seu melhoramento (upgrading) que pode ser feito através da pirólise 

catalítica, pirólise reativa, hidro-tratamentos e destilação (Lorenzetti et al., 2016).  

De acordo com Bridgwater (2012), as condições essenciais ao processo de pirólise rápida 

para produção de alto rendimento de líquidos são:  

* Biomassa com umidade abaixo de 10% e partículas finas, preferencialmente menores que 

3 mm, uma vez que a biomassa é um material que tem baixa condutividade térmica.  

* Altas taxas de aquecimento e transferência de calor; 

* Temperatura altamente controlada em torno de 500˚C para a maioria das biomassas; 

* Tempo de residência da fase vapor curto menor que 2s a fim de minimizar as reações 

secundárias; 

* Remoção rápida do carvão produzido, uma vez que, o mesmo pode promover o 

craqueamento dos vapores da pirólise; 

* Rápido resfriamento dos vapores da pirólise para formar o bio-óleo. 

Outro fator essencial ao sucesso do processo de pirólise é o reator, que deve ser 

projetado em função do produto que se almeja.  Nos últimos anos, as pesquisas têm sido 

focadas no desenvolvimento e configuração de diferentes sistemas para processar uma 

grande diversidade de biomassa (Bridgwater, 2012). Na literatura encontram-se vários 

tipos de reatores que podem ser empregados nos processos de pirólise rápida, porém o tipo 

mais utilizado é o reator de leito fluidizado que será descrito em detalhes neste trabalho.  

O projeto e escala de um reator de pirólise são baseados na cinética e características 

de degradação térmica da biomassa que podem ser investigadas por análise 

termogravimétrica (ATG) e análise térmica diferencial (ATD) de forma bem controlada 

(Gai et al., 2015).  

Os dados obtidos a partir da ATG são utilizados para estimar os parâmetros 

cinéticos da degradação térmica da biomassa a fim de conhecer os efeitos da temperatura e 

os vários mecanismos de reações que acontecem ao longo do processo. Entretanto, não há 

muitas informações a respeito da cinética de degradação térmica de microalgas disponível. 

Devido às inúmeras possibilidades, não há um modelo aceito que possa prever a taxa de 

pirólise, fornecendo informações concretas a respeito da conversão final, uma vez que 

existe uma infinidade espécies e de condições de cultivo (Marcilla et al., 2013). As reações 

de decomposição térmica de microalgas são mecanismos complexos, que envolvem 

diversas reações com diferentes graus de sobreposição, o que dificulta elucidar o que 

realmente está acontecendo (Marcilla et al., 2013). 
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Os compostos bioquímicos das microalgas são decompostos na seguinte ordem: 

primeiramente ocorre a degradação das proteínas e carboidratos e em seguida a dos lipídios 

(Ly et al., 2015). 

 

2.2.3.5 – Propriedades e aplicações dos produtos da pirólise 

 

2.2.3.5.1 - Bio-óleo 

 

O bio-óleo é um  produto líquido da pirólise, também conhecido como óleo de 

pirólise, líquido de pirólise, alcatrão de pirólise, bio-bruto, líquido de madeira, óleo de 

madeira e destilado de madeira (Kan et al., 2016). 

O bio-óleo é composto por água, partículas sólidas e centenas de compostos 

orgânicos incluindo ácidos, álcoois, cetonas, aldeídos, fenóis, éteres, ésteres, furanos, 

açúcares, hidrocarbonetos, compostos nitrogenados e oxigenados variados, apresentando 

uma cor marrom escura (Rezaei et al., 2014; Mohan et al., 2006). A composição e 

propriedades físico-químicas do bio-óleo dependem intrinsicamente da composição da 

biomassa utilizada e dos parâmetros de reação do processo. Apesar do bio-óleo ser mais 

limpo que os combustíveis fósseis e causar menos poluição, o mesmo apresenta várias 

características indesejáveis, dentre elas, baixo poder calorífico, alta viscosidade, acidez e 

corrosividade limitando a sua aplicação direta como combustível líquido. Geralmente, o 

poder calorífico dos bio-óleos varia entre 15 a 20 MJ/kg, representando apenas 40-50% do 

poder calorífico do diesel fóssil (42- 45 MJ/kg) (Dermibas, 2007). Isto acontece devido ao 

alto teor de oxigênio encontrado no bio-óleo, que de forma geral varia de 35-40%, 

seguindo a mesma tendência da composição elementar da biomassa lignocelulósica. Óleos 

de pirólise oxigenados são muitos instáveis devido às reações secundárias que ocorrem 

durante o seu armazenamento. 

A pirólise de microalgas é menos estudada quando comparada a pirólise de 

biomassas lignocelulósicas (Marcilla et al., 2013). Alguns estudos mostram que o bio-óleo 

produzido a partir de microalgas e outras biomassas proteicas têm propriedades superiores 

aos produzidos a partir de matérias-primas lignocelulósicas sendo geralmente mais 

estáveis, apresentando teor de oxigênio mais baixo e um poder calorífico mais elevado 

(Miao & Wu, 2004; Mullen & Boateng, 2011). As propriedades superiores do bio-óleo de 

microalgas, conforme mostra Tabela 2.3, estão associadas à conversão dos lipídios, 

carboidratos e proteínas presentes na biomassa. Por exemplo, os hidrocarbonetos de cadeia 
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linear encontrados no bio-óleo provêm da pirólise dos lipídios (Harman-ware et al., 2013). 

Os hidrocarbonetos aromáticos e fenóis são derivados, principalmente, a partir da fração de 

proteínas (Du et al., 2013a; Du et al., 2013b).  

 

Tabela 2.3 – Composição e propriedades do bio-óleo obtido a partir de microalgas, e 

madeira e óleo fóssil (Fonte: Mohan et al., 2006). 
  Bio-óleo Óleo 

fóssila   Madeiraa Microalgasb 

C (%) 56,4 76.22 83 – 87 
H (%) 6,2 11.61 10 – 14 
O (%) 37,3 11.24 0,05 - 1,5 
N (%) 0,1 0.93 0,01 - 0,7 
S (%) - - 0,05 – 5 

Densidade (kg/l) 1,2 0.92 0,75 - 1,0 
Viscosidade (Pa/s) 0,04 - 0,20 (40˚C) 0,02 (40˚C) 2 – 1000 

    Poder calorífico (MJ/kg) 21 41 42 

Estabilidade Não estável como os combustíveis 
fósseis 

Não estável 
como os 

combustíveis 
fósseis, porém é 
mais estável que 

o bio-óleo de 
madeira.   

a(Miao & Wu, 2004) 
b(Mohan et al., 2006) 

 

O bio-óleo tem diversas aplicações podendo ser explorado de diferentes formas. 

Bio-óleos foram amplamente testados como combustíveis nos processos de combustão na 

geração de eletricidade e produção de calor em caldeiras, fornos, motores diesel e turbinas 

a gás (Kan et al., 2016). Porém, os principais problemas inerentes ao seu uso como 

combustível incluem a baixa volatilidade, alta viscosidade e acidez, formação de coque e 

corrosividade. Esses problemas limitam suas aplicações a processos estáticos.  

O bio-óleo tem sido usado com sucesso em caldeiras e tem mostrado potencial para 

uso em motores a diesel e turbinas. Para queima em motores a diesel, as principais 

dificuldades são a difícil ignição, formação de coque e corrosividade (Bridgwater, 2012). 

Para torná-las viáveis é necessário um upgrading destes óleos antes da sua aplicação 

prática em motores.  

A produção de combustíveis líquidos para transporte foi demostrada a partir do 

craqueamento catalítico de bio-óleos (Bi et al., 2015) e processos de hidrotratamento, 

incluindo hidrogenação e hidrodesoxigenação (HDO) (Oasmaa et al., 2010). Além disso, 

bio-óleos podem ser usados como matéria-prima para a produção de químicos valiosos, 
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uma vez que, são constituídos por muitos compostos químicos que podem ter aplicações 

industriais (Kan et al., 2016; Saber et al., 2016). 

 

2.2.3.5.2 - Biocarvão  

 

O biocarvão é um sólido poroso rico em carbono e minerais obtido no processo de 

pirólise rápida em menor quantidade que o produto líquido. O seu teor e composição 

dependem das condições de pirólise e da composição da biomassa utilizada no processo. 

 De acordo com Malghani et al., (2013), o biocarvão, resultante da pirólise de 

biomassa, têm mostrado potencial para aplicações envolvendo o sequestro de carbono e, 

quando armazenado no solo, é capaz de melhorar propriedades de fertilização e 

remediação de contaminantes do solo.  O biocarvão também pode ser utilizado como 

carvão ativado, oferecendo inúmeras aplicações na área de tratamento de água e efluentes, 

indústria farmacêutica e química, adsorção de gases, catálise, indústria alimentícia, entre 

outras (Kan et al., 2016).  

 

2.2.3.5.3 – Gases 

 

Além de bio-óleo e carvão, o processo de pirólise produz gases não condensáveis 

de baixo peso molecular que podem ter diversas aplicações, agregando valor ao processo. 

Os gases produzidos na pirólise de biomassa geralmente são constituídos por CO2, 

CO, H2, hidrocarbonetos de baixo peso molecular (CH4, C2H6, C2H4, C3H8) e NH3 em 

menores quantidades (Kan et al., 2016). A variação da composição do gás de pirólise 

depende do tipo de biomassa e dos parâmetros do reator.  

O gás de pirólise pode substituir o gás natural ou o gás utilizado em motores de 

ignição comandada.  Uma série de ensaios com motores têm sido relatadas com utilização 

de gás de pirólise na Unidade de Desenvolvimento de Processo Termoquímico “NREL’s. 

Alguns pesquisadores têm feito simulações com misturas de gás de pirólise com gás 

natural em motores de ignição comandada para investigar o desempenho e as 

características da combustão (Hossain & Davies, 2013). Além disso, esses gases podem ser 

utilizados como fonte de aquecimento na planta industrial de pirólise, na geração de 

energia em turbinas e caldeiras (Sharuddin et al., 2016). O gás de síntese (CO e H2) pode 

ser utilizado em aplicações envolvendo combustíveis de transporte e produção de químicos 

(Moghadam et al., 2014). 
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2.2.3.6 - Pirólise de biomassa proteica 

 

Trabalhos anteriores demonstraram que os bio-óleos derivados de biomassa 

proteica tendem a ser menos oxigenados, menos ácidos e mais estáveis do que os óleos de 

pirólise produzidos a partir de biomassa lignocelulósica (Mullen et al., 2013). Foi 

demonstrado por Mullen & Boateng (2011) que níveis elevados de proteína na biomassa 

causam um efeito de desoxigenação no produto líquido da pirólise, onde uma maior 

quantidade de oxigênio na biomassa é eliminada em forma de água. A rota química que 

explica esse efeito de desoxigenação é mostrada na Figura 2.3 enfatizando a reação de um 

aldeído com proteínas (Diebold, 2000, Baoteng et al., 2016): 

 

                                                 

 
Figura 2.3 – Mecanismo de reação do glicoaldeído com a proteína. 

 

Os aldeídos que são muito reativos para este fim incluem hidroxiacetaldeído (glicol 

aldeído), etanodiol (glioxal), e metilglioxal. Quimicamente, a substituição de nitrogênio 

por oxigênio no bio-óleo pode ser explicada pela natureza nucleofílica dos compostos 

nitrogenados orgânicos que provem da decomposição das proteínas durante as reações de 

pirólise. A quebra das ligações peptídicas libera grupos nucleofílicos em forma de aminas, 

que facilmente reagem com compostos oxigenados eletrofílicos, derivados principalmente 

dos carboidratos, liberando o oxigênio na molécula de água (Mullen & Boateng, 2011). 

Alguns compostos oxigenados incluindo fenóis e ácido acético são menos reativos e 

permanecem no óleo de pirólise, mesmo nos produzidos a partir de biomassas com alto 

teor de proteínas. Essa substituição do nitrogênio é refletida na análise elementar e 

propriedades físico-químicas do bio-óleo. 

Mullen & Boateng (2011) estudaram a pirólise rápida de biomassas com diferentes 

teores de proteínas (5%-40%). Eles observaram as que tinham maior teor de proteínas 

produziram um bio-óleo mais desoxigenado com um poder calorífico mais elevado, pH 

mais neutro e acidez mais baixa que  os óleos de pirólise de biomassas lignocelúlosicas. O 
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óleo de pirólise obtido a partir dos resíduos de biomassa do processo de extração do óleo 

de sementes de mostardas mostrou uma estabilidade térmica superior aos óleos de pirólise 

derivados de biomassas com teor de proteínas mais baixo. Este estudo demostra que o óleo 

de pirólise de biomassa proteica é capaz diminuir ou eliminar os problemas de estabilidade 

observados nos óleos de pirólise lignocelulósicos. 

Wang et al., (2013) investigaram o rendimento e a composição do bio-óleo 

produzido a partir da pirólise rápida de resíduos de microalgas após a extração de lipídios 

utilizando um reator de leito fluidizado. O rendimento do bio-óleo foi de 53% em peso e 

continha compostos aromáticos, amidas, aminas, ácidos carboxílicos, fenóis, ácidos graxos 

e outros compostos orgânicos. Foi demonstrado que o bio-óleo produzido apresentou 

menor teor de oxigênio e maior teor de nitrogênio quando comparado aos bio-óleos de 

madeira, atribuível ao seu alto teor de proteína.  

Rizzo et al., (2013) mostraram que a fase orgânica do bio-óleo da pirólise de 

microalga apresentou características superiores ao bio-óleo produzido a partir de biomassa 

lignocelulósica em termos de baixo teor de oxigênio, alto poder calorífico, baixa acidez e 

densidade.  

Lorenzetti et al., (2016) comparou as propriedades do bio-óleo de Spirulina com as 

propriedades do bio-óleo de madeira de pinho e observou que o bio-óleo de Spirulina 

apresentou teor de oxigênio mais baixo, teor de carbono e poder calorífico mais altos e pH 

mais neutro que o bio-óleo de madeira de pinho contribuindo para uma melhor estabilidade 

térmica. 

 

2.2.3.7 - Reatores de pirólise 

 

2.2.3.7.1 - Reator Pyroprobe (Pi-CG/EM)  

 

Micropirólise combinada com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa (Pi-CG/EM) provou ser uma ferramenta poderosa para o estudo da pirólise rápida 

convencional e catalítica por apresentarem estrutura compacta e operação simples. No 

mercado existem vários sistemas comerciais disponíveis evitando esforços para projetar e 

construir o reator. De um modo geral, é muito mais simples e mais rápido realizar um 

ensaio de pirólise nestes microreatores quando comparados aos reatores de pirólise em 

escala de bancada. O processo de pirólise rápida catalítica  em escala micro, utiliza menos 

de 1 mg de biomassa não exigindo a presença de  um condensador no aparato experimental 
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(Wan & Wang, 2014), isto simplifica consideravelmente o sistema, mas por outro lado bio-

óleo líquido não pode ser coletado. A análise também é simples e bem controlada, o vapor 

produzido vai diretamente para o CG/EM, embora compostos pesados com ponto de 

ebulição além do limite do equipamento não são detectados, sendo assim um balanço de 

massa global não pode ser alcançado. No entanto, embora não seja completo, ele é 

adequado para distinguir e comparar a distribuição dos produtos condensáveis da pirólise 

de diferentes biomassas com e sem catalisador, com muito mais eficácia e menos esforços 

quando comparados às unidades de pirólise em escalas maiores (Wan & Wang, 2014).  

Nas análises em Pi-CG/EM a amostra é pirolisada e os vapores formados são 

separados por cromatografia gasosa e detectados por espectrometria de massa. A biomassa 

é degradada termicamente em ausência de oxigênio e os produtos gasosos podem ser 

qualificados e/ou quantificados dando uma visão da composição do bio-óleo (Marcilla et 

al., 2013). A Figura 2.4 mostra um diagrama de um Pyroprobe conectado a um CG/EM: 

 

              

 
Figura 2.4 - Sistema CDS pyroprobe conectado a um cromatógrafo gasoso com 

espectrômetro de massa (Adaptado de Marcilla et al., 2013). 

 

Num ensaio de pirólise em um sistema CDS pyroprobe, a biomassa (normalmente 

menos de 1 mg) é inserida em tubo de quartzo do tipo “open-ended” alocada entre lã de 

quartzo. O tubo é injetado dentro de uma cavidade maior (a interface da pirólise) aquecida 

por um elemento resistivo controlado por um computador circundante. Os vapores 

formados durante a pirólise se difundem pelo tubo de quartzo entrando pela extremidade 
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aberta e se misturam com um fluxo de gás de arraste inerte seguindo para o CG/EM onde 

será identificado.  

 

2.2.3.7.2 - Reatores de leito fluidizado 

 

De acordo com Bridgwater (2012), o coração de um processo de pirólise rápida é o 

reator. Uma das tecnologias mais utilizadas neste processo são os reatores de leito 

fluidizados, sua construção e funcionamento são considerados simples. Esse tipo de reator 

é antigo e sua tecnologia é bem estudada, além disso, oferecem um bom controle de 

temperatura e um bom coeficiente de transferência de calor. Os rendimentos de produtos 

líquidos obtidos neste tipo de  reatores chegam a 70 – 75% (Bridgwater, 2012). O tempo de 

residência da fase vapor varia ente 0,5 e 2s e o tamanho das partículas de biomassa 

processada deve ser menor que 2-3 mm. A taxa de aquecimento do processo é um fator 

primordial sendo um dos fatores limitantes do processo (Blanco & Chejne, 2016; 

Bridgwater, 2012). Modelos de Reatores de leito fluidizado utilizados nos processos de 

pirólise rápida tem sido reportados por Bridgwater (2003, 2012).  

A pirólise rápida de biomassas lignocelulósicas em reatores de leito fluidizado é 

bem estudada, porém poucos trabalhos envolvendo microalgas estão disponíveis na 

literatura (Marcilla et al., 2013).  

Miao et al., (2004) estudaram a pirólise rápida das microalgas C. protothecoides e 

Microcystis aeruginosa em um reator de leito fluidizado e obtiveram um bio-óleo mais 

estável com teor de oxigênio mais baixo e poder calorífico 1,4 vezes mais alto que o bio-

óleo de madeira.  

Miao & Wu (2014) estudaram a pirólise rápida da microalga C. Protothecoides 

cultivada em meio autotrófico e heterotrófico em um reator de leito fluidizado. Eles 

observaram que o bio-óleo a partir do cultivo heterotrófico mostrou resultados mais 

satisfatórios atingindo um rendimento 3,4 vezes maior (57,9%). O bio-óleo apresentou teor 

de oxigênio, densidade e viscosidade mais baixos e poder calorífico mais alto que o bio-

óleo produzido a partir de madeira. 

Wang et al., (2013) estudaram a pirólise rápida de resíduos de Chlorella vulgaris 

após a extração de lipídios em um reator de leito fluidizado a 500˚C. O rendimento de bio-

óleo foi 53 % e sua composição incluiu hidrocarbonetos aromáticos e de cadeia linear, 

amidas, aminas, ácidos carboxílicos, fenóis e outros compostos nitrogenados.  
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2.2.3.7.2.1 - Reator de leito fluidizado (Kwesinator) 

 

Um reator de leito fluidizado em escala de bancada com capacidade para pirolisar 

2,5 kg/h de biomassa foi desenvolvido e patenteado por pesquisadores da Agriculture 

research service do United States Departament of Agriculture (EUA) para conversão de 

biomassa em biocombustíveis (Boateng  et al., 2007). Esse reator tem sido utilizado com 

êxito nos processos de pirólise rápida de diversos tipos de biomassa incluindo 

lignocelulósicas e proteicas (Boateng et al., 2016; Mullen et al., 2013; Boateng et al., 

2007; Dorado et al., 2015; Pighinelli et al., 2014 ).  

A unidade de pirólise descrita na Figura 2.5, envolve o reator de leito fluidizado e 

os sistemas auxiliares para alimentação e injeção de biomassa, coleta de carvão, 

condensação do vapor para formação do bio-óleo e instrumentação para aquisição e 

controle de dados (Boateng et al., 2007; Boateng et al., 2008). 

             

 
Figura 2.5 – Reator de leito fluidizado desenvolvido na Unidade de Pirólise da ARS/USDA 

(USA) (Boateng et al., 2007). 

 

(1) Reator de leito fluidizado borbulhante: O reator é composto por um tubo de aço 

inoxidável com flange (7,8 cm de diâmetro nominal e 52 cm de comprimento). O 

leito fluidizado é a base sílica, com diâmetro nominal de 655 Ìm mantido sobre 

uma placa distribuidora de arame prensado formando um leito fixo de 

aproximadamente 17 cm de altura e área livre de 35 cm de altura com o mesmo 

diâmetro do tubo de saída axial. O reator é aquecido por dois aquecedores semi-
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cilíndricos de 1625 W (cada metade) do tipo clamshell fornecidos pela Watlow. O 

isolamento térmico é feito de concreto Shell com 5.2 cm de espessura ao redor do 

reator para minimizar as perdas de calor. O N2 é utilizado para fluidização sendo 

controlado por um controlador de fluxo de massa (Alicat Scientific, Tucson, AZ) 

com vazão de 70 l/min atingindo uma fluidização mínima de 0,23 m/s e uma 

expansão do leito de aproximadamente 10%.  

(2) Alimentação de biomassa: O sistema de alimentação é composto por um funil de 

medição (K-Tron) de 30 l de capacidade. A alimentação de biomassa é feita por um 

parafuso sem-fim duplo controlado manualmente com capacidade de autocontrole. 

Esse sistema tem a capacidade de dispensar biomassa com uma vazão máxima de 

20 kg/h sendo a velocidade do eixo helicoidal de injeção controlada com diâmetro 

intercambiável variando de 1,6 a 2,5 cm de forma que garanta a descarga rápida de 

biomassa para dentro do reator. O objetivo de utilizar um injetor com diâmetro 

variável é compensar a variabilidade da matéria-prima, considerando as 

características que dificultam o fluxo de alimentação. 

(3) Ciclones: Conforme mostra Figura 2.5, neste sistema o carvão é coletado em dois 

ciclones (7,6 e 5,1 cm de diâmetro) montados em série que atuam limpando o 

sistema de gás principal que separa os sólidos da corrente gasosa que segue para os 

condensadores.  

(4) Condensadores: Um sistema com quatro tubos condensadores de igual dimensão 

resfriados por um banho de água gelada mantida por gelo seco são utilizados para 

coletar a fração mais volátil do vapor da pirólise formando uma emulsão água/óleo. 

(5) Precipitadores eletrostáticos (ESP): O ESP é responsável pela coleta da maior parte 

do óleo de pirólise produzido durante o experimento.  Este sistema de pirólise 

dispõe de dois ESP de 30 KV alimentados por uma fonte de 40 KV (Glassman 

High Voltage Inc., High Bridge, NJ). Os gases não condensáveis são encaminhados 

para o cromatógrafo gasoso online (Agilent Micro GC 3001A) para análise da 

composição. 

 

A aquisição dos dados e controle do reator é acompanhada pelo Labview 

instrumentation e o software National Instruments, Austin, TX. Para assegurar a 

estabilidade operacional são feitos monitoramentos de pressão e temperatura através de 

transdutores e termopares do tipo K, respectivamente. A taxa de fluxo do gás de escape é 
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medida através de um medidor de gás (Actaris Metris Modelo M250), com uma 

capacidade nominal de 7,1 m3/h. 

 

2.2.3.8 – Melhoramento (Upgrading) do bio-óleo 

 

2.2.3.8.1 - Pirólise Rápida Catalítica (PRC) 

 

A pirólise rápida catalítica (PRC) é considerada uma técnica promissora para 

converter biomassa em combustíveis para fins de transporte ou produtos químicos de alto 

valor agregado (Wan & Wang, 2014). Essa tecnologia é tecnicamente confiável e vem 

sendo testada com diversos tipos de biomassa, atraindo crescente atenção por ser capaz de 

produzir altos rendimentos de bio-óleo (75%) sob condições de temperatura moderada 

(450-600 °C) e tempo de residência da fase vapor curto (1s) (Wang et al., 2016). 

Embora varie em função da matéria-prima e das condições do processo, bio-óleos 

produzidos a partir de biomassa lignocelulósica por pirólise convencional geralmente são 

impróprios para uso como combustível, por conterem alto teor de oxigênio seguindo a 

tendência da composição elementar da biomassa, o que torna esses bio-óleos ácidos, 

instáveis e viscosos. Apesar de alguns estudos mostrarem que bio-óleos produzidos a partir 

de biomassas proteicas, incluindo microalgas, são mais estáveis, esses óleos apresentam 

teor de oxigênio e nitrogênio consideráveis. Diante destes problemas, processos eficientes 

de desnitrogenação e desoxigenação dos óleos de pirólise são importantes para produzir 

combustíveis de alta qualidade. 

A presença de catalisador durante o processo de pirólise promove o craqueamento 

das reações e upgrading dos vapores produzidos podendo promover a desoxigenação e/ou 

desnitrogenação destes vapores, melhorando substancialmente a qualidade dos produtos da 

pirólise. As configurações do processo de PRC variam e são baseadas em dois tipos de 

disposição biomassa/catalisador. Processos em que a biomassa é misturada com o 

catalisador para ser pirolisada são referidos como pirólise catalítica in-situ, enquanto se o 

catalisador for utilizado em um reator separado do pirolisador mantendo contato apenas 

com o vapor da pirólise, refere-se a pirólise catalítica ex-situ (Wan & Wang, 2014). 

Várias pesquisas envolvendo PRC de diversos tipos de biomassa estão disponíveis 

na literatura. No entanto, a maior parte delas abrange processos in-situ, sendo a pirólise 

catalítica ex-situ ainda menos estudada (Wan & Wang, 2014). Na PRC in-situ, o 

catalisador misturado com a biomassa atua na pirólise e no processo de craqueamento dos 
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vapores produzidos previamente, sendo capaz de levar a uma maior decomposição dos 

fragmentos da biomassa e reduzir a formação secundária de carvão. Devido ao tempo de 

residência da fase vapor da pirólise ser muito curto (1-2 s), uma grande proporção de 

catalisador/biomassa é necessária para assegurar a desoxigenação e um maior rendimento 

de hidrocarbonetos aromáticos. Além disso, a formação de coque no catalisador é 

inevitavelmente alta ocasionando uma rápida desativação. Na catálise ex-situ em que o 

catalisador é utilizado separado da biomassa, a operação ocorre de forma mais flexível 

permitindo performances otimizadas de temperatura e tempo de residência, além disso, 

possibilita uma integração de múltiplos leitos catalíticos em série, caso necessário (Wan & 

Wang, 2014). 

De acordo com Sharma et al., (2015), a presença de catalisador nos processos de 

pirólise pode diminuir a temperatura de decomposição da biomassa, afetar a rede de 

reações promovendo a desoxigenação, reduzir percussores de polimerização, promover as 

reações de descarboxilação, desidratação e descarbonização podendo liberar mais  CO, 

CO2 e H2O e adicionalmente formar coque devido as reações de desidratações. 

Catalisadores ácidos microporosos são amplamente utilizados nas refinarias de óleo 

para catalisar a cisão da ligação carbono-carbono das frações petrolíferas mais pesadas. 

A conversão de biomassa por pirólise requer um mecanismo semelhante para a 

desoxigenação do bio-óleo. Nos processos de PRC, as zeólitas ácidas são muito estudadas 

para produzir bio-óleo de qualidade, se destacando a H-ZSM5 que tem sido a mais 

estudada nos processos de reforma dos vapores da pirólise (Lorenzetti et al., 2016). 

Catalisadores do tipo zeólitas desempenham um papel vital nos processos de PRC sendo 

responsáveis pela composição e rendimento dos produtos finais da pirólise. A química dos 

poros e a estrutura da superfície da zeólita são as propriedades que mais influenciam na 

conversão (Yu et al., 2012).  

Embora menos investigado que biomassas lignocelulólisa, upgrading de bio-óleo 

de algas utilizando H-ZSM5 tem atraído atenção considerável. Alguns estudos envolvendo 

a Spirulina (Anand et al., 2016; Lorenzetti et al., 2016), Chlorella vulgaris (Thangalazhy-

Gopakumar et al., 2012; Du et al., 2013b; Wang & Brown, 2013) e Nannochloropsis sp. 

Pan et al., (2010) mostraram que a pirólise catalítica foi capaz de converter biomassa de 

microalgas em hidrocarbonetos. Além disso, alguns estudos apontam que propriedades 

negativas do óleo de pirólise de algas, tais como alto teor de oxigênio e nitrogênio podem 

ser minimizadas utilizando altas quantidades de H-ZSM5 (Thangalazhy-Gopakumar et al., 

2012; Du et al., 2013b). 
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2.2.3.8.1.1 - Catalisadores aplicados na pirólise  

 

As zeólitas são aluminosilicatos porosos que apresentam uma rede cristalina 

tridimensional de tetraedros TO4 [(T=Al ou Si). As cargas negativas das unidades AlO-4  

são balanceadas por cátions de compensação (também denominados contra-íons), que 

geralmente são metais alcalinos ou alcalinos terrosos. Quimicamente elas são 

representadas pela fórmula empírica, expressa pela cela unitária cristalográfica (Xu et al., 

2007): 

 
Me+n.x/n[(AlO2)x.(SiO2)y].wH2O 

 
 

Onde:  n – carga do cátion passível de troca; Me - Cátion metálico; w - Número    
de moleculas de água; x/y – Número total de tetraedros dispostos por célula  

 
 

As unidades estruturais primárias das zeólitas são tetraedros TO4 (AlO4 ou SiO4) 

onde cada átomo T é coordenado por 4 átomos de oxigênio (Figura 2.6a). Esses tetraedros 

são montados em unidades de construção secundária, compartilhando um átomo de 

oxigênio (Figura 2.3b) podendo ser poliedros simples tais como cubos, prismas hexagonais 

ou cubos octaedros. A estrutura final consiste da assemblagem de unidades secundária 

(Figura 2.6c): 
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Figura 2.6 – (a) Tetraedro TO4 (b) Tetraedro TO4 compartilhando um vértice de 

oxigênio comum (c) Assemblagem de unidades secundária (Adaptado de Xu et al., 

2007; Baerlocher et al., 2007). 

 

A natureza porosa das zeólitas oferecem diversas aplicações, incluindo troca iônica, 

capacidade de adsorção, seletividade de reações, atividade catalítica, entre outros.  

O princípio da catálise ácida está associada às propriedades das zeólitas incluindo 

estrutura, área superficial, razão Si/Al, tamanho e densidade de poros (Braga, 2007). Os 

sítios ácidos das zeólitas são do tipo de Brønstend e Lewis estando associados ao alumínio 

substituído isomorficamente pelo silício, onde a acidez pode ser controlada manipulando-

se a razão Si:Al na estrutura, tornando possível obter zeólitas com uma acidez de Brønsted 

comparável à do ácido sulfúrico. 

O estado de oxidação do Si(+4) e Al(+3) geram uma carga de rede -1 devendo ser 

balanceada por um cátion de compensação para manter a parte elétrica neutra 

determinando a atividade e seletividade do catalisador (Sadeghbeige, 2000). A razão 

SiO2/Al2O3 define a quantidade de sítios ácidos nas zeólitas. Quanto menor esta relação, 

mais alumínio está presente na estrutura e maior a quantidade de cátions de compensação, 

por conseguinte maior o número de sítios ácidos na forma protônica (Moreno & Rajagopal, 

2009). Porém, pelo fato da geração dos sítios ácidos está ligada ao desbalanceamento de 

cargas, quanto maior o número de átomos de alumínio, menos desbalanceada estará a rede 

e menor será a força dos sítios ácidos. No caso de haver baixa densidade de sítios ácidos de 

Brønsted, como na zeólita Y ou ZSM-5 nas formas protônicas, a força ácida é alta, pois os 

prótons não dissociados pouco interagem entre si. Com a finalidade de aumentar a força 

dos sítios ácidos e a estabilidade da estrutura, zeólitas com baixo teor de alumínio são 

preparadas por processos de desaluminização (Moreno & Rajagopal, 2009). Um 

decréscimo do teor de alumínio na estrutura está associado à redução do número de grupos 

ácidos representados pela hidroxila OH-, porém, isso causa o aumento da força dos sítios 

restantes na estrutura, muitas vezes aumentando a atividade catalítica da zeólita (Roland & 

Kleinschmidt, 2005; Teketel et al., 2014). 

A química de craqueamento catalítico dos bio-óleos de biomassa envolvem reações 

de caraqueamento catalítico fluido (FCC) convencionais, uma das mais importantes 

tecnologias para a produção de combustíveis, principalmente gasolina, nas refinarias. O 

craqueamento promovido por zeólitas é uma técnica de upgrading do bio-óleo. Neste 

processo ocorre a desoxigenação, onde o oxigênio é removido e substituído pelo 
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hidrogênio para formar combustível líquido. Este processo, usualmente ocorre na faixa de 

350-500 °C, tendo como produtos: gases (CO2, CO e hidrocarbonetos leves), compostos 

orgânicos solúveis em água, compostos orgânicos solúveis em óleo, água e coque (Saber et 

al., 2016). 

Os vapores são formados, entram em contato com o catalisador e formam os 

carbocátions (C+), dando início ao processo de desoxigenação que procede através de 

reações simultâneas de craqueamento, desidratação, desidrogenação, decarbonilação e 

descarboxilação para produzir olefinas que sofrem oligomerização e ciclização 

produzindo hidrocarbonetos aromáticos (Al-Sabawi et al., 2012; Boateng et al., 2016).  A 

Figura 2.7 mostra exemplos destas reações: 

 

        
          Figura 2.7 - Exemplo de reações associadas com o upgrading catalítico do bio-óleo 

(Adaptado de Al-Sabawi et al., 2012). 

 

As reações de desidratação acontecem nos sítios ácidos do catalisador durante o 

craqueamento catalítico de compostos oxigenados, formando água e um composto 

desidratado, que pode ser cetonas, aldeídos e álcoois. As reações de descarbonilação e 

decarboxilação formam CO2 e CO, respectivamente. 

Foi demosntrado por Mullen et al., (2013) que o mecanismo de desoxigenação por 

zeólitas é um processo catalítico ácido que tem início com a protonação de compostos 

oxigenados, seguido pelas reações de desidratação e desidrogenação para formar olefinas 

que formam os aromáticos, conforme mostra mecanismo na Figura 2.8: 
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Figura 2.8 - Mecanismo de desoxigenação por zeólitas (Mullen et al., 2013) 

 

Alguns estudos envolvendo pirólise catalítica de microalgas através de zeólitas têm sido 

recentemente reportados: 

Thangalazhy-Gopakumar et al., (2012) mostraram que a pirólise catalítica da 

microalga Chlorella vulgaris L. utilizando H-ZSM5 foi capaz de aumentar o rendimento de 

hidrocarbonetos aromáticos no bio-óleo de 0,9% (pirólise convencional) para 25,8%. 

Du et al., (2013b) demonstraram que o rendimento de aromáticos no bio-óleo de 

pirólise aumentou significativamente quando a razão catalisador (HZSM-5)/biomassa (C. 

vulgaris) aumentou de 1:1 para 5:1.  

Campanella & Harold (2011) testaram a pirólise catalítica da Chlorella usando a 

zeólita ZSM-5 na forma protonada e impregnada com metal (Fe, Cu e Ni). A ZSM-5 na 

forma protonada foi a mais promissora, promovendo um aumento de 30% do teor de 

hidrocarbonetos.  

Du et al., (2013a) estudaram a pirólise catalítica da Chlorella utilizando diferentes 

zeólitas ZSM-5 impregnada com metais e observaram que o rendimento de 

hidrocarbonetos aumentou de 0.33% para 21,16% e 18,03% quando esta zeólita foi 

impregnada com o cobre ou gálio, respectivamente.  

Anand et al., (2016) estudaram a pirólise catalítica da Spirulina utilizando as 

zeólitas  (H-ZSM5, H-ß e H-Y) com diferentes características (acidez, tamanho de poro, 

área superficial e estrutura) e cargas de catalisador/biomassa de 10:1 a 600 ◦C. Todas as 

zeólitas promoveram a formação de monoaromáticos, HPAs e indoles. Eles observaram 

que os catalisadores favoreceram a desidratação das amidas para formar nitrilas. O uso de 

H-ß e H-Y resultaram na formação de cicloalcanos, porém nas condições mais ácidas, 

essas zeólitas favoreceram a formação de nitrilas (C2-C4).   

Lorenzetti et al., (2016) estudaram a pirólise catalítica da Spirulina em um reator 

tubular de quartzo utilizando a zeólita H-ZSM-5 a 460˚C com uma razão 

catalisador/biomassa de 10:1. Eles observaram que a HZSM-5 promoveu a 
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desnitrogenação e desoxigenação reduzindo o teor de oxigênio do óleo de 23.2% para 

17.7% e o teor de nitrogênio de 9.2% para 2.9%. Foi observada uma redução do teor de 

nitrilas, aminas e amidas, porém, foram formados outros aromáticos contendo nitrogênio 

(Carbazóis). Houve um excelente efeito de desoxigenação nos fenóis e guaiacóis e 

formação de uma quantidade significante de hidrocarbonetos quando se comparou ao bio-

óleo obtido na pirólise convencional. 

 

2.2.3.8.2 - Pirólise reativa - Tail Gas Reactive Pyrolysis (TGRP)  

 

TGRP é um processo desenvolvido pela ARS/USDA que utiliza o reator de leito 

fluidizado borbulhante para experimentos de pirólise reativa que foi modificado para 

reciclar e utilizar gases não condensáveis produzidos durante a pirólise rápida para atuar 

como agente fluidificante e criar uma atmosfera reativa para substituir, em parte ou 

inteiramente, o gás nitrogênio adicionado. A atmosfera reativa consiste principalmente de 

CO, CO2, H2 e hidrocarbonetos leves atuando na desoxigenação dos vapores da pirólise 

(Mullen et al., 2013). 

Para operação do reator no modo TGRP, um soprador regenerativo é conectado á 

saída do ESP para retornar os gases residuais para o leito fluidizado, sendo esses gases 

reaquecidos por um aquecedor elétrico, conforme ilustra Figura 2.9. Uma válvula de saída 

de gás controlada remotamente instalada na linha de saída do soprador permite a descarga 

dos gases reciclados pré-aquecidos para manter o volume de gás no sistema constante. A 

pressão transmitida na linha de entrada do soprador é integrada com um sistema Siemens 

PCS7 para modular a válvula de saída de gás. O soprador regenerativo foi dimensionado 

para fornecer um fluxo suficiente para fluidificar o leito de areia. O sistema é purgado com 

nitrogênio durante o aquecimento para remoção do ar. Uma pequena quantidade de N2 (0,5 

L/min) é necessária para fluir dentro do tubo de queda de alimentação para manter uma 

pressão positiva em todo o sistema bem como para ajudar o fluxo de matéria-prima. Uma 

ilustração do processo é mostrada na Figura 2.9: 
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Figura 2.9 – Diagrama do sistema de produção de bio-óleo utilizando o processo TGRP 

(Adaptado de Elkasabi et al., 2014). 

 

O processo TGRP tem sido testado com diversos tipos de biomassa com êxito, 

produzindo óleos de pirólise de boa qualidade apresentando composição e propriedades 

similares aos produzidos por pirólise catalítica com zeólitas, mas sem o uso de 

catalisadores.  Esta é uma vantagem muito importante porque simplifica a produção e 

diminui consideravelmente o custo do processo (Dorado et al., 2015; Mullen et al., 2013; 

Boateng et al., 2016).  
Mullen et al., (2013) estudaram a pirólise convencional e reativa (TGRP) com 

diferentes biomassas incluindo carvalho branco, switchgrass e pennycress presscake. Para 

o carvalho branco e switchgrass, biomassas altamente lignocelulósicas, observou-se um 

efeito desoxigenação imediato. Os óleos de pirólise produzidos foram significantemente 

desoxigenados, relativamente ricos em hidrocarbonetos e apresentaram poder calorífico 

superior e acidez inferior aos óleos de pirólise produzidos convencionalmente sob 

atmosfera inerte de N2. Contudo, para pennycress presscake, uma biomassa com 

quantidades significativa de proteínas, o efeito foi menos pronunciado. De forma geral, os 

líquidos de pirólise apresentaram composição e propriedades similares aos produzidos por 

pirólise catalítica.  



56 
 

 
 

Dorado et al., (2015) estudaram a pirólise  rápida convencional e reativa (TGRP) 

com misturas de resíduos de plástico agrícola na forma de tampas de polietileno e 

Switchgrass sob diferentes temperaturas (400-570 °C). Foi observado que quando o 

processo TGRP foi empregado, houve uma redução significativa dos sólidos cerosos 

produzidos durante a pirólise regular. Quando a taxa de reciclo de gás foi 70%, foram 

produzidos principalmente gases não condensáveis juntamente com um óleo de pirólise 

altamente desoxigenado e aromatizado. Quando a atmosfera de gás residual reciclado 

diminui para 55%, houve um aumento no rendimento dos produtos líquidos, porém o efeito 

de desoxigenação foi menos pronunciado.  

Boateng et al., (2016) mostraram que o óleo de pirólise produzido a partir de uma 

biomassa contendo resina (bagaço de guaiúle depois da extração do latex) pelo processo 

TGRP foi muito menos viscoso e desoxigenado do que o óleo de pirólise produzido por 

pirólise convencional.  Devido a presença de resinas no resíduo de guaiúle, o produto 

líquido produzido por pirólise convencional foi extremamente viscoso atribuível a 

despolimerização térmica ineficiente da resina e da borracha residual presente na biomassa. 

A utilização do processo TGRP solucionou surpreendentemente este problema sem uso de 

catalisador, diminuído drasticamente viscosidade de 448.3 cP (pirólise convencional) para 

4-12 cP (TGRP), ambas mensuradas a 60˚C. 

De acordo com Mullen et al., (2013) óleos de pirólise produzidos a partir do 

processo TGRP são similares aos produzidos nos processos de pirólise catalítica com 

zeólitas levando a conclusão que  os mecanismos de desoxigenação química são similares.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
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3. Metodologia experimental 

 
3.1 – Biomassa 
 

Spirulina (A. platensis and A. maxima) seca em forma de pó foi comprada na 

empresa Herbstoreusa.com (Califórnia- EUA) pronta para uso. A análise imediata 

(umidade, material volátil, carbono fixo e teor de cinzas) foi realizada de acordo com a 

norma ASTM D1762-07.  

O teor de proteína bruta foi determinado usando o analisador elementar de 

nitrogênio/proteínas Leco FP-528 de acordo com o método da AOAC 990.03. O teor de 

lipídios foi determinado gravimetricamente após extração com dietil eter anidro usando um 

sistema Soxhlet HT6 seguido pela secagem conforme método da AOAC 2003.05 O poder 

calorífico foi determinado através da bomba calorimétrica Leco AC600. A análise 

elementar (CHNS) foi determinada usando um equipamento da marca Thermo, modelo 

EA1112. O teor de carboidratos foi estimado de acordo com a Equação 3.1: 

 

Teor de carboidratos = 100% - %lipídios - %proteína bruta - %cinzas - %umidade 

Equação 3.1: Cálculo do teor de carboidratos 

 

O teor de oxigênio foi calculado segundo a Equação 3.2: 

 

Teor de Oxigênio = 100% - %C - %H - %N - %S - %cinzas - %umidade. 

Equação 3.2: Cálculo do teor de carboidratos 

 

 

3.1.1 - Quantificação de elementos inorgânicos 
 

Para quantificar os elementos inorgânicos, 0,3 g de Spirulina foi pré-digerida à 

temperatura ambiente durante a noite com 2 ml de ácido nítrico (HNO3) e 0,5 mL de 

peróxido de hidrogênio 30%v/v (H2O2), utilizando um método modificado de acordo com 

Wheal et al., 2011. Após a pré-digestão, as amostras foram digeridas durante 30 min a 80 

°C e mantidas a 125 °C durante 120 min, depois foram diluídas com água duplamente 
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destilada para um volume final de 25 mL. Após a sedimentação de partículas, 10 mL da 

amostra foi transferida para os tubos do amostrador automático para análise por 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-OES) no 

equipamento da Thermo Scientific modelo iCAP 6300 (Waltham, MA). 

 

3.2 - Análise termogravimétrica (TGA) 
 

O comportamento térmico da degradação da Spirulina foi determinado utilizando 

um analisador termogravimétrico da TA Instruments modelo Q500 (TA Instruments, New 

Castle, DE) com o software TA 2000 para análise universal. Aproximadamente 10 mg de 

amostra foi aquecida de 25 a 900 °C com taxas de aquecimento de 20, 40 e 100 °C/min sob 

atmosfera inerte de N2 (99,99%), com uma taxa de fluxo de 20 mL/min. 

 

3.3 – Pirólise analítica (Pi-CG/EM) 
 

Os testes de pirólise foram realizados utilizando-se um pirolisador acoplado a um 

cromatógrafo gasoso (HP 6890N) e espectrômetro de massa (HP 5973) ambos da Agilent 

Technologies com amostrador automático Autosampler 5250-T (CDS Analytical, Oxford, 

PA). Aproximadamente 0,3 mg de Spirulina foi pesada em um tubo de quartzo de 3,8 cm 

de comprimento. Cerca de 0,3 cm de lã de vidro foi colocado no tubo de quartzo, em 

seguida foi adicionada a biomassa e por último o catalisador que foi coberto por mais 0,3 

cm de lã de quartzo. Para garantir que amostra ficaria inserida no centro da câmara de 

pirólise, o material foi colocado entre a parte superior e inferior da lã de quartzo 

aproximadamente 2,7 cm da extremidade inferior do tubo.  

As amostras foram dispostas no amostrador automático verticalmente, com a 

extremidade cônica voltada para baixo. Todas as amostras foram deslocadas por gravidade 

para dentro da câmara de pirólise, onde foram purgadas e em seguida pirolisadas com o 

tempo de residência, taxa de aquecimento e temperatura estabelecidos no método. Os 

vapores produzidos foram analisados no CG/EM.  

Para a análise cromatográfica utilizou-se uma coluna capilar de sílica fundida DB-

1701 (60 m x 0,25 m x 0.25µm) com a seguinte programação: 4 minutos a 45 ° C, seguido 

de aquecimento a 3 °C/min até 280˚C por 20 minutos. A temperatura do injetor foi 250 °C 

com razão split de 90:1 e taxa de vazão de hélio de 1 mL/min.  

A detecção em EM foi avaliada sob impacto de electrões (EI) em condições de 
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ionização de varrimento total de 30-400 m/z com um limiar de 300. Isto permitiu a 

detecção dos rendimentos dos principais vapores das reações de pirólise primárias e 

secundárias em funções da temperatura e taxa de aquecimento. As curvas de calibração 

para os produtos condensáveis do gás foram elaboradas através de padrões individuais. Os 

compostos que não foram possíveis quantificar foram semi-quantificados (área/mg de 

amostra). As curvas de calibração foram usadas para quantificar os rendimentos dos 

produtos condensáveis em relação à massa inicial de Spirulina (% em peso). Os 

rendimentos foram calculados a partir dos rendimentos de carbono (% em peso). Este 

procedimento experimental foi usado para os testes de pirólise catalítica e não catalítica. 

Os espectros de massa dos compostos identificados apresentaram similaridade superior a 

90% quando comparado com a base de dados da Biblioteca NIST. Os compostos 

quantificados e semi-quantificados neste estudo são mostrados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Lista dos compostos quantificados e semi-quantificados. 

Grupos Compostos 
Hidrocarbonetos 

aromáticos  Etilbenzeno* 

 Estireno* 

 Tolueno* 

 p-Xileno* 

 

o-Xileno* 
Naftaleno 

2-metil-naftaleno 
Benzene 

1,2,4-trimetil-benzeno 
Hidrocarbonetos 
não-aromáticos Heptadecano* 

 D-Limoneno 

 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadeceno 

 Hexa-hidro-3-fenil metil pirrolo [1,2-α] pirazina 
Fenóis Fenól* 

 o-cresol* 

 p-cresol* 

 2,4-Dimetilfenol* 

 4-Etilfenol* 
Oxigenados Furanmetanol* 

 Acetol* 

 3-metil-ciclopentanodiona 

 3-metil-butanal 

 2-metil-butanal 
Nitrogenados Indole* 
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 3-Metil-1H-indole 

 Benzil nitrile 

 Benzenopropanitrila 

 Hexadecanamida* 

 Hexadecanenitrila 

 2-Metil-1H-pirrol 

 Hexahidro-pirrolo [1,2-α] pirazina-1,4-diona 

 3-isobutil hexahidro-pirrolo [1,2-α] pirazina-1,4-diona 
  Hexa-hidro-3-fenil metil pirrolo [1,2-α] pirazina 

 

 

3.3.1 - Pirólise não catalítica  
 

A Pirólise não catalítica da Spirulina foi estuda em diferentes condições, incluindo 

três taxas de aquecimento (500 ˚C/s, 750 ˚C/s, e de 1000 ˚C/s), cinco temperaturas (450 ˚C, 

500 ˚C, 550 ˚C, 600 ˚C, 650 °C) e dois tempos de residência (20s e 30 s) formando um 

conjunto experimental de três fatores (3x5x2), totalizando 30 testes. Todos os 

experimentos foram realizados em duplicata. 

 

3.3.2 - Pirólise catalítica 
 

Para o estudo catalítico, as zeólitas em pó anidras: H-ZSM5, H-Y, H-β, ferrierite e 

mordenite com razõs de Si/Al variando de 5,1 a 300 foram adquiridas da Zeolyst 

Internacional (Tabela 3.2). Todas as zeólitas foram ativadas para a sua forma protonada 

em forno mufla a 400 °C durante 5 horas (Mihalcik et al., 2011). Três razões 

catalisador/biomassa (1:1, 5:1 e 10:1) foram testadas. As amostras foram pirolisadas a 

450˚C, com taxa de aquecimento de 1000˚C/s e tempo de residência de 30s. 

Especificamente, o rendimento dos compostos nitrogenados diminuíram significativamente 

sob temperaturas acima de 450 ˚C. Estes compostos são de particular interesse e otimizar 

sua conversão via catálise é importante, uma vez que, estão diretamente associados com o 

alto teor de proteína da Spirulina. Foi por estas razões, 450˚C foi a temperatura escolhida 

para o estudo da pirólise catalítica. Em todas as taxas de aquecimento, o tempo de 

residência de 30s aumentou significativamente o rendimento dos produtos da pirólise 

quando foi comparado ao rendimento dos mesmos produtos a 20 s. Esse resultado sugeriu 

a escolha lógica do tempo de residência de 30s para os ensaios catalíticos subsequentes. 

Foi observado que os rendimentos dos produtos líquidos da pirólise não foram 
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significativamente influenciados em função variação da taxa de aquecimento. A taxa de 

aquecimento de 1000 °C/s foi utilizada em estudos prévios envolvendo a pirólise não 

catalítica e catalítica de microalgas (Du et al., 2013a; Du et al., 2013b) e foi finalmente 

escolhida para os estudos catalíticos para que comparações legítimas pudessem ser feitas. 

 

Tabela 3.2 - Características das zeólitas 

Catalisador Razão de 
SiO2/Al2O3 

Área 
superficial 
específica, 

m2/g 

Dimensão do 
poro, Å 

Tamanho médio 
do poro (nm) 

ZSM-5 (cbv2314, cbv5524, 
cbv28014) 23,50,280 425, 425, 

400 
5,1 x 5,5, 5,3 x 

5,6 0,52-0,55 

Βeta (cp814e, cp814c, cp811c) 24,38,300 680,710,620 6,6 x 6,7 0,61-0,62 
Y (cbv300) 5.1 925 7,4 x 7,4 0,74 

Ferrierite (cp914c) 20 400 4,2 x 5,4, 3,5 x 
4,8 0,39-0,51 

Mordenite (cbv21a) 20 500 6,5 x 7,0, 3,4 x 
4,8, 2,6 x 5,7 0,42-0,58 

 

 

3.4 - Análise estatística dos dados da pirólise obtidos no Pi-CG/EM 
 

A análise estatística foi realizada utilizando o software SAS ® versão 9.3, a fim de 

avaliar os efeitos das interações entre as variáveis estudadas e os produtos formados 

durante o processo de pirólise. Os testes estatísticos de Sapiro-wilk e Kolmogorov-

Smirnov baseados na estatística W foram utilizados para verificar a normalidade da 

distribuição dos rendimentos usando o PROC UNIVARIATE. Não foi necessária a 

transformação de dados. Para pirólise não catalítica, uma análise de três vias de 

covariância foi realizada utilizando PROC GLM onde a temperatura, taxa de aquecimento 

e tempo de residência foram tratados como variáveis contínuas. Para a pirólise catalítica, 

uma análise de duas vias da variância foi realizada utilizando o PROC GLM testando os 

principais efeitos, tais como tipo de catalisador e proporção de catalisador/biomassa, 

juntamente com a interação entre os dois efeitos principais. Todas as significâncias 

estatísticas (P <0,05) das diferenças entre os mínimos quadrados foram testadas usando o 

teste de Tukey baseado na amplitude total estudentizada. Correlações de Pearson foram 

realizadas utilizando PROC CORR para identificar quaisquer correlações significativas 

entre todas as variáveis. 
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3.5 - Pirólise rápida inerte e pirólise rápida reativa (TGRP) 
 

Os experimentos de pirólise foram realizados em um reator de leito fluidizado de 

bancada desenvolvido pela USDA, localizado no Eastern Regional Research Center 

(Wyndmoor, PA) (Boateng et al., 2007; Boateng et al., 2008). Para os experimentos de 

pirólise rápida sob atmosfera inerte de N2 (controle), o sistema de alimentação de biomassa 

foi conduzido por um trado conectado diretamente a um leito fluidizado borbulhante de 

areia com nitrogênio.  

Os sólidos e vapores da pirólise foram arrastados para um separador do tipo 

ciclone, onde os sólidos foram removidos. Os vapores continuaram seguindo para uma 

série de quatro condensadores onde foram resfriados a fim de serem removidos seguindo 

para dois precipitadores eletrostáticos utilizados para captura de aerossóis. Os gases não 

condensáveis foram descartados.  

Para o experimento TGRP, o gás de fluidização foi baseado em uma mistura de 

nitrogênio e gases não condensáveis. Uma parte dos gases não condensáveis foi reciclada 

de volta para o leito fluidizado através de um orifício de entrada e um ventilador 

regenerativo ligado na extremidade dos precipitadores eletrostáticos (ESP) conforme 

descrito previamente por Mullen et al., (2013). Um aquecedor elétrico é utilizado para pré-

aquecer os gases não condensáveis antes da introdução destes gases no leito fluidizado. A 

quantidade de nitrogênio no sistema foi controlada por um micro cromatógrafo gasoso e 

foi ajustada de acordo com as condições experimentais designadas em função da 

quantidade de N2 introduzida. Ambos os experimentos de pirólise rápida, inerte e reativa, 

foram realizados com temperaturas médias na faixa de 500-530 °C. O processo de TGRP 

foi realizado sob atmosfera de reação composta por três partes de gás residual reciclado e 

uma parte N2 em volume, uma vez que, foi demonstrado em estudos prévios que esta 

concentração de gases reciclados demonstrou melhores resultados em termos de efeito de 

desoxigenação e produção de aromáticos nos processos de pirólise (Mullen et al., 2013). A 

quantidade total de biomassa utilizada no processo variou de 0,7 kg (controle) até 3,8 kg 

(TGRP). 

Os rendimentos dos produtos de pirólise foram determinados por gravimetria. Os 

óleos obtidos no processo de TGRP apresentaram duas fases: uma orgânica e outra aquosa. 

Esses óleos foram recolhidos no precipitador eletrostático (ESP) e nos condensadores e as 

fases orgânicas foram decantadas e separadas antes das análises. Um modelo de otimização 

de programação não linear foi aplicado para corrigir o desequilíbrio material causado pela 
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deposição do produto nas partes do reator proporcionando o fechamento do balanço de 

massa obedecendo a lei da conservação de massa de acordo com Boateng et al., (2012). 

 

3.6 - Destilação do Bio-óleo 
 

Uma mistura de bio-óleo obtido no processo TGRP foi destilada em um aparelho de 

destilação do tipo “batch short-path”. Para isso, 100 a 200 g do bio-óleo foram colocadas 

em um balão de fundo redondo de 1000 mL e fixado ao aparelho de destilação equipado 

com um condensador resfriado a água. Uma manta de aquecimento aqueceu continuamente 

um frasco isolado com lã de quartzo ao longo do experimento a uma taxa de 

aproximadamente 10-20 ˚C/min. Ambas as temperaturas de topo e de fundo foram 

registradas nos frascos de topo e de fundo, respectivamente.   

As frações da destilação foram coletadas em pontos de corte com diferentes 

temperaturas, totalizando cinco frações. Quando as temperaturas mais altas excederam 150 

˚C, a alimentação da água do condensador foi desligada, e o aquecimento do condensador 

foi ligado. Quando a temperatura de fundo atingiu 350 ˚C e a coleta de destilado cessou, o 

fornecimento de calor foi desligado. Quando a temperatura de fundo diminuiu para 320 °C, 

foi aplicado vácuo para recolher a fração restante. Todas as análises de caracterização dos 

destilados foram realizadas após a remoção de todas as camadas aquosas separadas da fase. 

 

3.7 - Caracterização dos produtos 

 
As análises de composição elementar (C, H, N, S) dos produtos líquidos da pirólise 

e do carvão foram determinadas utilizando um analisador elementar flash CHNS 

EA1112/S. O teor de oxigênio foi calculado por diferença após a contabilização de C, H, 

N, S, H2O e cinzas. O teor de água dos óleos da pirólise foi determinado por titulação Karl 

Fischer, utilizando metanol como solvente e HYDRANAL Karl Fisher Composite 5 

(Fluka) como titulante. O número de ácido total (TAN) dos líquidos foi mensurado 

utilizando o titulador automático Mettler T70 usando 0,1 M de KOH em isopropanol como 

titulante e etanol hidratado como solvente de titulação. O poder calorífico dos óleos de 

pirólise e do carvão foram determinados utilizando uma bomba calorimétrica LECO 

AC600. O viscosímetro Grabner Minivis II foi utilizado para medir a viscosidade dos 

produtos líquidos da pirólise a 27 °C e 35 °C. A densidade dos óleos de pirólise foi 

determinada por gravimetria. Análise de composição por cromatografia gasosa com 
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espectrometria de massa (CG/EM) dos produtos líquidos da pirólise foram realizadas 

utilizando um CG QC-2010 da Shimadzu equipado com uma coluna de sílica fundida DB-

1701 (60 m x 0,25 mm, 0,25 mm). A temperatura do forno foi programado para trabalhar a 

45 ˚C durante 4 min, seguida de um aumento para 280 ˚C durante 20 min com taxa de 

aquecimento de 3 ˚C/min. A temperatura do injetor foi 250 °C com razão Split de 30:1. O 

gás de arraste utilizado foi o He com fluxo de 1 ml/min. As amostras de bio-óleo para 

análise de CG foram preparadas com concentração de aproximadamente 3% (p/p)  em 

solução de acetona com 0,05% de fluoranteno como padrão interno e em seguida foram 

filtradas através de um filtro de 0,45 µm de politetrafluoroetileno (PTFE), antes da injeção. 

Os compostos foram inicialmente identificados por comparação do seu espectro de massa 

com o banco de dados da biblioteca NIST. Quantificação de compostos específicos nas 

amostras de bio-óleo foi realizada utilizando os fatores de resposta relativos ao padrão 

interno e compostos autênticos especificados na Tabela 4.11. A análise imediata (umidade, 

material volátil, carbono fixo e teor de cinzas) do carvão foi realizada de acordo com a 

norma ASTM D1762-07. Gases não condensáveis foram analisados utilizando um micro-

CG Agilent 3000 online.  

 

3.8 - Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 13C e 

1H 

 Análises de Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) de 13C e 1H 

foram conduzidas nas frações orgânicas do óleo de Spirulina obtido nos experimentos 

controle e TGRP. A análise do espectro de RMN de 13C, associada com a análise de 

espectros de RMN de 1H foram realizados nos óleos de pirólise obtidos nos precipitadores 

eletrostáticos (ESP) dos processos de pirólise regular e TGRP, bem como das frações 

orgânicas obtidas nos condensadores do processo TGRP. Os espectros de RMN foram 

registrados a 9,4 t em um espectrômetro de RMN Varian Inova (Palo Alto, CA) usando 

uma sonda de banda larga dupla de 5 milímetros equipado com gradientes de campo 

pulsado no eixos z ou em um espectrômetro de RMN 14 t Agilent VNMRS RMN (Santa 

Clara, CA) utilizando uma sonda de RMN de 5 milímetros com gradiente de campo 

pulsado no eixo z. Todos os espectros foram adquiridos a 40 °C em CD3OD. Os espectros 

de RMN de 1H, a 400 MHz, tinha uma largura espectral de 13 ppm e foram adquiridos com 

um ângulo de pulso de 45° com um atraso de relaxamento de 6s e foram referenciados para 

o Sal de sodio do ácido 3-(Trimetilsilil)- Propiónico-D4 (TSP). Todos os espectros de 
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RMN de 13C tinham uma largura espectral de 250 ppm e foram adquiridos utilizando um 

ângulo de impulso de 45˚, do tipo inverse-gating, e foram referenciados ao pico de 13C do 

solvente.  Uma relação sinal-ruído adequada foi conseguida com transientes de 15,000-

70,000, utilizando um atraso de relaxamento de 4 ou 6s para proporcionar uma recuperação 

adequada do sinal para fins de integração. Todo o processamento de dados foi realizada 

por meio do software Spinworks 4 (versão 4.1.0.0) (Copyright 2015, Kirk Marat, 

University of Manitoba), (ftp://davinci.chem.umanitoba.ca/pub/marat/SpinWorks/).  
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4. Resultados e discussão 

 
4.1 – Estudo 1:  Avaliação da pirólise térmica e catalítica da Spirulina em 

Pi-CG/EM 

 

4.1.1 - Análise da matéria-prima 
 

Diferente da biomassa lignocelulósica, a Spirulina é constituída principalmente por 

proteínas, lipídios, carboidratos e cinzas (Tabela 4.1). Foi demonstrado que no processo de 

pirólise, os hidrocarbonetos aromáticos são formados principalmente a partir das proteínas 

(Du et al., 2013a; Kebelmann et al., 2013). Isso faz com que a Spirulina, uma espécie com 

baixo teor de lipídios (<1%) e elevado teor de proteínas (74,40%), seja uma biomassa 

atrativa para a produção do bio-óleo através dos processos de conversão térmica. O teor de 

nitrogênio da Spirulina (10,74%) foi bastante elevado em comparação com biomassa 

lignocelulósica tais como o bagaço de cana-de-açúcar (0,5%), sabugo de milho (0,3%), 

palha de milho (0,6%) e Eucalyptus grandis (0,62%) e também quando comparado com 

outros materiais proteicos, tais como pennycress presscake ou óleo de sementes da 

camelina (6,3-6,95%) (Carrier et al., 2013; Boateng et al., 2010). É esperado que os 

produtos da pirólise de Spirulina apresentem composição elementar similar a da biomassa, 

levando a conclusão que o bio-óleo produzido terá alto teor de nitrogênio. Neste trabalho, o 

teor de cinzas de Spirulina foi 7,94%, semelhante ao teor de cinzas de microalgas 

reportadas por Du et al., (2013a) (7,60%) e Babich et al., (2011) (9,5%). Biomassa de 

Spirulina apresentou percentuais mais baixos de Ca, Al, Fe, Zn e Cu quando comparados 

aos percentuais de P, Mg, K e Na. 

O teor de cinzas da biomassa é um fator importante, pois influencia na eficiência e no 

rendimento dos produtos da pirólise e nos tipos de compostos gerados, uma vez que, 

elementos inorgânicos podem catalisar algumas reações do processo. Embora a Spirulina 

tenha um alto teor de cinzas, o seu teor de carbono e poder calorífico (48,05%, 22,56 

MJ/kg) foram mais altos que os de algumas biomassas lignocelulósicas, tais como bagaço 

de cana-de-açúcar (45%, 17,6 MJ/kg), espiga de milho (43,8%, 17,3 MJ/kg), palha de 

milho (41,9%, 15,9 MJ/kg) e Eucalyptus grandis (44,4%, 14,3 MJ/kg) e o teor de oxigênio 

foi mais baixo quando se comparou com essas biomassas (Carrier et al., 2013). 
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Tabela 4.1 - Características da Spirulina. 

 
aCalculado pela Equação 1 

           bCalculado pelo  Equação 2  
       bs: base seca 
       PC: Poder calorífico 
 

4.1.2 - Análise termogravimétrica (ATG) 
 

A degradação térmica da Spirulina por termogravimetria (TG) e análise de 

termogravimetria derivada (ATD) foram semelhantes para as diferentes taxas de 

aquecimento 20, 40 a 100 °C/min testadas neste estudo (Figura 4.1).  

 

                              
Figura 4.1 - Decomposição térmica da Spirulina sob diferentes taxas de aquecimento (A) 

TG (B) ATD. 

C 48.05 Umidade 5.6 Lipídios 0.8
H 7.04 Cinzas 7.94 Proteína Bruta 74.4
N 10.74 Material Volátil 79.38 Carboidratosb 16.86
S 0.72 Carbono fixo 5.28
Oa 33.45 PC (MJ/kg) 22.56

          P         Ca        Mg          K           Al           Na
10.79 (± 0.17) 0.81 (± 0.01) 2.79 (± 0.03) 17.10 (± 0.28)    0.02 (± 0.00) 16.77 (± 0.22)

         Fe         Zn       Cu
0.55 (± 0.00) 0.01 (± 0.00) < 0.0001

Composição bioquímica (%), bsAnálise elementar (%),bs Análise imediata (%), bs

Elementos inorgânicos (mg/g, db)
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 A degradação térmica desta biomassa exibiu três fases distintas, incluindo 

desidratação, decomposição e desvolatilização de sólidos carbonosos, como mostrado na 

curva de ATD. Estas etapas foram descritas por Peng et al., (2001), Yang et al., (2014) e 

Gai et al., (2013) para a pirólise de microalgas. Neste estudo, o processo de desidratação 

iniciou a 25 °C e foi até 140 °C, onde 7,14 -7,89% de massa foi perdida. Esta percentagem 

corresponde à volatilização da água contida na biomassa representada pelo primeiro pico 

da ATD. A maior perda de massa (61,72 - 64,78%) ocorreu no processo de 

desvolatilização de 140 °C a 550 °C. Nesta fase, correspondente ao segundo pico da curva 

de ATD, lipídios, carboidratos e proteínas foram degradados e os produtos da pirólise 

foram formados. A terceira fase vai de 550 °C a 900 °C, onde a perda de massa foi mínima 

(5,89 - 8,60%), correspondendo à volatilização do material carbonoso no resíduo sólido. O 

carvão junto com  cinzas formado no processo de pirólise foi de aproximadamente 21,5%. 

Estes resultados são consistentes com os resultados reportados por Gai et al., (2013) e Peng 

et al., (2001). Eles estudaram a pirólise de Spirulina platensis por termogravimetria e 

produziram 20% e 17% de carvão, respectivamente. A composição da biomassa influencia 

na formação dos produtos de pirólise. A degradação térmica das proteínas tende a formar 

maiores quantidades de carvão quando comparada a degradação térmica dos lipídios. Isto 

acontece devido à presença das cadeias lipídica que são mais fáceis de quebrar quando 

comparadas as proteínas, uma vez que, as proteínas são macromoléculas complexas 

formadas pela associação de aminoácidos que apresentam uma resistência maior a 

conversão.   

O aumento da taxa de aquecimento provocou um deslocamento das curvas para 

direita. À medida que a taxa de aquecimento aumentou, houve um aumento da temperatura 

máxima de degradação e da taxa de massa do processo conforme apresentado na Tabela 

4.2. 

 

Tabela 4.2 – Temperatura de degradação máxima e taxa de perda de massa obtidos no 

estudo de degradação térmica da Spirulina a 20, 40 e 100ºC/min. 

Taxa de 
aquecimento 

°C/min 

Temperatura 
máxima de 

degradação (°C) 

Taxa de perda de 
massa (%/min) 

20 309.47 12.7 
40 325.81 21.28 
100 353.4 42.67 
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A 100 °C/min a taxa de perda de massa foi 3,35 vezes maior do que a 20 ° C/min. 

A temperatura máxima de degradação aumentou de 309,47 °C (20 ° C/min) para 353,40 °C 

(100 °C/min). De acordo com Li et al., (2013), isto é causado pelo aumento e 

disponibilidade de energia fornecida pelo aumento da taxa de aquecimento a fim de 

facilitar o processo de transferência de calor, assim altas taxas de aquecimento favorecem o 

processo de pirólise de microalgas. Comportamento semelhante foi observado por Li et al., 

(2013); Peng et al., (2001); Yang et al., (2014) e Gai et al., (2013) no estudo 

termogravimétrico em atmosfera inerte da Spirulina (Arthrospira platensis), Chlorella 

protothecoides, C. sorokiniana e C. Monoraphidium e do resíduo de A. platensis após a 

extração de ficocianina, Chlorella Pyrenoidosa e Spirulina platensis, respectivamente. 

 

4.1.3 - Influência dos parâmetros de pirólise no rendimento dos produtos 

 

O rendimento dos produtos da pirólise depende fortemente dos parâmetros do 

processo, sendo temperatura, tempo de residência e taxa de aquecimento os mais 

importantes. Neste estudo, foram investigados os efeitos da temperatura (450, 500, 550, 

600 e 650 °C), a taxa de aquecimento (500, 750 e 1000 °C/s) e tempo de residência (20 e 

30 s) no comportamento de pirólise da Spirulina com o objetivo de avaliar os principais 

produtos produzidos, tais como hidrocarbonetos e compostos oxigenados e nitrogenados. 

Pi-CG/EM foi utilizado para determinar as condições que maximizam a produção dos 

vapores condensáveis a fim de disponibilizar esses substratos para conversão catalítica. 

Apesar de mais de 100 compostos terem sido detectados, apenas os principais foram 

quantificados (% rendimento de carbono) e os demais que não foram possíveis quantificar 

pela indisponibilidade de padrão foram apenas semi-quantificados. 

 

4.1.3.1 - Efeito da temperatura 

 

Os compostos da pirólise quantificados e semi-quantificados neste estudo são 

mostrados na Tabela 3.1.  

Além dos hidrocarbonetos aromáticos, foram identificados nos vapores da pirólise 

de Spirulina, hidrocarbonetos alifáticos, tais como, limoneno e alcanos (C17-C20), o que 

torna esta biomassa atraente para a produção de bio-óleo de alta qualidade. No entanto, 

compostos oxigenados e nitrogenados também foram produzidos. Os produtos 

nitrogenados foram os mais relevantes na pirólise de Spirulina. Isto é esperado, uma vez 
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que essa matéria-prima é rica em proteínas levando a formação de compostos 

nitrogenados. Esses resultados foram condizente com os resultados reportados por Du et 

al., (2013a)  envolvendo a pirólise da microalga C.vulgaris. Eles estudaram a pirólise da 

microalga C.vulgares, celulose (fonte de carboidrato), óleo de canola (fonte de lipídios) e 

ovo (fonte de proteínas) na faixa de temperatura de 450-600 °C a fim de comparar os 

compostos produzidos. Eles demostraram que os hidrocarbonetos aromáticos foram 

derivados principalmente a partir da fração de proteína. Eles postularam um mecanismo de 

reação que mostra que o tolueno e o estireno são produzidos a partir do aminoácido 

fenilalanina. Aminas, nitrilas, piridina, indole e fenóis foram detectados na pirólise de 

C.vulgares e da clara de ovo, levando à conclusão que estes compostos são produzidos a 

partir de proteínas. Kebelmann et al., (2013) identificaram nos produtos da pirólise de 

microalgas, tolueno, estireno, fenóis, indoles produzidos a partir  das proteínas e 

hidrocarbonetos alifáticos proveniente dos lipídios. 

O efeito da temperatura na faixa de 450 a 550 °C foi significativo para todos os 

produtos condensáveis da pirólise, conforme mostrado nas Tabelas 4.3 e 4.4, sendo o 

parâmetro mais importante observado neste estudo. 

 

Tabela 4.3 - p-valores da análise de covariância dos compostos quantificados produzidos 

na pirólise rápida não catalítica da Spirulina. 
Fonte de variação Hidrocarbonetos Fenóis Furanmetanol Acetol Indole Hexadecanamida 

T 0.0027 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 
 TA 0.6135 0.5746 0.3835 0.0961 0.7881 0.6367 

T × TA 0.8776 0.9869 0.45 0.0511 0.9728 0.7798 
 TR 0.0103 0.0358 0.0361 0.1715 0.167 0.7781 

T × TR 0.0575 0.1308 0.0609 0.6001 0.2183 0.3941 
TA × TR 0.642 0.8431 0.7526 0.8162 0.9405 0.3557 

T × TA × TR 0.9594 0.8098 0.7844 0.9747 0.5926 0.7474 

Valores menores que 0.05 indicam que o efeito de tratamento teve um efeito significante no rendimento 
dos produtos quantificado 
T (Temperatura); TA (Taxa de aquecimento); TR (Tempo de residência) 
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Tabela 4.4 - p-valores da análise de co-variância dos compostos semi-quantificados da 

pirólise rápida não catalítica da Spirulina. 
       Fonte de variação Aromáticos Não-aromáticos Fenóis Oxigenados Nitrogenados 

Temperatura (T) 0.0067 <0.0001 <.0001 <.0001 <.0001 

Tempo de residência (RT) 0.0204 0.0013 0.0205 0.9716 0.1778 

TxTR 0.4654 0.2825 0.2111 0.8587 0.1653 

Taxa de aquecimento (TA) 0.6678 0.8669 0.7253 0.4586 0.8704 

TxTA 0.7011 0.609 0.7779 0.9156 0.9178 

TAxTR 0.8671 0.3411 0.4489 0.378 0.4522 

TxTAxTR 0.6033 0.778 0.5137 0.6847 0.6677 

Valores menores que 0.05 indicam que o efeito de tratamento teve um efeito significante no rendimento 
dos produtos semi-quantificados. 
T (Temperatura); TA (Taxa de aquecimento); TR (Tempo de residência) 

 
 

Os rendimentos dos produtos da pirólise, em função da temperatura e tempo de 

residência são mostrados na Figura 4.2: 
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Figura 4.2 - Rendimentos dos produtos da pirólise em diferentes condições. Compostos 

semi-quantificados (Área/µg 103) em função da temperatura (A) e tempo de residência (B). 

Compostos quantificados (% rendimento de carbono) em função da temperatura (C) e 

tempo de residência (D).  Barras representam o erro padrão da média (±). 

 

O maior rendimento de hidrocarbonetos e fenóis quantificados foi obtido a 550 °C 

quando o tempo de residência foi 30 s. Com o aumento da temperatura, o rendimento de 

hidrocarbonetos quantificados aumentou de 0,75 ± 0,05 a 450 °C para 1,22 ± 0,06 a 550 

°C. Enquanto as análises dos produtos quantificados dá uma visão da relação do 

rendimento destes produtos da pirólise com a temperatura, a análise dos compostos semi-

quantificados disponibiliza uma representação mais ampla do total de produtos 

condensáveis já que considera uma quantidade maior de compostos. Nas temperaturas 
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acima de 550 °C, o rendimento de todos os produtos condensáveis (quantificados e semi-

quantificados) diminuíram significativamente. Em processos de pirólise de biomassa 

lignocelulósica sob temperaturas elevadas, o rendimento do produto líquido tende a 

diminuir e o rendimento dos gases não condensáveis tende a aumentar (Bridgwater, 2012) 

devido ao aumento do craqueamento secundário do vapor condensável produzindo gases 

não condensáveis (Kim et al., 2015; Onay, 2007). Esta mesma tendência foi observada no 

estudo da pirólise rápida da Spirulina reportado neste trabalho. Portanto, temperaturas 

acima de 550 °C não foram consideradas para o estudo catalítico desenvolvido neste 

trabalho, uma vez que, nestas condições de temperatura, os rendimentos dos produtos 

condensáveis que podem ser convertidos por meio da catálise diminuíram. Enquanto o 

rendimento de hidrocarbonetos aromáticos aumentou nas temperaturas acima de 450 ˚C, os 

rendimentos dos outros compostos semi-quantificados diminuíram ou permaneceram 

relativamente inalterados para os outros compostos semi-quantificado (Figura 4.2 A). 

Especificamente, o rendimento dos compostos nitrogenados diminuíram significativamente 

sob temperaturas acima de 450 ˚C. Estes compostos são de particular interesse para 

conversão via catálise a fim de produzir hidrocarbonetos aromáticos e otimizar essa 

conversão é importante, uma vez que, estão diretamente associados com o alto teor de 

proteína da Spirulina. Foi por estas razões, que 450˚C foi a temperatura escolhida para o 

estudo da pirólise catalítica. 

 

4.1.3.2 - Efeito do tempo de residência 

 

 O tempo de residência do processo de pirólise é importante, uma vez que a 

exposição prolongada dos gases primários da pirólise contendo vapores de hidrocarbonetos 

pode levar à reforma e formação de outros produtos, devido às reações secundárias e ao 

fracionamento de compostos dos produtos primários (Onwudili et al., 2009). Em todas as 

taxas de aquecimento, o tempo de residência de 30s aumentou significativamente o 

rendimento dos compostos nitrogenados quando foi comparado ao rendimento dos mesmos 

produtos a 20 s (Figura 4.2B). Esse mesmo efeito foi observado para hidrocarbonetos, 

fenóis e furanmetanol (Figura 4.2D). Este comportamento foi observado em todos os testes 

entre 450 e 550 °C, sugerindo a escolha do tempo de residência de 30s para os ensaios 

catalíticos subsequentes.  
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4.1.3.3 - Efeito da taxa de aquecimento 

 

Embora a taxa de aquecimento seja um parâmetro que pode influenciar os 

processos de pirólise rápida, foi observado que os rendimentos dos produtos líquidos da 

pirólise não foram significativamente influenciados em função da variação da taxa de 

aquecimento (500, 750 e 1000 °C/s) avaliados neste estudo. Uma vez que a quantidade de 

biomassa utilizada para os testes (cerca de 0,3 mg) é de ordem de grandeza muito pequena, 

pode ser difícil avaliar a influência de taxas de aquecimento muito rápida. A taxa de 

aquecimento de 1000 °C/s foi utilizada em estudos prévios envolvendo a pirólise não 

catalítica e catalítica de microalgas (Du et al., 2013a; Du et al., 2013b) e foi finalmente 

escolhida para os estudos catalíticos para que comparações legítimas pudessem ser feitas. 

 

4.1.4 - Pirólise catalítica 

 

Os baixos rendimentos de hidrocarbonetos obtidos a partir da pirólise convencional 

de Spirulina sugere processo de pirólise catalítica como uma estratégia para melhorar a 

qualidade dos vapores condensáveis produzidos através da redução do teor de O e N. 

Alternativamente, as condições catalíticas podem melhorar o rendimento ou a seletividade 

de outras classes de produtos tornando-se viável em aplicações químicas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento e a composição do vapor 

condensável da pirólise catalítica de Spirulina com catalisadores do tipo zeólitas. As 

zeólitas têm diferentes formas, acidez e tamanho de poros que podem facilitar a produção 

de hidrocarbonetos e promover a desoxigenação/desnitrogenação do bio-óleo. Elas têm 

sido amplamente estudadas nos processos de pirólise de biomassa lignocelulósica 

(Mihalcik et al., 2011; Aho et al., 2008; Carlson et al., 2009; Pattiya et al., 2010) e, 

recentemente, elas tem sido aplicadas a pirólise de microalgas (Du et al., 2013a; Du et al., 

2013b; Thangalazhy-Gopakumar et al., 2012; Lorenzetti et al., 2016; Anand et al., 2016). 

Para avaliar o efeito dos catalisadores na distribuição dos produtos da pirólise de Spirulina, 

9 catalisadores com diferentes razões de Si/Al foram testadas neste estudo, incluindo H-

ZSM5 (23), H-ZSM5 (50), H-ZSM5 (280), H -β (25), H-β (38), H-β (300), H-Y, mordenite 

e ferrierite. Tendo em conta que a proporção de catalisador em relação à biomassa é muito 

importante nos estudos catalíticos, uma vez que, isto poderá afetar a conversão e a 

seletividade dos produtos da pirólise. Os testes catalíticos foram realizados com diferentes 

razões catalisador/biomassa (1:1, 5:1 e 10:1) a 450 °C, com 1000 °C/s de taxa de 



76 
 

 
  

aquecimento e tempo de residência de 30s. Os resultados foram comparados com os 

rendimentos dos vapores condensáveis da pirólise não catalítica nas mesmas condições. 

A pirólise catalítica da Spirulina e os rendimentos dos produtos formados foram 

afetados pelo tipo de catalisador e razões catalisador/biomassa conforme ilustra Figura 4.3 

A-D referente aos dados semi-quantitativos e Figura 4.4 A-D referente aos dados 

quantitativos:  

 

 

 
Figura 4.3 – Produtos semi-quantificados (Área/µg 103) da pirólise não catalítica e 

catalítica da Spirulina com diferentes zeólitas em função da razão catalisador/biomassa dos 

(A) Aromáticos, (B) Hidrocarbonetos não-aromáticos (C) Fenóis e (D) Nitrogenados. 

Barras representam o erro padrão da média (±). 
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Figura 4.4 - % Rendimento em carbono dos produtos da pirólise catalítica utilizando 

zeólitas em função da razão catalisador/biomassa (A) Hidrocarbonetos (B) Fenóis (C) 

Indole (D) Hexadecanamida. Barras representam o erro padrão da média (±). 

 

4.1.4.1 - Hidrocarbonetos 

 

O rendimento de hidrocarbonetos da pirólise não catalítica da Spirulina foi muito 

baixo e os compostos nitrogenados foram os mais representativos do grupo dos compostos 

semi-quantificados (Figura 4.3D). Para os experimentos de pirólise catalítica, a tendência 

geral observada foi um aumento no rendimento de hidrocarbonetos aromáticos (Figura 

4.3A e Figura 4.4A), um decréscimo no rendimento de fenóis (Figura 4.3C e Figura 4.4B), 

porém o rendimento dos compostos nitrogenados não apresentou diferenças significativas 

quando comparado ao estudo não catalítico. Os rendimentos dos produtos da pirólise foram 

significantemente influenciados pelo tipo de catalisador e razão catalisador/biomassa, 

apresentando uma interação significante entre os dois principais efeitos.  

Nas razões mais baixas (1:1), independente do catalisador, não houve aumentos 

significantes no rendimento de aromáticos. As razões Si/Al e razão catalisador/biomassa 

afetaram significantemente o rendimento de hidrocarbonetos quando foram utilizadas 

cargas de catalisador acima da razão 1:1. H-ZSM5 (23) aumentou o rendimento dos 
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hidrocarbonetos em todos os casos, quando se comparou com a pirólise não catalítica, 

sendo o melhor catalisador de todos que foram testados. A razão catalisador/biomassa de 

10:1 mostrou o maior rendimento de hidrocarbonetos quando comparada com as outras 

razões. Em relação aos dados semi-quantitativos (Figura 4.3A), o rendimento dos 

hidrocarbonetos aromáticos foi 13 vezes maior na pirólise catalítica com H-ZSM5 (23) na 

razão catalisador/biomassa de 10:1 quando comparado com pirólise não catalítica. O 

rendimento total dos hidrocarbonetos quantificados aumentou de 0,45% na pirólise não 

catalítica para 1,78%, 4,74% e 6,54% quando se utilizou a H-ZSM5 (280), H-ZSM5 (50) e 

H-ZSM5 (23), respectivamente, na razão catalisador biomassa de 10:1 (Figura 4.4A). H-

ZSM5 (280) não foi capaz de aumentar significativamente a produção de aromáticos 

devido à sua área superficial e  sua acidez serem mais baixas quando comparadas as 

zeólitas H-ZSM5 (23) e (50). Nas razões catalisador/biomassa acima de 1:1, os 

rendimentos de hidrocarbonetos quando se utilizou a H-β com razões de Si/Al de 25 e 38 

foram significativamente maiores do que todos os catalisadores exceto a H-ZSM5 (23) e 

H-ZSM5 (50). Os rendimentos variaram de 1,95% a 2,37% (Figura 4.4A). Embora H-β 

(25) e (38) tenham área superficial maior que as áreas da H-ZSM5 (23) e (50), a produção 

de aromático não foi significativamente maior. H-β (300), devido à sua baixa acidez, não 

foi capaz de aumentar o rendimento dos hidrocarbonetos. Estes resultados foram 

consistentes com estudos anteriores que reportaram sobre a pirólise catalítica de 

microalgas (Du et al., 2013b) e biomassa lignocelulósica (Mihalcik et al., 2011). Os outros 

catalisadores utilizados neste estudo, não influenciaram significativamente ou levou a um 

menor rendimento de hidrocarbonetos aromáticos.  

A formação de hidrocarbonetos não aromáticos (incluindo heptadecano, D-limoneno, 

3,7,11,15-tetrametil-2-hexadeceno e 1,2,3,4-tetra-hidro-1,1,6-trimetil-naftaleno) foi 

significativamente influenciada pelas zeólitas H-ZSM5 e H-β quando se utilizou a razão 

catalizador biomassa de 1:1, exceto para as com razão de Si/Al de 23 e 38. Na Figura 4.4B, 

H-ZSM5 (280) na razão catalisador/biomassa de 1:1 proporcionou o maior rendimento de 

hidrocarbonetos não aromáticos, 3 vezes maior que o rendimento obtido na pirólise não 

catalítica. Comparando a acidez dos catalisadores que influenciaram a produção de 

hidrocarbonetos não aromáticos, é possível concluir que ambos os catalisadores de alta e 

baixa acidez podem produzir estes hidrocarbonetos dependendo da carga do catalisador. 

Isto mostra que o mecanismo de formação destes hidrocarbonetos pode ser diferente do 

mecanismo de formação dos compostos aromáticos. É provável que estes compostos neste 
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processo sejam intermediários na formação de hidrocarbonetos aromáticos, quando o 

catalisador mais ativo é utilizado, no caso a H-ZSM5 mais ácida.  

 

4.1.4.2 - Fenóis 

 

Bio-óleo com alto teor de oxigênio é muito indesejável para aplicações no setor de 

combustível devido a reações de oxidação, tornando-o instável. Fenóis são compostos 

oxigenados aromáticos que têm efeito negativo no bio-óleo para fins combustíveis e 

geralmente é separado do bio-óleo por destilação ou extração. Na pirólise de biomassa 

lignocelulósica, os fenóis são produzidos a partir de lignina, enquanto na pirólise de 

microalgas, os fenóis provem principalmente das proteínas. Wang et al., (2013) 

identificaram fenóis e fenóis de alquila no bio-óleo produzido a partir da pirólise da 

microalga C.vulgares desengordurada e assumiram que estes fenóis foram os principais 

produtos da decomposição térmica do aminoácido tirosina. Du et al., (2013a) mostraram 

que o fenol foi produzido a partir da pirólise de clara de ovo (fonte de proteínas) e da 

microalga C.vulgares e chegaram à conclusão de que os fenóis são produzidos a partir de 

proteínas.  

Nas cargas de catalisador acima de 1:1, H-ZSM5 com razões de Si/Al de 23 e 50, 

todas as H-β, mordenite e H-Y foram capazes de reduzir o rendimento de  fenóis para 

níveis mais baixos com significância estatística quando comparados aos rendimentos da 

pirólise não catalítica. H-ZSM5 (23) com carga de 10:1 diminuiu o rendimento de fenóis 

de 0,78% para 0,13% em relação a pirólise não catalítica. Fenóis foram menos reduzidos 

na proporção de catalisador/biomassa de 1:1, mas houve diferenças estatisticamente 

relevantes, quando H-β (300) e H-β (38) foram utilizadas. Por outro lado, o rendimento de 

fenóis aumentou significativamente de 0,78% para 1,1% quando a H-ZSM5 (280) foi 

utilizada com carga de 1:1. Isto é consistente com Campanella & Harold, (2011) que 

testaram a ação catalítica das zeólitas H-ZSM5, Fe-ZSM5, Cu-ZSM5 e Ni-ZSM5 na 

pirólise da microalga Chlorella e descobriram que os rendimentos de fenóis aumentaram 

para todos catalisadores quando comparados com os estudos não catalíticos.  

Os rendimentos de outros compostos oxigenados foram mínimos quando 

comparados aos rendimentos de hidrocarbonetos e nitrogenados. Estes compostos 

oxigenados incluem acetol, furanmetanol, 3-metill-ciclopentanodione, 3-metilbutanal e 2-

metilbutanal (Tabela 3.1). Estes produtos oxigenados foram eliminados quando foram 

utilizadas mordenite, H-ZSM5 (23) e todas as zeólitas H-β em todas as razões de 
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catalisador/biomassa testadas exceto H-β (300) e H-ZSM5 (23) na razão de 

catalisador/biomassa de 5:1. Por outro lado, H-ZSM5 (280) a uma razão 

catalisador/biomassa de 1:1 mais do que duplicou o rendimento de compostos oxigenados.  

 

4.1.4.3 - Nitrogenados 

 

Atualmente pouco se sabe sobre o mecanismo dos processos de desnitrogenação de 

bio-óleo. Muitos estudos têm sido realizados envolvendo processos de desoxigenação de 

óleos de pirólise de biomassa lignocelulósica devido ao elevado teor de oxigênio que 

apresentam. Ao contrário das biomassas lignocelulósicas, microalgas tem elevado teor de 

nitrogênio que leva à formação de bio-óleo com composição elementar semelhante. 

Estudos envolvendo pirólise de microalgas são recentes quando comparados com a pirólise 

de biomassa lignocelulósica e o grande desafio é o desenvolvimento de processos de 

desnitrogenação eficazes para a produção de biocombustíveis de alta qualidade (Miao & 

Wu, 2004; Campanella & Harold, 2011; Li et al., 2014).  

Conforme mostra a Tabela 3.1, o nitrogênio foi encontrado em várias formas 

químicas, incluindo amidas, aminas, nitrilas e aromáticos. De forma geral, não houve 

redução significativa do rendimento dos compostos nitrogenados totais (Figura 4.4D), 

independentemente do tipo de catalisador e razão catalisador/biomassa. Quando 

comparados aos compostos oxigenados, os nitrogenados estão menos sujeitos à conversão 

por catalisadores do tipo zeólitas. Uma vez que não foi possível quantificar todos os 

compostos nitrogenados, apenas indole (Figura 4.4C) e hexadecanamida foram 

quantificados (Figura 4.4D) devido à disponibilidade de padrões, mas vários outros foram 

comparados semi-quantitativamente. Alguns catalisadores induziram um aumento 

significativo no rendimento dos compostos nitrogenados quando H-ZSM5 (50), H-ZSM5 

(280), H-β (25) e ferrierite foram comparadas com a pirólise não catalítica. O rendimento 

dos compostos nitrogenados foi quase duas vezes maior quando H-ZSM5 (50) e H-β (25) 

sob razões de catalisador/biomassa de 1:1 foram utilizadas (Figura 4.4D). O rendimento de 

hexadecanenitrila aumentou nas mesmas condições (Figura 4.5), sugerindo que o aumento 

observado no rendimento dos nitrogenados quando H-ZSM5 (50) e H-β (25) foram 

utilizadas, foi principalmente devido ao aumento da hexadecanenitrila. Alquil nitrilas de 

cadeia longa foram provavelmente formadas a partir da desidratação de amidas de cadeia 

longa que são formadas através da reação de ácidos graxos ou hidrocarbonetos com 

compostos contendo nitrogênio promovido por catalisadores ácidos. 
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Figura 4.5 - Área/µg.103 de hexadecanenitrila produzida na pirólise catalítica com zeólitas 

em  função da razão de catalisador/biomassa. Barras representam o erro padrão da média 

(±). 

 

O rendimento de hexadecanenitrila aumentou significantemente na pirólise 

catalítica com H-ZSM5 (50), H-ZSM5 (280), H-β (25) e (38) na razão 

catalisador/biomassa de 1:1 quando comparado ao rendimento da pirólise não catalítica. 

Cargas mais elevadas de catalisador provavelmente induz a conversão de nitrilas e dos seus 

precursores em compostos aromáticos. Com H-ZSM5 (50), o rendimento dos compostos 

nitrogenados foi mais significativo, sendo 87% representado por hexadecanenitrila. Li et 

al., (2013) estudaram a pirólise fracionada de cianobactérias e o efeito da H-ZSM5 na 

distribuição de produtos e propriedades do bio-óleo em reator de quartzo. A 300 ◦C, os 

principais produtos da pirólise não catalítica fracionada foram ácidos e amidas. No entanto, 

no processo catalítico, as quantidades de ácidos e amidas foram em grande parte reduzidas, 

enquanto as nitrilas aumentaram tornando-se os produtos principais, sugerindo o 

mecanismo de desidratação de hexadecanamida para formar hexadecanenitrila. Para se 

certificar desta suposição, o ácido hexadecanóico foi pirolisado a 300 ˚C como composto 

modelo. Tais autores observaram que sem H-ZSM5, o produto principal foi 

hexadecanamida formada a partir da quebra do ácido hexadecanóico seguida de 
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desidratação. Com H-ZSM5, foi formado um alto percentual de hexadecanenitrila. 

Mostraram também que HZSM-5 poderia promover quebra da ligação e a desidratação da 

hexadecannamida para formar hexadecanenitrila. Porém, neste trabalho não há evidências 

suficientes de que a hexadecanenitrila poderá ser formada a partir da hexadecanamida por 

zeólitas.  

Hexadecanamida se mostrou muito estável e apenas pequenas reduções foram 

observadas (Figura 4.4D). H-β (38) foi o único catalisador capaz de reduzir o rendimento 

da hexadecanamida para níveis estatisticamente significantes. Cargas de catalisador 

inferior a 10:1 foi capaz de reduzir 48% do rendimento de hexadecanamida.  

H-β (38), H-ZSM5 (23) e mordenite com cargas de catalisador acima de 1:1 foram 

capazes de quebrar indole e reduzir o seu rendimento em até 70% quando se comparou 

com a pirólise não catalítica. Por outro lado H-ZSM5 (280) em todas as proporções de 

catalisador/biomassa aumentou o rendimento de indole de 0,39% para 0,52-0,63%. A H-

ZSM5 mais ácida foi capaz de quebrar indole enquanto a de baixa acidez favoreceu a sua 

formação. Comportamento semelhante foi observado para os fenóis.  

Alguns compostos nitrogenados, tais como 2-metil-pirrole, benzil nitrila, 

benzenopropanitrila e 3-metil-1H-indole foram eliminados quando H-ZSM5 (23) e H-β 

(38) nas razões de catalisador/biomassa acima de 1:1. Isto sugere que estes compostos são 

mais reativos nos processos de pirólise com zeólitas quando comparados com outros 

nitrogenados detectáveis (Tabela 3.1) e que foram eventualmente convertidos em outros 

produtos, possivelmente, hidrocarbonetos aromáticos. Du et al., (2013) mostraram que 

benzil nitrila e benzenopropanitrila foram reduzidos na pirólise catalítica com H-ZSM5 

(25) quando a razão catalisador/biomassa aumentou de 1:1 para 5:1. 

 

4.1.5 - Correlação de Pearson entre os rendimentos dos vapores da pirólise 

catalítica 
 

Correlações negativas moderadas foram encontrados entre os aromáticos e fenóis 

(R = - 0,34473, p <0,05) e aromáticos e nitrogenados (R = - 0,26562, p <0,05). A 

correlação de Pearson entre aromáticos e fenóis que foram quantificados se mostraram 

mais fortes do que a observada para os dados semi-quantitativos evolvendo esses 

compostos (R = - 0,52726, p <0,0001) e correlações negativas entre aromáticos e indole (R 

= - 0,47538, p <0,0001) e aromáticos e hexadecanamida (R = - 0,24963, p <0,05) foram 

observadas (Tabela 4.5). Correlações entre aromáticos e oxigenados foram estatisticamente 
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insignificante. Estes resultados suportam a suposição de que os aromáticos são formados a 

partir da decomposição dos compostos fenólicos e nitrogenados que são derivados das 

proteínas. 

 



84 
 

 
   

4.1.6 - Efeito do tipo de catalisador 

 

As propriedades, tais como estrutura de poros, acidez e área superficial das zeólitas 

proporcionaram diferenças consideráveis nos rendimentos dos compostos aromáticos 

obtidos através da pirólise catalítica da Spirulina. 

Estas propriedades influenciam diretamente no processo de aromatização que inclui 

reações de desidratação, descarbonilação, descarboxilação, isomerização e polimerização 

que ocorrem dentro da zeólita formando os compostos aromáticos (Pattiya et al., 2010). 

Embora a área superficial de uma zeólita seja um parâmetro importante para a conversão 

de vapores pirolíticos, uma vez que esta propriedade aumenta a disponibilidade de sítios 

ácidos para as reações de pirólise, esta propriedade foi a que menos influenciou na 

formação de compostos aromáticos neste estudo. 

  H-ZSM5 e H-β foram capazes de melhorar significativamente os rendimentos de 

aromáticos, quando comparados com a pirólise não catalítica. O maior rendimento de 

aromáticos foi obtido quando a H-ZSM5 foi utilizada apesar de esta zeólita ter a menor 

área superficial quando comparada as áreas dos outros catalisadores testados neste estudo. 

Isto sugere que a seletividade para formação de aromáticos via pirólise está associada a 

acidez e a estrutura do poro do catalisador.  

Embora as cianobactérias sejam constituídas principalmente de lipídios, proteínas e 

carboidratos, os resultados foram consistentes com estudos envolvendo a pirólise catalítica 

de biomassa lignocelulósica (Kebelmann et al., 2013; Pattiya et al., 2010; Yu et al., 2012; 

Rezaei et al., 2014) e microalgas e cianobactérias (Du et al., 2013b; Anand et al., 2016) 

que demonstraram que a zeólita H-ZSM5 apresenta excelente desempenho para aumentar 

os rendimentos de aromáticos nos processos de pirólise. Isto acontece porque H-ZSM5 tem 

a forma e impedimento estérico apropriados para as reações de aromatização e tem 

diâmetro médio dos poros e sítios ácidos fortes que são favoráveis à produção de alto 

rendimento de aromáticos e baixa produção de coque. 

Neste estudo, H-ZSM5 (23) produziu o maior rendimento de hidrocarbonetos 

(6,54%) na razão catalisador/biomassa de 10:1. Sob as mesmas condições, houve uma 

redução de 84% dos fenóis quando comparado com outros catalisadores, independente da 

razão catalisador/biomassa. Correlações de Pearson negativas e moderadas foram 

observadas entre os aromáticos e fenóis (R = - 0,52726, p <0,0001), sugerindo que os 

compostos aromáticos são produzidos a partir da conversão adicional dos compostos 
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fenólicos ou os fenólicos são produzidos a partir dos hidrocarbonetos aromáticos por meio 

de um mecanismo alternativo. 

Zeólitas de poros largos, tais como H-β, mordenite e H-Y foram capazes de reduzir 

o rendimento de fenóis para níveis estatisticamente mais baixos quando comparados com a 

pirólise não catalítica, mas o percentual de redução foi mais baixo quando comparado com 

o obtido a partir da H-ZSM5 (23). Reduções sutis dos compostos nitrogenados totais foram 

observadas e 2-metilpirrole, benzil nitrila, benzenopropanitrila e 3-metil-1H-indole foram 

eliminados nos testes com H-ZSM5 (23) e H-β (38). Isto foi confirmado pela correlação de 

Pearson que mostrou uma correlação negativa entre hidrocarbonetos aromáticos e indole e 

hidrocarbonetos aromáticos e hexadecanamida sugerindo que estes compostos podem 

formar aromáticos no processo de craqueamento através de zeólitas onde H-β (38) foi a 

mais promissora. Uma vez que, zeólitas com diferentes propriedades e razões 

catalisador/biomassa foram testadas no processo catalítico dos vapores condensáveis da 

pirólise de Spirulina é difícil concluir qual propriedade da zeólita foi a mais influente na 

quebra da ligação e desidratação dos compostos nitrogenados. 

 

4.1.7 - Efeito da razão de catalisador/biomassa 

 
A razão catalisador/biomassa influenciou significativamente nos rendimentos dos 

produtos da pirólise, independentemente do catalisador. Na razão catalisador/biomassa de 

1:1, nenhum catalisador foi capaz de aumentar significativamente os rendimentos de 

aromáticos e apenas ligeiras reduções no rendimento de fenóis foram observadas quando se 

comparou com a pirólise não catalítica. Isto é consistente com Du et al., (2013b) que 

estudou a influência da razão catalisador/biomassa na pirólise catalítica da microalga 

C.vulgares com H-ZSM5 (Si/Al = 30) e observou que o rendimento de hidrocarboneto 

aromático só teve um leve aumento quando a proporção de 1:1 (catalisador/biomassa) foi 

utilizada. Eles justificaram que nesta razão provavelmente a superfície de contato entre o 

catalisador e os vapores da pirólise não são suficientes para produzir rendimentos maiores 

de hidrocarbonetos aromáticos. De acordo com Wang & Brown (2013), os processos de 

transferência de massa e calor em um micro-pirolisador são limitados o que torna 

necessário altas quantidades de catalisador para a conversão catalítica através de reações de 

craqueamento. O rendimento dos aromáticos aumentou proporcionalmente com aumento 

da razão catalisador/biomassa, sendo 10:1 a melhor razão em termos de produção de 

aromáticos. Isto é consistente com Wang & Brown, (2013) que mostraram também o efeito 
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da zeólita H-ZSM5 (23) sob diferentes cargas de catalisador/biomassa (5:1, 10:1, 20:1) nos 

rendimentos de aromáticos. A produção de hidrocarboneto aromático foi máxima na razão 

de 20:1. Se a quantidade de catalisador aumenta em relação a biomassa, o contato entre os 

compostos intermédios da pirólise e os sítios ácidos do catalisador deve aumentar 

proporcionando uma alta conversão e redução da formação de coque. Isto tem sido 

demonstrado por Carlson et al., (2009), que estudaram a pirólise catalítica da glicose 

utilizando H-ZSM5 e observaram que o rendimento de coque diminuiu à medida que a 

proporção de catalisador/biomassa aumentou. O aumento mais significativo no rendimento 

dos compostos nitrogenados e dos fenóis totais foram obtidos na razão 

catalisador/biomassa de 1:1 com atenção ao tipo de catalisador utilizado. Du et al., (2013b) 

mostraram que o rendimento de 3-metil-1H-indole aumentou na pirólise catalítica de C. 

vulgares através da H-ZSM5 (30) com razão de catalisador/biomassa de 1:1 quando 

comparado com a pirólise não catalítica. Eles sugeriram que a baixa carga de catalisador 

pode aumentar a eficiência de despolimerização de biomassa o que conduz à produção de 

compostos mais estáveis. 

 

4.1.8 - Efeito da acidez do catalisador 

 
Espera-se que as zeólitas com alta acidez (baixa relação Si/Al) favoreçam as 

reações de craqueamento e aromatização nos processos de pirólise. O aumento da relação 

Si/Al diminui a acidez total do catalisador tornando-se menos eficaz na decomposição de 

compostos oxigenados e outros. O tamanho dos poros e a estrutura da zeólita foram 

também um parâmetro importante na reforma catalítica. Os rendimentos de aromáticos da 

pirólise catalítica de Spirulina com H-ZSM5 (23) e (50), H-β (25) e (38), mordenite (20) e 

ferrierite (20) foram diferentes, mesmo estes catalisadores tendo razão de Si/Al 

semelhante. Além disso, embora a H-Y (5.1) seja uma zeólita altamente ácida devido à 

baixa razão de Si/Al (Tabela 3.2), ela não foi capaz de proporcionar um aumento 

significativo no rendimento de hidrocarbonetos neste estudo, independentemente da razão 

catalisador/biomassa. Mesmo a zeólita H-Y apresentando a maior área superficial (925 

m2/g, Tabela 3.2) e o maior tamanho de poro (0,74 nm) quando comparada com as outras 

zeólitas testadas, essas propriedades não promoveram a transferência de massa entre os 

produtos intermediários da pirólise e os poros catalítico favorecendo uma formação de 

coque elevada (Mihalck et al., 2011; Aho et al. 2008). 
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H-ZSM5 (23) e H-β (25) produziram mais aromáticos do que os outros 

catalisadores H-β e H-ZSM5 menos ácidos. Neste caso, o rendimento de aromáticos 

aumentou à medida que a acidez do catalisador aumentou também. A capacidade de 

conduzir reações de craqueamento com zeólitas está diretamente relacionada com a 

presença dos sítios ácidos de Bronsted e Lewis na sua estrutura. Por isso, é possível 

otimizar a seletividade da reação através do controle da força de distribuição dos sítios 

ácidos (Rezaei et al., 2014). Catalisadores com baixa razão de Si/Al implica em alta 

acidez, o que torna esta propriedade um parâmetro muito importante para a produção de 

hidrocarbonetos aromático, uma vez que,  catalisadores com alta acidez favorecem a 

redução de compostos oxigenados e fenóis aumentando o rendimento destes aromáticos 

(Wang et al., 2013). O rendimento de aromáticos tende a ser menor em processos de 

pirólise com zeólitas de baixa acidez devido à formação de coque. Foi demonstrado por 

Guisnet et al., (2009) que catalisadores com maior densidade de sítios ácidos favorecem as 

reações de condensação que se tornam mais rápidas, diminuindo a taxa de formação de 

coque. Isto acontece devido à proximidade dos sítios que favorece mecanismos químicos 

sucessivos sofridos por moléculas reagente ao longo do caminho de difusão dentro dos 

cristalitos da zeólita priorizando as reações de condensação que são mais rápidas que as 

taxas de formação de coque.  

A zeólita H-ZSM5 menos ácida com razão de Si/Al de 280 favoreceu a formação 

de indole, fenóis e hidrocarbonetos não-aromáticos, enquanto a mais ácida, H-ZSM5 (23), 

favoreceu a conversão posterior destes compostos. Uma explicação provável para esta 

observação é que os catalisadores de acidez inferior não foram tão ativos para processos de 

desoxigenação ou desnitrogenação, mas foram capazes de aromatizar vapores de pirólise 

primárias na presença de cátions.  

Fenóis e indoles podem também, eventualmente, ser formados a partir de cátions 

intermediários aprisionados por moléculas de água ou espécies nitrogenadas (Mukarakate 

et al., 2015). É possível que uma densidade de sítios ácidos mais baixa dos catalisadores 

com altas razões de Si/Al permita que este processo aconteça durante a desidratação 

rápida. Fenóis e indoles primários podem também ser precursores de coque nas zeólitas 

mais ativas que apresentam uma razão de Si/Al mais baixa (Mullen et al., 2010). As 

observações acima sugerem que é possível favorecer um conjunto de espécies químicas em 

relação a outras na conversão de Spirulina, variando os tipos de catalisadores e cargas de 

catalisadores. As vias químicas e os catalisadores que favorecem essas conversões são 

resumidos na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Postulado das vias químicas envolvendo a conversão da Spirulina via PRC 

utilizando diferentes tipos de zeólitas. 

 

4.2 – Estudo 2: Avaliação da pirólise rápida inerte e reativa da Spirulina 

em reator de leito fluidizado borbulhante utilizando a tecnologia 

TGRP.  
 

4.2.1- Rendimentos dos produtos da pirólise de Spirulina 
 

O rendimento dos produtos da pirólise depende de vários fatores empregados no 

processo. Tanto a composição da biomassa como também as condições de operação do 

reator de pirólise influenciam a produtividade e a qualidade dos produtos obtidos. A 

caracterização da Spirulina utilizada neste estudo é mostrada na Tabela 4.1. Spirulina é 

uma biomassa altamente proteica, composta por 74,4% de proteína e alto teor de cinzas 

(8,22%), sendo ambos significativos no estudo da pirólise convencional e TGRP. O estudo 

da pirólise rápida convencional utilizando atmosfera inerte mostrou dificuldades 

operacionais que restringiu a taxa de alimentação de biomassa para o reator processando 

apenas uma quantidade mínima (0,7 kg), impedindo que um balanço de massa confiável 
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pudesse ser estabelecido. Como resultado, apenas os rendimento dos produtos obtidos no 

processo TGRP estão descriminados, conforme mostra Tabela 4.6.  

 

Tabela 4.6 - Rendimento (%, peso) dos produtos da pirólise TGRP da Spirulina. 

 
Rendimento TGRP (%)* 

Líquidos totais 39,3 – 45,8 
Bio-óleo orgânico 22,2 – 29,8 

Água 16,0 – 17,1 
Biocarvão 21,8 – 34,3 

Gases 26,1 – 32,1 
* Experimento realizado em duplicata 

 

Neste estudo, a caracterização dos produtos do processo de pirólise convencional 

foi abordada apenas para fins de comparação como um controle para avaliar os produtos 

obtidos no processo TGRP. Outro problema encontrado no processo de pirólise 

convencional sob atmosfera inerte foi a alta viscosidade do bio-óleo produzido, 840,2 cP 

mensurada a 35 °C (Tabela 4.7) que levou ao entupimento da Unidade de desenvolvimento 

da pirólise.  
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Tabela 4.7 - Propriedades dos óleos de pirólise de Spirulina e Switchgrass produzidos por 

pirólise convencional e TGRP. 

 Spirulina Switchgrassd 
 Regularb TGRPc Regular TGRP 

            (%, peso) ESP ESP 
Fração 

orgânica dos 
condensadores 

ESP ESP 

Água (%) 8.3 4.6 – 5.2 4.6 – 6.3 6.7 3.2 
Carbono (%, bs) 63.9 71.9 – 72.2 67.7 – 72.2 59.8 80.3 

Hidrogênio (%, bs) 7.9 7.4 – 8.0 7.3 – 7.6 6.0 5.7 
Nitrogênio (%, bs) 13.3 11.6 – 12.4 11.6 – 11.9 0.9 1.5 
Enxofre (wt% bs) 0.11 ND 0.16 - 0.30 - - 

Oxigênio (wt% bs)a 14.7 7.4 – 9.1 10.0 – 11.3 33.3 12.5 
C/O (molar) 5.9 12.5 9.1 2.0 8.6 
H/C (molar) 1.5 1.3 1.3 1.2 0.8 
C/N (molar) 5.6 7.0 7.0 - - 
H/N (molar) 8.3 9.0 8.9 - - 

TAN (mg KOH/g) 30.7 38.0 – 46.5 35.0 – 40.0 119 24 
PC (MJ/kg, bs) 31.5 32.5 – 33.5 31.0 – 32.8 23.4 33.2 

Densidade (g/cm) 1.25 1.07 – 1.11 1.06  - 1.07 - - 
Viscosidade (cP, 27°C) NM 77.6 – 148.5 29.7 - 64.6 - - 
Viscosidade (cP, 35°C) 840.2 NM NM   - - 
TAN = Número de ácidos totais, PC = Poder calorífico, ND = Não detectado, NM = Não mensurado  
a Estimado por diferença 
b Resultados de um único experimento  
c Experimentos conduzidos em duplicata 
d (Mullen et al., 2013) 
 

Isto poder ser atribuído a oligomerização de compostos orgânicos nitrogenados 

(proteínas e compostos nitrogenados básicos funcionalizados) que podem reagir com 

aldeídos, cetonas ou compostos multifuncionais, levando a um aumento no peso molecular 

médio dos compostos presentes no bio-óleo e aumentando a viscosidade (Diebold, 2000). 

No entanto, quando a Spirulina foi pirolisada através do processo TGRP, estas 

reações foram minimizadas evitando os problemas acima referidos, permitindo uma 

operação bem sucedida sem incrustações no equipamento. Desafios operacionais 

semelhantes foram demonstrados anteriormente nos processos de pirólise do bagaço de 

guaiúle (biomassa com alto teor de proteínas) e também com a pirólise da mistura de 

Switchgrass e plástico através do qual o polímero residual em ambas as matérias-primas 

resultou em um produto extremamente viscoso durante a pirólise sob atmosfera inerte, mas 

foi despolimerizado de forma eficaz nas condições do processo TGRP (Boateng et al., 

2016; Dorado et al., 2015). 
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Neste trabalho a viscosidade do bio-óleo de Spirulina produzido no processo TGRP 

diminuiu para até 77,6 cP a 27 °C. O rendimento dos produtos líquidos (fases orgânica e 

aquosa) da pirólise TGRP da Spirulina variou de 39,3 a 45,8% em peso sendo a maior 

quantidade obtida a partir do precipitador eletrostático (ESP). O bio-óleo obtido nos 

condensadores continha duas fases (orgânica e aquosa) nitidamente separáveis. 

Quando comparada com outras matérias-primas proteicas difíceis de processar, tais 

como pennycress presscake e folhas de guaiúle, o rendimento dos produtos líquidos da 

pirólise TGRP da Spirulina foi ligeiramente inferior, para pennycress presscake o 

rendimento foi 50% com 70% de taxa de reciclo e para folhas de guaiúle, o rendimento foi 

52,3% com taxa de reciclo de 70-85% (Boateng et al., 2016). 

De forma geral, é comum obter um aumento da produção de água no processo 

TGRP para a maioria das matérias-primas, devido à remoção de oxigênio pelo processo de 

desoxigenação que concomitantemente leva ao decréscimo no rendimento de fração 

orgânica; estas observações foram também aplicáveis a Spirulina. 

O rendimento de carvão variou de 21,8 a 34,3% (Tabela 4.6), sendo maior que os 

rendimentos de carvão obtidos a partir da pirólise TGRP de biomassas lignocelulósicas, 

incluindo Oak e Switchgrass, e comparáveis aos de pennycress presscake e folhas de 

guaiúle (Mullen et al., 2013; Boateng et al., 2016) devido ao maior teor de cinzas presente 

na biomassa proteica. Como observado para a maioria das biomassas, o rendimento de gás 

não condensável do processo TGRP da Spirulina foi alto (26,1-32,1%) devido liberação de 

oxigênio e formação de CO e CO2, esse comportamento foi também observado na maioria 

dos estudos envolvendo a pirólise TRGP de outras biomassas.  

 

4.2.2 - Propriedades do óleo de pirólise de Spirulina 

 

A Tabela 4.7 mostra as características dos produtos líquidos (ESP e condensadores) 

obtidos na pirólise de Spirulina sob atmosfera de nitrogênio e TGRP. Para efeitos de 

comparação, a composição do óleo de pirólise de Switchgrass obtido no ESP sob atmosfera 

de nitrogênio e TGRP também foram incluídas nesta Tabela (Mullen et al., 2013). 

Vale a pena ressaltar que uma maior conversão de C, H e N e menor conversão de 

O foram observadas na pirólise convencional da Spirulina sob atmosfera de nitrogênio 

quando comparada com a pirólise de Switchgrass nas mesmas condições, devido a um teor 

de oxigênio mais baixo da biomassa de Spirulina e também devido às reações de 

desoxigenação que são induzidas pelas proteínas conforme mostra mecanismo abaixo, 
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previamente discutido no capítulo 2 deste trabalho (Reação do glicoaldeído com as 

proteínas). 

 

                                   
 

Por estas razões, o bio-óleo de Spirulina apresentou um poder calorífico mais alto e 

uma acidez mais baixa que o bio-óleo de Switchgrass. Enquanto o bio-óleo de Switchgrass 

produzido previamente por pirólise convencional no mesmo reator continha 0,92% de 

nitrogênio, o óleo de Spirulina apresentou 13,3% de nitrogênio. O elevado teor de 

nitrogênio da Spirulina contribuiu com êxito para a produção de um bio-óleo menos ácido 

(31,7 mg de KOH/g); com acidez três vezes menor do que a acidez do bio-óleo de 

Switchgrass. Durante a pirólise da biomassa proteica o excesso de nitrogênio nucleofílico 

substitui o oxigênio conforme mostra o mecanismo acima reduzindo o seu teor e, 

consequentemente, a acidez do óleo de pirólise resultante, independentemente da atmosfera 

do processo. 

As diferenças entre as propriedades dos óleos de pirólise de Spirulina demonstrados 

na Tabela 4.7 indicam que o bio-óleo produzido por pirólise TGRP teve qualidade superior 

ao bio-óleo obtido por pirólise convencional. A composição elementar e o poder calorífico 

do óleo são indicadores deste efeito. No entanto, a acidez do bio-óleo de Spirulina obtido a 

partir do processo TGRP não foi significativamente diferente da acidez do bio-óleo obtido 

por pirólise convencional, embora a razão de C/O tenha aumentado consideravelmente de 

5,9 sob atmosfera de N2 para 12,5 quando TGRP foi implementado. Isto acontece devido à 

redução do teor de oxigênio, que diminuiu de 14% para 7% quando o processo TGRP foi 

utilizado. Enquanto a razão H/C diminuiu ambas as razões C/N e H/N aumentaram 

indicando alguma aromatização dos óleos de pirólise. Consequentemente o aumento da 

razão C/O, contribuiu para um leve aumento no poder calorífico, que aumentou de 31,5 

MJ/kg (pirólise convencional) para até 33,5 MJ/kg (pirólise TGRP). Esse valor foi maior 

também que o poder calorífico do óleo de pirólise de algas verde-azuladas (Hu et al., 2013) 

e Pennycress presscake (Mullen et al., 2013). 

Quando o teor de proteínas da biomassa utilizada no processo de pirólise é alto, um 

maior teor de oxigênio é convertido em água produzindo um bio-óleo com uma razão C/O 
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mais alta, consequentemente o mesmo apresenta um poder calorífico mais alto. Um efeito 

similar foi observado para biomassas lignocelulósicas quando o processo de pirólise TGRP 

foi utilizado (Mullen et al., 2013). 

O óleo de pirólise coletado no ESP foi consistente e apresentou uma única fase 

líquida, ao contrário do produto líquido proveniente dos condensadores que apresentaram 2 

fases (orgânica e aquosa) conforme mostra a  Figura 4.7. Esse comportamento foi 

observado apenas para a pirólise TGRP, enquanto no processo controle a fração 

proveniente dos condensadores foi caracterizado como uma emulsão de bio-óleo e água. 

 

 

 
 
Figura 4.7 - Produtos líquidos obtidos no processo de pirólise. Fase orgânica (topo) e fase 

aquosa (fundo) obtidas a partir da fração líquida dos condensadores do processo TGRP da 

Spirulina.  

 

4.2.3 - Co-produtos do processo: Caracterização do biocarvão e dos gases não 

condensáveis 

 
4.2.3.1 - Biocarvão 

 

A caracterização dos biocarvões produzidos nos processos de pirólise avaliados neste 

estudo é demonstrada na Tabela 4.8. O biocarvão produzido no processo de pirólise TGRP 

de Spirulina (Figura 4.8) foi superior em termos de teor de carbono e poder calorífico ao 

biocarvão produzido sob atmosfera inerte com N2, seguindo a mesma tendência observada 
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nos produtos líquidos. O poder calorífico do biocarvão obtido pelo processo TGRP variou 

de 30,52 a 31,34 MJ/kg e a razão C/O variou de 4,55 a 4,95; ambos maiores que os do 

biocarvão obtido no experimento controle. O teor de cinzas dos carvões foi alto, 

independente da atmosfera de reação (28,64-38,47%) sendo semelhante ao relatado por 

Leng et al., (2015) que demonstrou que o teor de cinzas do carvão de Spirulina produzido 

por liquefação foi (40,2%). Isto é esperado, uma vez que a Spirulina apresenta alto teor de 

material mineral. Não houve diferenças significativas entre o teor de material volátil (MV) 

e carbono fixo (CF) dos biocarvões, independente da atmosfera de reação do processo. A 

produção de biocarvão associada à produção de bio-óleo agrega valor ao processo de 

pirólise. O biocarvão oferece muitas aplicações, além de poder ser utilizado como 

combustível, o mesmo pode servir como sequestro de carbono permanente, uma vez que 

contém carbono estável (C) que permanece sequestrado por milhares de anos em 

solos/subsolo (James et al., 2010), tem potencial para melhorar a fertilidade do solo 

(Barrow, 2012), poderia ser usado como catalisador de baixo custo em processos de 

conversão de biomassa e upgrading de bio-óleo (Ren et al., 2014) ou em processos de 

adsorção no tratamento de água e de efluentes (Chao et al., 2015; Kılıç et al., 2013). 

 

Tabela 4.8 - Características do biocarvão produzido por pirólise de Spirulina. 

Processo Regulara TGRPb 

Umidade % 1.9 2.6 - 4.6 
Cinzas % (bs) 37.8 28.6 – 38.5 

MV % (bs) 9.5 6.5  - 17.5 
CF % (bs) 50.8 49.0 – 52.4 

Carbono % (bslc) 61.5 68.3 - 69.6 
Hydrogênio (bslc) 4.4 2.4 - 2.5  

Nitrogênio % (bslc) 8.7 8.45- 9.0 
Enxofre  % (bslc) 0.7 0.4 - 0.5 

Oxigênio % (bslc)c 24.7 18.4 - 20.4 
C/O (mol) 2.5 4.5 – 4.9 
H/C (mol) 0.8 0.42 – 0.43 

PC (MJ/kg, daf)c 19.6 30.5 – 31.3 
MV: Material volátil CF: Carbono fixo PC: Poder calorífico bs: base seca bslc: base seca livre de 
cinzas 
a Resultados de um simples experimento 
b Experimentos realizados em duplicata 
c Calculado por diferença  
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                  Figura 4.8 – Biocarvão de Spirulina obtido no processo TGRP. 

 

4.2.3.2 - Gases não condensáveis produzidos na pirólise 

 

Este trabalho mostrou que o tipo de atmosfera de reação do estudo da pirólise de 

Spirulina influenciou significativamente na produção dos gases não condensáveis, 

conforme mostra a Tabela 4.9. O processo TGRP também alterou positivamente a 

composição destes gases em relação ao produzido por pirólise convencional. Na pirólise 

convencional, o CO2 foi o gás predominante seguido de CO, enquanto no processo TGRP 

predominou o CO2 seguido de H2. O teor dos hidrocarbonetos leves, tais como etileno, 

etano e propano não mostraram variações significativas independente da atmosfera do 

processo. No processo TGRP o teor de H2 foi quase quatro vezes maior e o teor de CH4 foi 

duas vezes maior que no processo de pirólise convencional, porém foi observado o oposto 

para o CO e CO2, onde ambos apresentaram um percentual de decréscimo de até 54% e 

37%, respectivamente, mostrando uma relação direta com o aumento da produção dos 

hidrocarbonetos aromáticos e com a redução da razão H/C do óleo de pirólise. Isto é 

consistente com estudos anteriores do processo TGRP com Oak, Switchgrass e penycrasse 

presscake relatado por Mullen et al., (2013). O poder calorífico dos gases não 

condensáveis foi estimado e foi observado que quando o processo TGRP foi empregado o 

poder calorífico aumentou de 12,45 MJ/kg (pirólise controle) para até 22,37 MJ/kg, sendo 

caracterizado como um gás de alta qualidade que poderá ser utilizado para fornecer parte 

da energia para o processo de pirólise. Além disso, houve produção de ate 40% de gás de 

síntese e 34% de hidrocarbonetos leves (CH4, C2H4 C2H6, C3H8). Esses gases agregam 
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valor ao processo, uma vez que, o gás de síntese é utilizado como matéria-prima na 

produção de combustíveis e produtos (Moghadam et al., 2014) e os hidrocarbonetos leves 

podem fornecer energia nos processos de aquecimento. 

 

Tabela 4.9 - Composição dos gases não condensáveis da pirólise de Spirulina (%mol, em 
base sem N2). 

Processo Regulara TGRPb 

H2 6.1 17.4 – 24.3 
CH4 9.6 17.6 - 19.5 

CO  25.8 11.9 - 15.7 

CO2 44.7 27.9 - 31.0 

C2H4 7.0 8.0 - 9.9 
C2H6 1.8 2.9 – 3.9 
C3H8 5.0 4.5 – 5.4 

             PC (MJ/Kg) 12.4 20.4 - 22..4 
PC: Poder calorífico 
a Resultados de um simples experimento 
b Experimentos realizados em duplicata 

 
 
 

4.2.4 - Composição química dos produtos líquidos  
 

Alguns compostos químicos presentes nos produtos líquidos da pirólise de 

Spirulina foram analisados quantitativamente (% em peso) por Cromatografia gasosa 

GC/ES (Tabela 4.10), mas outros compostos foram identificados apenas qualitativamente 

(Tabela 4.12) devido à falta de padrões disponíveis para a quantificação. Observa-se que a 

concentração de hidrocarbonetos aromáticos foi muito baixa no processo de pirólise 

convencional sob atmosfera inerte, predominando compostos nitrogenados em alta 

concentração (3,60%). No processo TGRP houve um aumento na concentração dos 

hidrocarbonetos aromáticos incluindo BTEX, naftalenos, indeno e estireno, mas os 

compostos nitrogenados foram ainda encontrados com alta concentração. Também foram 

produzidos traços de bifenil e alguns hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), tais 

como fluoreno e antraceno. 
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Tabela 4.10 - Quantificação de compostos selecionados do óleo de pirólise (ESP e frações 

orgânicas e aquosas dos condensadores) por CG/EM (%, peso). 

  Pirólise regular TGRP 

Composto  ESP  Condensador ESP  
Fração 

orgânica do 
condensador  

Fração 
aquosa do 

condensador  
BTEXa 0.07 0.09 1.21 - 1.69 0.48 - 2.89 nd 

Naftalenosb 0.07 0.02 0.40 - 0.50 0.33 - 0.81 nd 
Heptadecano 0.74 0.18 0.63 - 0.84 0.36 - 0.97 nd 

HPAc nd 0.01 0.12 - 0.14 0.07 - 0.14 nd 
Indeno 0.04 0.02 0.16 - 0.18 0.09 - 0.33 nd 

Estireno 0.08 0.02 0.42 - 0.46 0.59 - 0.60 nd 
Ácido acético  0.34 0.45 0.14 - 0.28 0.25 - 0.31 0.03 

 Álcool furfurílico 0.03 nd 0.18 - 0.20 0.04 - 0.32 nd 

Ciclopentanonasd 0.12 0.09 0.01 - 0.04 0.02 - 0.06 nd 
Fenóise 1.90 0.51 3.60 - 5.26 1.37 - 6.01 0.03 
Piridina 0.06 0.02 0.21 - 0.25 0.14 - 0.23 nd 
Pirrole 0.39 0.12 1.10 - 1.16 1.05 - 1.50 0.03 - 0.07 

Acetamida 0.71 0.69 1.05 0.39 - 0.96 0.28 - 0.41 
2,2,6,6-tetrametil-4-

piperidona 0.52 0.69 0.05 0.12 - 0.16 0.05 - 0.24 

Indole 0.73 0.16 1.69 - 2.04 1.27 - 1.80 Trace 
Hexadecanamida 1.19 0.12 1.15 - 1.57 0.65 - 1.40 Trace 

aBenzeno, tolueno, etil benzeno, xilenos, bnaftalenos, 1-metilnaftaleno, 2-metilnaftaleno, cbifenil, fluorino, 
antraceno d 2-metil-2-ciclopent-1-ona, 2,3-dimetil-2-ciclopenten-1-ona, 3-metil-1,2-ciclopentanodiona e 

Fenol, o-cresol, p-cresol, m-cresol, 4-etil-fenol 
nd: não detectado 
 
 

Especificamente para o óleo de pirólise obtido no precipitador eletrostático (ESP) 

no processo TGRP, houve um aumento significativo na concentração de fenóis e 

compostos nitrogenados específicos, tais como piridina, acetamida, pirrole e indole quando 

comparados com a fração ESP obtido no experimento controle. A concentração de fenol 

aumentou de 1,9% (controle) para até 5,26% (TGRP). Na fração orgânica dos 

condensadores a concentração de fenóis chegou a até 6,01%.  

De forma geral, a concentração de compostos que contêm heteroátomos múltiplos 

(N ou O), tais como 2,5-dimetilpiperazina, 4-dimetilpirazol, 5- (2-metilpropil) -2,4-

imidazolidinodiona e 5-oxoprolina foram reduzidos em favor de compostos com apenas 

um átomo de nitrogênio, tais como pirroles e indoles e piridinas através do processo TRGP 

(Tabela 4.11).  
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Tabela 4.11 - Compostos nitrogenados identificados nos processos de pirólise regular e 
TGRP (% área). 

Composto % Área            Grupo 
funcional/estrutura 

 Regular TGRP  
Nitrilasa 5.8 9.5 - 11.4  

 
 

    
 

Pirrolesb 4.0 4.2 - 4.3 
 

 
 

    
 

Amidasc 13.0 9.7 – 11.0  

 
 

    
 

Indolesd 8.2 10.3- 11.9      

 
 

  
     

  
 

 
     

 

2,5-dimetil-piperazine 8.5 nd 

2-Aminopiridina 0.4 1.0  
           

     
 

1,4-dimetilpirazole 0.7 nd 
 

 
 

    
 

2,2,6,6 - Tetrametil-4-piperidone 3.9 nd 
 

 
 

    
 

2,5-Pirrolidinedione 2.3 nd  

 
 

    
 

5-(2-metilpropil)-2,4-
imidazoledinedione 0.8 nd 

 

 
 

    
 

5-oxoproline 2.5 nd 
 

 
 

    
 

a 4-metil-pentanitrila, 3-metil-butanitrila, benzonitrila, benzil nitrila, benzenopropanonitrila, 
hexadecanenitrila 
b pirrole, 3-metil-1H-Pirrole, hexahidropirrolo[1,2-α]pirazine-1,4-dione 
c acetamida, propanamida, hexanamida, hexadecanamida, 3-metil-butanamida 
d Indole, 3-metil-1H-indole 
nd: não detectado 
 

A redução de vários compostos contendo heteroátomos provavelmente aumenta a 

estabilidade térmica dos óleos de pirólise produzidos por TGRP, uma vez que estes 

compostos podem atuar como agentes de reticulação polimérica (crosslinking) resultando 

em oligomerização que induzem o aumento da viscosidade. Também houve aumento na 

concentração de alquil nitrilas e amidas. De forma geral, as fases orgânicas obtidas nos 

condensadores mostraram composição química semelhante à dos óleos de pirólise obtidos 

no precipitador eletrostático (ESP), enquanto nas frações aquosas foram detectados apenas 

ácido acético, fenol, pirrole, acetamida e 2,2,6,6-tetrametil-4-piperidona. A partir da 

discussão anterior compreende-se que a composição do bio-óleo de Spirulina produzido 
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por pirólise TGRP foi baseada principalmente em hidrocarbonetos aromáticos, fenóis e 

heteroaromáticos contendo um único átomo de nitrogênio. Vias químicas foram propostas 

a fim de representar um mecanismo postulado da pirólise de Spirulina neste processo 

(Figura 4.9).  

 

 

 
 

Figura 4.9 - Mecanismo postulado das vias químicas da conversão de Spirulina produzidos 
por TGRP. 

 

 
Devido as semelhanças que existem na composição dos óleos de pirólise 

produzidos através do processo TGRP aos produzidos a partir de processos catalíticos 

utilizando zeólitas, supõem-se que os mecanismos químicos de desoxigenação por TGRP 

são semelhantes aos observados na pirólise catalítica através de zeólitas (Mullen et al., 

2013). Esses resultados condizem com o estudo 4.1 realizado neste trabalho, uma vez que, 

compostos similares foram os principais produtos obtidos no estudo da pirólise de 

Spirulina em microescala (Pi-CG/ES) usando zeólitas como catalisador. 
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4.2.5 - Análise dos óleos por ressonância magnética nuclear do 13C e 1H  

 

Devido à sua natureza complexa, a caracterização química de óleos de pirólise tem 

sido uma tarefa desafiadora. A análise por CG vem sendo utilizada para identificar e 

quantificar compostos individuais presentes no bio-óleo, mas apenas de 25 a 40% dos 

compostos são detectados por CG devido a presença significante de polímeros presentes 

nos óleos que não são voláteis o suficiente para serem detectados. Ao contrário da técnica 

de CG, RMN é capaz de examinar quase todo o óleo, ao invés de uma fração selecionada 

do mesmo. O bio-óleo de Spirulina é complexo, composto por mais de 100 compostos e 

apenas poucos deles foram quantificados por CG. Os óleos de pirólise foram ainda 

analisados por ressonância magnética nuclear do próton (1H) e de carbono (13C) para dar 

mais detalhes sobre a distribuição das classes dos compostos. Os cromatogramas podem 

ser visualizados com detalhes nas Figuras A1-A6 (Apêndice A). Os valores das integrais 

dos espectros de RMN de 1H e 13C baseados nos desvios químicos de regiões selecionadas 

dos espectros são apresentados em percentagem nas Tabelas 4.12 e 4.13, respectivamente. 

 

4.12 - Percentual de prótons presente nos óleos de pirólise baseado no deslocamento 

químico da análise de RMN de 1H.  

  Tipo de 
pirólise REGULAR TGRP 

Atribuição do próton Deslocamento 
químico (ppm) ESP ESP Frações orgânicas 

dos condensadores 
Grupos alquilas isolados 0.5-1.5 40.4 30.2 - 39.5 27.1 - 41.3 

Alifáticosa 1.5-3.0 35.7 36.2 – 38.1 34.3 – 34.5 
Álcools, aminas  3.0-4.4 3.2 0.9 - 5.0 4.3 - 5.2 

Metoxi, carboidratos 4.4-6.0 1 1.7 – 2.0 2.0 - 2.6 
(hetero-) aromáticos  6.0-9.5 19.5 17.3 – 28.9 16.6 – 31.9 

Aldeídos 9.5-10.1 0.1 0.0 – 0.1 0.0 – 0.1 
 a α- heteroátomo ou instauração 
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Tabela 4.13 - Percentual de prótons presente nos óleos de pirólise baseado no 

deslocamento químico a análise de RMN de 13C  

  Tipos de     
pirólise          REGULAR TGRP 

Atribuição do Carbono Deslocamento 
químico (ppm) ESP ESP Frações orgânicas 

dos condensadores 

Alifáticos de cadeia curta 0-28 26.2 24.6 - 29.4 22.0 - 33.0 
Alifáticos de cadeia longa e 

ramificada 28-55 22.2 15.4 - 22.8 13.0 - 29.0 

Alifáticos totais 0-55 48.4 40.0 - 52.2 35.0 - 62.0 
Álcoois, Éteres, Aminasb 55-95 0.4 0.2 - 0.5 0.2 - 0.4 

Aromáticos, Olefinas 95-165 43.7 42.3 - 58.6 36.0 – 64.3 
Ésteres, Ácidos 

carboxílicos, Amidas 165-180 5.3 1.0 - 3.9 0.3 - 1.0 

Cetonas, Aldeídos 180-215 1.7 0.2 - 1.0 0.1 - 0.6 
aSoma dos alifáticos de cadeia curta e de cadeia longa e ramificada  
b Também inclui metóxi-fenóis e carboidratos 

 

Houve diferenças significativas na composição química global dos óleos de pirólise 

obtidos no ESP e condensadores do processo TGRP e do óleo do ESP obtido na pirólise 

regular, quando se compara os prótons alifáticos alfa com um heteroátomo ou insaturação 

(Tabela 4.12) e os carbonos alifáticos (Tabela 4.13). Com base nos resultados de RMN do 

próton 1H, os óleos de pirólise de Spirulina apresentaram, principalmente, grupos alquila e 

alifáticos. Os prótons de cadeias alifáticas tinham duas ou mais bandas (tais como alcanos), 

contidos nos óleos de pirólise obtidos no ESP produzidos por pirólise regular e TGRP e 

condensados do processo TGRP foram 40,4%, até 39,5% e 41,3%, respectivamente. Isto 

mostra que o processo TGRP não influenciou significativamente na produção de alcanos.  

Conforme análise de composição por CG/MS, a concentração do heptadecano não 

apresentou diferenças significativas independente da atmosfera de reação do processo. O 

óleo de pirólise produzido a partir da Spirulina teve uma concentração mais elevada de 

prótons alcanos quando comparado com os óleos de pirólise produzidos a partir de  

Switchgrass, caule de alfalfa, guaiúle (planta inteira e bagaço após extração do látex), 

palha de milho e cama de frango (Mullen et al., 2009). Isto é consistente com estudos 

anteriores envolvendo a alga Nannochloropsis relatado por Aysu & Sanna, (2015). Prótons 

associados aos (hetero-) aromáticos, representados pela região do espectro de RMN do 1H 

na faixa de 6.0 – 9.5 ppm, aumentaram de 19.5% no óleo do ESP da pirólise regular para 

até 28.9% no óleo do ESP e 31.9% no óleo dos condensadores quando o processo TGRP 

foi empregado refletindo um aumento de aromáticos. O percentual de prótons associados a 

álcoois, aminas, grupos metoxi e carboidratos foram mínimos. Um baixo rendimento de 
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prótons na região espectral das aminas é esperado, uma vez que, Boateng et al., (2016) 

mostraram uma via de pirólise induzida por TGRP envolvendo proteínas em que as aminas 

são produtos intermediários do processo que reagem com água para formar compostos 

nitrogenados aromáticos como mostrado na Figura 4.10: 

 

 
 
Figura 4.10 – Via de formação de compostos nitrogenados a partir das proteínas durante o 

processo TGRP (Boateng et al., 2016). 

 

Os espectros de RMN do 13C (Tabela 4.13) mostraram que o percentual dos 

carbonos alifáticos, aromáticos e olefínicos do óleo ESP e fração orgânica dos 

condensadores aumentaram quando o processo TGRP foi empregado. Este efeito foi mais 

pronunciado na fração orgânica dos condensadores que apresentaram até 62% de átomos 

de carbono alifáticos e 64,3% de aromáticos ou olefinas. Houve um aumento significativo 

na quantidade de hidrocarbonetos aromáticos e (hetero-) aromáticos nos óleos de pirólise 

do processo TGRP. Isto é enfatizado pelos resultados de composição considerando que 

hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, indoles, nitrilas (benzonitrila, benzil nitrila, 

benzenopropanonitrila) e piridina foram identificados nestes óleos por CG/EM. 

Cerca de 92% dos espectros de RMN do 13C de óleo do ESP obtido na  pirólise 

regular consistiu em alifáticos, aromáticos ou olefinas. Para os óleos derivados do processo 

TGRP houve um aumento deste percentual para até 97% (ESP) e 99% (condensados). Este 

estudo sugere que é possível produzir combustível e compostos nitrogenados, 

especialmente aromáticos nitrogenados (pirroles, indoles e piridinas), as nitrilas e as 

amidas graxas, por conversão de Spirulina através do processo TGRP que foi capaz de 

produzir óleo de pirólise estável, uma vez que variedade de nitrogenados menos reativos 

(aromáticos contendo um único átomo de nitrogênio e nitrilas) foram produzidos ao 

contrário dos diversos compostos contendo heteroátomos múltiplos encontrados no óleo da 

pirólise regular. A estabilidade deve aumentar com misturas de compostos aromáticos e 

alifáticos.  
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4.2.6 - Destilação do óleo TGRP 

 

O óleo de pirólise de Spirulina obtido no processo TGRP apresentou baixo teor de 

oxigênio e baixa acidez caracterizando-se como termicamente estável sendo uma boa 

matéria-prima para tratamentos adicionais tendo em vista uma plataforma de químicos. 

Esse óleo foi submetido ao processo de destilação fracionada a fim de produzir e separar 

commodities químicas valiosas.  

A Tabela 4.14 apresenta a caracterização das frações resultantes da destilação do óleo de 

pirólise obtido no ESP juntamente com as frações orgânicas provenientes dos 

condensadores.  

 

Tabela 4.14 - Caracterização das frações dos destilados. 

 

F1 F2 F3 F4 F5 Fundo 

Temperatura de corte (°C) 
80 - 120 120 -163 163 - 230 230 - 288 288 - 388 - 

    
295+vac 

 Rendimento orgânico (%)^ 7.2 3.3 15.7 18.7 14.3 24.5 
Rendimento aquoso (%)^ 7.3 1.1 - - - - 

C (%, bs) 61.6 63.8 64.9 63.4 71.6 74.3 
H (%, bs) 7.7 8.0 8.2 7.7 8.3 6.6 
N (%, bs) 9.7 10.8 10.0 11.7 12.8 12.1 
O (%, bs) 20.7 17.1 16.9 17.2 7.3 7.0 
S (%, bs) 0 0.3 0 0 0 0 

H2O (%, bs, fase orgânica) 2.1 2.6 1.5 0.9 0.7 - 
TAN (mg KOH g-1) 5.7 7.9 19 14.5 11.3 - 

BTEX (%, fase orgânica)a 14.61 6.34 0.49 0.06 0.03   
Estireno 2.82 2.82 0.64 Nd nd 

 Naftalenob 0.33 0.7 1.49 0.02 0.01 
 HPAc 0.04 0.28 0.99 4.93 7.17 
 Fenóis/Cresóis 0.87 0.62 10.3 9.22 0.05 
 Pirrole 8.75 12.1 3.45 0.25 0.05 
 Indole 0.18 0.65 Nd 4.89 1.13 
 Hexadecanamida nd nd 0.02 0.79 2.78   

aBenzeno, tolueno, etil benzeno, xilenos, bnaftaleno, 1-metil-naftaleleno, 2-metilnaftaleno, c bifenil, 
fluorino, antraceno 
^Rendimento em massa 
bs: base seca 

 

Os cromatogramas das frações obtidos no CG/EM são apresentadas na Figura 4.11, 

a seguir: 
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Figura 4.11 – Cromatogramas obtidos no CG/EM das frações destiladas do bio-óleo de 

Spirulina via TGRP. a) propanitrila b) benzeno c) C4-nitrilas (C4) d) tolueno e) p-xileno f) 

pirrole g) estireno h) pentanitrila i) Dimetil-piridinas j) alquil benzenos (C3) k) indeno l) 

benzonitrila m) fenol n) cresols o) indole p) hexadecano q) hexadecano nitrila r) 

hexadecanamida (A) Tempo de retenção 6-40 min (B) Tempo de retenção 40-85 min. 

 

Conforme a Tabela 4.14 indica, apenas uma pequena quantidade de destilado foi 

obtido na fração 1 (120 °C, fração mássica aproximada de 7%), mas consolidou com êxito 

uma proporção relativamente pequena de benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos 
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(compostos BTEX) presentes no óleo original numa fração mais concentrada (> 14% em 

peso). 

  A primeira e segunda fração dos destilados também continha porções significativas 

de pirrole (8,7% e 12,1%, respectivamente). Alquil nitrilas de cadeia curta também foram 

detectadas nestas frações, mas não foram quantificadas. Pirrole é um composto essencial 

para a síntese de muitos produtos de alto valor. Por exemplo, o anel de pirrole é uma chave 

para atividades biológicas de muitos medicamentos, incluindo anti-psicótico, antibióticos e 

antifúngicos (Bhardwaj et al., 2015). O seu isolamento, por conseguinte, poderia agregar 

valor ao processo de pirólise. Concebivelmente, a remoção de pirrole a partir da fração de 

BTEX pode ser realizada através de uma titulação simples com ácido seguida de 

precipitação em sais de amina (por exemplo, pirroleto de potássio), em contraste com a 

produção industrial catalítica de pirrole a partir de furano. 

A terceira fração da destilação foi coletada na faixa de 163 a 230 °C, contendo uma 

elevada concentração de fenóis e aproximadamente 3,4% de pirrole residual. Uma 

ocorrência interessante nesta fração foi à presença de uma terceira fase além das frações 

orgânicas e aquosas comumente observadas. Esta terceira fase consistiu basicamente por 

quase todos hexadecanos (Figura 4.12). 

 

 

 
Figura 4.12 - (a) fração de destilação do bio-óleo TGRP de Spirulina, com fração 3 (b) 

exibindo um comportamento trifásico. A fase orgânica superior consistiu principalmente 

de hexadecano. 

 

  É provável que uma quantidade significativa de hidrocarbonetos tenha sido 

concentrada nesta fração juntamente com amidas e indoles, uma vez que, o hexadecano é 

não-polar sendo imiscível com as amidas polares. As duas frações finais (cortes 4 e 5, 230-

388 ˚C) representaram mais de 25% em massa do bio-óleo alimentado. Estas frações 

a 
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continham hidrocarbonetos aromáticos com 3 anéis; aromáticos contendo nitrogênio 

incluindo indoles e alquil amidas com cadeia mais longas.  

Um decréscimo significativo no teor de oxigênio e um aumento do teor de ambos, 

H e C, foram observados na fração 5, como um reflexo do alto peso molecular das 

parafinas e amidas presentes nesta fração. 

De forma geral, houve uma recuperação orgânica total em base seca de 59%(m/m), 

sendo comparável ao percentual de recuperação das frações orgânicas do bio-óleo de 

folhas de guaiúle obtido pelo processo TGRP quando o mesmo foi submetido a destilação 

(Boateng et al., 2016). Folhas de guaiúle é uma matéria-prima rica em proteínas que foi 

estudada anteriormente. No entanto, a principal diferença entre estas duas matérias-primas 

é que a maioria dos destilados do bio-óleo de Spirulina encontra-se no intervalo de 

volatilidade do diesel, ao contrário do observado com folhas de guaiúle cujo intervalo de 

volatilidade se mostrou na faixa da gasolina. É pouco provável que a separação dos BTEX 

do bio-óleo de Spirulina (como descrito acima) afete de forma negativa o rendimento 

global dos processos de upgrading catalítico via refino dowstream, tais como, 

hidrodesoxigenação (HDO) e/ou de hidrodesnitrogenação (HDN). Os valores de TAN para 

todas as frações de destilação foram relativamente baixos, exceto para as frações 3 e 4, que 

apresentaram uma alta concentração de compostos fenólicos que normalmente tendem a 

dar respostas de TAN positivas devido à desprotonação.  

Os destilados de fundo não foram caracterizados em detalhes, mais a análise 

imediata indicou que mais de 50% em massa da fração de fundo foi constituída por 

substâncias voláteis, o que sugere a utilização desta fração como parte de uma operação de 

co-processamento de óleo pesado (Elkasabi et al., 2015). 
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5. Conclusão 

5.1 – Estudo 1: Avaliação da pirólise térmica e catalítica da Spirulina em 

Pi-CG/EM   
 

Experimentos em micropirolisador (Pi-CG/EM) foram conduzidos para investigar a 

influência dos parâmetros de pirólise tais como temperatura, taxa de aquecimento e tempo 

de residência nos rendimentos dos produtos da pirólise de Spirulina. As condições ótimas 

foram escolhidas para o estudo catalítico subsequente com 9 catalisadores diferentes, 

incluindo H-ZSM5 (23), H-ZSM5 (50), H-ZSM5 (280), H-β (25), H-β (38), H-β (300), 

HY, mordenite e ferrierite para avaliar a produção de hidrocarbonetos, oxigenados 

específicos e compostos nitrogenados em três relações de catalisador/biomassa diferentes. 

As principais conclusões foram: 

- Na pirólise não catalítica, os rendimentos dos vapores condensáveis foram maximizados 

a 450 °C com tempo de residência de 30s e não foram significativamente influenciados 

pelas taxas de aquecimento testadas (500 ˚C/s, 750 ˚C/s e 1000 ˚C/s); 

- Os rendimentos de aromáticos aumentaram à medida que a razão de catalisador/biomassa 

aumentou de 1:1 para 10:1; 

- H-ZSM5 (23) e H- β (38) foram capazes de aumentar a produção de aromáticos, mas no 

geral H-ZSM5 foi melhor para gerar maiores rendimentos de hidrocarbonetos quando 

comparada com H-β; 

- O maior percentual de redução de fenóis foi obtido com H-ZSM5 (23); 

- Os compostos nitrogenados totais não foram significativamente reduzidos pelas zeólitas. 

Apesar disso, a correlação de Pearson mostrou que a produção de aromáticos foi 

negativamente correlacionada com fenóis e nitrogenados específicos, quando apenas 

pirólise catalítica foi empregada. Estes resultados confirmam que os hidrocarbonetos 

aromáticos são produzidos a partir da conversão dos compostos fenólicos e nitrogenados 

específicos derivados da proteína e não há formação de compostos fenólicos por outro 

mecanismo. 

Estes resultados mostram que a Spirulina é um biomassa potencial para a produção 

de bio-óleo e que é possível converter os compostos nitrogenados em compostos 

aromáticos, mas esforços devem ser concentrados para melhorar as propriedades dos 

catalisadores para esta conversão, além disso, este estudo demostrou que é possível 
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selecionar maiores rendimentos de determinadas categorias de produtos químicos (por 

exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, nitrogenados aromáticos através da 

manipulação das propriedades e cargas dos catalisadores). 

 

5.2 - Avaliação da pirólise rápida inerte e reativa da Spirulina em reator 

de leito fluidizado borbulhante utilizando a tecnologia TGRP 

 
O processo TGRP foi bem sucedido ao processar biomassa altamente proteica, a 

Spirulina, enquanto por pirólise regular não foi possível, além disso, foi capaz de melhorar 

as propriedades combustíveis dos produtos de pirólise o que possivelmente se consegue 

através de processos catalíticos com zeólitas, mas sem a adição qualquer catalisador o que 

implicaria em beneficio ao custo do processo.  

Os compostos presentes no bio-óleo de Spirulina incluíram principalmente 

hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, e compostos nitrogenados. O bio-óleo foi 

termicamente mais estável, apresentou um poder calorífico mais elevado e foi menos ácido 

e viscoso que os bio-óleos de biomassa lignocelulósica. Quando comparado com o óleo de 

pirólise convencional (atmosfera inerte), o óleo proveniente do processo TGRP apresentou 

hidrocarbonetos aromáticos com concentrações mais altas e compostos nitrogenados 

contendo um único átomo de nitrogênio (piridinas, pirroles, indoles, nitrilas e amidas). 

Devido a esta composição, os bio-óleos tiveram um nível suficientemente alto de 

estabilidade térmica para ser destilado. 

  A destilação procedeu com êxito e os produtos químicos obtidas nas frações 

destiladas puderam ser concentrados e isolados individualmente para o processamento de 

combustíveis ou produtos químicos. 
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APÊNDICE A 

  

 
Figura A1 - RMN de 13C do óleo obtido no ESP da pirólise regular da Spirulina gravados 

na frequência de 150 MHz em metanol deuterado.  
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Figura A2 - RMN de 13C do óleo obtido no ESP da pirólise TGRP de Spirulina gravados 

nas frequências de 150 MHz em metanol deuterado.  
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Figura A3 - RMN de 13C NMR das frações orgânicas obtidas nos condensadores da 

pirólise TGRP da Spirulina gravado na frequência de 150 MHz in metanol deuterado.  
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Figura A4. RMN de 1H do óleo obtido no ESP da pirólise regular da Spirulina gravados na 

frequência de 600 MHz em metanol deuterado. 
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Figura A5 - RMN de 1H do óleo obtido no ESP da pirólise TGRP da Spirulina gravados na 

frequência de 600 MHz em metanol deuterado. 
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Figura A6 - RMN de 1H das frações orgânicas obtidas nos condensadores da pirólise 

TGRP da Spirulina gravado na frequência de 600 MHz in metanol deuterado.  
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