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SILVA, J. E.– Resíduos culturais de algodão naturalmente colorido para produção de 

biocombustíveis e aromáticos renováveis. Tese de doutorado, UFRN, Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Química. Área de Concentração: Engenharia Química. Linha de 

Pesquisa: Energia, Petróleo, Gás e Biocombustíveis.                                        Natal/RN, Brasil. 

Orientador: Profa. Dra. Renata Martins Braga. 

Co-orientador: Prof. Dr. Marcus Antônio de Freitas Melo. 

Resumo: Os resíduos culturais de algodões coloridos possuem potencial para produção de 

energia distribuída, pois são resistentes às secas e sua produção é considerada significativa e 

crescente. São biomassas lignocelulósicas com elevada produção de matéria seca/ha/ano. 

Diante da necessidade de avaliar o potencial energético destes resíduos, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar diferentes cultivares de algodão colorido, produzido pela EMBRAPA 

algodão, através da caracterização energética e conversão das biomassas em energia através dos 

processos de pirólise rápida e briquetagem, utilizando-se o algodão branco (BRS 286) como 

teste controle para efeito comparativo. A caracterização das biomassas foi realizada através de 

análise imediata, composição elementar, teor de hemicelulose, celulose e lignina, densidade 

aparente, poder calorífico, análise termogravimétrica e espectroscopia na região do 

infravermelho. Os resultados indicaram potencial energético para aplicação em processos 

termoquímicos, com poder calorífico de aproximadamente 17 MJ/kg e baixo teor de cinzas (6 

%), entre outros. A pirólise analítica foi realizada a 500 °C em um micro pirolisador CDS 5200 

HP-R da CDS Analytical, conectado a um cromatografo a gás com detecção por espectrometria 

de massas. Os resultados da composição dos vapores condensáveis da pirólise convencional 

indicaram a presença de compostos oxigenados de diferentes grupos orgânicos, tais como 

aldeídos, cetonas, fenóis, furanos e éteres, característicos da decomposição de materiais 

lignocelulósicos. O melhoramento do bio-óleo (upgrading) para viabilizar as propriedades 

físico-químicas dos vapores condensáveis como combustível e/ou produtos químicos foi 

realizado através da utilização dos catalisadores ZSM-5 e HZSM-5 em diferentes temperaturas 

no leito catalítico.  Todos os catalisadores utilizados promoveram a formação de 

monoaromáticos como benzeno e tolueno, especialmente a 500 °C, cujas quantidades destes 

compostos foram mais expressivas nesta temperatura, com destaque para HZSM-5. As 

biomassas estudadas apresentaram características energéticas favoráveis para aplicação em 

processos termoquímicos, sendo aplicadas também no processo de briquetagem utilizando uma 

máquina piloto para confecção de briquetes em escala laboratorial, marca O&C do Brasil – 

Automation Hydraulics. Os resultados indicaram uma alta densidade energética e boa 

resistência mecânica (9 kN/mm2) dos briquetes produzidos, com destaque para aqueles 

formados a partir da mistura de cascas e hastes de algodão. Por fim, concluiu-se que os restos 

culturais de algodão colorido podem ser utilizados no processo de pirólise rápida, 

especialmente, na pirólise rápida catalítica, podendo ser uma ótima fonte de matéria prima 

renovável para a indústria química, bem como, para subsidiar a geração de energia distribuída 

na matriz energética nacional. 

Palavras-chaves: Algodão naturalmente colorido, pirólise rápida, aromáticos renováveis, 

ZSM-5, briquetes. 
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Abstract: The crop residues of colored cottons is agricultural waste with the potential for 

distributed energy production. They are very resistant to drought cultivars, with national 

production which can be considered significant and growing, being lignocellulosic biomasses 

with high dry matter/ha/year production. Given the need to evaluate the energy potential of 

these residues, the present work has the objective of analyzing different cotton cultivars 

produced by EMBRAPA cotton through energy characterization and conversion of biomass to 

energy through the processes of rapid pyrolysis and briquetting. Biomass characterization was 

performed through an immediate analysis, elemental composition, hemicellulose content, 

cellulose and lignin, apparent density, calorific value, thermogravimetric analysis and 

spectroscopy in the infrared region. The results indicated significant energy potential such as 

high calorific value of 17 MJ/kg and low ash content (6 %), among others. Analytical pyrolysis 

was performed at 500 °C in a CDS 5200 HP-R CDS Analytical micro pyrolyzer, connected to 

a gas chromatography with mass spectrometric detection. The results of the condensable vapors 

composition of conventional pyrolysis indicated the presence of many oxygenated compounds 

of different organic groups, with aldehydes, ketones, phenols, furans and ethers, being 

characteristic of the decomposition of lignocellulosic materials. The enhancement of the bio-

oil (upgrading) to enable the physico-chemical properties of the condensable vapors as fuel 

and/or the isolation of certain chemical compounds of these vapors was carried out through the 

use of three catalysts: commercial ZSM-5 and HZSM-5 at different temperatures of the catalytic 

bed. All the catalysts used promoted forming monoaromatics such as benzene and toluene, 

especially at 500 °C, with the quantities of these compounds being most expressive at this 

temperature, especially HZSM-5. The analyzed biomass presented favorable energy 

characteristics for application in thermochemical processes, while also being applied in the 

briquetting process using a pilot machine used to make laboratory-grade briquettes by O & C 

do Brasil - Automation Hydraulics. The results indicated high energy density and good 

mechanical resistance (9 kN/mm2) of the produced briquettes, especially those formed from the 

mixture of bark and cotton rods. Finally, it can be concluded that crop residues of colored cotton 

can be used in the pyrolysis process, especially in the catalytic pyrolysis process, and can be an 

excellent source of renewable raw material for the chemical industry, as well as to subsidize 

the national energy matrix. 

Keywords: Energetic characterization, naturally colored cotton, pyrolysis, briquettes. 
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Janduir Egito da Silva, Janeiro/2019  Tese de doutorado 

1. Introdução  

 

O desenvolvimento e a utilização de energia oriunda de biomassa estabelece um 

sistema de energia sustentável que pode efetivamente promover o desenvolvimento econômico 

e fortalecer a proteção do meio ambiente, a partir de ações que minimizam a degradação 

ambiental e o uso de recursos naturais não renováveis (MAO et al., 2018; XU e CHEN, 2018).  

O Brasil é um país com grande produção agrícola, em virtude disso são geradas grandes 

quantidades de resíduos de diferentes biomassas que podem ser aproveitadas como fonte 

alternativa de energia, sendo capaz de oferecer excelentes condições para a sua produção e uso 

em larga escala. De acordo com os dados do Balanço Energético Nacional de 2017 (BEN, 

2018), 42,9 % da oferta energética do país é de origem renovável, sendo que do total, as 

biomassas lignocelulósicas respondem apenas por 8,0 %. Entretanto, o potencial dessa fonte 

energética é muito grande, mas vem sendo pouco explorado e, muitas vezes de forma não 

otimizada.  

As pesquisas envolvendo a produção de energia a partir de biomassa lignocelulósica 

vem aumentado nos últimos anos e, esse crescente interesse está fundamentado no gigantesco 

capital de energia subexplorado que esta matéria-prima representa, pois é uma fonte abundante 

e de baixo custo de energia renovável, podendo atender grande parte da demanda crescente de 

energia a preços inferiores aos dos combustíveis fósseis convencionais, desde que haja suporte 

adequado (DHYANI E BHASKAR, 2018).  

Neste contexto, destacam-se os resíduos da atividade agrícola, os quais são biomassas 

que possuem um agregado valor energético e são produzidos em grandes quantidades, porém, 

muitas vezes, são descartados no meio ambiente sem um aproveitamento adequado. Em 

especial, merece destaque os resíduos culturais de algodão, os quais, após a colheita da pluma 

são enterrados no solo para evitar o surgimento de pragas, contudo, a prática de aterro demanda 

altas quantidades de energia e, muitas vezes, degradam a estrutura do solo (COATES, 2000).  

Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão, sua produção para 

a safra 2017/18 é estimada na ordem de 2,0 mil t de pluma (CONAB, 2018). Esse volume é 

29,4 % superior ao produzido na safra anterior, que foi de 1.529,5 mil t (CONAB, 2018). 

Também estão inseridos neste balanço as espécies de algodão colorido desenvolvido pela 

EMBRAPA Algodão, que são produzidas em uma quantidade inferior ao algodão branco, 

porém sua produção é crescente e consistente, visto que são produtos de muito interesse para a 

indústria têxtil, pois os mesmos não necessitam de corantes, o que significa uma redução no 

consumo de água e produtos químicos tóxicos durante a confecção de tecidos. Portanto, as 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960148117303427?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960148117303427?via%3Dihub#!
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fibras coloridas são ecologicamente corretas, econômicas e benéficas para a saúde humana, 

quando comparado com as fibras brancas convencionais e, devido a estas vantagens, as fibras 

naturalmente coloridas têm sido favorecidas e cada vez mais utilizadas na produção têxtil (ZHU 

et al., 2006). Entretanto, o aumento na produção de fibras de algodão, promove a geração de 

grandes quantidades de resíduos agrícolas. Só no Brasil, a estimativa é que a quantidade de 

resíduos culturais de algodão gerada anualmente seja de aproximadamente, 0,045 toneladas por 

hectare (EMBRAPA, 2012).  

Desta forma, o aproveitamento energético de tais resíduos torna-se atraente para 

geração de energia distribuída e/ou produção de produtos químicos específicos para indústria 

química. Neste sentido, algumas pesquisas encontradas na literatura relatam o potencial 

energético do algodão branco no processo de pirólise (CHEN et al., 2018; MADHU, 

KANAGASABAPATHY e MANICKAM, 2016; SHAH et al., 2019). 

A utilização dos resíduos de algodão branco também vem sendo avaliados para 

produção de briquetes (COATES, 2000; NUNES et al. 2018; ALLESINA et al, 2018). No 

entanto, não há relato sobre a produção energética e/ou produtos químicos utilizando as 

cultivares de algodão colorido do tipo BRS (Sementes do Brasil). 

 

1.1 - Objetivo 

 

Analisar diferentes cultivares de algodão naturalmente colorido (BRS Verde, BRS 

Rubi, BRS Topázio e BRS Jade), através da caracterização energética e conversão das 

biomassas em energia e produtos químicos renováveis através dos processos de pirólise rápida 

e briquetagem. 

 

1.1.1 - Objetivos específicos 

 

- Avaliar o potencial energético das biomassas para utilização nos processos de pirólise rápida 

convencional e briquetagem; 

- Estudar a composição dos produtos condensáveis da pirólise rápida convencional das 

diferentes biomassas; 

- Avaliar a formação de aromáticos renováveis a partir de melhoramentos catalíticos e térmicos 

dos produtos da pirólise rápida convencional; 

- Estudar as propriedades físico-químicas e resistência mecânica de briquetes produzidos a 

partir das biomassas. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135943111737182X#!
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2. Revisão da literatura 

 

2.1 - Biomassa  

 

Nos últimos anos, o consumo acentuado de combustíveis fósseis vem despertando o 

homem para a problemática do aquecimento global e para a possível escassez destes tipos de 

combustíveis, resultando em diversos estudos sobre biocombustíveis, os quais são de origem 

renovável, formados a partir de biomassa.  

A biomassa pode ser definida como sendo todo recurso renovável oriundo de matéria 

orgânica, seja de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. 

Desta forma, seu potencial para esta finalidade é alto, já que a mesma pode ser oriunda de vários 

resíduos, os quais podem ser de origens animais, vegetais, industriais e florestais. A quantidade 

de biomassa lignocelulósica seca produzida em todo o mundo anualmente é de 

aproximadamente 220 bilhões de toneladas (ZHANG et al., 2016c). 

A biomassa vegetal pode ser obtida de vegetais não lenhosos, vegetais lenhosos, 

resíduos orgânicos e biofluídos como óleos vegetais (óleo de mamona, soja, milho, entre outros) 

(CORTEZ, LORA e GÓMEZ, 2008). Os vegetais não lenhosos são tipicamente produzidos a 

partir de cultivos anuais e são usualmente classificados de acordo com sua principal substância 

de armazenamento de energia, podendo ser: sacarídeos, celulósicos, amiláceas, oleaginosas e 

aquáticos (NOGUEIRA e LORA, 2003). Os vegetais lenhosos são aqueles capazes de produzir 

madeira como tecido de suporte (NOGUEIRA e LORA, 2003). Os resíduos orgânicos são os 

diversos subprodutos das atividades agrícolas, agropecuárias, agroindustriais e urbanas, tais 

como cascas e outros resíduos lignocelulósicos que podem ser utilizados como combustíveis 

(NOGUEIRA e LORA, 2003). 

Materiais lignocelulósicos contêm tipicamente 55 -75 % de peso seco de carboidratos, 

que são polímeros contendo unidades de açúcar de cinco e seis átomos de carbono (VÁSQUEZ 

et al, 2007). Esses compostos formam uma mistura complexa de polímeros conhecidos como 

celulose, hemicelulose, lignina e pequenas quantidades de outras sustâncias, como extrativos e 

cinzas, os quais fazem parte da composição da parede celular dos vegetais (CORTEZ, LORA 

e GÓMEZ, 2008). Sua composição depende de diversos fatores, tais como: o tipo de vegetal, 

as condições de crescimento, a parte da planta escolhida, o tempo de colheita, entre outros 

(SILVA, 2010). Trata-se de um recurso natural abundante e, portanto, de baixo custo, com 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852417315705?via%3Dihub#b0205
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potencial significativo para ser uma fonte sustentável de combustíveis e produtos químicos 

(RAGAUSKAS et al., 2006). 

A celulose é o constituinte mais abundante da parede celular vegetal e é definido como 

um homopolissacarídeo composto por unidades de D-glicose unidas entre si por ligações 

glicosídicas β1-4 (ARANTES e SADDLER, 2010), resultando em um polímero de alto peso 

molecular (BRAGA, 2012). Ainda de acordo com esse pesquisador, as cadeias poliméricas de 

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

amorfas. O grau de polimerização é de aproximadamente 10.000 na madeira e 15.000 no 

algodão (HUBER et al., 2006). A estrutura natural da celulose apresenta mais de 10.000 

resíduos de β-glicose anidra, com comprimento molecular de 5 μm e peso molecular de 

aproximadamente 1.5 x 106 u (GÓMEZ, 1985). A Figura 2.1 apresenta a unidade estrutural da 

celulose.  

 

 

Figura 2.1 - Fórmula estrutural da celulose. 

Fonte: CORTEZ, LORA e GÓMEZ (2008). 

 

O grau de polimerização informa a frequência relativa de ligações glicosídicas internas 

e terminais da celulose, o qual pode ser definido com base no número médio de monômeros e 

no peso médio do polímero (D`ALMEIDA, 1988). Ainda de acordo com esse autor, o índice de 

cristalinidade está associado à reatividade do substrato e pode ser quantificado pelo método de 

difração de raios X. Em plantas, a celulose nativa é composta por três formas cristalinas, 

celulose Iα, celulose Iβ e celulose para-cristalina, juntamente com duas formas não cristalinas, 

celulose amorfa em superfícies acessíveis e inacessíveis de fibrilas (LI et al., 2016). 

As ligações intramoleculares da celulose são responsáveis pela formação de fibrilas, 

estruturas altamente ordenadas que se associam formando as fibras de celulose. As fibrilas 

apresentam duas regiões distintas, uma com elevado grau de cristalinidade, nas quais as cadeias 

de glucano estão firmemente ligadas em paralelo, e outra com menor grau de ordenação, 

chamadas de regiões amorfas. Na região cristalina, as fibras têm maior resistência à tração, ao 

alongamento e à solvatação que na região amorfa, onde a fibra possui sua maior flexibilidade 
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(HUBER et al., 2006 apud BRAGA, 2012). As ligações intermoleculares, formadas por uma 

grande quantidade de ligações de hidrogênio, geram uma acentuada interação entre os 

componentes das moléculas de celulose, o que resulta num alto grau de ordenamento destas 

macromoléculas, as quais são responsáveis pela rigidez do material.   

Hemicelulose, formada de pequenas cadeias altamente ramificadas de vários açucares: 

principalmente xilose (uma pentose ou açúcar C5), arabinose (C5), galactose (C6), glicose (C6), 

manose (C6) e pequenas quantidades de compostos diferentes de açúcares, tais como os grupos 

acetil (LORA e VENTURINI, 2012). A hemicelulose não tem uma estrutura cristalina 

(ROSILLO-CALLE et al., 2008). Ainda de acordo com esse autor, a xilose é o componente 

predominante em árvores de madeira macia.  

Em geral, são polímeros constituídos por monossacarídeos de cinco átomos de 

carbono, conhecidos como pentosanos, os quais apresentam frequentemente o xilano em sua 

composição, a Figura 2. 2 representa a fórmula estrutural do xilano (CORTEZ, LORA e 

GÓMEZ, 2008).  

 
. 

 

Figura 2.2 - Fórmula estrutural de xilano 

Fonte: CORTEZ, LORA e GÓMEZ (2008). 

 

A hemicelulose se decompõe com mais facilidade que a celulose, transformando-se 

em diferentes produtos, dentre eles está um aldeído heterocíclico chamado de furfural 

(CORTEZ, LORA e GÓMEZ, 2008). A hemicelulose é amorfa, ramificada e hidrofílica e, 

portanto, é mais facilmente removida das paredes celulares do que a celulose e é relativamente 

fácil de hidrolisar os seus açúcares (GAO et al., 2014; HUBER et al., 2006). 

A lignina é um polímero ou macromolécula, cuja natureza química é totalmente 

diferente da celulose e hemicelulose (CORTEZ, LORA e GÓMEZ, 2008).  Ainda de acordo 

com esse autor, a lignina pode ser representada com um polímero, no qual a unidade estrutural 

representativa é uma unidade de fenilpropano, a qual é substituída em várias posições por um 

anel benzênico. A macromolécula representativa da lignina pode ser observada na Figura 2.3. 

 



Capítulo 2: Revisão da literatura  18 

Janduir Egito da Silva, Janeiro/2019  Tese de doutorado 

 

 

 

Figura 2.3 - Macromolécula representativa da lignina. 

Fonte: CORTEZ, LORA e GÓMEZ (2008). 

 

Trata-se de uma molécula não polissacarídica, com natureza hidrofóbica, que interage 

com a celulose e hemicelulose, conferindo rigidez à parede celular. É o mais complexo dos 

constituintes da matéria lignocelulósica, formado por componentes fenólicos e alifáticos 

(HENRIKSSON, 2009 apud SIQUEIRA, 2015). A lignina está presente na parede celular como 

um material polifenólico amorfo, cuja estrutura é tridimensional baseada em três precursores 

monoméricos: os álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico (DENCE e LIN, 1992). 

A lignina tem a função de proteger os elementos vasculares, além de servir como 

suporte para toda a célula, conferindo propriedades elásticas e alta resistência (ROSA, 2003). 

É responsável pela aglomeração de componentes fibrosos celulósicos, também tem 

propriedades antimicrobiana ou antifúngica, as quais podem impedir a destruição das fibras 

celulósicas (MOHAN, et al., 2006). A lignina pode ser removida da polpa de madeira na 

fabricação do papel, geralmente tratando-se com agentes químicos, tais como o dióxido de 

enxofre, o sulfureto de sódio, ou o hidróxido de sódio (BRITANNICA ACADEMIC, 2016). A 

Figura 2.4 representa a biomassa lignocelulósica, na qual pode ser observados seus principais 

componentes. 
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Figura 2.4 - Representação da biomassa lignocelulósica. 

Fonte: Adaptado de SANTOS et al. (2012). 

 

Quando comparada à celulose e hemicelulose, a lignina é mais estável termicamente, 

além de seu mecanismo de pirólise ser mais complexo, devido à complexidade de sua estrutura 
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química (SANTOS, 2011). Ainda de acordo com essa pesquisadora, a decomposição térmica 

da lignina começa por volta de 200°C, contudo a maior parte da sua degradação só ocorre a 

temperaturas mais altas que as de decomposição da celulose.  

A lignina é a principal fonte de substratos aromáticos de base biológica, a qual, a partir 

de sua decomposição térmica pode gerar fenóis com uma variedade de estruturas química, 

principalmente, a vanilina e o ácido ferúlico (LLEVOT et al., 2015). O bio-óleo de biomassa 

lignocelulósica contém até 30% em peso de componentes aromáticos derivados de lignina, 

principalmente na forma fenólica (MOHAN et al., 2006). Ainda de acordo com esse autor, a 

pirólise de lignina produz mais resíduos do que a pirólise da celulose. 

A composição química das biomassas é de fundamental importância, visto que esta 

pode influenciar nos produtos provenientes das conversões termoquímicas. Neste sentido, as 

cinzas também são relevantes nas conversões termoquímicas, visto que as mesmas são 

constituídas de compostos inorgânicos, cuja composição é variável, no entanto, geralmente, os 

principais elementos encontrados são Sílica, Cálcio, Potássio, Ferro, Fósforo, Alumínio, Sódio 

e Magnésio (BRAGA et al., 2012). 

 

2.1.1 - Cultivares de algodão  

 

O algodão pertence ao gênero Gossypium. Existem 50 espécies dessa planta na 

natureza, no entanto, apenas 4 destas foram domesticadas e são utilizadas pelo homem, as 

demais são silvestres, pois suas fibras não são viáveis para fiação. Essas 4 espécies são: G. 

Herbaceum L., G. arboreum L., G. barbadense L. e G. hirsutum L, sendo a última mais 

produzida no Brasil (SOUSA, 2010).   

O avanço de tecnologias voltada para o melhoramento genético do algodoeiro permitiu 

o desenvolvimento de diversas cultivares de algodão branco e colorido. Isso ocorreu a partir da 

criação de um banco de sementes ou Banco de Germoplasma, formado por sementes de plantas 

selvagens encontradas no Brasil e sementes de plantas estrangeiras. Esse melhoramento 

genético vem sendo realizado a partir da polimerização cruzada.  

 

2.1.1.1 - Algodão branco - Cultivar BRS 286 

 

A cultivar BRS 286 possui pilosidade nos ramos e folhas, sendo que as folhas possuem 

tamanho médio (EMBRAPA, 2009). O primeiro ramo frutífero geralmente ocorre no quinto nó, 

ramos com distribuição oblíqua (EMBRAPA, 2009). A maçã apresenta formato ovalado, 
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predominando quatro lojas por maçã (EMBRAPA, 2009). Já os capulhos possuem retenção 

mediana na cápsula, com línter e fibra de coloração branca (EMBRAPA, 2009).  

Essa cultivar apresenta níveis adequados de resistência às principais doenças de 

ocorrência em condições de cerrado e semi-árido, sendo resistente as doenças: mancha angular, 

mosaico da nervura e mosaico comum (EMBRAPA, 2009). É moderadamente resistente a 

ramulariose e medianamente susceptível a ramulose e ao complexo Fusarium oxysporum f. sp. 

vasinfectum-Meloidogyne incógnita/Rotylenchulis reniforme (EMBRAPA, 2009).  

 

2.1.1.2 – Cultivares de algodão coloridos  

 

Registos arqueológicos encontrados no Peru e Paquistão evidenciam a existência de 

algodão colorido naquelas regiões por volta de 2.500 a.C. e 2.700 a.C., respectivamente, isto 

sugere que o algodão colorido é antigo. Para a Embrapa (2014), o algodão de fibra colorida é 

tão antigo quanto o de fibra branca.  

No Brasil, as pesquisas com algodão colorido tiveram início através da Embrapa, por 

volta do ano 1990, nas quais foram utilizadas sementes de plantas de algodoeiro colorido 

encontrados na região Nordeste, especificamente, nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande 

do Norte, e também sementes recebidas de bancos de Germoplasma de outros países (Embrapa, 

2014). O trabalho consiste na utilização de técnicas de melhoramento genético, a partir do 

cruzamento de planta de fibras coloridas com planta de fibras brancas para o desenvolvimento 

de nova cultivar com boa qualidade de fibra e características agronômicas necessárias para o 

seu cultivo (EMBRAPA, 2014).  

A primeira cultivar colorida desenvolvida pela Embrapa foi a BRS 200 Marrom, a qual 

é constituída pela mistura, em partes iguais, de três linhagens derivadas de algodoeiro arbóreo, 

com ciclo produtivo de três anos (BEZERRA et al., 2010). Apresenta algumas vantagens em 

relação à espécie mocó CNPA 5M, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa do Algodão 

(CNPA), tais como: sua produtividade é, aproximadamente, 60% maior e precocidade mais 

acentuada, 13% em média (BATISTA, 2008). 

O algodão colorido pode proporcionar melhorias no processo produtivo da agricultura 

da região nordeste do país, pois se trata de um material rústico, de fibra naturalmente colorida, 

que oferece vantagens econômicas ao produtor em virtude do melhor preço da fibra no mercado 

e também devido a sua produtividade ser maior que o algodoeiro arbóreo cultivado em regime 

de sequeiro (BEZERRA et al., 2010). O fato de esse material ter uma coloração natural torna o 

tingimento industrial dispensável e, portanto, proporciona benefícios diretos, tais como: 
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redução de lançamento de poluentes no ambiente, já que no tingimento artificial se produzem 

resíduos altamente poluentes e ainda, pode significar um excelente material para exportação, já 

que os países do primeiro mundo demandam muito por produtos de origem natural (BEZERRA 

et al., 2010). 

 

2.1.1.2.1 - BRS – Verde  

 

A BRS Verde originou-se a partir de um cruzamento realizado em 1996, entre um 

material oriundo dos Estados Unidos da América, o Arkansas Green de fibra verde, com a 

cultivar de fibra branca CNPA 7H, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa do Algodão 

(CNPA), de ampla adaptação à região Nordeste e de fibra de boa qualidade (EMBRAPA, 2009). 

A coloração das fibras dessa cultivar é verde (Figura 2.5), contudo pode haver a 

ocorrência de pequenos desdobramentos na coloração do capulho que fica exposto à luz solar, 

razão pela qual a fibra da BRS Verde é indicada, preferencialmente, para fiar fios grossos, tais 

como jeans e artigos de artesanatos como rede (EMBRAPA, 2002).  

 

 

Figura 2.5 - Capulho da Cultivar BRS Verde. 

Fonte: EMBRAPA, 2016. 

 

A altura média da planta desta cultivar é em torno de 1,30 m, com ciclo do plantio à 

colheita de 120 a 140 dias, e um rendimento, em regime de sequeiro, semelhante ao da CNPA 

7H, podendo chegar a 3.000 kg/ha, caso a precipitação seja normal (600 mm – 800 mm) e bem 

distribuída (EMBRAPA, 2011). O comprimento e a resistência da fibra são semelhantes aos da 

CNPA 7H, em torno de 30 mm e 26 gf/tex, respectivamente (EMBRAPA, 2011). 
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Hoje, o algodão de fibra verde faz parte de um sistema de produção (sequeiro e 

irrigado) no Nordeste, em pequenas e médias propriedades, os quais são beneficiados nas 

próprias fazendas e nas pequenas associações, usando a mini-descaroçadora e prensa 

dimensionadas para este fim. O rendimento da BRS verde é aproximadamente 2,0 t/ha em 

sequeiro e 3 t em regime de irrigação (EMBRAPA, 2014). 

 

2.1.1.2.2 - BRS – Rubi 

 

A cultivar BRS Rubi é um algodoeiro do tipo herbáceo, resultado do cruzamento de um 

material de fibra marrom escura com a CNPA 7H, o que lhe conferiu uma fibra de coloração 

marrom telha (Figura 2.6), uma planta de altura média em torno de 1,10 m, com ciclo de plantio 

até a colheita por volta de 120 a 140 dias (EMBRAPA, 2011). Se comparada à CNPA 7H, a 

BRS Rubi possui características de fibra levemente inferiores, contudo, quanto ao rendimento, 

foi observado médias maiores que aquela, em regime de sequeiro, na região Nordeste, chegando 

a produzir mais de 3,5 t/ha em alguns ambientes (EMBRAPA, 2011).  

 

 

Figura 2.6 - Capulho da cultivar BRS Rubi. 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

A BRS Rubi poderá ser plantada na região Nordeste e em outras regiões do país, 

contudo, para o plantio devem ser escolhidas áreas livres de doenças, pois a cultivar é suscetível 

à maioria delas (EMBRAPA, 2011). 
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2.1.1.2.3 - BRS – Topázio 

 

A cultivar BRS Topázio é do tipo herbáceo, a qual é derivada do cruzamento entre as 

cultivares Suregrow 31 e Delta Opal (EMBRAPA, 2011). Sua fibra tem a coloração marrom-

clara, conforme pode se observar na Figura 2.7, possui alta porcentagem de fibra (43,5%), alta 

uniformidade (85,2%) e alta resistência (31,9 gf/tex), ou seja, excelentes características, 

comparável às cultivares de fibras brancas e superior às demais cultivares de fibras coloridas 

(EMBRAPA, 2011). 

 

 

Figura 2.7 - Capulho da cultivar BRS Topazio. 

Fonte: EMBRAPA, 2014. 

 

A planta desta cultivar possui altura média de 1,5 m, tem ciclo de 120 a 140 dias, sua 

produtividade média, sob regime de irrigação é de aproximadamente 3,5 t/ha, já em regime 

sequeiro (chuvas de 600 mm/ano e 800 mm/ano bem distribuídas) sua produtividade fica entre 

1,5 e 2,2 t/ha (EMBRAPA, 2014).  

 

2.1.1.2.4 - BRS – Jade  

 

A BRS Jade possui fibra de coloração marrron clara (Figura 2.8), com elevado 

potencial produtivo nos ambientes de Cerrado e Semiárido, com produtividade semelhante às 

cultivares de fibra branca. A produtividade média de algodão em pluma da BRS Jade em 12 

ensaios conduzidos no cerrado e semiárido, sob regime de irrigação foi de 1,851 t/ha. A mesma 

possui boas características de fibras, como comprimento, uniformidade, resistência e índice de 

micronaire, entre outras características adequadas à indústria têxtil.  
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Figura 2.8 - Pluma da cultivar BRS Jade. 

Fonte: própria. 

 

Os tratos culturais são os mesmos realizados para o algodoeiro de fibra branca e 

consistem basicamente no controle de plantas daninhas, que deve ser feito até o final do ciclo 

da cultura para não contaminar a fibra, e no controle de crescimento mediante a utilização de 

reguladores de crescimento. Vale ressaltar que os reguladores de crescimento não devem ser 

usados em cultivo orgânico ou agroecológico.  

 

2.1.2 - Resíduos culturais de algodão para produção de energia 

 

Durante a colheita da fibra do algodão, muitos resíduos culturais (hastes, folhas, 

bagaços, entre outros) são deixados sobre o solo para serem aterrados posteriormente. O aterro 

de tais materiais se fazem necessários devido à necessidade de combate ao bicudo (principal 

praga dessa cultura). Entretanto, essa atividade demanda muita energia e, muitas vezes causa 

danos ao solo.  

O aproveitamento energético desses resíduos torna-se atraente devido à sua 

abundância e as diferentes formas pela qual essa biomassa pode ser aproveitada, destacando-se 

a combustão direta (com ou sem processos físicos de secagem, compressão, corte/quebra, entre 

outros), os processos termoquímicos (gaseificação, pirólise e liquefação) ou os processos 

biológicos (biodigestão e fermentação) (ANEEL, 2008). 
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Com a perspectiva de otimizar o uso desta biomassa oriunda da cotonicultura como 

fonte alternativa de energia, muitos pesquisadores se voltam para o estudo de seu 

aproveitamento energético, especialmente, na produção de biocombustíveis. Neste sentido, são 

encontrados muitos trabalhos na literatura dando ênfase ao estudo da pirólise e também ao 

processo de briquetagem do algodão branco. Madhu et al. (2016), analisaram a produção de 

bio-óleo a partir das cascas de capuchos de algodão em um reator de leito fixo, obtendo um 

rendimento máximo de bio-óleo de 51,25%. Semelhantemente, Ali et al. (2015), analisaram a 

produção de bio-óleo em um reator de leito fluidizado utilizando a biomassa de “hastes” de 

algodão, a 490 ºC, em que foi obtido um rendimento de 36% em massa; Pütün et al. (2005), 

investigaram os efeitos da temperatura, tamanho das partículas e fluxo de gás na pirólise de 

hastes de algodão, tendo observado que o tamanho das partículas e a vazão de nitrogênio não 

exerceram influência significativa nos produtos da pirólise, enquanto que a variação da 

temperatura afetou consideravelmente no rendimento do bio – óleo. O rendimento máximo do 

bio-óleo foi de 24,77% a 550°C, sob uma atmosfera de N2 a 100 cm3 / min; Ji-Lu et al. (2008), 

também utilizaram hastes de algodão para produzir bio-óleo em um reator de leito fluidizado, 

tendo obtido uma conversão de 58% da biomassa em biocombustível; Krishna et al. (2016) 

estudaram as melhores condições de temperatura na produção de bio – óleo de hastes de 

algodão, tendo obtido o máximo rendimento de 38% em peso a 400 °C.  

Sobre briquetagem de resíduos culturais de algodão, Coates (2000), avaliou a 

durabilidade de briquetes produzidos a partir da mistura entre resíduos culturais de algodão e 

cascas de nozes em diferentes proporções, tendo observado que os melhores resultados foram 

aqueles em que o porcentual de algodão foi inferior a 15% em peso. Karunanithy et al.  (2012), 

estudaram de forma comparativa as propriedades físico-químicas de briquetes feitos a partir de 

diferentes matérias-primas, tendo observado que, dentre as matérias-primas testadas, o 

pedúnculo de algodão apresentou a maior densidade (964 kg/m3) e uma durabilidade 

considerável.  

No entanto, nenhum estudo relatando o aproveitamento energético dos resíduos 

culturais do algodão colorido para geração de energia distribuída é encontrado na literatura.  

 

2.1.3 -  Pirólise de biomassa 

 

 Pirólise é o processo de decomposição térmica da biomassa na ausência de oxigênio, 

consiste numa tecnologia predominante para conversão de biomassa em hidrocarbonetos 

valiosos e combustíveis alternativos (DHYANI e BHASKAR, 2018). A pirólise é um processo 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/topics/engineering/biomass-conversion
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960148117303427?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960148117303427?via%3Dihub#!
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na qual a biomassa é craqueada gerando líquido (bio-óleo), gases (CO, CO2, H2, entre outros) e 

sólido (carvão vegetal).  

Os processos de pirólise são classificados em rápidos e lentos. As pirólises rápidas são 

realizadas em temperatura intermediárias entre 450 e 600ºC, com baixos tempos de residência 

e os processos lentos sob temperaturas mais baixas e altos tempos de residência. O principal 

produto da pirólise lenta é o biocarvão (NASUHA e HAMEED, 2011), já na pirólise rápida, o 

produto principal é o bio-óleo (VENDERBOSCH e PRINS, 2010). O tipo de pirólise irá 

proporcionar diferentes rendimentos dos produtos (carvão, gás ou bio-óleo) e substâncias com 

maior (pirólise lenta) ou menor (pirólise rápida) peso molecular. 

 

2.1.3.1 - Produtos da pirólise de biomassa lignocelulósica 

 

O líquido gerado no processo de pirólise é denominada de bio-óleo; Os gases não 

condensáveis forma uma mistura gasosa constituída, principalmente, por monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2) e CH4 (DHYANI e BHASKAR, 2018). O sólido gerado é o 

biocarvão, composto basicamente por carbono e materiais minerais. As condições operacionais 

empregadas influenciam diretamente nos rendimentos e na composição dos produtos (LI et al., 

2008).  Na Tabela 2.1 são mostrados alguns exemplos do perfil de rendimentos dos produtos 

para diferentes condições de processo da pirólise. 

 
Tabela 2.1 - Rendimentos típicos obtidos para diversos tipos de pirólise. 

Pirólise  Condições  Líquido (%)  Sólido (%) Gás (%) 

Torrefação 
~290°C, tempo de residência (10-

60 min)  
0 80 20 

Carbonização 
~400°C, longo tempo de 

residência (horas/dias)  
30 35 35 

Intermediária 
~ 500°C, tempo de residência (10 

e 30 s) 
50 25 25 

Rápida 
~ 500°C, curto tempo de 

residência (~1 s)  
75 12 13 

Fonte: adaptado de BRIDGWATER, 2012. 

 

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

de pirólise bruta ou bio-óleo, é marrom-escuro e se aproxima da biomassa na composição 

https://onlinelibrary-wiley.ez18.periodicos.capes.gov.br/action/doSearch?ContribAuthorStored=Venderbosch%2C+RH
https://onlinelibrary-wiley.ez18.periodicos.capes.gov.br/action/doSearch?ContribAuthorStored=Prins%2C+W


Capítulo 2: Revisão da literatura  28 

Janduir Egito da Silva, Janeiro/2019  Tese de doutorado 

elementar. Esse líquido é composto de uma mistura complexa de hidrocarbonetos oxigenados, 

como ácidos, álcoois, aldeídos, ésteres, cetonas, fenóis e oligômeros (LU et al., 2012). 

Os gases e o biocarvão gerados no processo de pirólise podem ser utilizados como 

matéria prima na indústria química e como fonte de energia, respectivamente.   

 

2.1.3.1.1 - Aplicações dos produtos da pirólise  

 

O bio-óleo é uma fonte de produtos químicos (por ex. fenóis) e pode ser usado 

diretamente como combustível (por exemplo, em caldeiras) ou convertido em combustíveis ou 

aditivos de combustível (por exemplo, diesel) (STEPHANIDIS et al., 2011). O bio-óleo 

também tem aplicação como um fluido transportador de energia, “energy carrier” (CZERNIK 

e BRIDGWATER, 2004). As principais aplicações do bio-óleo são mostradas na Figura 2.9.  

 

 
Figura 2.9 - Aplicações dos produtos do processo de pirólise rápida, gás, bio-óleo e carvão. 

Fonte: Adaptado de BRIGDWATER, (2003). 

 

Os principais problemas do uso do bio-óleo como combustível estão relacionados com 

sua baixa volatilidade, alta viscosidade, formação de coque, corrosividade e instabilidade que 

estão relacionadas com sua composição, os quais limitam seu uso a aplicações estáticas 

(CZERNICK e BRIDGWATER, 2004). Este produto apresenta características bem diferentes 

do óleo combustível, tais como: elevado teor de água (15–30%), teor de oxigênio (35–40% em 
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peso), corrosividade, (pH de 2–3), poder calorífico relativamente baixo comparado com 

combustíveis fósseis, baixa volatilidade e alta viscosidade (YILDIZ et al., 2015). 

O biocarvão tem as mesmas aplicações do carvão convencional, podendo ser utilizado 

na produção de carvão ativado, o qual é utilizado na adsorção de compostos orgânicos e 

inorgânicos, na extração de metais, purificação de águas, entre outros (MENEDEZ et al., 2004; 

BRIGDWATER, 2003). 

A fração gasosa pode ser usada para gerar energia (SÁNCHEZ et al., 2009), com 

destaque na geração de energia para o próprio sistema da pirólise (DHYANI e BHASKAR, 

2018), além disso, tanto os gases não condensáveis quanto o carvão podem ser utilizados como 

biocombustíveis (GÓMEZ et al., 2018). 

 

2.1.3.2 - Pirólise rápida catalítica 

 

O melhoramento do bio-óleo (upgrading) pode ser conseguido através do uso de 

catalisadores no processo de pirólise, que pode ser feito de forma in-situ ou ex-situ. A pirólise 

rápida catalítica de biomassas lignocelulósicas é uma abordagem confiável para a produção de 

combustíveis renováveis e precursores químicos, visto que os catalisadores (ácidos ou básicos) 

promovem altos rendimentos de bio-óleo, além de agirem para melhorar a qualidade deste 

líquido, através de reações de desoxigenação, craqueamento, descarbonilação, entre outras 

(KABIR e HAMEED, 2017). O "processamento termoquímico" da biomassa usa calor e 

catalisadores para transformar polímeros vegetais em biocombustíveis e outros produtos 

químicos úteis ao homem (DHYANI e BHASKAR, 2018).  

A aplicação de catalisadores no processo de pirólise rápida tem sido capaz de 

desoxigenar o bio-óleo, melhorando suas propriedades energéticas para aplicações como 

combustíveis (RAHMAN, LIU, CAI, 2018). A utilização de catalisadores a base de zeólitas no 

processo de pirólise rápida tem se mostrado eficiente para promover as reações de 

desoxigenação e aumentar o rendimento de compostos aromáticos (RAHMAN, LIU, CAI, 

2018). Zeólitas, especificamente do tipo ZSM-5, são catalisadores típicos dos processos de 

pirólise rápida catalítica, os quais apresentam uso consolidado na indústria de refino de petróleo 

(CASE et al., 2015). 

A pirólise rápida utilizando ZSM-5 como catalisador tem recebido atenção 

considerável na desoxigenação de vapores pirolíticos e na produção de compostos aromáticos, 

como BTX (benzeno, tolueno e xileno) (JAE et al., 2011). No entanto, mesmo a ZSM-5 sendo 

considerada muito eficiente na desoxigenação do bio-óleo, a sua forma ácida (HZSM-5) tem se 

https://www-sciencedirect.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960148117303427?via%3Dihub#!
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mostrado eficiente na remoção de compostos orgânicos oxigenados no bio-óleo, através de 

reações de craqueamento catalítico, melhorando assim a qualidade do mesmo (ZHANG et al., 

2014). 

A HZSM-5 possui estrutura tridimensional com canais de 10 anéis, os quais são 

cruzados e interconectados com interseções bem definidas, possibilitando a remoção de 

compostos orgânicos oxigenados e a formação de hidrocarbonetos a partir dos vapores da 

pirólise de biomassa que passam por esses canais (OLSBYE et al., 2012). HZSM-5 é um 

catalisador seletivo para aromáticos, o qual possui tamanho de poro, aproximadamente, 5,5 × 

10-10 m (intermediário), favorecendo amplamente a formação de hidrocarbonetos com menos 

de 10 átomos de carbono (THANGALAZHY-GOPAKUMAR, ADHIKARI e GUPTA, 2012). 

 

2.1.4 - Briquetagem 

 

Briquetagem é uma técnica na qual a biomassa, constituída de pequenas partículas no 

estado sólido, é compactada para formar briquetes sólidos, definidos e com alta densidade 

(OLIVEIRA et al., 2017). Esta técnica torna-se atraente devido ao alto conteúdo de umidade, 

forma e tamanhos irregulares e baixa densidade da biomassa que dificultam o transporte, 

armazenamento e utilização em sua forma original (KALIYAN e MOREY, 2009).  

Assim, a briquetagem de biomassa pode reduzir os custos de transporte, manuseio e 

armazenamento, já que as formas e tamanhos uniformes dos briquetes facilita seu manuseio e 

posterior utilização na combustão direta ou co-queima, gaseificação, pirólise, entre outras 

(KALIYAN e MOREY, 2009; AVELAR, 2016). A briquetagem pode resultar no valor de, no 

mínimo, 5 vezes mais energia do que na forma não compactada (QUIRINO, 1991). 

Diferentes tipos de biomassas podem ser convertidas em briquetes para viabilização 

do aproveitamento de seus potenciais energéticos, especialmente os resíduos agroindustriais, já 

que a disponibilidade dos mesmos é significativa. Os briquetes oriundos de resíduos agrícolas 

podem substituir os combustíveis fósseis, como o petróleo ou o carvão, e podem ser usados 

para aquecer caldeiras em fábricas, entre outras (BRAZILIAN ASSOCIATION INDUSTRY 

BIOMASS AND RENEWABLE ENERGY, 2018). Sua vantagem mais importante é o balanço 

zero da emissão de dióxido de carbono (CO2), que é liberado durante a combustão da biomassa, 

bem como menor emissão de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido 

de carbono (CO), em comparação com os combustíveis fósseis (BRAZILIAN ASSOCIATION 

INDUSTRY BIOMASS AND RENEWABLE ENERGY, 2018). 

 

https://pubs-acs-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/author/Thangalazhy-Gopakumar%2C+Suchithra
https://pubs-acs-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/author/Adhikari%2C+Sushil
https://pubs-acs-org.ez18.periodicos.capes.gov.br/author/Gupta%2C+Ram+B
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Os briquetes comerciais produzidos no Brasil tem densidade de 650-1200 kg/m3, 

diâmetro de aproximadamente 60 mm, comprimento de 25 a 300 mm, Poder Calorífico Superior 

(PCS) na faixa de 16,92 a 17,64 MJ/kg e umidade entre 7 e 12%, no entanto, para exportação, 

esses biocombustíveis sólidos são produzidos com vistas nas normas técnicas do cliente ou do 

país importador (EMBRAPA, 2012).  

Assim, esta técnica pode viabilizar o aproveitamento energético de muitos resíduos 

agroindustriais, promovendo a utilização de energia distribuída para pequenos e grandes 

agricultores, além da geração de emprego e renda, tendo em vista a quantidade significativa de 

resíduos que são gerados no setor agroindustrial brasileiro, especialmente na agricultura, os 

quais, geralmente, não são aproveitados de forma adequada.  
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Caracterização energética e pirólise analítica (Pi-CG/EM) das partes de resíduos 

culturais de algodão colorido 

 

Resumo: O cultivo de algodoeiro colorido gera toneladas de resíduos lignocelulósicos no Brasil que 

poderiam ser aplicados na geração de energia, mas o principal destino dessa matéria-prima é a 

incorporação no solo. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar diferentes biomassas 

oriundas de resíduos culturais do algodão colorido através da caracterização energética e pirólise rápida. 

Para isso, foram utilizados hastes e cascas de cultivares do tipo Sementes do Brasil - BRS (Verde, Rubi, 

Topázio e Jade), utilizando o algodão branco (BRS 286) como padrão de comparação. As amostras 

foram caracterizadas de acordo com análise de densidade aparente, análise imediata, poder calorífico, 

celulose, hemicelulose, lignina, análise elementar, análise termogravimétria (TG) e Espectroscopia de 

Absorção na região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR). As pirólises foram 

realizadas em micro-pirolisador e os produtos foram identificados por cromatografia gasosa e 

espectroscopia de massas, Py-GC/MS. A caracterização energética destas biomassas indicaram um 

potencial energético significativo, sugerindo que estas biomassas sejam aproveitadas como fonte 

alternativa de energia. Os resultados da pirólise convencional indicaram a presença de muitos compostos 

oxigenados de diferentes grupos orgânicos: aldeídos, cetonas, fenóis, furanos e éteres, característicos da 

decomposição de materiais lignocelulósicos. Compostos leves na faixa C1-C4 foram os que mais se 

destacaram, seguidos por fenóis que apareceram numa proporção considerável em todas as amostras, 

exceto na amostra formada pela mistura de cascas (CVRTJ). Os compostos aromáticos também se 

destacaram, seguidos por aldeídos e cetonas, respectivamente. Furanos e nitrogenados foram limitados. 

Por fim, conclui-se que o potencial energético e os produtos de pirólise das diferentes partes (hastes e 

cascas) dos resíduos de algodão colorido são similares entre si e, portanto, não se faz necessário a 

separação destas partes para produção de energia, tendo em vista também que o processo de separação 

das mesmas demanda de tempo e gera ônus.  

 

Palavras chaves: Algodão colorido, Caracterização energética, Pirólise.  
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3.1 - Introdução  

 

O algodão é uma planta que sobrevive em regiões tropicais, ou seja, trata-se de uma 

planta resistente à secas. A mesma é de grande interesse comercial para fabricação de tecidos, 

ração animal e biocombustíveis. O baixo custo de produção, a facilidade de cultivo e o grande 

interesse econômico faz com que muitos agricultores se adaptem à cotonicultura.  

O Brasil produz anualmente uma quantidade expressiva de algodão, conforme a 

Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, (2018). São diversas cultivares de algodão 

produzidas no Nordeste brasileiro, dentre elas, os algodoeiros de pluma colorida, tipo BRS 

(Brasil Sementes), como as cultivares: Verde, Rubi, Topázio e Jade, cujas espécies tem ciclo 

de 3 anos e possui elevada resistência à seca (FREIRE et al., 2000). Estas cultivares podem ser 

plantadas em regiões do Sertão e Seridó nas áreas zoneadas para o cultivo do algodoeiro 

arbóreo, e também pode ser explorada no Semiárido sob regime de irrigação (FREIRE et al., 

2000). As característica da espécie, aliada ao seu maior valor agregado, quando comparado ao 

algodão branco, tem contribuído para atrair o interesse de agricultores e, consequentemente, 

aumentado o número de plantios desse algodão na região Nordeste.  

Os resíduos agrícolas do algodão possui grande potencial para geração de energia, com 

destaque para produção de biocombustíveis. Diversas pesquisas são realizadas com o intuito de 

viabilizar biocombustíveis a partir destes resíduos. Krishna et al.  (2016), na Índia, verificou 

através de análise elementar do resíduo de algodão que o mesmo possui 44,90% em peso de 

carbono, 5,25% em peso de hidrogénio, 0,83% em peso de nitrogênio e 0,27% em peso de 

enxofre. O poder calorífico e teor de umidade encontrados foi 12,87 MJ/kg e 12,98%, 

respectivamente. A quantidade de matéria volátil e cinzas foram de 90,00 e 4,75% 

respectivamente. Estudo semelhante foi realizado por Pütün et al.  (2005), na Turquia, os quais 

analisaram os principais produtos de pirólise de hastes de algodão, onde os resultados da análise 

centesimal dos haste do algodão (%, resíduo seco) foram 7,37% de umidade, 70,11% de 

matérial volátil, 4,68% de cinzas, e 17,84% de carbono fixo. Enquanto na análise elementar foi 

obtido 48,89% de C, 5,21% de H, 1,19% de N e 44,71% de O. Madhu et al.  (2016), Ji-Lu et al.  

(2008) e Ali et al.  (2015) também apresentam resultados satisfatórios referentes à produção de 

bio - óleo a partir de restos culturais de algodão branco convencional. No entanto, nenhuma 

pesquisa neste enfoque com cultivares de algodão colorido é encontrada na literatura. Contudo, 

espera-se que os restos culturais dessas cultivares possam ser convertidos em um bio-óleo de 
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boa qualidade, contribuindo para diversificação da matriz energética e reduzindo possíveis 

impactos ambientais causados pelo aterro de tais resíduos. 

Portanto, o objetivo deste estudo foi realizar a caracterização energética das hastes, 

cascas e misturas destas de diferentes resíduos culturais de algodão colorido e avaliar os 

produtos da pirólise convencional destas biomassas. 

 

3.2 - Metodologia 

 

As biomassas oriundas dos restos culturais das cultivares BRS Verde, BRS Rubi, BRS 

Topázio e BRS Jade, apresentadas na Figura 3.1, foram coletadas numa fazenda da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), localizada no município de Apodi, 

RN (latitude: 5° 37' 38''S; longitude: 37° 49' 55'' W e altitude de 150 m). De acordo com a 

classificação climática de Kõppen, a região apresenta clima muito quente e semiárido, com 

temperatura média anual de 27,1 °C, temperatura máxima média de 34,1 °C e temperatura 

mínima média de 22,8 °C. Quanto ao solo, a área é classificada como Cambissolo, de textura 

franco-argilosa.  

A coleta dos restos culturais se deu no mês de setembro de 2016, época em que ocorreu 

a colheita do algodão. Em seguida, foi realizada a separação deste material em hastes (H) e 

cascas (C), os quais foram secos ao sol e triturados em forrageira, separadamente, obtendo-se 

diferentes faixas granulométricas. Estas biomassas foram peneiradas e selecionada a 

granulometria entre 0,104 e 0,074 mm.  

Foram utilizadas: 5 amostras de cascas e 5 de hastes, as quais receberam o nome de 

acordo com sua respectiva cor e parte da planta algodoeira, casca - C ou haste – H (CB, HB, 

CV, HV, CR, HR, CJ, HJ, CT e HT); 1 amostra resultante da mistura entre as cascas das 

espécies coloridas (CVRTJ), 1:1:1:1; 1 amostra resultante da mistura entre as hastes das 

espécies coloridas (HVRTJ), 1:1:1:1 e; 1 amostra resultante da mistura entre as amostras 

CVRTJ e HVRTJ (CHVRTJ), 1:1.  
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Figura 3. 1 - Fluxograma metodológico. 

Fonte: própria. 

 

3.2.1 - Caracterização das biomassas 

 

As características energéticas das biomassas selecionadas neste estudo foram avaliadas 

através da análise de densidade aparente, calculada de acordo com a ASTM E 873-82, análise 

imediata, que consiste na determinação do teor de umidade (E 871-82), voláteis (E 872 e E 

897), cinzas (E 1755-01) e carbono fixo por diferença. O poder calorífico superior foi 

determinado utilizando uma bomba calorimétrica Parr seguindo a norma ASTM E711-87. Os 

resultados dessas análises foram submetidos a estatística descritiva para a compreensão dos 

mesmos com maior confiabilidade. Sendo calculados os desvios-padrão, mediana e diferença 

média dentro da dispersão da própria amostra (Teste-t, 95% de confiança). Os intervalos de 

confiança foram calculados via a função de análises em “comparar médias: Teste-t de uma 

amostra”, no software IBM SPSS Statistics, versão 22, licença teste. 

A análise química elementar (CHN/O) foi desenvolvida no analisador elementar Series 

II CHNS/O Analyzer PerkinElmer 2400. A avaliação do comportamento térmico das amostras 
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da biomassa foi realizada em uma balança termogravimétrica SDT Q600 da TA Instruments. 

As análises foram desenvolvidas da temperatura ambiente a 900°C, com taxa de aquecimento 

de 10°C min-1, sob fluxo de 100 mLmin-1 de N2, utilizando aproximadamente 10 mg das 

amostras. 

O teor de celulose e hemicelulose foi determinado através da metodologia 

desenvolvida por Van Soest e Wine (1967), utilizando os ensaios de Fibra em Detergente Ácido 

(FDA) e Fibra em Detergente Neutro (FDN); já o teor de lignina foi determinado diretamente 

pelo método de Van Soest e Wine (1967). Os valores dos teores de celulose, hemicelulose e 

lignina foram quantificados através das Equações 1 e 2. 

 

% Celulose = % FDA - % Lignina             (1) 

% Hemicelulose = % FDN - % FDA            (2) 

 

Além das análises gravimétricas as biomassas foram submetidas a análise de 

espectroscopia da região do infravermelho (FTIR) para determinar grupos funcionais 

característicos das ligações envolvidas nas biomoléculas. Os espectros de absorção na região 

do infravermelho foram obtidos na região de 400 a 4000 cm-1, no modo transmitância, e as 

amostras foram preparadas usando brometo de potássio (KBr) como agente dispersante. 

Os metais constituintes das cinzas das biomassas foram determinados através de 

fluorescência de raios X (FRX) por energia dispersiva, usando um equipamento Shimadzu 

EDX-820. Os espectros de fluorescência de raios X foram obtidos utilizando-se cerca de 300 

mg de biomassa, em forma de pó, cujo diâmetro das partículas está entre 0,104 e 0,074 mm, 

depositado em um porta-amostra de polietileno. 

 

3.2.2 - Pirólise analítica das biomassas  

 

A partir dos resultados da caracterização energética, a pirólise analítica foi realizada 

apenas com as biomassas CB, HB, CVRTJ, HVRTJ e CHVRTJ a 500 °C em um micro 

pirolisador 5200 HP-R da CDS Analytical conectado a um cromatógrafo a gás com detecção 

por espectrometria de massas (CG/EM). As Figuras 3.2 e 3.3 ilustram os equipamentos 

utilizados no processo de pirólise da biomassa.  
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Figura 3. 2 - Sistema utilizado na pirólise: (a) cromatógrafo GC-MS VARIAN 3900/2100T e (b) pirolisador 

5200 HP-R da CDS Analytical. 

Fonte: própria. 

 

Aproximadamente 1 mg da biomassa foi aprisionada em um pequeno tubo de quartzo 

(Figura 3.3) através da inserção de lã de vidro nas extremidades do tubo, e aquecida 

rapidamente a 500 °C por um filamento de platina em volta deste tubo.  

 

 

Figura 3. 3 - Probe do pirolisador 5200 HP-R da CDS Analytical: (A) tubos de quartzo utilizados como porta 

amostra e (B) filamento de platina do pirolisador. 

Fonte: própria. 

 

Os vapores proveniente da decomposição térmica da biomassa foram arrastados 

através do fluxo de N2 de 50 mL min-1, sendo posteriormente armazenados em um trap, a 300°C, 

por 4 minutos. Os vapores da pirólise, armazenados no trap, foram injetados, através do modo 

split 1/50, em um cromatografo 3900 da VARIAN, com coluna cromatográfica VF-5MS (30 m 

x 0,25 mm x 0,25um). A programação de temperatura de aquecimento da coluna foi ajustada 

para o início as análises a 40°C, permanecendo nesta temperatura durante 2 minutos, em 

seguida, aquecida a 10 °C min-1 até 280°C, permanecendo por 14,5 minutos. Os produtos da 
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pirólise foram identificados através da similaridade espectral foi maior que 80% utilizando 

bibliotecas comerciais de espectros de massas Wiley NBS e NIST. A abordagem semi 

quantitativa se baseou no método da normalização interna, considerando-se apenas as 

áreas/massa (área/mg) dos picos identificáveis de cada composto orgânico. 

 

3.3 - Resultados e discussão 

 

3.3.1 - Caracterização das biomassas 

 

3.3.1.1 - Caracterização energética das diferentes biomassas 

 

As análises imediata e poder calorífico das partes (hastes e cascas) de todas as 

cultivares foram realizadas em triplicatas, sendo calculada a média de cada variável e o 

respectivo desvio-padrão. Para todas as médias calculadas na Figura 3.4, os desvios-padrão 

ficaram entre 0,06 e 0,4. 
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Figura 3. 4 - Resultados da Análise Imediata e Poder Calorífico. 

Fonte: própria. 

De acordo com os resultados da Figura 3.4, todas as biomassas apresentaram alta 

quantidade de material volátil, moderado teor de umidade, carbono fixo e cinzas, além de um 
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poder calorífico considerável. Estes resultados estão de acordo com alguns trabalhos 

encontrados na literatura para o algodão branco (CUIPING et al., 2004; ALI et al., 2015; JI-

LU, WEI-MING, NA-NA, 2008; SUI et al., 2014) e também para outras biomassas 

lignocelulósicas (BRAGA et al., 2017; AZEEZ et al., 2010; SELLIN et al., 2016), indicando 

que são adequadas para a produção de bio-óleo através do processo de pirólise. A partir destes 

dados, foi calculado a estatística descritiva: média, mediana e desvios-padrão, bem como o 

intervalo de confiança para cada variável (Teste-t para médias de uma amostra), conforme 

Tabela 3.1.  

 
Tabela 3.1 - Estatística descritiva. 

Variáveis 
Desvio 

Padrão 
Mediana Média 

Intervalo de Confiança da 

Diferença (95%) 

Inferior Superior 

Umidade (%) 0,84748 7,30 7,460 6,8537 8,0663 

Volatéis (%) 2,44788 73,15 72,110 70,3589 73,8611 

Cinzas (%) 3,36472 8,22 8,345 5,9380 10,7520 

C. Fixo (%) 2,56982 12,85 12,080 10,2417 13,9183 

P. Calorífico (KJ/kg) 0,75137 16,95 17,070 16,5325 17,6075 

Fonte: própria. 

 

Conforme Tabela 3.1, a média da umidade está inserida no intervalo de confiança (IC) 

[6,8537; 8,0663], ou seja tanto as amostras oriundas das hastes quanto as das cascas 

apresentaram valores semelhantes de umidade, porém é observado que as cascas apresentaram 

valores superiores à média (7,460), contudo todos estes valores foram inferiores a 9% (Figura 

3.4) e, portanto estão de acordo com a literatura (BRAGA et al., 2015 e MADHU et al., 2016). 

Os resíduos que possuem altos valores de umidade são susceptíveis a ter uma ignição fraca, o 

que pode reduzir a qualidade da combustão (HELLWIG, 1985). 

Para os conteúdos de voláteis (Figura 3.4) de hastes e cascas, verifica-se que estes 

podem ser considerados semelhantes entre si, conforme IC [70,3589; 73,8611] (Tabela 3.1), 

entretanto as amostras de hastes apresentaram valores de voláteis maiores (até 74,5%) que o 

limite superior do intervalo de confiança, enquanto que as amostras de cascas apresentaram 

valores menores (até 67,1%) que o limite inferior de confiança (até 67,1%). Os valores do 

conteúdo de cinzas e carbono fixo tiveram os ICs [5,9380; 10,7520] e [10,2417; 13,9183], 

respectivamente, indicando similaridade entre os valores de hastes e cascas. Para o conteúdo de 

cinzas, apenas 2 amostras, sendo 1 de haste e 1 de casca, ficaram dentro do limite de confiança, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148116303135#!
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sendo que a primeira ficou com o valor muito próximo ao limite inferior de confiança, e a 

segunda próximo ao limite superior de confiança. As demais amostras de hastes tiveram os 

valores de cinzas abaixo (até 4,4%) do limite inferior de confiança. O contrário ocorreu com as 

demais amostras de cascas, pois ficaram acima (até 12,5%) do limite superior de confiança. Em 

relação aos valores de carbono fixo, nota-se que apenas 3 amostras tiveram valores abaixo (até 

8,0) do limite inferior de confiança, sendo estas as amostras de cascas. Por fim, em relação ao 

IC [16,5325; 17,6075] dos valores de Poder Calorífico Superior, observa-se que apenas duas 

amostras de cascas (CB e CV) tiveram seus valores abaixo do limite inferior de confiança. Isso 

pode ser explicado em virtude do alto teor de cinzas dessas amostras (Figura 3.4). Os teores de 

voláteis e carbono fixo promovem o poder calorífico, uma vez que estes consistem em energia 

química armazenada na biomassa (MCKENDRY, 2002). 

A parir destes resultados, verifica-se que independente da espécie, suas propriedades 

energéticas são muito semelhantes entre si, a maior diferença observada está entre as diferentes 

partes (hastes e cascas), seja da mesma espécie ou não. Desta forma, a previsão é que a mistura 

de todas as hastes ou de todas as cascas das diferentes espécies apresente resultados muito 

semelhantes aos valores obtidos para cada espécie individualmente. Também é interessante 

estudar o potencial energético da mistura de hastes e cascas de todas as espécies coloridas para 

verificar se há necessidade de separação mesmas.  

 

3.3.1.2 - Caracterização energética das misturas versus HB e CB 

 

Os valores das médias das análises imediata e poder calorífico das amostras CB, HB, 

CVRTJ, HVRTJ e CHVRTJ, obtidas em triplicatas, todos com desvios-padrão variando entre 

0,02 e 0,4, podem ser observados na Figura 3.5. 
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Figura 3. 5 - Valores de Análise Imediata e Poder Calorífico. 

Fonte: própria. 

 

Os valores referentes à estatística descritiva: média, mediana e desvios-padrão, bem 

como o intervalo de confiança para cada variável (Teste-t para médias de uma amostra), obtidos 

em conformidade com a Figura 3.5, são apresentados na Tabela 3.2.  

 
Tabela 3. 2 - Estatística descritiva. 

Variáveis 
Desvio 

Padrão 
Mediana 

Diferença 

média 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Umidade (%) 1,05541 8,5 8,624 7,3135 9,9345 

Voláteis (%) 3,48812 70,2 70,680 66,3489 75,0111 

Cinzas (%) 3,44630 8,2 8,620 4,3409 12,8991 

C. Fixo (%) 1,48728 12,1 12,080 10,2333 13,9267 

P. Calorífico 

(MJ/kg) 
0,89051 16,5 16,140 15,0343 17,2457 

Fonte: própria. 
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Conforme Tabela 3.2, percebe-se que os valores referentes às análises imediata e poder 

calorífico das biomassas de algodão colorido são semelhantes aos observados na Tab. 3.1. 

Verifica-se que a média da umidade está inserida no intervalo de confiança (IC) [7,3135; 

9,9345]. Sendo observado que CVRTJ e HB apresentaram o maior e menor valor de umidade 

(10 % e 7,32%), respectivamente, conforme Figura 3,5, os quais estão muito próximos aos ICs 

superior e inferior.  

Em relação aos conteúdos de voláteis (Figura 3.5), verifica-se que as amostras CB, 

CVRTJ e CHVRTJ apresentaram valores próximos ao IC inferior [66,3489], o contrário ocorre 

em relação a HB e HVRTJ, os quais apresentaram valores próximos ao IC superior [75,0111] 

(Tabela 3.1). Os valores do conteúdo de cinzas tiveram IC [4,3409; 12,8991], sendo que os 

valores de todas as amostras ficaram dentro deste intervalo, e apenas as amostras CB, CVRTJ 

e CHVRTJ apresentaram valores próximos ao IC superior. 

Em se tratando do IC [10,2333; 13,9267] para valores de carbono fixo, nota-se que 

apenas amostra CB apresentou valor abaixo (até 9,8) do limite inferior de confiança, e que as 

amostras HB, HVRTJ e CHVRTJ tiveram seus valore próximos ao IC superior. Por fim, O IC 

[15,0343; 17,2457] para os valores de Poder Calorífico Superior, mostra que que apenas a 

amostra CVRTJ apresentou valor abaixo do IC inferior. Isso pode ser explicado em virtude de 

seu baixo teor de voláteis, alto teor de cinzas e umidade (Figura 3.5) em relação às demais 

amostras.  

Os resultados de densidade aparente para as amostras HB, CB, CVRTJ, HVRTJ e 

CHVRTJ, foram: 0,32; 0,30; 0,38; 0,36 e 0,35 g/cm3, respectivamente, com desvios-padrão 

variando entre 0,02 e 0,07 g/cm3. Os valores de celulose, hemicelulose e lignina, são 

apresentados na Tabela 3.3.  

 
Tabela 3.3 - Valores de celulose, hemicelulose e lignina. 

 

Análises 

Amostras 

HB CB CVRTJ HVRTJ CHVRTJ 

Celulose (%) 38,8 ± 0,05 33,5 ± 0,03 37,9 ± 0,02 38,9 ± 0,04 38,2 ± 0,04 

Hemicel. (%) 21,0 ± 0,06 25,7 ± 0,05 27,1 ± 0,07 24,0 ± 0,03 25,8 ± 0,05 

Lignina (%) 16,5 ± 0,07 14,2 ± 0,06 13,4 ± 0,05 16,1 ± 0,07 14,7 ± 0,02 

Fonte: própria. 
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Conforme os valores de celulose, hemicelulose e lignina (Tabela 3.3), é possível inferir 

que os valores de celulose e lignina são mais elevados nas amostras de hastes. Em relação ao 

teor de hemicelulose, pode ser observado que o mesmo é levemente superior nas amostras de 

cascas, contudo, em nenhum dos casos se verifica uma considerável diferença de valores. A 

composição destes constituintes na amostra CHVRTJ foram intermediários em relação aos 

valores observados para hastes e cascas. A celulose e a hemiceluloses contribuem para um 

maior rendimento de bio-óleo na pirólise, enquanto que quanto maior o teor de lignina, maior 

será o rendimento de carvão (KAN et al., 2016).  

Os resultados referentes às análises de CHN/O das amostras CB, HB, CVRTJ, HVRTJ 

e CHVRTJ, obtidos em base seca, encontra-se dispostos na Tabela 3.4. 

  
Tabela 3. 4 - Resultados das análises de CHN/O. 

 

Biomassas 

  Teores de CHN/O    

Carbono 

(%) 

Hidrogênio 

(%) 

Oxigênio 

(%) 

Nitrogênio 

(%) 

 

C/O 

 

C/H C/N 

HB 42,7 ± 0,04 6,4 ± 0,06 50,2 ± 0,07 0,71 ± 0,05 0,85 6,7 60,1 

CB 40,5 ± 0,03 6,07 ± 0,05 52,6 ± 0,06 0,77 ± 0,03 0,75 6,7 52,6 

CVRTJ 38,9 ± 0,05 6,0 ± 0,04 54,0 ± 0,05 1,09 ± 0,04 0,72 6,48 35,7 

HVRTJ 44,26 ± 0,04 6,75 ± 0,07 47,2 ± 0,06 1,8 ± 0,05 0,94 6,56 24,6 

CHVRTJ 41,1 ± 0,07 6,4 ± 0,05 51,0 ± 0,03 1,62 ± 0,04 0,80 6,42 25,4 

Fonte: própria. 

 

A análise elementar mostrou uma quantidade de hidrogênio próxima nas cinco 

amostras, sendo possível fazer esta mesma observação para os demais elementos. Verifica-se 

também que existe uma relação entre C, H, O e N, e destes com o poder calorífico, por exemplo, 

a amostra CVRTJ teve menor relação C/O (maior teor de oxigênio) e menor poder calorífico 

(Fig. 3.5). Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Cuiping et al. (2004). As amostras 

com maior teor de oxigênio tiveram um menor poder calorífico, já que o oxigênio reduz o poder 

calorífico do material (ABNISA et al., 2013). A quantidade média de carbono está de acordo 

com a literatura, conforme pode ser observado em Vassilev et al. (2010), Munir et al. (2009), 

Tang e Zhang (2016). 
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3.3.1.3 - Fluorescência de Raios X (FRX) das Cinzas 

 

A composição de cinza na biomassa dependente bastante da espécie e da parte da planta, 

bem como dos nutrientes disponíveis, qualidade do solo, fertilizantes e condições climáticas, 

pois são fatores importantes para a determinação dos teores de potássio, sódio, cloro e fósforo 

na cinzas das biomassa (SAIDUR et al., 2011).  

Em virtude do processo de adubação, a biomassa agrícola contém maiores teores de 

cinzas e, portanto, muito mais elementos formadores de cinzas do que a maior parte da biomassa 

oriunda de espécies florestais (CUIPING, 2004). A composição das cinzas determinadas através 

da fluorescência de raios X (FRX) para as amostras CB, HB, CVRTJ, HVRTJ e CHVRTJ são 

apresentadas na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3. 5 -  Composição das cinzas, determinadas através de Fluorescência de raios X (FRX). 

Componentes HB (%) CB (%) CVRTJ (%) HVRTJ (%) CHVRTJ (%) 

K2O 48,4 57,0 57,0 49,6 53,4 

CaO 37,4 28,0 28,4 34,0 32,5 

SO3 4,0 6,0 6,0 5,3 5,6 

MgO 3,7 2,0 NI 3,5 1,6 

P2O5 3,5 2,6 0,9 2,6 1,3 

Al2O3 1,2 NI NI 1,0 NI 

SiO2 0,7 2,0 2,3 1,4 1,6 

Fe2O3 0,7 1,8 4 1,5 2,6 

Outros 0,4 0,6 1,4 1,1 1,4 

NI* - Não identificados. 

Fonte: própria. 

 

Percebe-se que as cinzas de todas as biomassas são bastante ricas em potássio e cálcio. 

No entanto, verifica-se que a composição entre as hastes (HB e HVRTJ) são muito próxima, o 

mesmo ocorre com as cascas (CB e CVRTJ). Também fica perceptível que as amostras oriundas 

das hastes possuem uma concentração maior de cálcio (Ca), fósforo (P) e alumínio (Al). O 

contrário acontece com a quantidade de potássio (K), silício (Si) e (Fe), pois verifica-se que tais 

elementos apresentam-se em maior quantidade nas amostras de cascas. As cinzas tem efeito 

catalítico no processo de pirólise (MORIN, et al., 2016).  Os metais presentes nas cinzas das 

biomassas podem afetar no rendimento da pirólise, reduzindo a quantidade de líquidos 
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condensáveis e aumentando a produção de carvão, além de promover reações de 

despolimerização para a formação de moléculas oxigenadas de menor peso molecular 

(CARPENTER et al., 2014). Case et al., (2015), avaliaram a influência do cálcio presente na 

biomassa durante o processo de pirólise, tendo observado que este metal desfavorece a 

formação de levoglucosano ao tempo em que favorece a formação de fenóis alquilados, 

hidrocarbonetos poliaromáticos e ciclopentenonas alquil-substituidas. A presença de K na 

biomassa tem efeito catalítico na pirólise, pois promove a seleção natural de fenóis no bio-óleo 

(GÓMEZ et al., 2018). Além destes constituintes, verificou-se também a presença de elementos 

traços como: Mn, Br, Ti, Zn, Ni, Cu e Cr, que foram contabilizados como outros na Tabela 3.5  

 

3.3.1.4 - Espectroscopia da região do infravermelho (FTIR) 

 

Na Figura 3.6 são representados os espectros vibracionais de absorção na região do 

infravermelho com transformada de Fourier das cinco amostras de biomassas (CB, HB, CVRTJ, 

HVRTJ e CHVRTJ) na mesma faixa granulométrica. As bandas de absorção representam os 

estiramentos e deformações de grupamentos funcionais das estruturas de celulose, hemicelulose 

e lignina presentes nas biomassas.   

 

 

Figura 3.6 - Gráficos do FTIR para as diferentes biomassas. 

Fonte: própria. 
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Nos espectros de infravermelho médio, a primeira banda larga forte entre 3700 e 3000 

cm-1 é a soma das vibrações de alongamento sobrepostas dos grupos funcionais O-H (MAYER, 

2012). Na região de 2975 a 2840 cm− 1, as bandas médias fracas estão relacionadas às vibrações 

de estiramento do C-H dos grupos CH2 e CH3 (MAYER, 2012).  

A banda em torno de 1730 cm-1 atribuído à absorção de carbonilas livres, portanto, é 

um típico marcador de hemicelulose (PANDEY, 1998). As próximas duas bandas em torno de 

1600 e 1500 cm-1 são geralmente consideradas como marcadores de lignina (PANDEY, 1998), 

pois esta é a região das vibrações nas estruturas dos anéis aromáticos (MAYER et al., 2012). A 

região do espectro que representa a estrutura da celulose é compreendida na faixa de 1500-400 

cm-1 (MAYER et al., 2012). 

 

3.3.1.5 - Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Os resultados referentes à análise termogravimétrica (TGA) das amostras CB, HB, 

CVRTJ, HVRTJ e CHVRTJ estão dispostos na Figura 3.7. 

 
Figura 3.7 - Curvas termogravimétricas das amostras CB, HB, HVRTJ, CVRTJ e CHVRTJ. 

  Fonte: própria. 
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Conforme pode-se observar na figura acima, todas as amostras apresentaram três 

etapas significativos de perda de massa. Na primeira etapa, referente à perda de umidade é 

perceptível a similaridade desta etapa entre as amostras CB e CVRTJ (6,7 e 7,0 %), e também 

entre as amostras HB e HVRTJ (4,5 e 4,6 %). Já a amostra CHVRTJ possui valor intermediário 

entre as amostras de HVRTJ e CVRTJ, conforme pode ser observado detalhadamente na Tabela 

3.6. Estes valores de umidade são inferiores aos obtidos a partir da análise imediata (Figura 

3.5). 

 
Tabela 3.6 - Etapas referentes à decomposição térmica das amostras. 

Amostras 

EVENTOS 

(I) Temperatura/Perda 

de massa 

(II) Temperatura/Perda 

de massa  

(III) Temperatura/Perda de 

massa  

CB 35- 150 ºC (6,7%) 2200-400ºC (48,1%) 400-900ºC (16,4%) 

CVRTJ 35-150ºC (7%) 220-450ºC (51%) 400-900ºC (17,5%) 

HB 35-150ºC (4,5%) 220-390ºC (59,5%) 400-900ºC (14%) 

HVRTJ 35-138ºC (4,6%) 220-465ºC (58,8%) 400-900ºC (13,6%) 

CHVRTJ 35-142ºC (5%) 220-463ºC (54,2%) 400-900ºC (16,4%) 

Fonte: própria. 

 

As amostras com maiores teores de umidade tiveram a primeira etapa de perda de massa 

entre 35 e 150ºC, contudo, como os valores de umidade de todas as amostras são muito 

próximos, observa-se uma pequena diferença entre as temperaturas em que ocorreu a maior e a 

menor perda de massa. 

A segunda etapa é característica da decomposição de hemicelulose e celulose, sendo 

responsável pela maior parte do conteúdo de voláteis, no qual, as amostras de hastes, 

especialmente HVRTJ e HB foram as que apresentaram maiores perdas de massa, ∆m = 58,8% 

e ∆m = 59,5%, respectivamente. Estes resultados seguiram a mesma tendência observada na 

Figura 3.5 com relação ao teor de voláteis.  A última etapa ocorre em uma ampla faixa de 

temperatura, desde 100°C até em torno de 900ºC, indicando a degradação da lignina, contudo 

o mesmo fica mais evidente em determinadas faixas de temperatura. Em cada amostra, este 

evento foi quantificado na faixa de a 400 a 900ºC. Os diferentes comportamentos térmicos 

observados em cada amostra podem ser atribuídos à estrutura e a natureza química da celulose, 

hemicelulose e lignina (YANG et al., 2007). Ainda de acordo com este autor, a decomposição 

térmica da hemicelulose e celulose ocorre de 220 a 315 °C e 315 a 400 ° C, respectivamente.  
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Estes resultados estão de acordo com outras biomassas lignocelulósicas, como folhas e caules 

de bananeira (MAIA et al., 2017) e coroa do abacaxi (BRAGA et al., 2015). 

Também observou-se que a 700 °C, os teores de cinzas + carvão das amostras oriundas 

das cascas foram maiores que as demais, seguindo a seguinte ordem: 

CB>CVRTJ>CHVRTJ>HVRTJ>HB. A mesma tendência pode ser observada em relação à 

presença de K na composição das cinzas destas biomassas (Tab. 3.5). Kelkar et al., (2014) 

observou que uma quantidade maior de metais alcalinos, como o potássio na biomassa, 

promove o aumento do rendimento de carvão e gás, reduzindo a quantidade de bio-óleo. 

Comportamento muito similar a este pode ser observado em relação ao teor de cinzas destas 

amostras (Fig. 3.5), cuja relação entre si é CVRTJ≥CB>CHVRTJ>HVRTJ>HB.   

 

3.3.2 - Pirólise das biomassas 

 

3.3.2.1 - Pirólise convencional das biomassas 

 

Os resultados da pirólise convencional das amostras CB, HB, CVRTJ, HVRTJ e 

CHVRTJ estão dispostos na Tabela 3.7, na qual é possível observar a presença de muitos 

compostos oxigenados de diferentes grupos orgânicos: aldeídos, cetonas, fenóis, furanos e 

éteres, característicos da decomposição de materiais lignocelulósicos, conforme descrito na 

literatura (COLLARD et al., 2012; BRAGA et al., 2017).  
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Tabela 3.7 - Produtos da pirólise convencional das biomassas. 

TR* 

(min) 
Composto Grupo CB_Py CVRTJ_Py HB_Py HVRTJ_Py CHVRTJ_Py 

1,56-

4,11 
NI C1-C4 ∑=130 ∑=49,1 ∑=80,2 ∑=169,5 ∑=77,6 

4,70 2,5-Dimetil-furano (C6H8O) Furano 2,3 1,2 2,8 3,1 1,7 

5,30 1-Metil-1 H-pirrol (C5H7N) Nitrogenado 6,5 4,3 1,3 9,6 4,5  

5,60 Pirrol (C4H5N) Nitrogenado 3,4 1,7 1,3 7,1 1,6 

5,88 Tolueno (C7H8) Aromático 8,6 6,7 7,1 12,2 6,2 

6,34 Ciclopentanona (C5H8O) Cetona 2,6 1,8 1,4 2,4 1,7 

7,25 3-Furaldeíldo (C5H4O2) Aldeíldo 21,6 5,8 18,5 24,8 10,2 

8,11 p-Xileno (C8H10) Aromático 4,3 4,0 3,1 4,1 2,8 

8,89 2-metil-ciclopenten-1-ona (C6H8O) Cetona 7,8 2,8 4,2 7,3 5,0 

8,90 2-Etil-5-metilfurano (C7H10O) Furano 8,8 2,8 6,7 9,0 5,0 

10,39 Fenol (C6H6O) Fenol 8,4 2,7 6,2 10,1 4,5  

11,78 2,3-Dimetil-ciclopenten-1-ona (C7H10O) Cetona 5,0 1,7 2,6 5,0 2,6  

11,98 o-metil-fenol (C7H8O) Fenol 4,1 1,6 3,5 5,7 2,3 

12,38 p-metil-fenol (C7H8O) Fenol 5,3 2,0 4,6 7,5 2,4  

12,83 o-metóxi-fenol (C7H8O2) Éter/Fenol 9,9 2,0 8,8 18,4 2,6 

13,10 4,4-Dimetil-ciclohexen-1-ona (C8H2O) Cetona 2,8 1,0 1,6 2,8 1,5 

13,89 2,3-Dimetilfenol (C8H10O) Fenol 2,4 0,5 2,0 3,5 1,2 

14,60 o-metóxi-m-metil-fenol (C8H10O2) Éter/Fenol 1,1 0,3 1,3 1,8 0,5 
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TR* - Tempo de retenção (min); NI* - Não identificados. 

Fonte: própria. 

  

14,86 p-Metóxi-m-metil-fenol (C8H10O2) Éter/Fenol 1,8 0,5 2,3 5,0 0,6 

15,64 3,4-dimetóxi-tolueno (C9H12O2) Éter/Aromático 1,2 0,4 1,2 2,0 NI 
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A degradação térmica das cadeias de celulose, primeiramente, promove a formação de 

glicose e, a partir disso, em um segundo estágio, o levoglucosano é formado após a eliminação de 

uma molécula de água, em seguida ocorre formação de moléculas menores de aldeídos, álcoois, 

cetonas, furanos entre outros (DERMIDAS, 2000). A hemicelulose é o componente menos estável 

da estrutura de biomassas lignocelulósicas, sendo formada basicamente por hexoses e pentoses 

que são facilmente decompostas pelo tratamento térmico via reações de descarbonilação e 

oligomeração, originando ácido fórmico, ácido acético, acetol e furaldeído (WANG; KIM; 

BROWN, 2014). Compostos aromáticos fenólicos são tipicamente formados a partir da estrutura 

macromolecular da lignina (WANG; KIM; BROWN, 2014). Na Figura 3.8 estão expostos os 

resultados para cada categoria de compostos orgânicos apresentados nas pirólises das biomassas.  
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Figura 3.8 - Principais produtos da pirólise convencional. 

Fonte: própria. 

 

Os compostos formados por um a quatro carbonos na cadeia (C1-C4) foram os que mais 

se destacaram (Fig. 3.8), especialmente nas amostras que apresentaram maiores teores de cinzas 

em sua composição (Fig. 3.5). Os metais presentes nas cinzas das biomassas lignocelulósicas 
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possuem efeitos catalíticos (BRAGA et al., 2017). A presença de metais como K, Mg e Ca 

promovem as reações de craqueamento secundário dos vapores pirolítico, convertendo os 

compostos pesados em produtos de menor peso molecular (PATWARDHAN et al., 2010). 

Os compostos fenólicos também apareceram numa proporção considerável para todas as 

biomassas, com destaque para as amostras de hastes (HB e HVRTJ), esta mesma tendência foi 

observada em relação ao alto teor de lignina (Tabela 3.3) e CaO nas cinzas (Figura 3.5). Case et 

al., (2015) verificou que a presença de CaO nas cinzas das biomassas promove a formação de 

compostos fenólicos, os quais também podem ser derivados da degradação térmica da lignina 

(CORDELLA et al., 2012). Estes resultados estão de acordo com Braga et al., (2017). Cetonas do 

tipo ciclopentanona também foram destaques neste estudo, Case et al., (2015), avaliaram que o 

cálcio presente na biomassa também favorece a formação e ciclopentenonas alquil-substituidas.  

Valores mais elevados de furanos foram observados nas amostras HB e HVRTJ, as quais 

também apresentaram maiores teores de celulose (Tabela 3.3). Furanos são produtos típicos da 

pirólise de celulose (CORDELLA et al., 2012). Em relação aos compostos nitrogenados, verifica-

se que a quantidade de compostos nitrogenados foram maiores nas amostras HVRTH e CHVRTJ, 

estando estes resultados de acordo com os valores de CHN/O (Tabela 3.4) 

A presença de compostos oxigenados nos produtos da pirólise dificulta a utilização do bio-

óleo como combustível, já que estes reduzem o poder calorífico do bio-óleo, além de serem 

instáveis e corrosivos, devido a presença de espécies altamente reativas, como aldeídos, ácidos e 

cetonas (JEON et al., 2013). No entanto, o mesmo é uma fonte considerável de diversos compostos 

químicos de grande interesse da indústria química. Além disso, esse bio-óleo pode passar por 

processos de melhoramento (upgrading) para viabilizar suas propriedades físico químicas como 

combustível.  

 

3.4 - Conclusão 

 

A caracterização energética realizada com os resíduos culturais (hastes e cascas) das 

espécies do tipo BRS Verde, Rubi, Jade, Topazio e BRS 286 branco indicou que os mesmos 

possuem um significativo potencial energético para ser utilizado como fonte alternativa de energia, 

uma vez que apresentavam características adequadas para aplicação em processos termoquímicos, 

tais como valores consideráveis de poder calorífico, carbono fixo e alto teor de voláteis que podem 

ser convertidos em bio-óleo.  

https://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0304389412006735?via%3Dihub#!
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O bio-óleo proveniente da pirólise dos resíduos culturais do algodão colorido origina um 

bio-óleo de composição majoritariamente oxigenada, que pode ser utilizado como carreador de 

energia em outros processos ou ser refinado para obtenção de bioprodutos como benzeno, tolueno, 

furanos, entre outros.  
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Aromáticos renováveis a partir da pirólise catalítica analítica (Pi-CG/EM) dos 

resíduos culturais do algodão colorido 

 

Resumo: O melhoramento da qualidade do bio-óleo é essencial para produção de biocombustíveis 

e compostos químicos para indústria. Catalisadores à base de zeólitas têm sido amplamente 

aplicados no processo de pirólise para desoxigenação dos produtos. Este estudo visa analisar os 

produtos de pirólise de diferentes resíduos culturais de algodão naturalmente colorido do tipo BRS 

- Sementes do Brasil (Verde, Rubi, Topázio e Jade), usando craqueamento térmico e catalisadores 

ZSM-5 e HZSM-5 a diferentes temperaturas, e avaliar a atividade destes catalisadores na formação 

de compostos aromáticos. A caracterização energética da biomassa foi avaliada por análise 

elementar e imediata, poder calorífico, teor de celulose, hemicelulose e lignina e densidade 

aparente. A análise de pirólise foi realizada a 500 ºC em um micro pirolisador 5200 HP-R da CDS 

Analytical, os vapores da pirólise foram transportados por N2 para um leito catalítico a 300 e 500 

°C, e os produtos foram separados e identificados num cromatografo a gás acoplado ao 

espectrômetro de massas (CG-EM). Utilizou-se o leito catalítico com e sem catalisador. Percebeu-

se que o aumento da temperatura do leito catalítico sem catalisador promoveu algumas reações de 

craqueamento. No entanto, o leito catalítico contendo catalisador, especialmente HZSM-5 a 

500°C, promoveu a formação de monoaromáticos como benzeno, tolueno, xileno e estireno, que 

são importantes precursores de biocombustíveis como querosene de aviação, aditivos de gasolina, 

polímeros e solventes. A principal influência sobre os rendimentos destes produtos aromáticos se 

deve à atividade catalítica da HZSM-5 e ao aumento da temperatura que favorece as reações de 

craqueamento. 

 

Palavras-chave: Decomposição termoquímica; Craqueamento; Aromáticos.  
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4.1 - Introdução 

 

O Brasil é um grande produtor de algodão branco (CONAB, 2018), no entanto, o cultivo 

do algodoeiro de fibra colorida vem se destacando nos últimos anos, como é o caso das cultivares 

Verde, Rubi, Topázio e Jade, todas do tipo BRS (Brasil Sementes), pois foram desenvolvidas pela 

EMBRAPA algodão, e vem sendo produzidos de forma consistente no Nordeste brasileiro. Porém, 

a produção agrícola de algodão gera uma quantidade significativa de resíduos agrícolas, 

aproximadamente 2,9 vezes maior do que a produção de fibras (JENKINS e SUMNER, 1986). 

Esses resíduos poderiam ser utilizados para geração de energia, mas seu principal destino é o aterro 

direto no solo.  

O aproveitamento dos resíduos culturais do algodão naturalmente colorido torna-se 

interessante para geração de energia distribuída ou produtos químicos, tendo em vista que 

diferentes cultivares estão sendo desenvolvidos e que as partes (hastes e cascas) destas cultivares 

possuem potenciais energéticos semelhantes conforme estudos prévios. Uma forma de 

aproveitamento deste material pode ser através do processo de pirólise, especialmente a pirólise 

catalítica.  

A pirólise rápida catalítica, especialmente em um leito catalítico isolado (ex situ), tem 

sido usada com sucesso para desoxigenar o bio-óleo e melhorar suas propriedades energéticas, 

além de aumentar o rendimento de compostos aromáticos, tais como benzeno, tolueno e xileno 

(BTX) (JAE et al., 2011; MIHALCIK et al., 2011; RAHMAN, LIU e CAI, 2018). Nesse sentido, 

a utilização de zeólitas do tipo ZSM-5 e HZSM-5 no processo de pirólise rápida catalítica vem se 

consolidando, com destaque para a HZSM-5 que tem apresentado boa eficiência na produção de 

hidrocarbonetos desoxigenados (SANDAMELLI et al., 2009).  

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a produção de compostos aromáticos no 

processo da pirólise dos resíduos culturais de algodão colorido, através da utilização dos 

catalisadores ZSM-5 e HZSM-5 em diferentes temperaturas, os quais possuem elevada acidez, 

característica indispensável para promover as reações de desoxigenação dos produtos de pirólise.  
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4.2 – Metodologia 

 

  4.2.1– Biomassa 

 

A coleta dos restos culturais (hastes e cascas) de diferentes cultivares do algodão 

naturalmente colorido (BRS Verde, BRS Rubi, BRS Topázio e BRS Jade), desenvolvidos pela 

EMBRAPA algodão (Campina Grande – PB), é descrita no item 3.2 deste trabalho. 

A amostra CHVRTJ é formada pela mistura entre hastes (H) e cascas (C) das diferentes 

cultivares de algodão naturalmente colorido (Verde (V), Rubi (R), Topázio (T) e Jade (J)) nas 

mesmas proporções, após serem secas ao sol, moídas num moinho de facas e peneiradas para 

obtenção de partículas com tamanho variando entre 0,104 e 0,074 mm.  

 

  4.2.2 – Caracterização da biomassa 

 

A caracterização energética da biomassa ocorreu conforme descrito no subitem 3.2.1. 

deste trabalho.  

 

4.2.3 – Catalisadores 

 

Utilizou-se catalizadores do tipo zeólitas (ZSM-5 e HZSM-5), os quais são importantes 

promotores das reações de desoxigenação de produtos de pirólise. A ZSM-5 utilizada foi obtida 

da P.Q. Corporation. A razão Si/Al deste catalisador foi igual a 18, o qual foi submetido ao 

processo de troca iônica para obtenção do catalisador HZSM-5, com acidez mais elevada que seu 

precursor.  

Para a síntese da HZSM-5, 5 g da ZSM-5 foi transferida para um balão de fundo chato de 

250 mL, onde foi adicionado 250 mL de uma solução 1 M de NH4Cl. A suspensão formada foi 

mantida sob agitação a 80°C em uma chapa magnética, sob sistema de refluxo por 2 h, para 

minimizar a perda de volume da solução. Após esse período, o material foi filtrado a vácuo e 

lavado com água destilada para retirar da solução os íons Cl- e NH4
+ remanescentes após a troca 

iônica. Por fim, o sólido obtido foi seco em estufa a 100°C e pulverizado em um gral de porcelana 

até a formação de um pó fino e homogêneo.  

Os catalizadores ZSM-5 e HZSM-5 tiveram suas fases cristalinas confirmadas e 

identificadas através de difração de raios X, utilizando o equipamento Shimadzu XRD. Os dados 
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foram coletados na faixa de 2 Theta de 3 a 90°, a partir dos quais realizou-se os respectivos 

refinamentos. As bandas características das ligações principais entre Al e Si foram identificadas 

através da espectroscopia na região do infravermelho (FT-IR), utilizando o equipamento 

Shimadzu, modelo IR Prestige-21. A composição química foi determinada por fluorescência de 

raios X (FRX), utilizando um equipamento Shimadzu EDX- 820. 

 

4.2.4 – Pirólise analítica Pi-CG/EM 

 

A pirólise convencional analítica da biomassa CHVRTJ ocorreu conforme descrito no 

subitem 3.2.2. Na pirólise catalítica, os vapores da pirólise de CHVRTJ foram direcionados para 

um leito catalítico aquecido a 300 e a 500 °C, contendo 15 mg do catalisador, e em seguida foram 

direcionados para o trap de Tenax e posteriormente analisados por CG/EM seguindo as mesmas 

condições citadas em 3.2.2. Além da pirólise catalítica, foram realizados análises de craqueamento 

térmico dos produtos da pirólise, onde os vapores da pirólise da CHVRTJ foram direcionados para 

o leito catalítico, contendo apenas lã de vidro, aquecido a 300 e a 500 °C. Os espectros dos picos 

cromatográficos foram identificados através da biblioteca comercial NIST, sendo considerados 

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

espectro. 

 

4.3 - Resultados 

 

4.3.1 - Caracterização da biomassa 

 

A biomassa CHVRTJ apresentou alta quantidade de material volátil, umidade moderada, 

moderado teor de carbono fixo e lignina (Figura 4.1); características que a torna adequada para a 

produção de bio-óleo através do processo de pirólise. O poder calorífico encontrado foi semelhante 

a outras biomassas lignocelulósicas, como capim elefante (15,61 MJ kg-1), madeira de pinheiro 

(16,91 MJ kg-1), e casca de arroz (15,49 MJ kg-1) (BRAGA et al., 2017; YILDIZ et al., 2015; LOY 

et al., 2018). 



Capítulo 4: Aromáticos renováveis a partir da pirólise catalítica analítica (Pi-CG/EM) dos restos culturais do 

algodão colorido        62 

Janduir Egito da Silva, Janeiro/2019  Tese de doutorado 

 

Figura 4.1 - Características da biomassa resíduos culturais do algodão colorido (CHVRTJ). 

Fonte: própria. 

 

O teor de cinzas moderado (8,2 %), corresponde aos minerais absorvidos durante o 

crescimento da biomassa que formam a parte inorgânica da biomassa após a queima. A 

composição química da cinza de CHVRTH foi 53,4% K (Potássio), 32,5% Ca (Cálcio), 5,6 % S 

(Enxofre), 2,6 % Fe, 1,6 % Mg (Magnésio), 1,6 % Si (Silício) e vestígios de outros elementos 

como P (Fósforo). 

 

4.3.2 - Caracterização dos catalisadores 

 

As estruturas cristalinas características das zeolítas ZSM-5 e HZSM-5 foram confirmadas 

através dos resultados de difração de raios X (Figura 4.2), conforme fichas cristalográficas: 01-

079-1638 e 01-080-0922, respectivamente (arquivos JCPDS), onde as principais linhas de difração 

localizadas nas posições 2θ = 7,8; 8,7; 23,05; 23,85, e 24,3 ° são característica da estrutura destas 

zeólitas.  
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Figura 4.2 - Difratogramas de raios X das zeólitas ZSM-5 e HZSM-5. 

Fonte: própria. 

 

A estrutura cristalina do tipo ortorrômbico com o grupo espacial Pnma foi confirmada 

pelo método de Rietveld, onde os parâmetros de rede apresentados na Tabela 4.1 são característicos 

de materiais zeólitos. Sendo observado um leve aumento nas dimensões da célula unitária para o 

zeólito submetido ao tratamento de troca iônica (HZSM-5), e nenhuma fase secundária foi 

identificada.  
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Tabela 4.1 - Dados de refinamento Rietveld para os catalisadores. 

Dados do refinamento Rietveld 
Catalisadores 

ZSM-5 HZSM-5 

Grupo espacial Pnma Pnma 

 λ (Å), Cu-kα 1,5409 1,5409 

Temperature de coleta de dados T (˚C) 25 25 

a (Å)a 20,0605 20,1447 

b (Å)a 19,8193 19,9357 

c (Å)a 13,3404 13,4110 

V (Å3)b 5303,9 5385,8 

GoFc 1,97 1,88 

Rw (%) 18,35 17,12 

CIF usedd 66648 68734 

 
a parâmetro de rede. bvolume da célula. cqualidade do ajuste t. dcrystallograph information file 

Fonte: própria. 
 

As composições químicas das amostras de ZSM-5 e HZSM-5 estão indicadas na Tabela 

4.2. Estes dados evidenciam que a razão Si/Al da zeólita HZSM-5 é basicamente igual à ZSM-5 

(gel de síntese). 

 

Tabela 4. 2 - Metais presentes nos catalisadores utilizados. 

 

Componente 

Catalisadores 

ZSM-5 HZSM-5 

Composição (%) Composição (%) 

SiO2 84,50 84,57 

Al2O3 15,18 15,12 

Fe2O3 0,17 0,13 

SO3 0,075 0,081 

TiO2 0,050 0,052 

Fonte: própria. 

 

Na Figura 4.3 estão representados os espectros de absorção da região do infravermelho 

das zeólitas ZSM-5 e HZSM-5. 
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Figura 4.3 - Espectros de absorção da região do infravermelho das zeólitas ZSM-5 e HZSM-5. 

Fonte: própria. 

 

Nestes espectros observa-se uma banda larga de aproximadamente em 3452 cm-1 que 

representa a deformação axial de O-H do grupo SiOH, comumente observada entre 3700 e 3200 

cm-1 (SILVERSTEIN, 2007). Em 1639 cm-1, verifica-se a banda de deformação referente a 

molécula de água externa a estrutura da zeólita. Em 1225 e 1029 cm-1 ocorre os estiramentos 

assimétricos internos e externos, respectivamente, representando os grupos siloxanos Si-O-Si. Os 

grupos siloxanos Si-O-Si também são representados pela banda de estiramento simétrico em 799 

cm-1 (SANTOS, 2004).  As bandas de absorção em 552 e 445 cm-1 representam a vibração de anéis 

duplos de cinco membros da estrutura porosa tridimensional de ambas zeólitas ZSM-5 e HZSM-5 

(HAN et al., 2007).  

 

4.3.3 - Pirólise de CHVRTJ 

 

Os resultados da pirólise convencional da amostra CHVRTJ, sem a utilização de 

catalisador estão dispostos na Tabela 4.3, na qual é possível observar a presença de muitos 

compostos oxigenados de diferentes grupos orgânicos: aldeídos, cetonas, fenóis, furanos, éteres e 

compostos oxigenados leves contendo entre 1 e 4 carbonos (C1-C4), característicos da 



Capítulo 4: Aromáticos renováveis a partir da pirólise catalítica analítica (Pi-CG/EM) dos restos culturais do 

algodão colorido        66 

Janduir Egito da Silva, Janeiro/2019  Tese de doutorado 

decomposição de materiais lignocelulósicos, conforme descrito na literatura (COLLARD et al., 

2012; BRAGA et al., 2017).  

 

Tabela 4. 3 - Distribuição dos principais produtos de pirólise convencional 

*TR - Tempo de retenção (min); *NI - Não identificados 

Fonte: própria. 

 

Os compostos formados por 1 a 4 carbonos na cadeia (C1-C4) se destacaram (Tab. 4.3), 

que podem estar associados ao teor de cinzas desta biomassa (Fig. 4.1), visto que os metais 

presentes nas cinzas das biomassas lignocelulósicas possuem efeitos catalíticos de craqueamento 

dos produtos primários da pirólise (BRAGA et al., 2017).  

*TR 

(Min) 
Composto Grupo Área/mg (105) 

1,56-

4,11 
*NI C1-C4 ∑=77,6 

4,70 2,5-Dimetil-furano (C6H8O) Furano 1,7 

5,30 1-Metil-1 H-pirrol (C5H7N) Nitrogenado 4,5  

5,60 Pirrol (C4H5N) Nitrogenado 1,6 

5,88 Tolueno (C7H8) Aromático 6,2 

6,34 Ciclopentanona (C5H8O) Cetona 1,7 

7,25 3-Furaldeíldo (C5H4O2) Aldeíldo 10,2 

8,11 p-Xileno (C8H10) Aromático 2,8 

8,89 2-metil-ciclopenten-1-ona (C6H8O) Cetona 5,0 

8,90 2-Etil-5-metilfurano (C7H10O) Furano 5,0 

10,39 Fenol (C6H6O) Fenol 4,5  

11,78 2,3-Dimetil-ciclopenten-1-ona (C7H10O) Cetona 2,6  

11,98 o-Metil-fenol (C7H8O) Fenol 2,3 

12,38 p-Metil-fenol (C7H8O) Fenol 2,4  

12,83 o-Metóxi-fenol (C7H8O2) Éter/Fenol 2,6 

13,10 4,4-Dimetil-ciclohexen-1-ona (C8H2O) Cetona 1,5 

13,89 2,3-Dimetilfenol (C8H10O) Fenol 1,2 

14,60 o-Metóxi-m-metilfenol (C8H10O2) Éter/Fenol 0,5 

14,86 o-Metóxi-m-metilfenol (C8H10O2) Éter/Fenol 0,6 

15,64 3,4-Dimetóxi-tolueno (C9H12O2) Éter/Aromático NI 
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A quantidade de fenóis também foi considerável, os quais derivam em parte da 

degradação térmica da lignina (CORDELLA et al., 2012). Estes resultados estão de acordo com 

Braga et al. (2017). A presença de cetonas, especialmente do tipo ciclopentanona também foram 

destaques neste estudo, e sua presença está associada à composição da biomassa, conforme Case 

et al. (2015).  

Os principais compostos resultantes da pirólise com o melhoramento térmico ex situ 

(upgrading), ou seja, craqueamento dos produtos da pirólise convencional sem catalisador, estão 

descritos na Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 - Distribuição dos principais produtos de pirólise com melhoramento térmico em 300 e 500°C 

*TR 

(min) 
Composto Grupo 

Área/mg (105) 

Py300 

Área/mg (105) 

Py500 

1,55-

3,96 
*NI C1-C5 ∑=306,1 ∑=187,1 

4,69 2,5-Dimetil-furano (C6H8O) Furano 7,4 3,1 

5,86 Pirrol (C4H5N) Nitrogenado 26,5 2,5 

5,90 Tolueno (C7H8) Aromático NI 10,7 

7,27 Furaldeído (C5H4O2) Aldeído 26,2 24,5 

7,95 Etilbenzeno (C8H10) Aromático 11,3 2,9 

8,12 p-Xileno (C8H10) Aromático 6,4 6,5 

8,32 Fenol (C6H6O) Fenol NI 4,4 

8,595 Estireno (C8H8)  Aromático NI 2,0 

8,69 o-Xileno (C8H10) Aromático NI 1,0 

8,90 
2- Metil-ciclopenten-1-

ona(C6H8O) 
Cetona 8,2 9,4 

10,42 Fenol (C6H6O) Fenol 12,3 20,6 

10,95 Benzofurano (C8H6O) Furano NI 3,5 

12,00 o-Metil-fenol (C7H8O) Fenol 6,0 6,1 

12,40 m-Metil-fenol (C7H8O) Fenol 11,7 10,3 

12,84 Mequinol (C7H8O2) Fenol 25,6 NI 

16,47 p-Etil-m-metóxi-fenol (C9H12O2) Éter/Fenol 6,3 NI 

17,72 3,4-Dimetóxi-fenol (C8H10O3) Éter/Fenol 18,4 NI 

19,4 
o-Metóxi-p-(1-propenil)-fenol 

(C10H12O2) 
Éter/Fenol 16,0 NI 

https://www-sciencedirect-com.ez18.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0304389412006735?via%3Dihub#!
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TR* - Tempo de retenção (min); NI* - Não identificados. 

Fonte: própria. 

 

Também é possível observar (Tab. 4.4) que a quantidade de compostos aromáticos foram 

maiores a 500ºC e, que houve uma redução acentuada nos nitrogenados e fenólicos nesta 

temperatura. As ligações C-O requerem menos energia que as ligações C=C para serem rompidas, 

desta forma, espera-se que em determinada temperatura as ligações C-O das moléculas de fenóis 

sofram cisão, dando origem a aromáticos e grupos (-OH). No processo de pirólise catalítica, o 

aumento da temperatura do leito catalítico (catálise ex situ) promove a formação de compostos 

aromáticos, principalmente quando são utilizados catalisadores do tipo zeólitos (BRAGA, et al., 

2017).    

 Com relação às cetonas e furanos é possível inferir que houve uma redução destes a 

300ºC em comparação com a pirólise convencional, no entanto, mesmo com o aumento da 

temperatura (melhoramento térmico a 500 °C), ainda é evidente a presença destes compostos nos 

produtos da pirólise. Resultados avaliando apenas o efeito do craqueamento térmico nos produtos 

da pirólise de biomassas lignocelulósicas não foram encontrados na literatura.  

 

4.3.4 - Pirólise catalítica da biomassa  

 

Os principais produtos da pirólise catalítica estão descritos na Tabela 4.5, na qual é 

possível observar que os resultados variaram em função da temperatura e do tipo de catalisador 

utilizado. Em ordem crescente ZSM-5 e HZSM-5 promoveram a formação de compostos 

aromáticos de forma predominante.  

Ainda de acordo com a Tabela 4.5 é possível afirmar que ambos os catalisadores 

promoveram a formação de benzeno, especialmente em 500ºC, cuja quantidade foi muito mais 

expressiva nesta temperatura, com destaque para a HZSM-5. Semelhantemente ocorreu em relação 

ao tolueno, composto mais predominante nos resultados das pirólises catalíticas estudadas, cujas 

concentrações foram maiores com o leito catalítico a 500ºC, principalmente para HZSM-5. 

Catalisadores do tipo ZSM-5 favorecem significativamente a formação de benzeno, 

alquilbenzenos e poliaromáticos, através da reação de aromatização, visto que esses tipos de 

catalisadores tendem a ter propriedades físico-químicas desejáveis como forte acidez de Brønsted, 

alta tolerância à água, e alta estabilidade térmica, condições necessárias para a produção de 

hidrocarbonetos aromáticos (ENGTRAKUL et al., 2016). 
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Tabela 4.5 - Principais produtos da pirólise catalítica com ZSM-5 e HZSM-5 em diferentes temperaturas. 

*TR 

(min) 
Composto Grupo 

ZSM-5_Py300 

Área/mg (105) 

HZSM -5_Py300 

Área/mg (105) 

ZSM-5_Py500 

Área/mg (105) 

HZSM-5-Py_500 

Área/mg (105) 

1,51-

310 
*NI C1-C4 ∑=2,2 ∑=2,6 ∑=24,7 ∑=7,6 

3,96 Benzeno Aromático 1,6 1,8 5,7 27,0 

5,87 Tolueno Aromático 7,4 5,2 18,7 91,0 

7,93 Etilbenzeno Aromático 1,1 1,1 4,2 6,5 

8,10 1,3-Dimetilbenzeno Aromático 5,8 9,0 24,2 59,0 

8,64 p-Xileno Aromático 1,9 2,3 6,7 10,6 

9,98 Propril-benzeno Aromático 0,2 NI 0,6 NI 

10,15 2-Etil-2-metil-benzeno Aromático 2,5 3,1 11,6 3,3 

10,42 Fenol Fenol NI NI 1,1 NI 

10,85 1,2,3-Trimetil-benzeno Aromático 2,4 4,8 2,1 9,5 

10,94 Benzofurano Furano 0,2 0,1 1,6 1,5 

11,78 2,3-Dimetil-ciclopenten-1-ona Cetona 1,0 1,0 2,1 4,0 

12,0 o-Metil-fenol Fenol 0,5 NI 1,0 3,1 

12,4 p-Metil-fenol Fenol NI NI 1,0 NI 

12,73 2-Butenil-benzeno Aromático 1,4 1,0 4,2 NI 

13,91 2-Metil-1-propenil-benzeno Aromático 1,0 NI 2,6 1,6 

14,74 2,3-Dihydro-2,2-dimetil-1H-indano Aromático 0,4 0,4 1,9 NI 
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14,85 Naftaleno Aromático 0,5 0,6 2,0 10,2 

16,9 1-Metil-naftaleno Aromático 0,5 0,5 2,5 9,2 

*TR - Tempo de retenção (min); *NI - Não identificados. 

Fonte: própria. 
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Ainda de acordo com Engtrakul et al., 2016, os sítios ácidos das zeólitas de 

aluminossilicato tendem a ser razoavelmente uniformes em força e localizado em estruturas de 

poros bem definidas, resultando em desempenho e estabilidade em relação aos catalisadores de 

ácidos amorfos. ZSM-5 e HZSM-5 foram desfavoráveis a formação de cetonas, conforme 

esperado, tendo em vista que tais catalisadores promovem rações de desoxigenação. A distribuição 

dos produtos das pirólises analisadas estão representados na Figura 4.5.  
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Figura 4.4 - Produtos da pirólise catalítica e térmica por classe. 

Fonte: Própria. 

 

De acordo com a Figura 4.5, a 300 °C o somatório dos produtos condensáveis oriundos 

da pirólise catalítica com ZSM-5 e HZSM-5 foi muito inferior que a 500 °C, isso ocorreu devido 

a formação de gases (CO e CO2), os quais não foram identificados na cromatografia gasosa. Desta 

forma, o leito catalítico a 300 °C não é uma condição ideal para a obtenção de um bom rendimento 

de bio-óleo. Percebe-se também que a 500 °C ambos os catalisadores, com destaque para a HZSM-

5, promoveram formação de muitos compostos condensáveis, principalmente monoaromáticos do 

tipo BTX (benzeno, tolueno e xileno), além de compostos poliaromáticos, como naftaleno. HZSM-

5 é mais ácida que a ZSM-5 e, portanto, promove a formação de compostos aromáticos, a partir 
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do craqueamento de moléculas de maiores massas moleculares. Estudos semelhantes foram 

relatados na literatura (BRAGA et al., 2017; ZHANG et al., 2014; VICHAPHUND et al., 2014; 

CHENG et al., 2012; SHAFAGHAT et al., 2018, entre outros). 

Em relação ao upgrading térmico, pode ser observado (Fig. 4.5) que o rendimento dos 

produtos, em ambas temperaturas (300 e 500 °C), foi maior que o upgrading catalítico, destacando-

se a temperatura do leito a 300 ºC, cuja produção de monoaromáticas, oxigenados e nitrogenados 

foi maior. Na temperatura de 500 ºC observa-se que houve craqueamento e uma leve aromatização, 

bem como uma redução acentuada no rendimento dos produtos do bio-óleo, ocasionada pela 

formação de gases como CO, CH4 e CO2. Desta forma, pode se afirmar que apenas o melhoramento 

térmico (ex situ) dos produtos de pirólise nestas temperaturas não é suficiente para desoxigenar o 

bio-oleo ou formar aromáticos satisfatoriamente. 

Um possível mecanismo para expressar a degradação de compostos orgânicos (ácidos, 

álcoois, ésteres, cetonas, furanos e fenóis) derivados da pirólise convencional de restos culturais 

de algodão naturalmente colorido, e formação de aromáticos a parir do melhoramento upgrading 

com ZSM-5 e HZSM-5 (catálise ex situ) pode ser observado na Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.5 - Aromatização dos produtos de pirólise derivados da biomassa. 

Fonte: Adaptado de Mullen e Boateng (2010). 
 

 

Os vapores condensáveis formados por ácidos, álcoois, cetonas, furanos, ésteres e fenóis 

ao entrar em contato com o leito catalítico (ZSM-5 e HZSM-5) em diferentes temperaturas são 

craqueados e passam por reações de desoxigenação, dando origem a olefinas (C1 a C6), as quais 

se aromatizam para formar benzenos e outros compostos aromáticos.  
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4.4 - Conclusão 

 

A biomassa lignocelulósica CHVRTJ é uma fonte renovável promissora para produção 

de aromáticos renováveis através da pirólise rápida, pois apresenta características energéticas 

adequadas para conversão termoquímica.  

O efeito da temperatura, melhoramento térmico (ex situ) realizado na biomassa não foi 

eficiente para desoxigenar os produtos condensáveis, no entanto, aumentou levemente a 

quantidade de aromáticos.  

A produção de aromáticos renováveis é consequência do craqueamente térmico e 

catalítico, uma vez que, os produtos da pirólise são convertidos em aromáticos apenas com efeito 

da temperatura do leito catalítico, mas essa produção é potencializada na presença do catalisador 

ácido. 
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RESUMO: O cultivo de algodoeiro gera milhões de toneladas de resíduos lignocelulósicos no Brasil que poderia ser 

aplicados na geração de energia, mas o principal destino dessa matéria-prima é a incorporação no solo. O objetivo 

deste trabalho foi realizar a caracterização energética e avaliação de briquetes produzidos a partir de diferentes 

resíduos agrícolas de algodão naturalmente colorido. As cultivares do tipo Sementes do Brasil (BRS) Jade e BRS 

Topazio foram estudadas, com algodão branco (BRS 286) como padrão para fins de comparação. Duas partes 

diferentes de cada espécie foram analisadas, o haste e casca de algodão que foram submetidos à análise de densidade 

aparente, análise imediata, poder calorífico, celulose, hemicelulose, teor de proteína, teor de gorduras, lignina, análise 

termogravimétrica e resistência mecânica de briquetes. Os resultados da caracterização energética indicaram maior 

potencial energético das espécies coloridas estudadas do que o algodão branco, especialmente seu conteúdo volátil, 

carbono fixo e poder calorífico. A resistência mecânica dos briquetes foi maior nos ensaios realizados com aqueles 

compostos por uma mistura de haste e concha. Por fim, conclui-se que os resíduos das cultivares de algodão colorido, 

Jade e Topázio, podem formar briquetes com boas características mecânicas e físico-químicas, principalmente os 

formados pela mistura de haste e casca. 

 

Palavras chaves: Resíduos culturais de algodão; Algodão naturalmente colorido; Caracterização energética; 

Densificação de biomassa; Briquetes; resistência mecânica. 
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5.1 - Introdução 

 

Vários resíduos agroindustriais são avaliados em função do seu potencial energético, uma 

vez que possuem valor agregado de energia e são produzidos em grandes quantidades 

(NIKHILESH, 2018; SHONE e JOTHI, 2016). No entanto, esses materiais geralmente são 

descartados no meio ambiente sem uma utilização apropriada. Em particular, o desperdício de 

algodão deve ser destacado: após a colheita da pluma, o resíduo é enterrado no solo para evitar 

pragas, contudo, essa prática gera uma alta demanda de energia e degrada a estrutura do solo 

(COATES, 2000). Esta prática causa impactos ao solo devido ao uso de trilhos de trator que podem 

causar erosão e ao longo do tempo, já que pode compactar uma camada na superfície do solo que 

tende a inviabilizar o cultivo de algodão (BIANCHINI, 2004). 

Atualmente, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão, sua produção para a 

safra 2017/18 é estimada na ordem de 2,0 mil t de pluma (CONAB, 2018). Esse volume é 29,4% 

superior ao produzido na safra anterior, que foi de 1.529,5 mil t (CONAB, 2018), e a estimativa é 

de aumento nas próximas safras. Também está incluído neste balanço as espécies de algodão 

colorido desenvolvidas pela EMBRAPA Algodão, que são produzidas em menor quantidade que 

o algodão branco convencional. Mesmo assim, sua produção é crescente e consistente, uma vez 

que eles não usam corantes, esses produtos têm uma grande relevância para a indústria têxtil. Isso 

significa uma redução significativa no consumo de água, energia e produtos químicos tóxicos 

usados para fabricar têxteis com fibras de boa qualidade. Portanto, fibras de algodão naturalmente 

coloridas são ecologicamente corretas, econômicas e benéficas para a saúde humana, comparadas 

às fibras brancas convencionais e devido a essas vantagens, as fibras naturalmente coloridas têm 

sido favorecidas e cada vez mais utilizadas na produção têxtil (ZHU et al., 2006). No entanto, o 

aumento na produção de fibras de algodão, promove a geração de resíduos agrícolas. 

A produção de resíduos de culturas de algodão branco é 2,9 vezes maior do que a 

produção de fibras (JENKINS e SUMNER, 1986). Para o algodão colorido, a quantidade de 

resíduos produzidos é menor do que o algodão branco, sendo estimado que estas espécies 

produzem aproximadamente 2 vezes mais resíduos que as fibras. 

Os resíduos da cultura do algodão possuem baixa densidade, portanto, seu uso direto na 

geração de energia torna-se impraticável. No entanto, é importante avaliar o potencial energético 

desses resíduos agrícolas, uma vez que grandes volumes são produzidos. Uma maneira de 

possibilitar a utilização de biomassas de baixa densidade é o processo de densificação, produzindo 

pellets ou briquetes que criam um combustível homogêneo com alta densidade energética 
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(MORENO et al., 2016). Quando os resíduos agrícolas lignocelulósicos são submetidos a 

determinadas condições de pressão e temperatura na produção de briquetes, eles podem contribuir 

significativamente na geração de energia (OLIVEIRA et al., 2017). Alguns estudos relatam o 

potencial energético do algodão branco no processo de combustão (JI LU et al., 2008; MADHU 

et al., 2016; ALLYL et al., 2015), porém nenhum estudo sobre algodão colorido foi observado na 

literatura. 

Portanto, este estudo objetiva a caracterização energética e avaliação de briquetes 

produzidos com cultivares de algodão naturalmente coloridos e algodão branco colhidas no 

Nordeste do Brasil para geração de energia distribuída. 

 

5.2 - Materiais e Métodos 

 

5.2.1 - Preparação das Biomassas 

 

A biomassa foi coletada no segundo semestre de 2017, no campo Experimental da 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado da Paraíba (EMEPA), localizada em Lagoa Seca 

(07 ° 10 '15 "S .35 ° 51' 13" W. Gr., elevação de 634 m), Campina Grande, Paraíba. As cultivares 

estudadas foram do tipo BRS de cor natural (Brasil Sementes), denominadas Jade e Topázio, e 

uma amostra de Algodão Branco convencional, denominada BRS 286 Branco como padrão para 

fins de comparação. Duas partes diferentes de cada cultivar, haste e casca (Fig. 1), e a mistura na 

proporção de 1: 1 entre elas foram analisadas. Eles foram secos em uma estufa com circulação de 

ar a 100 ° C, em seguida, moagem em um moinho Willey, usando uma malha com 5 mm. Nove 

amostras contendo 0,5 kg de cada biomassa foram preparadas e receberam as seguintes 

nomenclaturas: B_ST, B_SH, B_1:1, T_ST, T_SH, T_1: 1, J_ST, J_SH, J_1: 1. Da esquerda para 

a direita, a primeira letra refere-se às suas espécies, a segunda e terceira letra estão associadas a 

diferentes partes (ST-hastes e SH-cascas) do algodoeiro e, finalmente, os números indicam as 

proporções utilizadas, conforme descrição na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5. 1: Descrição das amostras. 

Amostras 

Características 

Cultivares 
Composição (%) 

Hastes Cascas 

B_ST BRS Branco 286 100 *NC 
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B_SH BRS Branco 286 NC 100 

B_1:1 BRS Branco 286 50 50 

T_ST BRS Topazio 100 NC 

T_SH BRS Topazio NC 100 

T_1:1 BRS Topazio 50 50 

J_ST BRS Jade 100 NC 

J_SH BRS Jade NC 100 

J_1:1 BRS Jade 50 50 

*NC - Não Contém. 

Fonte: própria. 

 

5.2.2 - Caracterização das Biomassas 

 

As amostras de biomassa a seco tiveram seu teor de umidade fixado em 8% pela adição 

controlada de umidade, utilizando um spray contendo água destilada, em seguida, armazenadas 

por 24 h em um saco plástico selado para melhor homogeneização da umidade. As amostras foram 

caracterizadas de acordo com o subitem 3.2.1 para determinação de cinzas e matéria volátil, 

respectivamente, considerando teor de umidade de 8% e carbono fixo calculado pela diferença, 

Carbono fixo = 100 - 8% - cinza% - volátil %. A densidade aparente foi determinada pela ASTM 

E873-82 e o poder calorífico foi determinado pela bomba calorimétrica, utilizando uma bomba 

calorimétrica de Parr e 10 cm de fio fusível de níquel-cromo com um valor calórico de 2,3 cal / 

cm, de acordo com ASTM E711-87. O teor de celulose, hemicelulose e lignina foi determinado 

conforme subitem 3.2. A porcentagem de proteínas foi determinada através do método AOAC 

990.03, usando um analisador elementar de nitrogênio / proteína, modelo Flash 2000 da Thermo 

Scientific. A quantificação do teor de gordura foi realizada de acordo com o método Goldfish, 

utilizando hexano (solvente) para extrair a fração apolar da biomassa. A remoção do solvente foi 

realizada por evaporação, com posterior avaliação gravimétrica da massa dos compostos apolares 

extraídos. As análises termogravimétricas foram realizadas em N2 e ar, utilizando 10 mg de 

biomassa, em cadinhos de alumina de 70 µl, aquecidos a 10 ºC/min desde a temperatura ambiente 

até 900 ºC, utilizando balança termogravimétrica TG209F1 Libra da NETZSCH. 
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5.2.3 - Produção dos Briquetes 

 

Testes preliminares, com umidade da biomassa variando entre 0, 8, 10 e 12%, 

confirmaram que 8% é o teor de umidade mais adequado para a produção de briquetes sem fissuras. 

Os briquetes foram produzidos em uma briquetadeira hidráulica de O & C da Brasil-Automation 

Hydraulics, utilizando um molde cilíndrico de 45 mm de diâmetro e 280 mm de comprimento, 

submetidos a uma pressão de 150 Bar a 120 ° C, por 5 min. Para cada amostra foram produzidos 

6 briquetes pesando 30 g cada. A Figura 5.1 mostra a biomassa da haste e da casca do algodão, a 

biomassa moída com tamanho de partícula <5 mm e briquete produzido. 

 

 

Figura 5. 1 - Caule e casca de algodão, biomassa moída e briquete produzido. 

Fonte: Própria. 

 

A densidade aparente dos briquetes foi determinada experimentalmente, medindo sua 

massa e dividindo-a pelo seu volume calculado com base no comprimento e diâmetro. A 

resistência à compressão de cada briquete foi determinada de acordo com a norma NBR 7215-

ABNT (1996) e a NBR 5739-ABNT (1994), utilizando uma máquina de teste padrão AG-I 100 

KN, SHIMADZU. A carga de compressão foi aplicada longitudinalmente sobre cada briquete, a 

fim de ter a força máxima suportada por ele no ponto de ruptura. Três briquetes de cada amostra 

foram testados, usando uma velocidade de teste de 0,3 mm / min. 
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5.3 - Resultados e Discussão 

 

O teor de umidade das biomassas foi controlado a 8%. A umidade é um fator de grande 

importância para a fabricação de briquetes, uma vez que atua como um agente de ligação entre as 

partículas, exercendo as forças de Van der Waals entre elas (MORENO et al., 2016). Quando o 

teor de umidade é alto, os briquetes têm menos durabilidade porque são mais suscetíveis à abrasão. 

Resíduos com alto teor de umidade podem ter uma fraca ignição e reduzir a qualidade da 

combustão (MORENO et al., 2016; HELLWIG, 1985). Os resultados da análise composicional 

das biomassas estudadas estão apresentados na Tabela 5.2. 

 
Tabela 5. 2 - Composição química das amostras de biomassa pura. 

 

Caracterização 

Amostras de biomassas 

B_ST T_ST J_ST B_SH T_SH J_SH 

Cinzas (%) 4,0 ± 

0,05 

5,7 ± 

0,04 

5,0 ± 

0,08 

12,0 ± 

0,07 

10,0 ± 

0,08 

11,4 ± 

0,07 

Voláteis (%) 74,8 ± 

0,03 

74,1 ± 

0,02 

75,5 ± 

0,20 

70,0 ± 

0,50 

70,8 ± 

0,03 

71,0 ± 

0,08 

Carbono fixo 

(%) 

13,2 ± 

0,07 

12,2 ± 

0,03 

11,5 ± 

0,50 

10,0 ± 

0,04 

11,2 ± 

0,06 

9,6 ± 

0,30 

Celulose (%) 34,2 ± 

0,04 

33,8 ± 

0,09 

34,5 ± 

0,04 

36,5 ± 

0,06 

37,2 ± 

0,09 

38,0 ± 

0,50 

Hemicelulose 

(%) 

26,7 ± 

0,05 

25,1 ± 

0,06 

29,8 ± 

0,09 

24,3 ± 

0,03 

23,1 ± 

0,03 

23,0 ± 

0,04 

Lignina (%) 16,5 ± 

0,06 

16,3 ± 

0,08 

14,5 ± 

0,06 

14,2 ± 

0,06 

13,0 ± 

0,20 

12,5 ± 

0,09 

Proteínas (%) 5,2 ± 

0,07 

3,0 ± 

0,04 

5,50 ± 

0,06 

5,0 ± 

0,08 

2,5 ± 

0,04 

2,2 ± 

0,09 

Gorduras (%) 0,75 ± 

0,02 

1,33 ± 

0,05 

0,54 ± 

0,03 

0,40 ± 

0,1 

0,38 ± 

0,4 

0,37 ± 

0,02 

Fonte: Própria. 

 

De acordo com a Tabela 5.2, as amostras de hastes apresentaram resultados semelhantes 

de voláteis, cinzas e teor de carbono fixo. O mesmo foi observado entre as amostras de casca de 

algodão. No entanto, percebe-se que as hastes apresentam menor teor de cinzas, maior teor de 

voláteis e carbono fixo. Altos níveis de carbono volátil e carbono fixo promovem o Poder 
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Calorífico, uma vez que consistem em energia química armazenada na biomassa (MCKENDRY, 

2002). 

As amostras de hastes e cascas apresentaram composição típica de biomassa (Tabela 5.2), 

com resultados entre 34 a 38% de celulose, 23 a 30% de hemicelulose e 12 a 16% de lignina. 

Resultados semelhantes a outras biomassas lignocelulósicas, como palha de aveia e palha de trigo 

(ADAPA et al., 2009). É possível inferir que os valores de hemicelulose e lignina são maiores nas 

amostras de pedúnculos. Em relação ao teor de celulose, observou-se que é levemente maior nas 

amostras de casca, porém não houve diferença significativa entre as partes. 

A determinação do teor de proteína e gorduras é importante devido a sua influência como 

aglutinante natural no processo de briquetagem, pois na presença de calor e pressão mecânica pode 

criar conexões entre as partículas da biomassa, aumentando a resistência à compressão do briquete 

(MORENO, 2016). De acordo com os resultados da Tabela 5.2, o teor de proteína das hastes e 

cascas das biomassas situou-se entre 2,2 - 5,5% e foi observado o maior teor de proteína para o 

caule das espécies coloridas. O teor de gordura (Tabela 5.2) das biomassas variou de 0,37 a 1,33%, 

sendo a presença mais predominante associada às hastes de algodão. 

Os resultados da Análise Termogravimétrica (TGA) das amostras são apresentados na 

Figura 5.2, com três eventos significativos de perda de massa, tanto na atmosfera de N2 quanto de 

ar. No primeiro caso (atmosfera de N2), o primeiro evento ocorre entre 35 e 150 ºC, há uma perda 

de massa entre 4,5 e 12% associada à umidade. 
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Figura 5. 2 - Curvas termogravimétricas (TG / DTG) de amostras de algodão branco e colorido 

Fonte: Própria.  

 

O segundo evento é característico da decomposição da hemicelulose e celulose, sendo 

responsável pela maior parte do conteúdo volátil. As amostras B_ST, T_ST e T_SH apresentaram 

as maiores perdas de massa, ∆= m = 59,5%, ∆= m = 54,5% e ∆ m = 54%, respectivamente, sendo 

a menor perda de massa neste evento observada para a amostra B_SH, ∆ m = 48,1%. O último 

evento ocorreu em uma ampla faixa de temperatura, entre 100 ° C e 900 ° C, indicando a 

degradação da lignina, porém torna-se mais evidente em determinadas faixas de temperatura, 

especialmente próximo a 400 ºC. Essencialmente, é possível observar que os comportamentos 

térmicos das espécies coloridas são semelhantes aos do branco. Resultados semelhantes a outras 

biomassas lignocelulósicas, como folhas e caules de bananeira (MAIA et al., 2017) e folhas de 

copa de abacaxi (BRAGA et al., 2015). 
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Os valores associados à decomposição térmica da celulose, hemicelulose e lignina 

(segundo e terceiro evento), como mostrado na Figura 5.2, estão de acordo com os resultados 

desses constituintes presentes na Tabela 5.1. Os teores de volátil, cinza e carbono fixo, dispostos 

na Tabela 5.1 também corroboram com esses resultados. Segundo Yang et al.  (2007), os diferentes 

comportamentos térmicos observados em cada amostra podem ser atribuídos à estrutura e à 

natureza química da celulose, hemicelulose e lignina. Segundo este autor, a decomposição térmica 

da hemicelulose e celulose ocorre de 220 a 315 ° C e 315 a 400 ° C, respectivamente. 

As curvas de combustão, atmosfera de ar, (Fig. 5.2) mostram três eventos distintos de 

perda de massa. O primeiro evento referente à perda de umidade é semelhante às curvas da TG na 

atmosfera de N2. O segundo, entre 160 e 350 ° C, está associado à decomposição da estrutura 

lignocelulósica da biomassa. O terceiro evento é relacionado à combustão do carvão, ocorre entre 

405-485 °C, com uma perda de massa variando de 12,0 a 14,8% para as amostras de hastes e entre 

360-480 ºC, juntamente com uma perda de massa entre 27,0 e 29,6% para as amostras de cascas. 

A maior perda de massa para as cascas pode ser explicada pelo seu teor de cinzas que varia de 10 

a 12% em comparação ao teor de cinzas das amostras das hastes, que varia seu conteúdo de 4,0 a 

5,7%. 

Os resultados de densidade e poder calorífico do pó de biomassa e densidade do briquete 

são apresentados na Tabela 5.3. É possível observar que as amostras de Jade e Topázio possuem 

valores caloríficos superiores quando comparadas ao algodão branco. O poder calorífico da 

biomassa é uma indicação da energia química presente nela, que é convertida em energia térmica. 

É a propriedade mais importante de um combustível, pois determina seu valor energético (Erol et 

al., 2010). 

 
Tabela 5. 3 - Densidade aparente, densidade e poder calorífico das amostras puras e misturas. 

Biomassas Densidade 

aparente (g/cm3) 

Densidade dos 

Briquetes (g/cm3) 

Poder Calorífico 

(MJ/kg) 

B_ST 0,32 ± 0,03 1,12 ± 0,4 16,7 ± 0,03 

T_ST 0,38 ± 0,06 1,20 ± 0,7 19,0 ± 0,07 

J_ST 0,31 ± 0,07 1,12 ± 0,3 17,2 ± 0,06 

B_SH 0,38 ± 0,06 1,14 ± 0,3 16,5 ± 0,05 

T_SH 0,39 ± 0,05 1,28 ± 0,6 17,0 ± 0,05 

J_SH 0,40 ± 0,06 1,27 ± 0,6 17,0 ± 0,04 

B_1:1 0,35 ± 0,05 1,22 ± 0,2 16,6 ± 0,05 

T_1:1 0,38 ± 0,04 1,27 ± 0,2 18,0 ± 0,05 
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J_1:1 0,34 ± 0,04 1,22 ± 0,4 17,1 ± 0,07 

Fonte: Própria. 

 

De acordo com a Tabela 5.3, a densidade de briquetes aumentou em relação à densidade 

aparente para a biomassa em pó. Segundo Moreno (2016), a densificação reduz os custos de 

transporte, manuseio e armazenamento. Observa-se também que as densidades de briquetes foram 

influenciadas pelo conteúdo mineral inorgânico de biomassas, apresentando os maiores valores 

para aqueles com alto teor de cinzas e, consequentemente, estas apresentaram os menores valores 

de poder calorífico. Essa tendência também é confirmada em misturas de hastes e cascas. O teor 

de cinzas não possui propriedades inflamáveis e pode atuar reduzindo o potencial energético da 

biomassa (AVELAR et al., 2016). 

Os resultados da densidade dos briquetes estão de acordo com as especificações técnicas 

exigidas pela norma europeia para biocombustíveis sólidos em forma de briquete (CEN / TS 14961 

2005). A densidade de briquetes é um parâmetro muito importante para determinar variáveis 

relacionadas ao transporte de certa quantidade de energia (GOMES, 1997). Também deve ser 

considerada a resistência à compressão para controle de qualidade deste produto. Os resultados da 

resistência à compressão da Figura 5.3 não mostram diferença significativa entre as partes das 

espécies de algodão Jade e branco. No entanto, um aumento considerável de 20 e 23% na 

resistência à compressão dessas misturas, respectivamente, foi observado. 

 

 

Figura 5. 3 - Resistência à compressão dos briquetes produzidos. 

Fonte: Própria. 
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O briquete mais adequado para fins comerciais deve ter a combinação ideal entre 

resistência mecânica e Poder Calorífico (OLIVEIRA et al., 2017). A resistência mecânica está 

relacionada com as forças de adesão entre as partículas de biomassa (PIETSCH, 2002). Neste 

estudo observou-se que os briquetes produzidos com mistura 1:1 (hastes e casca) que apresentaram 

o maior teor de proteína (B_1: 1> J_1: 1> T_1: 1) apresentaram os maiores valores de resistência 

à compressão. A estabilidade a choques mecânicos é um importante fator de viabilidade para o 

transporte e comercialização de briquetes (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

5.4 - Conclusão 

 

 A caracterização energética realizada com os resíduos das culturas Jade, Topazio e BRS 

286 branco indicou que eles possuem um significativo potencial energético para ser utilizado como 

fonte alternativa de energia, uma vez que apresentavam valores consideráveis de Poder Calorífico, 

carbono fixo e teor volátil. Os valores relacionados à densidade e resistências mecânicas dos 

briquetes foram maiores para as biomassas da mistura. Estes resultados confirmam que o aumento 

da resistência à compressão é atribuído às características composicionais de cada parte usada na 

produção do briquete e uma correlação positiva foi encontrada entre os conteúdos de proteína e 

gorduras com a resistência mecânica. O uso de resíduos de culturas de algodão misturados para a 

produção de briquetes, além de melhorar as características do produto, pode promover vantagens 

econômicas reduzindo o custo de separação. 
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6. Conclusão geral 

 

A caracterização energética das diferentes partes dos resíduos culturais (hastes e cascas) 

das espécies do tipo BRS Verde, Rubi, Jade, Topazio e BRS 286 branco indicou um significativo 

potencial energético dos mesmos, o que indica que estes podem ser utilizados como fonte 

alternativa de energia, com considerável valor de poder calorífico, carbono fixo e teor de material 

volátil. Também foram observados baixos valores de umidade e cinzas. Os teores de celulose, 

hemicelulose e lignina encontrados para estas biomassas foram muito semelhantes aos encontrados 

na literatura para biomassa lignocelulósica, sendo estes respaldados também pelos resultados da 

análise termogravimétrica. 

Os produtos da pirólise convencional das bimassas estudadas foram semelhantes entre si, 

sendo majoritariamente compostos oxigenados como: aldeídos, cetonas, furanos, fenóis, e ésteres.  

O efeito da temperatura, melhoramento térmico (ex situ) realizado na biomassa não foi 

eficiente para desoxigenar os produtos condensáveis da pirólise, no entanto, aumentou levemente 

a quantidade de aromáticos.  

O craqueamento catalítico dos produtos primários da pirólise promoveram de forma 

acentuada a formação de compostos aromáticos importantes para indústria química, com destaque 

para o benzeno, tolueno e xileno. 

Em relação aos briquetes, todas as amostras apresentaram uma considerável densidade 

energética e resistência mecânica, indicando que a briquetagem dos resíduos agrícolas oriundos 

da cultura do algodoeiro colorido é uma fonte potencial de geração de energia distribuída, podendo 

gerar emprego e renda, além de reduzir os possíveis impactos ambientais causados com a pratica 

de reintrodução destes resíduos no solo.  
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