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RESUMO

O aumento crescente da demanda energética mundial, associado a fatores como instabilidade
da oferta de combustíveis fósseis em um contexto de redução de impactos ambientais, tem
motivado o mundo a buscar por fontes energéticas limpas e renováveis. A biomassa
apresenta-se como um recurso viável e de grande relevância. O Brasil é um dos principais
produtores de lenha do mundo. Grande parte desta produção é destinada a indústria
siderúrgica verde na produção de carvão vegetal. No entanto, apenas aproximadamente 25%
de toda a energia contida na madeira é transformada em carvão, sendo os outros 75%
(efluentes gasosos condensáveis e não-condensáveis) liberados na atmosfera gerando poluição
e desperdício de energia. A tecnologia de carbonização por micro-ondas tem sido reconhecida
como uma técnica capaz de prover melhor qualidade de produtos, com gasto energético mais
eficiente e principalmente com redução no tempo de carbonização. Neste trabalho
carbonizou-se Eucalyptus citriodora, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus urograndis nas
quantidades de 5, 10 e 15 kg utilizando a tecnologia micro-ondas em um forno de bancada.
Analisou-se o perfil de temperatura das carbonizações para melhor entendimento do processo.
Os produtos foram pesados e o rendimento determinado. O produto líquido proveniente da
carbonização teve suas características fisico-químicas averiguadas. Caracterizou-se também
uma amostra de bio-óleo proveniente da carbonização de madeira em um forno micro-ondas
industrial. A análise do perfil de temperatura da carbonização demonstrou alta
reprodutividade do processo. Verificou-se que ao se carbonizar uma maior massa de madeira
há aumento da velocidade de carbonização com redução da energia por unidade de massa
processada. Comparando a temperatura no interior do forno e no interior da madeira,
observou-se uma diferença de temperatura de até 106,9 °C. A temperatura na madeira foi
aproximadamente 1,5 vezes maior que a temperatura no forno. O bio-óleo coletado a partir do
forno de bancada apresentou-se como uma microemulsão, com alto conteúdo de água,
caracterizando-se como um ácido pirolenhoso. A fração mais orgânica do produto líquido
apresentou melhores propriedades corroborando com a literatura. O bio-óleo proveniente do
forno industrial apresentou-se mais homogêneo e com propriedades superiores.

Palavras-chave: Carbonização, Micro-ondas, Carvão vegetal, Bio-óleo, Alcatrão, Biomassa
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ABSTRACT

The increasing in global energy demand, associated with factors such as fossil fuels suply
instability in a context of reducing environmental impacts, has motivated the world to search
for clean and renewable energy sources. Biomass presents itself as a viable and highly
relevant resource. Brazil is a leading producer of wood in the world. Much of this production
goes to the green steel industry from the charcoal production. However, only approximately
25% of the energy contained in wood is transformed into charcoal, the others 75%
(condensable and noncondensable gaseous) are released into the atmosphere causing pollution
and waste of energy. The microwave carbonization technology has been recognized as a
technique to provide better quality products, more efficient energy expenditure and mainly
with reduced carbonization time. In this work Eucalyptus citriodora, Eucalyptus urophylla
and Eucalyptus urograndis were carbonized in amounts of 5, 10 and 15kg using microwave
technology in a benchtop oven. The carbonization temperature profile were analized for a
better understanding of the process. The products were weighed and the yield determined.
The liquid product from the carbonization had its physico-chemical characteristics
investigated. It was also analized a bio-oil sample from the carbonization of wood in an
industrial microwave oven. The carbonization temperature profile analysis showed high
process reproducibility. It was found that the charring greater wood mass, there is increased
carbonization speed with reduced energy per unit mass processed. Comparing the temperature
inside the oven and inside the wood, it was observed a temperature differenc up to 106.9 ° C.
The temperature in the wood was approximately 1.5 times greater than the temperature in the
furnace. The bio-oil collected from the bench oven presented itself as a microemulsion with
high water content. The more organic fraction of the liquid product showed better properties
corroborating with the literature. The bio-oil from the industrial oven presented more
homogenous and with superior properties. It demonstrated capacity to generate 2,2 MWh of
energy from approximately 1000 tons of wood carbonized per month.

Keywords: Carbonization, Microwave, Charcoal, Bio-oil, Tar, Biomass, Renewable energy.
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1

INTRODUÇÃO

O aumento crescente da demanda energética mundial, associado a fatores como instabilidade
da oferta de combustíveis fósseis e, um contexto de redução de impactos socioeconômicos e
principalmente ambientais, traz como desafio a busca por auto- suficiência em geração de
energia aliada à diversificação da matriz energética.
Sendo a biomassa uma fonte energética renovável e limpa, esta se apresenta como um recurso
inteligente e viável. A sua utilização como fonte alternativa de energia tem sido
mundialmente reconhecida e é de grande relevância principalmente em países em
desenvolvimento com economia agrícola e florestal, como mencionado por Kirubakaran et al.
(2009).
Em relação ao Brasil, a utilização desta fonte energética torna-se ainda mais favorável já que
a maior parte do território encontra-se em regiões tropicais e chuvosas. De acordo com a
Resenha Energética Brasileira 2015, a oferta de energia proveniente de biomassa representou
27,6% da matriz energética do país em 2014.
Dados do Balanço Energético Nacional 2015 demonstraram um aumento de 2,9% do
consumo final de eletricidade no país. E pelo terceiro ano consecutivo houve um decréscimo
de 5,6% da oferta de energia hidráulica, recuando a participação de renováveis na matriz
elétrica de 79,3% em 2013 para 65,2% em 2014. Como consequência, observou-se o aumento
de geração térmica, principalmente movidas a combustíveis fósseis como carvão mineral e
gás natural.
Em termos energéticos, a lenha representa uma importante aliada. Em 2014, segundo dados
do Balanço Energético Nacional 2015, esta correspondeu a 29,3% da biomassa utilizada na
produção de energia significando 8,1% da matriz. Segundo o Anuário Estatístico da
Agroenergia 2014, o Brasil é um dos principais produtores de lenha do mundo. O país
apresentou em 2012 uma produção de 83,02 milhões de toneladas de lenha, sendo a maior
parte representada por eucaliptos, com o intuito de se obter como destino final o carvão
vegetal.

1

O Brasil, por apresentar uma relevante indústria siderúrgica verde, é o maior produtor de
carvão vegetal do mundo, representando 14% de toda a produção mundial. O Anuário
Estatístico da Agroenergia 2014 afirma que, no ano de 2012, aproximadamente 35% de toda a
produção de lenha do país foi transformada em carvão vegetal.
O Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF afirma que o país é detentor de
conhecimento e tecnologias no cultivo de eucaliptos que o torna capaz de atingir uma
produtividade de até 60m3/ha, em rotações de sete anos. No entanto, apesar da capacidade de
produzir lenha, infelizmente, o rendimento desta em carvão é de apenas 25%, sendo os outros
75% efluentes gasosos, condensáveis e não condensáveis, na maioria das vezes liberados na
atmosfera gerando poluição e desperdício de boa parte da energia contida na biomassa.
Neste aspecto, o desenvolvimento de tecnologias para processamento da biomassa capazes de
melhor aproveitar a capacidade energética deste insumo é de grande importância. A
tecnologia de carbonização por micro-ondas é recente, mas alguns estudos já a apontam como
uma importante técnica a ser considerada uma vez que é possível, obter melhor qualidade de
produtos, com gasto energético mais eficiente e principalmente com redução no tempo de
carbonização.
Um dos produtos com grande potencial é o bio-óleo (efluente condensável). Este produto
líquido é constituído por uma mistura complexa de compostos químicos, apresentando mais
de 300 compostos distintos, sendo a maioria compostos oxigenados. O óleo proveniente da
pirólise da biomassa possui características pouco atraentes para o uso como combustível,
quando comparado com os combustíveis fósseis, como elevado teor de água, acidez,
viscosidade e corrosividade. Apesar de todas estas características e mesmo apresentando um
poder calorífico inferior, o bio-óleo é um recurso energético que representa 30% ou mais da
biomassa e apresenta potencial para muitas aplicações entre elas a produção de energia
elétrica.
Diante do exposto este trabalho tem como intenção: 1- Apresentar e discutir algumas
características da carbonização por micro-ondas em um forno de bancada, apresentar o
rendimento dos produtos e as características do carvão vegetal e bio-óleo produzido; 2Apresentar características do óleo, proveniente de um forno micro-ondas industrial e avaliar o
potencial energético deste recurso na produção de energia elétrica.
2

2

OBJETIVOS

2.1

Geral

Estudar o bio-óleo da pirólise por micro-ondas proveniente de dois fornos e analisar o
potencial deste para a produção de energia elétrica.
2.2

Específicos


Apresentar e discutir algumas características da carbonização por micro-ondas em um
forno de bancada, bem como o rendimento dos produtos;



Analisar as propriedades físicas e químicas do carvão vegetal proveniente da pirólise
da madeira por micro-ondas em um forno de bancada;



Apresentar as características do bio-óleo, proveniente de um forno micro-ondas de
bancada e industrial;



Analisar o potencial do bio-óleo industrial para geração de energia elétrica.

3

3

REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo, por meio de algumas contribuições científicas, será apresentado informações
relevantes sobre biomassa e madeira; o processo de pirólise e a utilização da tecnologia de
micro-ondas; os produtos da carbonização e sua utilização como fonte de energia.
3.1

Biomassa

De acordo com o Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO), a palavra
Biomassa foi primeiramente mencionada por Eugene Adam como um material gerado a partir
de seres vivos. Por conseguinte, considera-se biomassa qualquer material orgânico de origem
vegetal ou animal.
A grande maioria dos autores descreve biomassa a partir do ponto de vista energético. MesaPérez (2004) afirma que o termo surgiu por volta de 1975, relacionando materiais naturais
com potencial de aplicação como combustível. Portanto, a biomassa pode ser traduzida como
um recurso natural, no qual, por meio de processos bioquímicos ou térmicos envolvendo
oxidação, redução e hidrólise, pode ser convertida em energia: mecânica, térmica ou elétrica.
De fato, a biomassa é, na verdade, energia química, onde o dióxido de carbono é convertido
em compostos orgânicos por meio de energia solar e armazenado em plantas como hidratos de
carbono através do processo fotossintético. Uma vez que a fotossíntese é um processo natural
e contínuo, a biomassa é uma fonte de energia renovável que pode ser chamada de bioenergia.
A figura 3.1(A) representa o processo de fotossíntese e a figura 3.1(B) representa o ciclo
energético da Biomassa.
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(B)

(A)

Figura 3.1: (A) Representação esquemática do processo fotossintético
(http://flores.culturamix.com/informacoes/o-que-e-fotossintese); (B) Representação esquemática do ciclo
energético da Biomassa (http://www.qsustentavel.com/2012/07/biomassa-importante-fonte-de-energia.html)

A biomassa está presente no desenvolvimento da humanidade desde a descoberta do fogo. No
entanto, esta se tornou cada vez menos utilizada como fonte de energia, quando, com maior
potencial, os combustíveis fósseis passaram a ser amplamente utilizados.
Devido ao uso intenso dos combustíveis não-renováveis, deparando-se com a limitação de
obtenção deste recurso e os efeitos adversos sobre o ambiente global, a biomassa apresentase, especialmente, no século 21, como um recurso energético substancial.
A biomassa já representa 14% do consumo mundial de energia. É a quarta fonte de energia
primária, seguindo o carvão, petróleo e gás natural, como afirmado por Yin (2012). A sua
utilização como fonte de energia alternativa tem sido mundialmente reconhecida e é de
notável relevância.
Em relação ao Brasil, como destacado pelo Ministério do Meio Ambiente, a utilização desta
fonte de energia torna-se ainda mais favorável uma vez que o país apresenta um amplo
território circunscrito em condições propícias a uma larga produção de biomassa como:
intensa radiação solar, diversidade climática, possibilidade de crescer múltiplas culturas ao
longo do ano, bem como, o desenvolvimento científico e tecnológico relacionado às práticas
agrícolas. O país já tem uma produção significativa de biomassa para fins energéticos, de
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acordo com a Resenha Energética Brasileira 2015, 27,6% da oferta de energia interna do país
foi proveniente de biomassa, em 2014.
3.2

Madeira

Uma importante fonte de bioenergia é a madeira. Esta caracteriza-se como um material
biológico cuja unidade estrutural básica é a célula vegetal. Para Britez & Nogueira (2006),
uma vez que este compósito natural de microestrutura complexa é produto do
desenvolvimento de uma planta, suas características, físicas, químicas e anatômicas variam de
acordo com as diferentes espécies e as condições do meio em que estão inseridas.
A madeira é uma matéria-prima de elevado valor agregado. Sua cadeia produtiva apresenta-se
como uma atividade econômica complexa e de produtos diversificados, variando desde o
setor energético ao setor de bens de consumo e construção civil.
Em termos energéticos, a lenha tem um papel histórico no desenvolvimento da humanidade,
principalmente até a revolução industrial. Inicialmente, conforme reportado por Brito (2007),
esta fonte foi utilizada principalmente para a preparação de alimentos. Atualmente, de acordo
com a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a necessidade de
madeira para o preparo de alimentos ainda está presente na vida de mais de dois bilhões de
pessoas, especialmente onde esta é internamente disponível e acessível.
Com o desenvolvimento de processos para a geração de energia térmica, mecânica e elétrica,
a biomassa passou a ser utilizado como combustível. E, de acordo com a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), mais da metade de toda a madeira extraída
mundialmente tem este destino.
É preciso enfatizar que a madeira tem um valor ambiental considerável. A emissão de CO2
para a atmosfera pela sua queima é compensada pela fixação desse gás através da fotossíntese
no plantio de uma nova biomassa tornando o processo auto-sustentável. Em outras palavras, o
uso da madeira como fonte de energia é apresentada como um recurso renovável, produtivo e
ambientalmente saudável, bem como, socialmente interessante – por gerar empregos. Além
disso, seu uso no Brasil está relacionado com a redução da dependência energética externa e
uma maior segurança para suprir a demanda, conforme relatado por Brito (2007).

6

3.2.1 Composição Química da Madeira
A madeira como biomassa vegetal é a conversão, por meio da fotossíntese, do dióxido de
carbono e água em hidratos de carbono que são armazenados sob a forma de polímeros. A
madeira é uma biomassa lignocelulósica composta por uma complexa mistura de celulose,
hemicelulose e lignina, além de outros componentes presentes na parede celular como
pequenas quantidades de extrativos e minerais.
Assim como em todo material de origem orgânica, a madeira é composta essencialmente
pelos seguintes elementos químicos: carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O) e de
nitrogênio (N) em quantidades menores. Além desses, também apresenta pequenas
quantidades de minerais: cálcio (Ca), potássio (K), magnésio (Mg) e outros. Esses elementos
correspondem à composição química elementar da madeira. Para Klock et al. (2005), não
existe grande variação na composição química de diferentes espécies de madeira, sendo que o
carbono representa de 49 a 50%, hidrogênio 6%, oxigênio 44 a 45% e nitrogênio 0,1 a 1%.
De acordo com Protásio et al. (2011) , em relação ao uso da biomassa vegetal como matériaprima energética, é de grande relevância conhecer a composição química elementar do
material uma vez que existe uma correlação entre a composição e o poder calorífico do
material e uma relação entre a composição e a distribuição dos produtos de sua pirólise.
Jahirul et al. (2012) demonstram que o poder calorífico superior (PCS) da biomassa e dos
produtos de sua combustão pode ser calculado a partir da quantidade de carbono, hidrogênio,
oxigênio, nitrogênio e de cinzas de acordo com a seguinte expressão. Os elementos são
expressos em porcentagem de massa.

𝑷𝑪𝑺 (

𝒌𝑱
) = 𝟑𝟓𝟒, 𝟔𝟖 𝑪 + 𝟏𝟑𝟕𝟔, 𝟐𝟗 𝑯 − 𝟏𝟓, 𝟗𝟐 𝑪𝑰𝑵𝒁𝑨𝑺 − 𝟏𝟐𝟒, 𝟔𝟗 (𝑶 + 𝑵) + 𝟕𝟏, 𝟐𝟔
𝑲𝒈
(3.1)
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Apesar de não apresentar significativas variações em constituintes elementares, a
complexidade e heterogeneidade da madeira ocorrem na distribuição dos elementos químicos
na constituição das macromoléculas e dos elementos acidentais segundo Santana (2009).
De acordo com Klock et al. (2005), as principais substâncias macromoleculares: celulose,
hemicelulose e lignina, por serem formadoras da parede celular vegetal estão presentes em
todas as madeiras, mas que variam em porcentagem: 40-47, 25-32, 18-30 respectivamente.
Outros autores relatam variações ainda maiores.
A madeira também é composta por elementos minoritários de baixo peso molecular:
extrativos e substâncias minerais. No entanto, estes variam em tipo e quantidade de acordo
com as diferentes espécies de madeira, conforme Klock et al. (2005).
A figura 3.2 apresenta um resumo da constituição da madeira.

BIOMASSA

Substâncias de baixo
peso molecular

Matéria
Orgânica

Matéria
Inorgânica

Extrativos

Cinzas

Substâncias Macromoleculares

Polissacarídeos

Celulose

Lignina

Polioses

Figura 3.2: Principais constituintes da madeira (adaptado de Mohan et al., 2006).

3.2.2 Celulose
A celulose, composto orgânico mais abundante na natureza, é o principal componente da
biomassa lignocelulósica e está presente principalmente na parede secundária das células
vegetais.
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Em 1838, Payen mostrou, por análise elementar, que os tecidos de plantas possuem um
componente majoritário constituído de carbono (44,4%), hidrogênio (6,2%) e oxigênio
(49,3%), equivalendo a uma fórmula empírica de C6H10O5. E estudos posteriores provaram
que a celulose é um polímero e que suas unidades repetitivas derivam da condensação da Dglucose, um monossacarídeo (C6H12O6), como relatado por Klock et al. (2005).
A celulose é um polímero de cadeia linear com comprimento tal que se torna, à temperatura
ambiente, insolúvel em solventes orgânicos, água, ácidos e álcalis diluídos. Este
polissacarídeo possui uma estrutura organizada e parcialmente cristalina e consiste
exclusivamente de unidades de β-D- anidroglucopiranose que se ligam entre si através dos
carbonos 1 e 4, como pode ser observado nas figuras 3.3.

Figura 3.3: Fórmula da celulose; (A) parte central da cadeia molecular, (B) grupos terminais redutores e não
redutores (Klock et al., 2005).

O polímero celulose possui um alto grau de ordenamento, a presença de um grande número de
hidrogênios ligantes promove uma forte interação entre as moléculas que associam-se por
meio de ligações químicas inter e intramoleculares formando microfibrilas com alternância
entre regiões cristalinas e amorfas. As microfibrilas, por sua vez, se associam em fibrilas e
estas em fibras. Esta organização resulta em uma estrutura cristalina que, além de impedir a
entrada de água e outros solventes, justificando a insolubilidade da celulose, também confere
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a este polímero alta resistência à tração. Adicionalmente, de acordo com Mohan et al. (2006),
tal estrutura cristalina confere a celulose uma maior resistência a degradação térmica quando
comparada com a hemicelulose. A figura 3.4 apresenta as interações moleculares a partir de
pontes de hidrogênio presentes na celulose:

Figura 3.4: Principais constituintes da madeira (Mohan et al., 2006).

Na figura 3.5 (A) e (B) observa-se a organização estrutural da cadeia polimérica de celulose
na formação de microfibrilas.

(B)

(A)

Figura 3.5: (A)Formação de microfibrilas e estrutura cristalina (Mesa-Pérez, 2004); (B) Interação das moléculas
de celulose na formação de microfibrilas (Klock et al., 2005).

De acordo com Mohan et. al. (2006), a degradação térmica das macromoléculas de celulose
ocorre no intervalo de temperatura de 240 a 350°C, sendo que na temperatura de 335°C há a
maior taxa de degradação e formação de anidrocelulose e levoglucosan. E, como descrito por
10

Mesa-Pérez (2004), o processo de degradação térmica se inicia com a ruptura das ligações
glicosídicas entre os resíduos de anidroglicose. O processo de despolimerização então
continua formando celobiose e enfim glicose. A formação de levoglucosan a partir da glicose
ocorre com a perda de uma molécula de água intramolecular. Este processo pode ser
observado esquematicamente nas figuras 3.6.

(A)

PONTOS DE RUPTURA DA CADEIA DE UNIDADES DE
ANIDROGLICOSE

(B)
CALOR

OLIGOSSACARÍDEOS
CALOR
ÁCIDO ACÉTICO
CELOBIOSE
ÁCIDO ACÉTICO

GLICOSE

Figura 3.6: Decomposição térmica da celulose e formação de levoglucosan (Mesa-Pérez, 2004).

3.2.3 Hemicelulose
A hemicelulose, também chamada de pentosanos, por ser constituída de pentose, é uma
mistura de polímeros polissacarídeos de baixa massa molecular. É o segundo componente de
maior abundância na madeira e está intimamente associada com a celulose.
Diferente da celulose, a hemicelulose pode ser formada pela condensação em variadas
proporções das seguintes unidades de açúcar: manose, glucose, arabinose, xilose, galactose,
ácido galactourônico, ácido glucourônico e ácido metilglucourônico, sendo que, como
ressaltado por Mesa-Pérez (2004), o monossacarídeo xilano é o constituinte mais frequente na
cadeia polimérica. Para Klock et al. (2005), cada um destes componentes poliméricos possui
propriedades peculiares, sendo que, o teor e a proporção dos mesmos varia de acordo com a
espécie e até mesmo dentro da mesma espécie, de espécime para espécime.
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A figura 3.7 (A) e (B) apresentam a estrutura das unidades poliméricas presentes na
hemicelulose e a associação entre as polioses com microfibrilas de celulose.

(B)
(A)

Figura 3.7: (A) Estrutura da hemicelulose (Mohan et al, 2006); (B) Ligações Polioses (Hemiceluloses) com
Celulose (microfibrilas) (Klock et al., 2005).

De acordo com Mohan et al. (2006) este componente pode representar de 25 a 35% da
composição da biomassa seca. A hemicelulose é um polímero amorfo e possui menor grau de
polimerização que a celulose, podendo ser mais facilmente atacadas por produtos químicos.
Apresenta configuração irregular e ramificada, portanto, absorve água facilmente. Sua cadeia
pode apresentar, aproximadamente, 150 monômeros enquanto que a de celulose, segundo o
mesmo autor, pode apresentar de 5000 a 10000.
Segundo Klock

et al. (2005) a presença de grandes quantidades de hemicelulose pode

resultar em uma diminuição das propriedades de resistência à tração, já que, o aumento de
hemicelulose no sistema faz com que o grau médio de polimerização deste diminua. Na tabela
3.1, Klock et al. (2005) apresenta algumas diferenças entre polímeros de celulose e polioses
(hemicelulose).
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Tabela 3.1: Diferenças entre celulose e polioses (adaptado de Klock et al., 2005).

CELULOSE

POLIOSES

Constituída por uma única unidade
monomérica glucosídica

Constituída por várias unidades
ligadas entre si, pentoses e hexoses

Grau de polimerização elevado
Forma fibras
Possui regiões cristalinas e
amorfas em sua estrutura
É lentamente atacada por ácidos
É insolúvel em álcali

Grau de polimerização baixo
Não forma fibras
Só possui regiões amorfas
Sofre ataque mais rápido por ácidos
É solúvel

Em relação a sua degradação térmica, Mohan et al. (2006) relata que este polímero se
decompõe entre 200 a 260°C formando, principalmente, maior quantidade de material volátil
quando comparado com os produtos de degradação da celulose.
Para Mesa-Pérez (2004), a hemicelulose quando degradada transforma-se em variados
produtos, sendo um destes o furfural: um aldeído heterocíclico capaz de reagir com o líquido
pirolítico formando polímeros viscosos, escuros e insolúveis em água.
3.2.4 Lignina
O terceiro componente, lignina, desempenha o papel de ligante para a aglomeração de
celulose e hemicelulose. O termo foi introduzido por Anselme Payen em 1838 e vem do
latim, lignum, que significa madeira. Nas plantas, é responsável pela resistência mecânica,
transporte de água, nutrientes e metabólitos, além de ter função protetora. E, de acordo com
Klock et al. (2005), por estar presente em tecidos vegetais especializados, a lignina só ocorre
em plantas vasculares.
Este polímero aromático é uma substância polifenólica, portanto, de natureza química muito
diferente dos outros dois polímeros. Compreende, segundo Klock et al. (2005), de 20 a 40%
do peso da madeira e, confere a esta, propriedades únicas de resistência e elasticidade.
A lignina é extremamente complexa e de difícil caracterização. Possui um sistema
heterogêneo e ramificado, de forma que não há unidade repetitiva definida, já que, o fenil13

propano, base estrutural da lignina, pode estar ligado, principalmente, a um variável número
de grupos hidroxílicos e metoxílicos, sendo este último, o grupo funcional mais característico
da lignina.
Em relação ao comportamento deste polímero, e seguindo os relatos de Klock et al. (2005), a
lignina é totalmente amorfa e ligada quimicamente as polioses. E, em relação a suas
propriedades físicas e químicas, estas diferem de acordo com a tecnologia utilizada para
isolamento e extração, já que, fatalmente, lignina é parcialmente degrada no processo.
Mohan et al. (2006) ressalta que estudos de decomposição térmica da lignina em um processo
pirolítico não necessariamente corresponderão ao comportamento desta quando na biomassa.
Mas a decomposição da lignina ocorre na faixa de temperatura de 280 a 500°C, com maior
taxa de decomposição de 350 a 450°C. O resultado desta decomposição é conhecido como
ácido pirolenhoso, composto por aproximadamente 20% de componentes aquosos (metanol,
ácido acético, acetona e água) e 15% de alcatrão, além de 10% de produtos gasosos (metano,
etano e monóxido de carbono). A figura 3.8 apresenta a estrutura da lignina.

Figura 3.8: Estrutura da lignina (Mohan et al., 2006).
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3.2.5 Extrativos
Segundo Klock et al. (2005), os extrativos são resultados de modificações sofridas pelos
carboidratos no processo fisiológico da planta e podem desempenhar diferentes funções.
Podem ser extraíveis em água, solventes orgânicos neutros, ou volatilizados a vapor. Possuem
propriedades abrasivas e são, frequentemente, responsáveis por determinadas características
da madeira, como cor, cheiro e resistência natural ao apodrecimento. A porcentagem e
composição de extrativos nas plantas não é uniforme, variando de acordo com fatores como
espécie, idade, região de procedência e outros. Em relação à madeira seca, esses podem
representar aproximadamente de 3 a 10% de seu peso.
Os extrativos apresentam uma grande diversidade de compostos, podendo então, exibirem
ampla variação de acordo com espécies ou gêneros. Desta forma, é possível caracterizar
determinadas madeiras a partir da natureza e quantidade de extrativos presentes em sua
composição.
3.2.6 Compostos Inorgânicos
A madeira também possui, em sua composição, uma certa porcentagem de constituintes
minerais. Estes são retirados do solo e são necessários para o crescimento das plantas. Os
principais constituintes minerais são potássio e cálcio, representando até 50% dos cátions nas
cinzas da madeira, de acordo com Klock et al. (2005). Além destes, também são encontrados
magnésio, manganês, sódio, fósforo e cloro. Em relação aos ânions, os mais comuns são os
carbonatos, fosfatos, silicatos e sulfatos. A tabela 3.2 apresenta a composição mineral típica
da biomassa vegetal.

Tabela 3.2: Composição mineral típica da biomassa vegetal. (Mohan et al., 2006).

Elemento
potássio, K
sódio, Na
fósforo, P
cálcio, Ca
magnásio, Mg

Matéria seca (%)
0.1
0.015
0.02
0.2
0.04
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É importante salientar, que a presença e a quantidade deste material na madeira dependem das
condições ambientais sob as quais a planta cresce.
3.3

Pirólise da Biomassa

De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030, a obtenção de energia através de biomassa
pode ocorrer a partir de processos bioquímicos, termoquímicos e físico-químicos. Atualmente
existem inúmeras tecnologias para esta conversão, resultando em uma diversidade de
produtos que podem ser sólidos, líquidos e gasosos, como ilustrado esquematicamente na
figura 3.9.

Figura 3.9: Rotas de conversão da biomassa e seus produtos (Plano Nacional de Energia 2030).
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Segundo Yin et al. (2010), dentre os processos termoquímicos, pirólise, gaseificação e
combustão direta são as três principais tecnologias utilizadas. De acordo com o conteúdo de
oxigênio do processo, a carbonização apresenta uma completa oxidação; na gaseificação há
uma oxidação parcial; e a pirólise apresenta-se como uma degradação na quase ausência de
oxigênio.
Nestes processos termoquímicos, os hidrocarbonetos presentes na madeira, principalmente a
celulose, a hemicelulose e a lignina, sofrem uma série de reações de decomposição térmica
gerando gases não-condensáveis e condensáveis como: água e compostos orgânicos, além da
produção de carvão. Este fato acontece, já que, a madeira, na presença de calor, passará por
transformações físico-químicas, de forma que, em temperaturas elevadas, ocorrerá, neste
material, despolimerização, combustão e carbonização, como mencionado por Figueroa &
Moraes (2009). A figura 3.10 ilustra, de maneira simplificada e esquemática, a decomposição
térmica da madeira.

MADEIRA
AMBIENTE QUE PERMITA O CONTROLE
DE O2 E TEMPERATURA

DECOMPOSIÇÃO
TÉRMICA

GASES:
CONDENSÁVEIS E
NÃO
CONDENSÁVEIS

CARVÃO
VEGETAL

Figura 3.10: Esquema ilustrativo da decomposição térmica da madeira (TRUGILHO, P. F).

Segundo Soares (2011), o processo de pirólise da biomassa consiste em sua decomposição
térmica em diversos produtos em decorrência da transferência de calor da atmosfera gasosa
17

circundante para a partícula combustível. Este é um processo de complexas reações químicas
onde ocorre além desta transferência de calor, transferência de massa.
Para Rocha et al. (2004), a pirólise caracteriza-se por uma conversão térmica na qual ocorre
rompimento de ligações carbono-carbono e construção de ligações carbono-oxigênio. Sendo
assim, este é um processo de oxi-redução em que parte da matéria-prima, biomassa, é
reduzida a carbono enquanto a outra parcela é oxidada e hidrolisada.
Canabarro et al. (2013) define pirólise como um tratamento térmico avançado capaz de
converter a matéria-prima em um gás de síntese em um ambiente de temperaturas mais baixas
e na ausência de oxigênio quando comparado com o processo de gaseificação.
A pirólise é um processo termoquímico complexo. As reações de degradação dos principais
componentes da biomassa podem ser separadas em primárias e secundárias. Sendo as
primárias aquelas relacionadas com a degradação dos principais constituintes da biomassa e
secundárias, as direcionadas a decomposição de produtos intermediários. A complexidade do
sistema se traduz justamente nas interações entre as heterogêneas frações produzidas neste
processo. Desta forma, fatores como, características da matéria-prima e condições
experimentais, precisam, necessariamente, serem considerados.
A figura 3.11 ilustra o processo de transformação de uma partícula combustível sólida em um
ambiente de altas temperaturas.
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Gas (g)
(CO, CO2, CH4)

Madeira (s)
Carvão vegetal (s)

Fase Primária: Reações
de decomposição
450 – 550°C
<1 s

Bio-óleo (l)

Carvão (s) + gas
(CO2) + bio-óleo (l)

Vapores da
madeira (g)
Gas (g)
(CO, CO2, CH4)
Fase Secundária:
craqueamento e condensação

400 – 500°C
>1 s

Re-polimerização
Atmosfera
semanas / meses

Figura 3.11: Esquema ilustrativo das etapas de pirólise da madeira (Jahirul et al., 2012).

Em relação à matéria-prima, o conteúdo de componentes macromoleculares lignocelulósicos
implicará de maneira significante no produto resultante da degradação pirolítica. Desta forma,
é imperativo conhecer algumas propriedades da biomassa, uma vez que, diferentes níveis de
interação podem ocorrer entre seus componentes e intermediários formados.
A figura 3.12 representa de maneira esquemática a relação entre a composição da biomassa e
os produtos obtidos a partir da degradação térmica de cada um dos seus principais
constituintes.
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Figura 3.12: : Esquema ilustrativo dos produtos da pirólise da madeira de acordo com os princiapis componentes
da biomassa: celulose, hemicelulose e lignina (Rocha et al., 2004).

Sabe-se que as condições experimentais afetam o curso das reações envolvidas no processo de
forma a influenciar, quantitativa e qualitativamente, de maneira considerável, os produtos do
processo. O processo de pirólise, então, pode ser classificado em diferentes tipos de acordo
com algumas variáveis de processo como: temperatura, taxa de aquecimento e tempo de
residência dos vapores no reator.
Neste sentido, a pirólise pode ser também chamada de pirólise lenta ou carbonização, pirólise
convencional, pirólise rápida e pirólise flash, como demonstrado por Mohan et al. (2006) na
tabela 3.3.
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Tabela 3.3: Processos de pirólise e seus parâmetros ( Mohan et al., 2006).

Pirólise
carbonização
convencional
rápida
ultra rápida

Tempo de
residência
dias
5-30 min
0.5-5s
< 1s

Taxa de
aquecimento
muito baixa
baixa
muito alta
alta

Temperatura
(°C)
400
600
650
<650

Produtos
carvão vegetal
óleo, gás, carvão
bio-óleo
bio-óleo

O primeiro processo de conversão térmica que pode ser observado na tabela é a carbonização,
um processo químico de combustão incompleta em que o objetivo principal é obter como
produto o carvão vegetal. Neste processo ocorre o fenômeno de concentração do carbono
mediante a eliminação de hidrogênio e oxigênio, obtendo-se assim, um produto final com
maior teor de carbono fixo. Este fenômeno já é conhecido por muitos anos e, mesmo sendo
este o mais antigo dos tratamentos térmicos de biomassa, pouco evoluiu durante todo este
tempo.
De acordo com Mohan et al. (2006), o processo de pirólise lenta, é caracterizado por
temperatura em torno de 500°C, taxa de aquecimento baixa em relação à pirólise rápida e com
tempo de residência dos vapores variando de 5 a 30 minutos. Uma vez que os vapores se
mantém em um contato maior com o material em degradação térmica, as reações
intermediárias continuam a proceder.
Atualmente, a pirólise rápida é um processo termoquímico que tem sido exaustivamente
estudado. Tanto na pirólise rápida quanto na pirólise ultra-rápida, o objetivo principal é obter
um produto líquido que possa ser utilizado como combustível. Como descrito por Mohan et
al. (2006), este é um processo cautelosamente controlado. Envolve altas temperaturas, altas
taxas de aquecimento e de transferência de calor, baixíssimo tempo de residência dos vapores.
Neste processo, a biomassa utilizada precisa estar finamente particulada e os vapores e
aerossóis são rapidamente resfriados para se obter o bio-óleo.
Outro atrativo tipo de processo pirolítico, envolve a degradação térmica a partir de microondas. A pirólise assistida por micro-ondas apresenta algumas vantagens em relação ao
processo de pirólise convencional, como economia de tempo e energia.
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De maneira geral, a pirólise de biomassa resulta na produção de gás, líquido e sólido. A
produção e rendimento destes produtos variam de acordo com as condições operacionais,
como relatado anteriormente. O principal objetivo do processo é a obtenção de produtos de
maior densidade energética e melhores propriedades em relação à matéria-prima utilizada. A
tabela 3.4 exemplifica o rendimento dos produtos de acordo com as algumas variáveis do
processo.

Tabela 3.4: – Rendimentos obtidos de acordo com o tipo de pirólise empregada. (Bridgwater, 2003)

Líquido (%)

Carvão (%)

Gás (%)

Pirólise rápida

Temperatura moderada, baixo
tempo de residência,
particularmente vapor

75

12

13

Carbonização

Baixa temperatura, tempo de
residência muito baixo

30

35

35

Gasificação

Alta temperatura, tempo de
residência longo

5

10

85

De acordo com a tabela 3.4, é possível observar que as condições operadas na pirólise lenta
ou carbonização favorece a produção de carvão vegetal. Em um processo com altas
temperaturas e longos tempos de residência, a produção de gases é privilegiada. Já no caso de
temperaturas moderadas aliada a baixo tempo de residência de gases, o produto final
prevalente será líquido. Na figura 3.13 é possível visualizar a relação temperatura e os
produtos da pirólise.
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Carvão
Bio-óleo
Gás

Rendimento (%peso)

Água

Temperatura (°C)

Figura 3.13: Relação entre temperatura e porcentagem de produtos formados (Jahirul et al., 2012).

Na figura 3.14 é possível observar a relação entre diferentes temperaturas e produtos para um
dos principais componentes da biomassa. Esta figura também objetiva representar a
complexidade existente na degradação térmica. Como explanado por Sullivan & Ball (2012),
observa-se que em baixas temperaturas ocorre a formação preferencial de um produto sólido,
água e calor. Em altas temperaturas a biomassa é volatilizada. No entanto, o processo de
degradação em baixas temperaturas é exotérmico e o calor gerado pode conduzir o processo
para a formação de voláteis. Já o processo a altas temperaturas, este é endotérmico, e, caso
não haja fornecimento de calor suficiente, a temperatura cairá e o processo voltará a ser
conduzido em baixas temperaturas.
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Figura 3.14: Relação entre temperatura e produto formado a partir da degradação de um substrato celulósico
(Sullivan & Ball, 2012).

A figura 3.15 representa a relação das variáveis de processo: temperatura, taxa de
aquecimento e tempo de residência dos vapores com os produtos formados.

Figura 3.15: Distribuição das frações sólidas, líquidas e gasosas em função da taxa de aquecimento, tempo de
residência e temperatura de processamento (Tecnologias de Convenção da Biomassa).

3.3.1 Físico-Química da degradação térmica da Biomassa
O processo de degradação térmica da biomassa, do ponto de vista cinético, é muito complexo.
Segundo Rocha et al. (2004), este fato está condicionado a fatores como: a complexa
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composição e degradação da biomassa e, além disso, o fato de os produtos serem resultado de
múltiplas reações paralelas, consecutivas e competitivas, que ao se degradarem reagem entre
si por meio de reações secundárias.
Rocha et al. (2004) e diversos autores concordam que a degradação dos componentes
individuais da biomassa são correspondentes as reações primárias do processo de
carbonização. De acordo com Soares (2011), a taxa de degradação da biomassa pode se
relacionar com a soma da degradação dos componentes principais, como pode ser observado
pelas curvas termogravimétricas presentes na figura 3.16.

Figura 3.16: Curvas de TG para a madeira e seus principais constituintes com temperatura final de 525°C
(Soares 2011).

No entanto, descrever a cinética deste complexo processo apenas a partir do comportamento
térmico de seus principais constituintes pode ser uma aproximação grosseira do real processo,
uma vez que é difícil estabelecer correlações exatas entre os componentes, como abordado
por Antal & Varhegyi (1995).
Soares (2011) descreve em seu trabalho alguns fatores com influência neste processo. A
presença de matéria inorgânica na estrutura da biomassa pode agir como catalisador ou
inibidor da celulose; a pureza e as propriedades físicas da celulose têm um importante papel
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no processo de degradação e na presença de reações secundárias entre os componentes
principais.
Desta forma, são muitos os mecanismos de reação propostos de acordo com vários estudos.
Alguns autores agrupam e separam os fenômenos que acontecem durante a degradação
térmica em fases, como pode ser observado na tabela 3.5.

Tabela 3.5: Fases de degradação da madeira (Figueroa & Moraes, 2009).
Fase

I

II

III

IV

V

Temperatura

Fenômeno
- Processo denominado pirólise lenta.
- Liberação de vapor d'água e gases.
Até 200 °C
- A madeira não se igniza.
- Existência de algumas reações exotérmicas de oxidação.
- Mudança de cor.
- Aumento de reação química e eliminação de gases.
- Ocorrência de reações exotérmicas primárias sem inflamação.
200 a 280 °C
- Temperatura considerada como a temperatura de ignição.
- Fase conhecida como pirólise rápida
- Produção de grandes quantidades de destilados, principalmente
ácidos acéticos e metanol.
280 a 380 °C
- O resíduo final dessa fase já é carvão vegetal, mas que ainda
apresenta compostos volatilizáveis em sua estrutura.
- Fase exotérmica.
- Redução da emissão de gases.
- Produção de ácido acético, metanol, alcatrão e diversas
380 a 500 °C
substâncias gasosas condensáveis.
- A perda de massa é da ordem de 70% em relação à massa original
- Fase exotérmica.
- Término da carbonização e início da gaseificação do carvão.
- O carvão é o resíduo principal.
Acima de 500 °C
- No interior da madeira permanece a temperatura das fases I, II, III.
- Fase exotérmica.

Na figura 3.17, Figueiroa & Moraes (2009) apresentam uma seção carbonizada de madeira.
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Figura 3.17: Seção carbonizada de madeira (Figueroa & Moraes, 2009).

3.3.2

Pirólise da Biomassa por Micro-ondas

Micro-ondas é uma tecnologia já bem consolidada para aquecimento de alimentos e já
utilizada em alguns processos industriais. Atualmente, como demonstrado em alguns estudos,
esta tecnologia também está sendo utilizada em processos pirolíticos.
De uma maneira geral, tem sido observado que o emprego de micro-ondas está relacionado
com economia de energia e tempo. De acordo com Jahirul et al. (2012), este fato está
diretamente relacionado com o fenômeno de aquecimento interno do material. Neste caso, a
energia é transferida a partir da interação entre moléculas ou átomo, representando
transformação de energia eletromagnética em energia térmica. Diferentemente, nos processos
de aquecimento convencionais, baseados em condução, convecção e radiação, calor é
transferido da superfície do material em direção ao centro.
Uma vez que as micro-ondas são capazes de penetrar o material que então reterá esta energia,
calor é gerado em toda a amostra. A uniformidade do aquecimento dependerá do tamanho da
amostra e da profundidade de penetração das micro-ondas. Para Fernández et al. (2011),
pode-se dizer que neste processo, ocorre conversão de energia ao invés de transferência de
calor.
A partir da figura 3.18 é possível comparar o perfil de aquecimento do material em um
processo convencional e em um processo por microondas.
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Aquecimento
convencional

Aquecimento
por micro-ondas

Temperatura
Alta

Baixa
a

b

Figura 3.18: Comparação entre o perfil do gradiente de temperatura em amostras aquecidas por (A) processo
convencional e (B) aquecimento por microondas (Fernández et al., 2011).

A figura 3.19 demonstra o perfil de carbonização de uma amostra de madeira por microondas. A amostra possui 8 centímetros de diâmetro e sua carbonização foi interrompida após
3 minutos de irradiação. Miura et al. (2004), então, demonstraram que a maior taxa de
aquecimento do material ocorre no seu interior.

Figura 3.19: Perfil de carbonização da madeira após 3 minutos de radiação microondas (Miura et al. 2004)
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Assim sendo, ao apresentar um diferente padrão de aquecimento do material, observa-se que
as variáveis de processo, para este caso, exibem um novo perfil. Desta forma, conforme
Jahirul et al. (2012), quando comparada com a pirólise lenta, a degradação térmica a partir de
micro-ondas apresenta várias vantagens como: eficiência na transferência de calor, controle
exponencial do processo de aquecimento e sofisticada reatividade química promovendo
menor formação de espécies indesejadas. Além destas vantagens, Budarin et al. (2009)
acredita, a partir do trabalho de De la Hoz et al. (2005), que há evidências sugerindo que a
irradiação com micro-ondas pode causar ativações moleculares específicas.
Dong & Xiong (2014) também compararam um processo convencional e por micro-ondas
usando bambus mossô em partículas finas em um processo de pirólise rápida. Os resultados
demonstraram que a energia de ativação necessária para o processo pirolítico foi inferior
usando micro-ondas, demonstrando, assim, que a cinética nos dois processos é diferente.
Além disso, a taxa de perda de massa foi maior usando micro-ondas em processos com
temperatura de reação inferior a 360°C.
Ainda como resultado de um padrão de aquecimento diferenciado, Jahirul et al. (2012), relata
a formação de produtos de melhor qualidade, com composição e rendimento distintos. E, de
acordo com Fernández et al. (2011), vários autores relataram em seus estudos melhor
rendimento em gás e menos resíduo carbonoso, evidenciando maior eficiência/ melhor taxa de
conversão nas reações heterogêneas. Para tanto é preciso acompanhar a temperatura no
processo.
De acordo com estes autores, a maior taxa de aquecimento apresentada no processo por
micro-ondas é explicada pela não necessidade de aquecimento do ambiente no qual o material
está inserido para que ocorra o aquecimento do mesmo. Ou seja, sendo o material aquecido
diretamente, há redução em tempo e energia no processo como um todo.
Uma melhor taxa de aquecimento também influencia no tempo de residência dos voláteis.
Neste caso, o fluxo destes ocorrerá a partir de zonas mais internas e quentes para zonas
externas e frias. Para Miura et al. (2004) este fato possivelmente reduziria reações secundárias
indesejáveis. Os mesmos autores relatam em seu trabalho que o aumento da temperatura na
madeira ocasiona a diminuição de sua rigidez facilitando a movimentação de moléculas ou
segmentos poliméricos. Fernández et al. (2011), alega que o tempo de residência dos voláteis
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será menor e, que, combinado com uma melhor taxa de aquecimento, se traduzem em maior
rendimento de líquido.
Miura et al. (2004) comparam o perfil dos poros de resíduos sólidos (carvão vegetal)
formados por um processo com micro-ondas e outro convencional. Os resultados demonstram
diferenças notáveis na estrutura das amostras. No processo convencional, os microporos
formados apresentam grande quantidade de partículas de carbono aderidas. Já no processo
com micro-ondas, os microporos apresentam-se bem mais limpos e com uma estrutura mais
aberta, apresentando uma área superficial maior. Tal resultado corrobora a ideia de que no
processo por micro-ondas a liberação de matérias voláteis ocorre de maneira mais eficiente.
A figura 3.20 apresenta os microporos de resíduos sólidos obtidos por um processo
convencional e um processo por micro-ondas.

Figura 3.20: Microscopia eletrônica de varredura do carvão vegetal: (A) preparado pelo método convencional
de aquecimento; (B) preparado pelo método de aquecimento com micro-ondas.

Miura et al. (2004)

Assim como as vantagens observadas, infelizmente a aplicação desta técnica apresenta
algumas desvantagens que limita o seu uso intensivo. Um dos limitantes é a necessidade de se
conhecer as propriedades dielétricas dos materiais para o melhor ajuste do sistema. Além
disso, problemas com aquecimento, transporte de massa e reações químicas precisam ser
considerados.
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3.3.3 Produtos da Pirólise da Biomassa
Como já bem estabelecido na literatura, a partir da pirólise da biomassa obtém-se produtos
sólidos, líquidos e gasosos. O rendimento, características e qualidade de cada um destes
produtos variam de acordo com fatores intrínsecos a matéria-prima utilizada, além das
características e variáveis do processo utilizado. De maneira geral, já é bem estabelecido na
literatura que o produto sólido é formado quando baixas temperaturas combinado a uma baixa
taxa de aquecimento são aplicadas. O produto líquido forma-se preferencialmente em
temperaturas moderadas, mas com altas taxas de aquecimento e baixo tempo de residência
dos voláteis. Já o produto gasoso é formado com a seguinte combinação de fatores: altas
temperaturas combinado com uma baixa taxa de aquecimento e longos tempos de residência
dos voláteis.
Fração Sólida:
O carvão vegetal é o produto sólido do processo de degradação térmica da madeira. Quando
esta é carbonizada, seus constituintes lignocelulósicos se decompõem liberando grande parte
do oxigênio e hidrogênio em vapores condensáveis e não condensáveis e promovendo a
concentração do carbono. A partir da figura 3.21 é possível observar a diferença de
concentração de alguns elementos na matéria-prima e no produto final. Geralmente, o
rendimento de carvão vegetal em relação à madeira seca varia de 25 a 35%.

CARBONO FIXO: 50%
VOLÁTEIS: 49%
CINZAS: 1%
CARBONO FIXO: 75%
VOLÁTEIS: 24%
CINZAS:1%

Figura 3.21: Diferença de concentração de elementos na madeira e no carvão vegetal.
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Em relação ao Brasil, este insumo energético apresenta relevante importância. O país se
destaca como seu maior produtor e consumidor. E, apesar de o carvão vegetal apresentar uma
diversificada gama de utilização em diversos setores, este é, principalmente, consumido pela
indústria siderúrgica.
O carvão vegetal é definitivamente diferente da sua matéria-prima precursora. E a composição
final deste produto pode variar de acordo com a biomassa e parâmetros do processo utilizado.
O teor de carbono fixo, por exemplo, tende a aumentar com a elevação da temperatura, como
demonstrado na tabela 3.6.

Tabela 3.6: Efeito da temperatura de carbonização no rendimento e na composição elementar do carvão vegetal.
(Coelho, 2008).

Temperatura de
Carbonização (°C)
200
300
400
500
600
800
1000

C (%)

H (%)

O (%)

52,3
73,2
82,7
89,6
92,6
95,8
96,6

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

41,4
21,9
13,5
6,7
5,2
3,3
2,9

Rendimento
(%)
91,8
51,4
37,8
33
31
26,7
26,5

Desta forma, é importante determinar as propriedades físico-químicas deste material,
determinando teores de carbono fixo, cinzas e materiais voláteis, além do teor de umidade e
densidade.
O teor de carbono fixo pode ser definido como a quantidade de carbono presente no carvão.
Como relatado anteriormente, o aumento de temperatura tem uma relação positiva com a
fixação de carbono. No entanto, existe uma correspondência negativa entre rendimento da
fração sólida e de carbono fixo. Por conseguinte, a perda de massa é contrabalanceada pelo
aumento do teor de carbono fixo, como já bem conhecido na literatura.
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Os materiais voláteis são definidos como substâncias desprendidas da madeira durante o
processo de carbonização, assim sendo, influenciam em algumas características do carvão
vegetal como porosidade e densidade.
Já as cinzas presentes no carvão vegetal são provenientes dos componentes minerais da
biomassa.
Fração Gasosa:
O produto gasoso da pirólise da biomassa pode ser separado em gases condensáveis e não
condensáveis. Os gases condensáveis são aqueles que ao se resfriarem dão origem ao produto
líquido. Já os gases não condensáveis são constituídos principalmente pelos gases
combustíveis: CO2, CO, N2, H2 e CnHm..
Assim como os outros produtos do processo pirolítico, o rendimento e características deste
produto relacionam-se principalmente com as condições em que o processo térmico se aplica.
Assim sendo, quanto maior a temperatura do processo, maior será a destilação da madeira e
maior será a formação de produtos gasosos.
Fração Líquida:
O produto líquido é caracterizado por uma complexa mistura de muitos compostos orgânicos.
O óleo pirolítico também chamado de bio-óleo quando proveniente da pirólise da biomassa,é
um produto altamente oxigenado formado a partir da despolimerização e fragmentação dos
principais constituintes da biomassa: celulose, hemicelulose e lignina. É um produto viscoso e
com características que o tornam imiscível em combustíveis fósseis.
O bio-óleo tem sido intensamente estudado e os processos de obtenção aprimorados com o
intuito de obter um melhor rendimento e qualidade deste combustível renovável.
3.4

Bio-óleo

Um dos principais produtos obtidos a partir do processo de pirólise da biomassa é o bio-óleo.
Também conhecido como óleo pirolítico e bio-crude, este líquido, de acordo com diversos
autores, apresenta uma coloração marrom escuro, possui odor característico de fumaça, e é
composto por uma complexa mistura de moléculas de variados pesos moleculares, derivadas,
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principalmente, da despolimerização e de reações de fragmentação dos principais
constituintes da biomassa: celulose, lignina e hemicelulose.
Mesa Pérez (2004), expõe que, sendo a pirólise um processo de oxi-redução, em que parte da
matéria-prima, biomassa, é reduzida a carbono e parte é oxigenada e hidrolisada, os produtos
primários deste processo: fenóis, carboidratos, alcoóis, aldeídos, cetonas e ácidos
carboxílicos; ao se combinarem, formam moléculas mais complexas como ésteres e
polímeros, além de outros.
Desta forma, o líquido pirolítico é um produto multi-componente, formado por diferentes
compostos oxigenados e de característica polar. De acordo com Q. Lu et al. (2009), mais de
300 compostos orgânicos já foram identificados e a maioria destes encontram-se em baixas
concentrações. O peso molecular médio dos componentes deste óleo varia de 370-1000g/mol,
mas pode alcançar até 5000g/mol no caso das ligninas pirolíticas. Estas derivam-se da
degradação parcial da lignina e por serem de difícil caracterização, tornam a caracterização
química completa do bio-óleo improvável.
A tabela 3.7 apresenta os principais compostos presentes na fase orgânica do bio-óleo de P.
indicus.

Tabela 3.7: Conteúdo relativo dos principais compostos presentes na fase orgânica do bio-óleo produzido a partir
P. indicus (Q Zhang et al., 2007).
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Composto
Conteúdo relativo (%)
Furfural
9.06
Acetoxiacetona, 1-hydroxil
1.21
Furfural, 5-metil
1.82
Fenol
2.55
2 - Ciclopentano-1-one, 3-metil
1.58
2-hidroxi-benzaldeído
2.70
Fenol, 2-metil
5.04
Fenol,4-metil
0.51
Fenol, 2-metóxi
0.27
Fenol, 2,4-dimetil
9.62
Fenol, 4-etil
2.18
Fenol, 2-metóxi-5-metil
4.15
Fenol, 2-metóxi-4-metil
0.55
1,2,4-trimetóxi benzeno
3.8
Fenol, 2,6-dimetil-4-(1-propenil)
4.25
Fenol, 2,6-benzenodicarboxílico, éster diisooctílico
1.80
2-Furanona
5.70
Levoglucosan
6.75
Fenol, 2,6-dimetoxi -4-propenil
3.14
Furanona, 5-metil
0.49
Acetofenona, 1-(4-hidroxi -3-metoxi)
2.94
Vanilina
6.35
Benzaldeído, 3,5-dimetil-4-hidroxil
4.54
Aldeído cinâmico, 3,5-desmetoxi-4-hidroxil
2.19

Assim como os outros produtos da pirólise, as características e rendimento deste óleo são
altamente dependentes das características do processo utilizado na sua obtenção e da
composição química da biomassa. A figura 3.22 apresenta a variação em rendimento de
produtos orgânicos para diferentes matérias-primas.
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Rendimento de produtos orgânicos, % peso de matéria
seca

Maple
Poplar Aspen

Celulose

Bagaço

Casca de Pinheiro

Temperatura de Reação (°C)

Figura 3.22: Rendimento de orgânicos a partir de diferentes matérias-primas (Bridgwater, 2012).

Q Zhang et al. (2007), ressaltam que este não é um produto proveniente de um equilíbrio
termodinâmico. Em um processo de pirólise rápida, o líquido é obtido a partir de reações
rápidas e simultâneas a altas temperaturas acompanhadas de um rápido resfriamento. De
acordo com Mohan et al. (2006), ocorre formação de produtos intermediários reativos, que
poderiam sofrer outras transformações caso o tempo de residência dos vapores a altas
temperaturas fosse estendido. Bridgwater et al. (1999) acrescentam, que neste caso, ocorre
perda em rendimento, com predominante formação de gases não condensáveis além da
formação de um óleo cada vez mais desoxigenado.
A presença de compostos reativos no produto líquido, como também já verificado por
diversos autores, acarreta em instabilidade além de conferir peculiaridades que difere este
óleo dos combustíveis derivados de petróleo. A tabela 3.8 apresenta uma comparação entre as
propriedades típicas do bio-óleo e de um óleo combustível pesado.
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Tabela 3.8: Comparação das propriedades físicas do bio-óleo proveniente da madeira e combustíveis pesados (Q
Zhang et al., 2007).

Propriedades Físicas
Bio-óleo
Umidade (%)
15-30
pH
2.5
Composição elementar (%)
C
54-58
H
5.5-7.0
O
35-40
N
0-0.2
Cinzas
0-0.2
PCS (MJ/Kg)
16-19
Viscosidade ( a 50°) (cP)
40-100

Combustível Pesado
0.1

85
11
1.0
0.3
0.1
40
180

Como observado na tabela acima, o bio-óleo apresenta um conjunto de propriedades que o
difere de outros combustíveis e merece algumas considerações.
Em relação à presença de água, Q Zhang et al. (2007) relatam que o óleo pirolítico possui de
15 a 30%, sendo esta procedente da umidade normalmente presente na biomassa ou resultante
da desidratação durante a reação de pirólise. A água é responsável por diminuir o poder
calorífico e a temperatura de chama, mas, por outro lado, também é responsável por diminuir
a viscosidade e neste caso, melhorar a fluidez do bio-óleo. Q. Lu et al. (2009) acrescentam,
que esta é dificilmente removida do bio-óleo e que pode causar a separação deste em duas
fases: uma fase aquosa e uma fase de compostos orgânicos pesados. Entre os benefícios da
presença de água está a redução da emissão de poluentes durante a combustão.
O conteúdo de oxigênio no bio-óleo, geralmente, varia de 35 a 40%. Como destacado por Q
Zhang et al. (2007), a presença deste elemento em mais de 300 compostos representa uma das
principais diferenças entre este óleo e os combustíveis fósseis. O oxigênio é responsável por
gerar uma menor densidade energética neste óleo, 50% menos denso quando comparado com
os combustíveis de hidrocarboneto. Acarreta maior acidez, instabilidade e corrosividade.
Suopajarvi et al. (2013) explicam que em termos de utilização deste óleo como agente redutor
em alto forno, a alta concentração de água e oxigênio presentes neste óleo, torna-o menos
apropriado para esta aplicação. Estes autores relatam que o poder calorífico deste óleo em
37

comparação com os óleos pesados, normalmente utilizados na siderurgia como fonte
energética e agente redutor, é bem inferior.
Outra propriedade importante a ser considerada para a aplicação deste óleo como combustível
é a viscosidade. De acordo com Bridgwater (2012), a viscosidade do bio-óleo varia de baixa a
alta (25m2/s a 1000m2/s – medida a 40°C) e é dependente de características da biomassa e
conteúdo de água no óleo, além de estar relacionado com a estabilidade do óleo, pois no
processo de envelhecimento, reações secundárias continuam a ocorrer de forma a aumentar a
viscosidade do bio-óleo. Yu et al. (2007) demonstraram em seus estudos que a adição de
solventes orgânicos como metanol e etanol pode reduzir a viscosidade do bio-óleo, como

Viscosidade (mPa – s )

Viscosidade (mPa – s )

pode ser observado na figura 3.23.

Envelhecimento (d)

Envelhecimento (d)

Figura 3.23: Viscosidade do bio-óleo e blendas (Yu et al., 2007).

Q Zhang et al. (2007) ressaltam que a baixa acidez do bio-óleo, está relacionado com a
presença de ácidos carboxílicos em sua composição como: ácidos acéticos e fórmicos. Q. Lu
et al. (2009) acrescentam que de 7-12% da composição do bio-óleo são ácidos e o pH deste
líquido varia de 2 a 4. O baixo pH resulta em um óleo altamente corrosivo para materiais a
base de níquel, alumínio e aço médio carbono. Esta não é uma característica interessante e
pode ser melhorada com o aumento em temperatura ou conteúdo de água, no entanto isto
também pode implicar em outras alterações.
O conteúdo de cinzas no bio-óleo está diretamente relacionado com os compostos inorgânicos
presentes na biomassa. De acordo com Q. Lu et al. (2009), este conteúdo é determinado pela
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quantidade de resíduos presentes no óleo quando este é submetido a 775°C na presença de
oxigênio. Os mesmos autores ressalvam que a presença de metais nas cinzas pode aumentar a
corrosividade do óleo e provocar a deteriorização de dispositivos térmicos quando o óleo
estiver em combustão. Para Q Zhang et al. (2007), os elementos envolvidos neste processo
são principalmente o sódio, potássio e vanádio. Ou seja, é indesejável a presença de sólidos e
cinzas no bio-óleo.
Uma das propriedades mais importante a se considerar em uma aplicação como combustível é
o poder calorífico deste óleo. Q. Lu et al. (2009) relatam que o poder calorífico inferior do
bio-óleo está no intervalo de 14-18 MJ/kg, valor este consideravelmente inferior em
comparação com os combustíveis fósseis (41-43 MJ/kg). Este fato pode ser justificado pelo
alto conteúdo de oxigênio presente no bio-óleo. Mas este mesmo autor explica que, sendo a
densidade do bio-óleo superior em relação aos derivados do petróleo (1,2g/ml X 0,8 –
1,0g/ml) a densidade energética volumétrica do bio-óleo representa 50 a 60% do valor para os
combustíveis fósseis. Q. Lu et al. (2009) também ressalvam que o poder calorífico inferior é
medido a partir do poder calorífico superior de acordo com a seguinte equação:

PCI = PCS – 218.3 x H% (%peso) (KJ/kg)

(3.2)

Em relação à estabilidade, como já mencionado anteriormente, uma vez que o produto líquido
da pirólise apresenta-se fora de seu equilíbrio termodinâmico, ou seja, instável, algumas
reações, durante o período de armazenamento, acontecem. Q. Lu et al. (2009) exemplificam
algumas alterações como: ácidos reagem com alcoóis e formam ésteres e água, olefinas
polimerizam formando oligômeros e polímeros, oxigênio promove a oxidação do bio-óleo
formando mais ácidos e peróxidos reativos. No entanto, entre todos, os aldeídos apresentam
alta instabilidade de forma a reagir com diversas outras substâncias presente no óleo, como
exemplificado na figura 3.24.
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Figura 3.24: Representação esquemática de reações entre aldeído e outros componentes do bio-óleo.

Em consequência destas alterações, o bio-óleo apresentará com o tempo, aumento em seu
conteúdo de água, viscosidade e densidade. Este terá seu poder calorífico diminuído e poderá
apresentar separação de fases. Estudos demonstram que, a maioria das substâncias apresenta
pequenas variações, no entanto, outras são consideravelmente modificadas. Por interferir
diretamente em viscosidade e porcentagem de água, estes são os parâmetros utilizados para
determinar a estabilidade do óleo.
A tabela 3.9 resume as principais propriedades e características do bio-óleo.

Tabela 3.9: Características e propriedades físicas do bio-óleo (Jahirul et al., 2012).
Propriedades
Aparência
Odor
Densidade

Viscosidade
Poder calorífico
Envelhecimento
Miscibilidade

Características
Razões
Vermelho-marrom escuro a verde escuro Composição química do óleo
Baixo peso molecular de aldídos e
Odor de fumaça
ácidos
Alta qualidade comparada com combustíveis
Alta umidade e presença de
fóssei. Bio-óleo de pirólise: 1.2Kg/litro.
moléculas de alto peso molecular
Óleo fóssil: 0.85Kg/litro
Pode variar de baixa - 25 centistokes (cSt) a alta Dependente da matéria-prima, do
conteúdo de água e da quantidade
- 1000 cSt
de produtos leves recolhidos
Inferior ao de combustíveis fósseis
Alto conteúdo de oxigênio
Aumento de viscosidade, diminuição da
Estruturas complexas e alto valor de
volatilidade, separação de fases e deposição de
pH
resina com o tempo
Miscíveis em solventes polares, mas totalmente
Natureza polar
imiscíveis com petróleo

40

O óleo proveniente da degradação térmica da biomassa apresenta um diversificado leque de
aplicações. Entre as mais interessantes está a possibilidade de uso deste para a produção de
energia. A figura 3.25 resume as aplicações do bio-óleo de acordo com (Jahirul et al., 2012).

Figura 3.25: Aplicações do bio-óleo (Jahirul et al., 2012).
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4

METODOLOGIA

Este capítulo aborda e descreve como foi realizado o processo de carbonização da madeira,
bem como os fornos utilizados. Também, detalha as análises realizadas para a caracterização
da matéria-prima utilizada e os produtos formados.
4.1

O Processo de Pirólise

O processo de pirólise lenta ocorreu em dois fornos distintos: um forno de bancada e um
forno industrial. Ambos os fornos foram construídos pela empresa ONDATEC e apresentam
aquecimento por micro-ondas.
4.1.1 Carbonização no Forno de bancada:
O forno de bancada apresenta uma cavidade cilíndrica onde um cesto, fabricado de fibra de
vidro com teflon, é inserido em seu interior. O cesto possui capacidade para até 15 kg de
madeira, de acordo com a densidade e umidade apresentada pela mesma. A cavidade
cilíndrica possui: 8 magnetrons acoplados ao seu redor, responsáveis pela emissão das microondas. O forno ainda possui um encaixe para o cesto, capaz de rotacioná-lo a uma velocidade
de 12rpm, de forma a promover um contato mais homogêneo das micro-ondas com a
biomassa; uma saída para os gases provenientes da carbonização; uma abertura regulada por
uma válvula com o intuito de diminuir a pressão interna do mesmo; uma chaminé por onde
gases não condensáveis podem ser liberados ou recuperados; um condensador ligado a um
tanque para que os gases condensáveis sejam recuperados e ainda um termopar acoplado a sua
tampa para acompanhamento e registro da temperatura interna do forno. Também foi utilizada
uma balança para a pesagem da biomassa enfornada e dos produtos obtidos.
A figura 4.1 apresenta o forno e todos os equipamentos a ele acoplados.
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Figura 4.1: Planta de pirólise de bancada.

Para a avaliação do perfil de temperatura com a mesma energia específica, utilizaram-se três
espécies de eucaliptos, da região de Uberlândia - MG, (E. citriodora, E. urophylla, E.
urograndis) nas quantidades de 5, 10 e 15kg.
Antes da carbonização, a madeira foi pesada e teve sua umidade aferida por amostragem. A
madeira foi enfornada e deu-se início à carbonização. A temperatura foi monitorada a cada 5
segundos gerando um banco de dados através do software Coluna. Os magnetrons, juntamente
com o aparato rotacional do forno, foram desligados quando a temperatura interna do forno
atingiu aproximadamente 350°C ou, antes, quando se verificou que a temperatura permanecia
constante. O forno foi aberto para a retirada do carvão vegetal quando a temperatura interna
deste atingia valor inferior a 100°C.
Durante o processo de carbonização, os gases não condensáveis foram queimados por falta de
aparato adequado para a sua coleta. A partir da válvula de drenagem do forno, responsável por
diminuir a pressão interna no mesmo, coletou-se a fração aquosa até a temperatura de 240°C.
Os gases condensáveis foram coletados no final do processo após passarem pelo condensador
e o alcatrão também foi coletado através da válvula de drenagem do forno a partir da
temperatura de 240°C até o final do processo.
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Os produtos obtidos foram devidamente pesados para a quantificação do rendimento dos
mesmos para os respectivos ensaios, exceto os efluentes gasosos, sendo que, os produtos
líquidos foram enviados para o Laboratório de Ensaios de Combustíveis da Universidade
Federal de Belo Horizonte – UFMG e o carvão vegetal foi encaminhado para a empresa
Vallourec.
A figura 4.2 apresenta um diagrama representando as frações obtidas na carbonização no
forno de bancada.

BIOMASSA
carbonização
CARVÃO

FRAÇÃO
AQUOSA

LÍQUIDOS

ÁCIDO
PIROLENHOSO

GASES NÃO
CONDENSÁVEIS

ALCATRÃO

Figura 4.2: Diagrama esquemático dos produtos obtidos com a pirólise no forno de bancada.

4.1.2 Carbonização no Forno UPEC-250
O forno denominado Unidade de Produção de Energia e Carvão (UPEC-250) caracteriza-se
por ser uma unidade desenvolvida com tecnologia em micro-ondas, capaz de promover a
carbonização da madeira de maneira sustentável. Em um processo inovador, UPEC-250
aproveita 100% da matéria-prima ao recuperar os gases eliminados durante o processo de
carbonização na geração de energia elétrica.
Primeiramente, a madeira foi cortada por uma serra elétrica em toletes de 20cm, pesando não
mais que 2kg. O forno foi então alimentado com a biomassa, à temperatura ambiente. Antes
da alimentação da madeira na cavidade pirolítica, aplicou-se exaustão do ar em uma câmara
específica, para evitar explosões no interior do forno.
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A madeira então seguiu pela esteira transportadora metálica de 30 metros de comprimento
por 1,3m de largura para o interior do forno onde ocorreu a pirólise por micro-ondas. O
processo pirolítico ocorreu em atmosfera inerte, a uma temperatura de 400 a 500°C com
tempo de carbonização médio de 4 horas até a formação de carvão vegetal. Todo o processo
de carbonização foi controlado pelo programa CARBORAAD, capaz de analisar o perfil
térmico no interior do forno, definindo e controlando o modo de operação do sistema. A
figura 4.3 apresenta o forno de carbonização.

Figura 4.3: Planta de carbonização UPEC-250

O produto sólido formado, carvão vegetal, passou por uma zona de pré-resfriamento e foi
depositado em containeres projetados para o devido resfriamento deste. O resfriamento do
carvão ocorreu no intervalo de 24 horas. A figura 4.4 representa a deposição do produto
sólido em containeres para resfriamento.
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Figura 4.4: Deposição do produto sólido em containeres para resfriamento (ONDATEC).

Os gases gerados no processo, após passarem pelo sistema de exaustão, seguiram para um
lavador de gases capaz de receber 750kg de gás por hora a uma temperatura de 250°C e
separá-los em gases condensáveis e não condensáveis. Os gases quentes, resultantes da
carbonização, entraram na parte média do lavador de gases. No topo do lavador, bio-óleo
resfriado foi aspergido. A troca de calor entre os gases e o bio-óleo ocasionou a separação dos
gases condensáveis, que foram então coletados na parte inferior do equipamento. O bio-óleo
produzido foi armazenado e uma alíquota foi recolhida e encaminhada ao Laboratório de
Ensaios de Combustíveis – UFMG para análises.
Na figura 4.5 tem-se um diagrama representando as frações obtidas a partir da carbonização
no forno UPEC.
BIOMASSA
carbonização
CARVÃO

BIO-ÓLEO

GASES NÃO
CONDENSÁVEIS

Figura 4.5: Diagrama esquemático dos produtos obtidos com a pirólise no forno UPEC-250

46

4.2

Eucalyptus sp. e sua caracterização

Para o procedimento de carbonização por micro-ondas, três espécies de madeira foram
utilizadas: Eucalyptus citriodora, Eucalyptus urograndis e Eucalyptus urophylla. Toda a
madeira foi doada por um produtor da região de Uberlândia – MG. A madeira foi preparada
nas dependências da empresa ONDATEC - Tecnologia do Carvão Limpo, situada em
Uberaba- MG, onde ocorreu todo procedimento de carbonização. Primeiramente a biomassa
ficou exposta por um período de um mês com o intuito de reduzir a umidade da mesma. Uma
vez reduzido o teor de umidade da madeira, esta foi toletada em uma serra elétrica de forma a
se obter toletes de aproximadamente 12cm de altura, como ilustrado na figura 4.6.

Figura 4.6: Amostra de Eucalyptus sp utilizada no estudo.

Com o intuito de conhecer melhor a biomassa utilizada, amostras das espécies de eucaliptos
foram encaminhadas ao Laboratório de Celulose e Papel – Química da Madeira da
Universidade Federal de Viçosa para análise elementar, poder calorífico e conteúdo de lignina
e extrativos.
A análise de extrativos foi realizada de acordo com a norma Tappi T280 pm-99. Para lignina
insolúvel, Gomide e Demuner (1986) e para lignina solúvel, Goldschimid (1971). Os
procedimentos foram realizados em duplicata.
Para a análise elementar utilizou-se do Analisador Elementar TruSpec Micro CHN, TruSpec
O e TruSpec S da LECO, de acordo com o Manuel do equipamento CHN com módulo O e S.
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Para a análise do poder calorífico da madeira utilizou-se o Calorímetro modelo 6300 a PARR
com base na norma ABNT NBR 8633/84.
4.3

Rendimento das Pirólises

Os rendimentos dos produtos líquidos e sólidos obtidos foram calculados pela razão da massa
de madeira alimentada nos fornos e a massa dos produtos obtidos ao final do processo. Os
rendimentos foram calculados com base na madeira seca, ou seja, descontado o conteúdo de
umidade. Não foi possível coletar os gases não condensáveis, portanto, o rendimento destes
foi obtido pela a subtração da massa de biomassa enfornada pela soma da massa dos produtos
líquidos e sólidos.
Os cálculos de rendimentos são apresentados nas equações abaixo, onde os valores são dados
em porcentagem de massa.
Rendimento da fração aquosa (FA) (%m/m) = [MFA(g)/MB(g) x 100] - Tu;
Rendimento do alcatrão (OF) (%m/m) = MOF(g)/MB(g) x 100;
Rendimento dos condensáveis (BO) (%m/m) = MBO(g)/MB(g) x 100;
Rendimento do carvão vegetal (CV) (%m/m) = MCV(g)/MB(g) x 100;
Rendimento gases não condensáveis (%m/m) = 100 – (somatório dos rendimentos:
CV+BO+OF+FA);
em que:
MB é a massa de madeira inserida no forno;
MFA é a massa da fração aquosa;
MOF é a massa do alcatrão;
MBO é a massa do óleo recolhido após o condensador;
MCV é a massa do carvão vegetal;
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TU é o teor de umidade da madeira.
4.4

Caracterização dos Produtos

Após a determinação do rendimento dos produtos, amostras de carvão vegetal e alíquotas das
frações líquidas foram encaminhadas para análise.
4.4.1 Produto Sólido
Para a caracterização do carvão vegetal, as amostras foram enviadas para a empresa
Vallourec, onde se procedeu a análise imediata das amostras de carvão vegetal provenientes
da carbonização utilizando micro-ondas em um forno de bancada. Já as amostras das frações
líquidas foram enviadas para o Laboratório de Ensaios de Combustíveis da UFMG.
4.4.2 Produtos Líquidos
Anteriormente as análises, com o intuito de eliminar partículas dispersas nas amostras, estas
foram filtradas, em papel filtro qualitativo com espessura de 205µm, em aparato próprio com
auxílio de uma bomba a vácuo.
Conteúdo de Umidade:
O conteúdo de umidade foi obtido a partir do método Karl Fischer utilizando o aparelho 831
KF Coulometer da Metrohm. O procedimento empregado têm como referência as normas
ASTM D 6304 e ASTM D 1193.
Devido à dificuldade de manuseio das amostras de bio-óleo com seringa, em consequência da
alta viscosidade do mesmo, as amostras foram diluídas em metanol PA. A taxa de diluição foi
calculada bem como o conteúdo de água contida no metanol. As análises foram realizadas em
triplicata, sendo o resultado final a média dos resultados parciais.
Índice de Acidez:
A determinação do índice de acidez (IA), dado em mg KOH g-1 do óleo, foi realizada por
potenciometria utilizando o equipamento Titrando 808 – Metrohm. As normas utilizadas para
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este procedimento foram ASTM D 664 e ASTM D 1193. O resultado foi calculado conforme
a equação:
IA = 56,1x [(E1-B1)F1]/S
em que:
E1 é o volume, em mililitros, da solução alcoólica de KOH 0,1 mol/L gasto para titular a
amostra;
B1 é o volume, em mililitros, da solução alcoólica de KOH 0,1 mol/L gasto para titular o
branco;
F1 é a concentração exata, em moles por litro, da solução de KOH 0,1 mol/L usada.
S é a massa, em gramas, da amostra;
56,1 é a massa molar do KOH.
Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier:
Os produtos líquidos foram analisados por espectroscopia vibracional na região do
infravermelho médio para determinação dos principais grupos orgânicos. Utilizou-se o
equipamento ARIS-ZONE ABB Bomem_MMB Series, com 32 leituras e resolução de 4 cm-1
em célula de diamante.
Análise Termogravimétrica:
Os produtos líquidos foram submetidos à análise termogravimétrica utilizando, para tanto, o
aparelho NETZSCH STA 409EP, instalado no laboratório de análises térmicas da UFMG. As
amostras foram submetidas a um tratamento térmico, com temperaturas entre 30 e 750°C, a
uma razão de aquecimento de 10°C min-1 e sob atmosfera de nitrogênio (100 ml min-1).
Massa Específica:
A massa específica dos produtos líquidos da pirólise da biomassa foi determinada com a
utilização de picnômetros de 25ml e 50ml. A fim de calibrar o instrumento, foi efetuado o
teste com água destilada, uma vez que para uma determinada temperatura, a massa específica
da água é conhecida, o que permite calcular o volume. Conhecido o volume dos picnômetros,
estes foram pesados vazios e com as amostras a serem analisadas. O procedimento foi
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realizado em triplicata sendo o resultado final a média dos resultados de cada replicata. Cada
resultado foi obtido a partir da seguinte equação:
D = (M1-M2)/V
em que:
D representa a densidade do óleo a ser obtida em g ml-1;
M1 representa a massa, em gramas, do picnômetro contendo a amostra;
M2 representa a massa, em gramas, do picnômetro utilizado;
V representa o volume, em mililitros, do picnômetro utilizado;
Poder Calorífico Superior:
O poder calorífico superior foi determinado por calorimetria no Centro Universitário Newton
Paiva – Buritis, em calorímetro IKA C200. As análises foram realizadas em duplicata. Como
fonte de energia para se iniciar o processo utilizou-se um fio de algodão fornecido pelo
fabricante (C 710,4 IKA algodão) com valor padrão de 50J.
Viscosidade:
A viscosidade cinemática foi realizada segundo a norma ASTM D445 em banho
termoestático THERMO HAAKE-PHOENIX usando um viscosímetro Cannon Fenske.
O diâmetro interno do tubo é determinado para cada faixa de viscosidade e relaciona-se ao
tempo T de escoamento do líquido entre duas referências por uma constante K.
A viscosidade cinemática é dada em cSt (centiStoke) que é equivalente a mm²/s, dada pelo
produto de K e T. A taxa de cisalhamento é normalmente menor do que 10 s-1. As análises
foram realizadas em triplicata.
𝜈 = 𝐾. 𝑇

em que:
K é a constante de calibração do capilar dada em mm2.s-2 e T é o tempo em segundos que a
amostra gasta para percorrer a distância entre o menisco inicial e o final, a uma dada
temperatura.
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Análise Elementar:
As amostras foram enviadas para o Laboratório de Celulose e Papel – Química da Madeira da
Universidade Federal de Viçosa onde os procedimentos foram realizados em duplicata. Para
a análise elementar utilizou-se do Analisador Elementar TruSpec Micro CHN, TruSpec O e
TruSpec S da LECO, de acordo com o Manual do equipamento CHN com módulo O e S.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados obtidos neste trabalho e os discute correlacionando-os
com a literatura.
5.1

O Perfil Térmico no Processo de Pirólise – Forno de Bancada

Para a verificação do perfil térmico na carbonização por micro-ondas, em cada ensaio, a
temperatura interna no forno foi medida a cada 5 segundos. Utilizaram-se três espécies de
madeira diferentes e em quantidades diferentes. Assim sendo, foi possível observar alterações
em relação à biomassa utilizada e disponibilidade energética. A maioria das carbonizações
ocorreu em duplicatas a fim de se atestar a reprodutibilidade das mesmas.
Na figura 5.1 é possível visualizar o perfil de temperatura nas carbonizações.
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Figura 5.1: Perfil de Temperatura nas carbonizações.

Como se pode observar, todas as carbonizações realizadas em duplicata mantendo a mesma
madeira em mesma quantidade, apresentaram o mesmo perfil de temperatura de carbonização,
além de praticamente o mesmo tempo de carbonização, variando apenas 2 minutos para mais
ou para menos. Observou-se, ao comparar as duplicatas, pouquíssima variação na temperatura
máxima atingida. A exceção a este padrão ocorreu com as carbonizações de 10kg de E.
54

urophylla (Testes 9 e 10). Na carbonização 10, os magnetrons só foram desligados quando a
temperatura no interior do forno atingiu 406°C enquanto que para a carbonização 9, os
magnetrons foram desligados em 355°C. Como consequência, a temperatura máxima atingida
foi de 417,7°C enquanto que no teste 9 foi de 397,7°C.
Variando a quantidade de madeira enfornada e consequentemente, a energia específica, foi
possível observar a velocidade de carbonização em relação a massa de madeira enfornada. A
figura 5.2 apresentam a comparação dos perfis de temperatura de determinada madeira
quando enfornado 5, 10 e 15kg.
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Figura 5.2: Comparação dos perfis de temperatura quando enfornado 5, 10 e 15kg.

Como pode ser observado na figura 5.2 A (E. citriodora), o tempo de carbonização para 5kg
de biomassa foi de 30min e a temperatura máxima atingida foi de 302,2°C. Para 10kg de
biomassa, os magnetrons foram desligados a temperatura de 354,8°C após 52min de
carbonização e a temperatura máxima atingida foi 361,4°C. Utilizando 15kg de biomassa, os
magnetrons foram desligados em 72min na temperatura de 353,5°C. A temperatura continuou
a subir até atingir a máxima de 392,6°C.
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Na figura 5.2 B (E. urophylla), para a carbonização de 5kg, o forno atingiu a temperatura
máxima de 328,6°C em 34min. Ao carbonizar 10kg de madeira, cessou-se o fornecimento de
energia para o sistema após 54min quando o forno apresentou a temperatura de 355°C. A
temperatura interna do forno continuou a subir até 397,7°C. Não foi possível carbonizar 15kg
desta madeira uma vez que o cesto só comportou 13,85kg desta biomassa. Para esta
quantidade enfornada, foi preciso 69 min para o forno atingir a temperatura interna de 353°C
e os magnetrons serem desligados. A temperatura continuou a subir até 438,4°C.
Utilizando E. urograndis (figura 5.2 C), para 10kg de biomassa, houve fornecimento de
energia por 58min até que o forno atingiu 354°C e os magnetrons foram então desligados. A
temperatura ainda subiu até 392,2°C. Já para 15kg de madeira, os magnetrons foram
desligados após 81min com o forno atingindo 355°C e a temperatura máxima atingida foi de
398°C.
Todos estes resultados estão resumidos na tabela 5.1.

Tabela 5.1: Resultados do Processo de carbonização das diferentes espécies de Eucalyptus.

Madeira

E. citriodora

E. urophylla
E. urograndis

Teste n°

Quantidade
(kg)

Umidade
(%)

Tempo de
carbonização
(min)

17
3
2
8
9
14
11
13

5
10
15
5
10
13,85
10
15

17
18,6
17,9
13
12,8
13
18
18

30
52
72
34
54
69
58
81

Temperatura
Quantidade de madeira
Temperatura de
máxima atingida
carbonizada por min
desligamento (°C)
(°C)
(kg/min)
302,2
354,8
353,5
328,6
355
353
354
355

302,2
361,4
392,6
328,6
397,7
438,4
392,9
398

0,17
0,19
0,21
0,15
0,19
0,20
0,17
0,19

Uma vez que o tempo de carbonização está associado à quantidade de energia gasta, é
possível perceber que ao se carbonizar uma maior massa de madeira há aumento da
velocidade de carbonização com redução da energia por unidade de massa processada. A
maior temperatura é consequência das reações exotérmicas que ocorre na carbonização, sendo
acentuadas para maior massa.
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Para verificar as diferenças entre as espécies utilizadas, comparou-se o perfil térmico
apresentado pelas três madeiras mantendo a mesma quantidade de biomassa, como pode ser
observado nas figuras 5.3.
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Figura 5.3: Comparação do Perfil de Temperatura com mesma massa enfornada para as diferentes espécies de
eucalipto.

Na figura 5.3 A, compara-se a carbonização de 5kg de E. citriodora e E. urophylla. É possível
observar pouca diferença entre as curvas. E. citriodora carbonizou-se em 30 min atingindo
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uma temperatura máxima de 302,2 °C, enquanto que E. urophylla carbonizou-se em 34 min
atingindo uma temperatura máxima de 328,6 °C.
Na figura 5.3 B, as três espécies de madeira são comparadas utilizando-se 10kg de biomassa.
A maior variação ocorre em relação à temperatura máxima atingida após o desligamento dos
magnetrons. E. urophylla atingiu a maior temperatura, 397,7°C, carbonizou-se em 54min e
apresentava o menor teor de água, 12,8%. Neste caso, houve maior quantidade de madeira
seca disponível, aproximadamente 0,5kg de madeira seca a mais, justificando a maior
liberação de energia. A maior diferença ocorreu com E. citriodora que apresentou uma
temperatura máxima de 361,4°C. Desta forma entende-se que houve menor liberação de
energia na fase exotérmica da carbonização desta madeira provavelmente em virtude da
composição da mesma já que a umidade de E. citriodora e E. urograndis variou apenas 0,6%.
E. urograndis carbonizou em 58min atingindo 392,2°C.
Na figura 5.3 C, comparou-se as três biomassas quando enfornado aproximadamente 15kg de
madeira. Para o caso de E. urophylla, não foi possível enfornar 15kg e sim 13,85kg. E.
urophylla apresentou a maior temperatura máxima, 438,4°C no menor tempo, 69 min. Esta
madeira apresentou o menor teor de água, assim sendo, ao se comparar a massa em madeira
seca, a variação entre as massas foi muito pequena, de forma que E. citriodora, E. urophylla e
E. urograndis apresentaram as seguintes massas em madeira seca: 12,3kg; 12kg; 12,4kg
respectivamente. Também é possível observar que a diferença nas curvas começa a ocorrer a
partir de 100°C, ou seja, logo após a secagem da madeira. Desta forma, E. urophylla foi
responsável por liberar maior energia na fase exotérmica da carbonização.
Como já bem conhecido, ao utilizar micro-ondas para carbonização, o aquecimento do
material ocorre de dentro para fora. Ou seja, como relatado por Miura et al. (2004), a maior
taxa de aquecimento do material ocorre no seu interior. Com o intuito de observar a variação
da temperatura no interior da biomassa em relação aquela detectada pelo termopar no interior
do forno, um termopar foi colocado no interior de um tolete de madeira a fim de se aferir a
temperatura. Assim sendo, foi possível coletar a cada 5 segundos a temperatura no interior da
madeira e a temperatura no interior do forno. Para tal procedimento, o cesto em que a madeira
é alocada não pôde ser rotacionado, como ocorreu nas demais carbonizações. Desta forma o
tempo de carbonização foi superior ao ocorrido em outros testes com a mesma madeira em
quantidades aproximadas. Neste experimento utilizaram-se 12kg de E. urophylla. A figura
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5.4, apresenta o perfil da temperatura de carbonização nos dois pontos: no interior da madeira
(Tm) e no interior do forno, ambiente de carbonização (Ta). A curva em verde (Tm-Ta)
representa a diferença das temperaturas ao longo do tempo de carbonização.
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Figura 5.4: Comparação do Perfil de Temperatura ambiente e no interior da madeira.

Para esta carbonização, os magnetrons foram desligados uma vez que a temperatura no forno
atingiu 270 °C. O tempo de carbonização foi de aproximadamente 96 min. Neste momento a
temperatura interna na madeira era de 355 °C. A temperatura máxima aferida pelo termopar
no forno foi de 335,3 °C quando o termopar da madeira mediu a temperatura de 385,9 °C. A
temperatura máxima aferida pelo termopar no interior da madeira foi de 386,2 °C uma única
vez 20 segundos antes do termopar no forno marcar a máxima. Observando a curva verde, é
possível observar que a maior diferença de temperatura medida pelos dois termopares foi de
106,9 °C após 92 min de carbonização. Neste momento a temperatura no forno era de 232,9
°C e a temperatura no interior da madeira era de 339,8 °C. A temperatura na madeira foi 1,46
vezes maior que a temperatura no forno.
Este é um dado extremamente importante. A partir deste dado, entende-se que a maior
temperatura atingida em todas as carbonizações (438,4°C) pode representar uma temperatura
no interior da madeira de até aproximadamente 640°C dependendo da madeira utilizada, o
que é mais condizente com o esperado ao se comparar as temperaturas alcançadas em fornos
de pirólise lenta.
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5.2

Caracterização das espécies de Eucaliptos

A tabela 5.2 apresenta a composição química elementar das madeiras utilizadas no presente
estudo.

Tabela 5.2; Resultado da composição química elementar e poder calorífico superior das espécies de eucaliptos
utilizadas.

Madeira
E. citriodora
E. urophylla
E. urograndis

C (%)
50
49,5
49,7

H (%)
6,1
6,1
6,2

O (%)
43,3
43,9
43,6

N (%)
0,2
0,2
0,2

S (%) PCS (MJ/kg)
0,3
19,4
0,3
18,8
0,3
19,1

De acordo com a literatura, de maneira geral, a composição elementar da madeira de
diferentes espécies do gênero Eucalyptus apresenta aproximadamente 50% de carbono, 6% de
hidrogênio e 44% de oxigênio. Sendo que estes teores podem variar de acordo com a
composição e tratamento do solo.
As madeiras utilizadas no presente estudo não apresentou uma expressiva variação em relação
à composição química elementar. E. citriodora apresentou o maior conteúdo em carbono, o
maior poder calorífico superior e o menor conteúdo em oxigênio.
Reis et. al (2012), argumentam que madeiras utilizadas com propósito energético devem
apresentar menor porcentagem em oxigênio e maiores porcentagens em carbono e hidrogênio.
Santos (2010) acrescenta que maiores teores de carbono e hidrogênio estão correlacionados
com uma maior capacidade térmica devido a energia liberada por tais elementos na reação de
combustão. Já Protasio et al. (2011), ressalta que a relação C/H tem papel relevante no ganho
calórico dos combustíveis de biomassa, uma vez que o acréscimo de 1% no conteúdo de
hidrogênio aumenta aproximadamente 451 kcal/kg no poder calorífico a mais que 1% de
carbono, sendo assim indesejável baixos valores de hidrogênio na composição da madeira.
Em relação ao conteúdo de nitrogênio, a presença deste elemento não se correlaciona
positivamente com o poder calorífico superior da madeira. Além disto, nitrogênio e enxofre
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são elementos envolvidos na formação de gases altamente tóxicos e danosos ao meio
ambiente após o processo de combustão. Protasio et al. (2011), explica que a relação C/N
interfere na quantidade de nitrogênio liberado com a combustão e na velocidade de liberação
do dióxido de carbono. Assim sendo, quanto maior for a relação C/N, menos nitrogênio é
liberado e o dióxido de carbono é liberado em uma velocidade menor, de acordo com outros
fatores externos como umidade e temperatura.
A tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos ao quantificar o conteúdo em lignina e extrativos
das espécies de eucaliptos.

Tabela 5.3: Conteúdo em lignina e extrativos presentes em Eucalyptus sp.

Madeira
E. citriodora
E.urophylla
E. urograndis

Extrativos
Lignina
em acetona solúvel (%)
2
4,8
1,6
3,7
1,8
4

Lignina
Insolúvel (%)
20,7
23,7
26,6

Lignina
Total (%)
25,6
27,4
30,6

De acordo com Klock et al. (2005), a lignina representa de 18 a 30% do conteúdo da
biomassa. Este polímero aromático possui um alto teor de carbono e baixo teor de oxigênio
em sua composição, sendo assim considerado um componente altamente energético. A
literatura ressalta a importância da lignina na formação do carvão vegetal e do alcatrão
insolúvel. De forma que, quanto maior o conteúdo em lignina maior o teor de carbono fixo e
rendimento gravimétrico em carvão vegetal. Pereira (2012) explica que este fato relaciona-se
com a maior resistência apresentada pela lignina à degradação térmica quando comparada
com celulose e hemicelulose.
O maior conteúdo em lignina ocorreu em E. urograndis, com 30,6%. Apesar de apresentar o
maior conteúdo em lignina, esta madeira não apresentou o maior conteúdo em carbono e o
maior poder calorífico superior. Já E. citriodora apresentou o maior conteúdo em carbono e o
maior PCS, mas o menor conteúdo em lignina total.
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Ao analisar os extrativos, observou-se que E. citriodora apresentou o maior conteúdo em
extrativos. De acordo com Santos (2010), devido à natureza química destes compostos, os
extrativos podem contribuir para o aumento do poder calorífico do carvão por apresentarem
resistência à degradação térmica. A literatura também relata a influência de extrativos no
rendimento gravimétrico do carvão vegetal, observando-se em alguns trabalhos uma
correlação positiva.
5.3

Rendimento dos Produtos

Os resultados aqui apresentados referem-se às carbonizações ocorridas no forno de bancada
utilizando como biomassa E. citriodora, E. urophylla e E. urograndis. As amostras líquidas
foram dividas em três frações de acordo com a temperatura e local de coleta. A primeira
fração, denominada de fração aquosa (FA), foi coletada a partir do dreno contido no interior
do ambiente de carbonização até 240°C. A segunda fração, bio-óleo (BO), foi coletada após o
condensador por onde os gases quentes foram encaminhados. A terceira fração, alcatrão (OF),
foi coletada ao final do processo também por meio do dreno. Em algumas situações houve
entupimento do dreno acarretando na não coleta da fração aquosa e conseqüente mistura entre
esta e o alcatrão, como por exemplo, no teste n°4.
Uma vez que não foi possível coletar os gases não condensáveis, o rendimento deste produto
foi calculado a partir da subtração da massa de biomassa inserida no processo pela soma dos
demais produtos recolhidos, ou seja, por diferença. Estes gases foram queimados durante o
processo por uma questão de segurança no ambiente de trabalho, já que um dos gases
formados na carbonização da biomassa é o monóxido de carbono, altamente tóxico.
A umidade da madeira enfornada ainda se encontrava alta. Sabendo-se que a partir de 100°C
ocorre a secagem do material durante o processo de carbonização, para melhor entender o
rendimento dos produtos, calculou-se o rendimento em base seca para o carvão vegetal
formado e gases não condensáveis. O rendimento das frações líquidas foi calculado em base
úmida. Ao remover o teor de umidade contida na biomassa da quantidade total do produto
líquido coletado, foi possível calcular o rendimento em produtos líquidos que seria formado
caso a biomassa não apresentasse umidade.
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As tabelas 5.4 A e B apresentam os dados de rendimento dos produtos coletados nas
carbonizações. Como pode ser observado, descontando o teor de umidade da quantidade total
de líquidos formados, foi possível calcular em base seca o rendimento em produtos sólido,
líquidos e gasosos. Para o rendimento de cada fração líquida coletada só é possível determinar
o rendimento em base úmida.

Tabela 5.4: Rendimento dos produtos (A) em base úmida para as frações líquidas e (B) em base seca para
líquido, carvão e gases.

A

B

Quantidade
Madeira Teste n°
enfornada
1
15
2
15
E.
3
10
citriodora
4
10
5
5
17
5,2
7
5
8
5
E.
9
10
urophylla
10
10
14
13,85
11
10
E.
13
15
urograndis

Quantidade
Madeira
Teste n°
enfornada
1
15
2
15
3
10
E. citriodora
4
10
5
5
17
5,2
7
5
8
5
E. urophylla
9
10
10
10
14
13,85
11
10
E. urograndis
13
15

Rendimento em base úmida (%)
Fração Aquosa Alcatrão Bio-óleo Líquido
Umidade (%)
(FA)
(OF)
(BO)
Total
18,7
6,7
2,2
42,7
51,6
17,9
10,4
4,3
43,3
58
18,6
6,7
1,2
44
51,9
18
10
46
56
16,4
11,6
10
30
51,6
17
23
5,7
32,7
61,4
13
19,6
6
31,6
57,2
13
16,6
9,4
31,4
57,4
12,7
12,2
4,1
40,8
57,1
13,3
12,8
4,5
42,1
59,4
13
9
3,8
41,7
54,5
18
8,9
3
38,7
50,6
18
5,7
1
42,5
49,2

Umidade (%)
18,7
17,9
18,6
18
16,4
17
13
13
12,7
13,3
13
18
18

Quantidade em
base seca (kg)
12,2
12,3
8,1
8,2
4,2
4,3
4,4
4,4
8,7
8,7
12,1
8,2
12,3

Rendimento em base seca (%)
Líquido
Carvão
Gases
Total
Vegetal
40,5
37,2
22,3
48,9
31,7
19,4
40,6
34,6
24,8
46,2
32,8
21
42,6
35,7
21,7
53,5
34,9
11,6
51,4
32,5
16,1
51,6
32,7
15,7
50,7
30,7
18,6
53,3
29,2
17,5
47,9
30,9
21,2
39,8
37,3
22,9
38
37
25

Como pode ser observado na tabela 5.4, em relação ao rendimento em base seca, na produção
de carvão vegetal, as amostras de E. citriodora apresentaram rendimento variando de 31,7% a
37,2%; para E. urophylla a variação foi de 29,2% a 32,7%; E. urograndis apresentou uma
variação de apenas 0,3% entre as duas carbonizações realizadas com esta biomassa. Nota-se
que o teste 10 (10kg de E. urophylla) apresentou o menor rendimento em carvão vegetal entre
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todos os testes realizados. Este foi o teste em que os magnetros estiveram ligados a até a
temperatura de 406 °C, enquanto que em todos os outros casos os magnetrons foram
desligados na temperatura próxima de 350 °C ou inferior. Ao comparar o rendimento de
carvão vegetal do teste 10 com o rendimento de carvão do teste 9, ambos com a mesma
quantidade de madeira enfornada, percebe-se que o fato de o forno ter atingido uma maior
temperatura para esta quantidade de massa enfornada, pode ter levado a degradação de carvão
vegetal em outros produtos, resultando assim em um rendimento de carvão vegetal menor.
Para o rendimento em produtos líquidos, as biomassas apresentaram as seguintes variações: E.
citriodora, de 40,5% a 53,5%; E. urophylla, de 47,9% a 53,3%; E. urograndis, 38% e 39,8%.
Observou-se que o maior rendimento em líquidos para E. urophylla ocorreu no teste 10, o
mesmo que apresentou o menor rendimento em carvão e que o forno foi desligado em 406 °C.
Os gases não condensáveis variaram como se segue: E. citriodora, de 11,6% a 24,8%; E.
urophylla, de 15,7% a 21,2%; E. urograndis, 22,9% e 25%.
Com o intuito de comparar o rendimento dos produtos de diferentes biomassas mantendo a
quantidade enfornada, utilizou-se a média dos valores encontrados nas duplicatas. A figura
5.5 apresenta a comparação do rendimento dos produtos para as três espécies de madeira.
Nota-se que E. urophylla apresentou o maior rendimento de líquidos, mas menor rendimento
em carvão vegetal quando comparado com as outras madeiras. E. urograndis apresentou o
menor rendimento em líquidos e o maior rendimento médio em carvão vegetal e gases, como
pode ser observado na figura 5.5.
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Comparação do Rendimento médio
do Carvão Vegetal
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Figura 5.5: Comparação do Rendimento médio dos produtos para as três espécies de eucalipto enfornando 5, 10
e 15kg de madeira.

Também foi possível, a partir dos valores médios do rendimento dos produtos obtidos nos
testes em duplicata, comparar os rendimentos utilizando a mesma madeira, mas em
quantidades diferentes. A partir da figura 5.6, nota-se que houve pouca variação no
rendimento de cada produto ao comparar os resultados para 5, 10 e 15kg da mesma madeira.
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Comparação do Rendimento dos Produtos
para E. urophylla
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Figura 5.6: Comparação do Rendimento dos Produtos sólido, líquidos e gasosos para cada espécie de eucalipto
enfornando 5, 10 e 15kg.

5.4

Caracterização do Carvão Vegetal

A tabela 5.5 apresenta os resultados da análise imediata do carvão vegetal produzido por
micro-ondas em um forno de bancada.
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Tabela 5.5: Análise imediata das amostras de carvão vegetal provenientes das carbonizações em forno de
bancada.

Madeira
E. citriodora
E. citriodora
E. urophylla

Teste n°

Qtd. Enfornada Carbono
(kg)
fixo (%)

2
17
8

15
5
5

71,7
70,9
68,6

Cinzas
(%)
0,8
1,1
0,7

Extrativos em

Lignina

Lignina

Lignina

E. citriodora

2

4,8

20,7

25,6

E. urograndis

1,8

4

26,6

30,6

Voláteis
Umidade (%)
(%)
27,5
28
30,8

6,9
7
6,4

Madeira
Os materiais
voláteis
caracterizam-se
compostos
por hidrogênio,
solúvel por
(%) gases,
acetona
(%)
Insolúvel
(%)
Total principalmente
(%)

hidrocarbonetos,
monóxido
de carbono
E. urophylla
1,6
3,7 e dióxido
23,7de carbono,
27,4 que se desprendem durante a
queima do carvão vegetal. Além da composição química da madeira, a temperatura é o
principal fator que interfere no conteúdo de voláteis, como relatado por Barcellos (2007).
De acordo com Santos (2010), o conteúdo em materiais voláteis apresenta comportamento
inversamente proporcional ao teor de carbono fixo no carvão. Assim sendo, torna-se desejável
porcentagens inferiores a 25%. Entretanto, é importante destacar, que os materiais voláteis
possuem um papel importante no alto-forno no que tange a permeabilidade da carga e a
diminuição da reatividade do carvão, características importantes para o uso siderúrgico. Além
disto, os voláteis influenciam na porosidade do carvão e em sua massa específica.
Em todas as amostras de carvão analisadas, o teor de materiais voláteis encontra-se superior
ao esperado. Sendo que o maior conteúdo em voláteis ocorreu no carvão obtido pela
carbonização de 5 kg de E. urophylla.
Barcellos (2007) ao analisar o conteúdo de voláteis em amostras de carvão provenientes de
diferentes espécies de eucaliptos, também encontrou valores variando de 25,5 a 29,4%. Este
mesmo autor verificou em seu trabalho que o aumento do tempo e temperatura de
carbonização produz carvão vegetal com menor teor de voláteis, já que ocorre o
desprendimento de substâncias voláteis com maior intensidade aumentando o conteúdo de
carbono fixo. Este fato também foi verificado na tabela acima. O menor teor de voláteis,
acompanhado pelo maior teor de carbono fixo, ocorreu na amostra de carvão produzido a
partir de um processo de carbonização que atingiu a maior temperatura, (teste 2).

68

O conteúdo em carbono fixo, disponibilidade de carbono no carvão, relaciona-se diretamente
com o conteúdo de lignina e extrativos presentes na madeira e é um dos parâmetros mais
importante a ser considerado ao utilizar o carvão como termorredutor no alto-forno.
A temperatura de carbonização da madeira tem uma relação direta com o conteúdo em
carbono fixo, de forma que quanto maior a temperatura, maior será a concentração de carbono
no produto sólido. No entanto menor será o rendimento gravimétrico do mesmo. Assim
sendo, carbono fixo e rendimento gravimétrico são negativamente correlacionados.
Na tabela 5.5 observa-se que o maior teor de carbono fixo (71,7%) ocorreu no carvão
proveniente da carbonização que atingiu a maior temperatura. Esta mesma amostra apresentou
o menor rendimento em carvão vegetal (31,7%), enquanto que o teste 17 apresentou 70,9% de
carbono fixo e o maior rendimento (34,9%), e o teste 8 apresentou 68,6% de carbono fixo e
um rendimento de 32,7%.
Barcellos (2007) encontrou teor de carbono fixo variando de 69,3 a 72,8% para amostras de
carvão provenientes de eucalipto.
As cinzas relacionam-se com o conteúdo de minerais presentes na madeira. Assim sendo, uma
vez completa a combustão do carvão vegetal, os resíduos de óxidos de minerais constituirá as
cinzas. O conteúdo de minerais na madeira e consequentemente nas cinzas relaciona-se com a
composição química do solo no qual a madeira se desenvolveu e está presente principalmente
na casca.
Espera-se um conteúdo de cinzas inferior a 1% no carvão vegetal, já que existe uma
correlação negativa entre o teor de cinzas e o poder calorífico do carvão. Em relação à
siderurgia, altos teores de cinzas podem causar desgaste no alto-forno além de comprometer a
qualidade do ferro-gusa produzido.
Para Barcellos (2007), o aumento da temperatura de carbonização da madeira ocasionará
aumento da concentração de minerais no carvão pela perda de massa.
Na tabela 5.5 é possível observar que o menor teor de cinzas, 0,7%, ocorreu na amostra de
carvão proveniente da carbonização de 5 kg de E. urophylla. E o maior teor de cinzas ocorreu
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na amostra do teste 17 que apresentou 1,1% de cinzas. No trabalho de Barcellos (2007), O
teor de cinzas para as amostras provenientes de eucaliptos variou de 0,87% a 3,48%.
De acordo com Arantes (2009), o carvão vegetal tem grande propensão em ganhar e perder
umidade. No entanto o excesso de umidade afeta o rendimento energético do carvão, sendo
necessário uma maior quantidade de carvão para a redução do minério de ferro. Assis (2008)
acrescenta que a umidade, além de provocar um consumo específico de carbono, também
diminui a resistência do carvão vegetal. Assim sendo, esta é uma característica indesejada.
Verifica-se na tabela 5.5 que a umidade variou pouco entre os testes com resultado em torno
de 7%.
5.5

Caracterização Físico–Química da Frações Líquidas – Forno de Bancada

Apenas quatro amostras seguiram para a caracterização físico-química do produto líquido. As
amostras selecionadas foram referentes às biomassas E. citriodora e E. urophylla para 5 e
15kg. Não foi possível realizar todos os ensaios para todas as frações líquidas devido a
características de cada fração. A tabela 5.6 apresenta os ensaios realizados com os resultados
obtidos.

Tabela 5.6: Resultados da caracterização físico-química das frações líquidas obtidas a partir do forno de bancada.

Amostra
E. citriodora 15kg
E. urophylla 13,85kg
E. citriodora 5kg
E. urophylla 5kg

Teste
n°
2
14
17
8

Densidade (g/ml)
FA
BO
OF
1,095 1,102 1,26
1,055 1,114 1,25
1,102 1,107 1,21
1,104 1,126 1,19

Poder calorífico (MJ/kg)
OF
22,9
21,3
18,5

Umidade (%) Acidez (mgKOH/g)
BO
OF
OF
57,5
12
4,98
63
13,3
3,38
61,8
27,7
133,2
67,7
47

O ensaio de densidade foi realizado para todas as frações de todos os testes. A fração aquosa
(FA) é constituída predominantemente de água e ácidos. De acordo com o trabalho de
Budarin et al. (2009), esta fração contém a maior parte das impurezas como enxofre, metais
alcalinos e ácidos.
A fração coletada após o condensador (BO) apresenta densidade intermediária entre as
demais. Observou-se que BO apresenta-se como uma emulsão, onde é possível detectar uma
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fração mais orgânica, e outra mais aquosa. Não foi possível obter separação de fases por
método físico. Q. Lu et al. (2009) explica que apesar de a maioria dos bio-óleos apresentarem
macroscopicamente uma única fase líquida, microscopicamente este possui uma estrutura
multifásica, podendo ser considerado uma microemulsão constituída por uma fase contínua de
água e moléculas hidrofílicas enquanto os componentes hidrofóbicos estão dispersos como
micelas. De acordo com Mohan et al. (2006), a fase contínua da microemulsão é constituída
pelos produtos da decomposição da holocelulose, além de moléculas pequenas provenientes
da decomposição da lignina. Já a fase descontínua é composta predominantemente por
macromoléculas de ligninas pirolíticas. A estabilização da emulsão ocorre a partir de ligações
de hidrogênio e com a formação de nano e micromicelas.
O alcatrão (OF) é constituído predominantemente pela fase orgânica mais pesada do óleo e
apresentou a maior densidade dentre as frações. Todas as frações apresentaram densidade
superior a dos óleos combustíveis leves (0,85kg/L), de acordo com a literatura. Conforme
Mohan et al. (2006), os bio-óleos apresentam densidade de aproximadamente 1,2kg/L.
De acordo com a literatura, o bio-óleo apresenta um poder calorífico superior (PCS) bem
inferior quando comparada com os combustíveis fósseis, variando de 14 a 19 MJ/kg, como
relatado por Oasmaa & Czernik (1999) e Mohan et al. (2006). Já é bem estabelecido na
comunidade científica que este fato é justificado pelo alto teor de água e oxigênio no mesmo.
Assim sendo, consequentemente, quanto maior o conteúdo de água presente no bio-óleo,
menor o seu poder calorífico.
Devido ao alto teor de água presente na fração BO, não foi possível detectar o poder calorífico
desta fração uma vez que esta não queimou, podendo ser considerado um ácido pirolenhoso.
As amostras de alcatrão tiveram seu poder calorífico aferido, no entanto, a amostra 8 (E.
urophylla 5kg), por apresentar uma alta porcentagem de água (47%), também não queimou.
Dentre os resultados encontrados para as outras amostras, o alcatrão proveniente de E.
citriodora 15kg apresentou o maior PCS e o menor conteúdo de água. Undri et al. (2015)
separaram o óleo pirolítico em duas fases e constataram um poder calorífico superior de 25
MJ/kg para a fase orgânica. Assim sendo, o valor encontrado nas amostras analisadas (OF)
está dentro do esperado.
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O conteúdo de água foi verificado para as amostras de BO e OF. Como pode ser observado na
tabela 5.7, a microemulsão do BO apresenta um alto teor de água para todas as amostras.
Segundo Czernik & Bridgwater (2004), a água é o componente mais abundante do bio-óleo.
Esta é resultado, não apenas da umidade presente na biomassa carbonizada, mas também
provêm de reações de desidratação da celulose e hemicelulose.
Heidari et al. (2014) verificaram em seu trabalho aumento do conteúdo de água no bio-óleo
ao aumentar a temperatura de pirólise, ou seja, quanto maior o craqueamento, maior o
conteúdo de água. Undri et al. (2015) relataram alto conteúdo de água na fase aquosa obtida a
partir da separação do óleo em duas frações. De acordo com estes autores, o aquecimento por
micro-ondas atuou de forma diferenciada na degradação da celulose e hemicelulose
resultando em um aumento no conteúdo de água desta fase quando comparada com amostras
obtidas por aquecimento convencional. No entanto, ressaltam também, que um alto teor de
água não pode ser apenas justificado pelo método de aquecimento, uma vez que a eficiência
na condensação dos vapores pode influenciar na cinética de reações secundárias envolvidas na
formação de compostos intermediários no processo de pirólise da celulose e hemicelulose.
De acordo com a literatura, o conteúdo de água presente no bio-óleo varia de 15 a 30%, com
um limite de até 35% sem que ocorresse separação de fase. Todas as amostras da fração BO
apresentaram valores bem superiores, no entanto, não foi possível separar a fase orgânica
presente nesta emulsão. Q. Lu et al. (2009) ressalta que há uma grande dificuldade de
remover a água do bio-óleo uma vez que este apresenta compostos multipolares atuando
como emulsificantes capazes de estabilizar sua complexa estrutura.
A acidez do bio-óleo está relacionada com a grande quantidade de ácidos orgânicos,
principalmesnte ácido acético e ácido fórmico, conforme Oasmaa & Czernik (1999). Para Q.
Lu et al. (2009), o bio-óleo apresenta de 7 a 12% de ácidos, com pH entre 2-4 e índice de
acidez entre 50-100 mgKOH/g.
A acidez do bio-óleo está associada a quantidae de fase aquosa presente no mesmo. Desta
forma, como observado na tabela acima, as duas amostras com menor conteúdo de água,
apresentaram o menor índice de acidez.
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5.6

Análise Termogravimétrica (TG e DTG)

A termogravimetria analisa a estabilidade térmica do material. Uma vez realizada em
atmosfera inerte obtém-se informações sobre a decomposição do material e sua volatilidade.
A figura 5.7 apresenta os resultados obtidos a partir desta técnica realizada em atmosfera de
nitrogênio para a fração líquida coletada após o condensador (BO).

A

B

Figura 5.7: Curvas TG (A) e DTG (B) da fração líquida denominada BO (ácido pirolenhoso).

Como pode ser observado com os resultados da DTG, as amostras apresentaram um evento de
perda de massa mais acentuada em até 150°C. Para esta temperatura, ocorre principalmente
liberação de água e voláteis. Após este evento mais pronunciado, o material se degradou
gradualmente até a temperatura de 750°C. Observa-se que óleo obtido a partir de E. urophylla
13,85kg, apresentou a menor perda de massa e portanto um teor de carbono residual alto em
torno de 34%. Esta amostra não apresentou um evento de perda de massa proeminente até
150°C como observados nas demais amostras.
O óleo resultado da carbonização de E. citriodora 15kg, apresentou um evento relevante de
perda massa em torno de 130°C seguido de uma degradação gradual até a temperatura de
750°C esta amostra revelou um teor de carbono residual de aproximadamente 24%.
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As amostras em que utilizaram-se apenas 5Kg de madeira, apresentaram comportamento
similar independente da madeira utilizada (E. urophylla ou E. citriodora). Ambas
apresentaram perda de massa mais acentuada até 150°C em relação as demais e o menor
conteúdo em carbono residual, 11,4% para E. urophylla e 8,4% para E. citriodora. Este menor
teor de carbono residual implica em moléculas menos aromáticas sugerindo que houve uma
maior degradação dos produtos líquidos para menores massas enfornadas.
A tabela 5.7 apresenta as principais perdas de massa nos intervalos de até 150°C, 300°C e
750°C, como observado nas curvas de TG da figura 5.7.

Tabela 5.7: Perdas de massa obtidas das curvas TGs na análise de BO.

Amostra
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla

15kg
13,85kg
5kg
5kg
15kg
13,85kg
5kg
5kg
15kg
13,85kg
5kg
5kg

Faixa de
Temperatura (°C)

Até 150°C

Até 300°C

Até 750°C

Perda de
massa (%)
62
28
55
67
70
63
78
80
76
66
91,6
88,6

Também foi analisado o comportamento de degradação térmica do alcatrão recolhido pelo
dreno do forno nas carbonizações de mesma madeira em mesma quantidade daquelas acima
citadas. Os resultados para estas amostras podem ser observados na figura 5.8.
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Figura 5.8: Curvas TG (A) e DTG (B) da fração líquida denominada OF (alcatrão).

Para as amostras de alcatrão é possível perceber um comportamento diferente. A maioria das
amostras com exceção do alcatrão proveniente de E. citriodora 15kg, não apresentaram perda
de massa acentuada até 135°C. Nota-se que as amostras apresentaram maior estabilidade
térmica quando comparadas com aquelas coletadas após o condensador (BO). As amostras de
alcatrão de E. citriodora apresentaram comportamento distintos. Para E. citriodora 5kg,
verifica-se, pelos resultados da DTG, dois eventos de perda de massa. O primeiro ocorreu até
100°C e o segundo entre 100 e 280°C. Ambos eventos apresentaram perda de
aproximadamente 25% da massa. Esta amostra apresentou aproximadamente 22% de carbono
residual. Para o alcatrão da amostra de 15kg da mesma madeira, houve apenas um grande
evento de perda de massa até 135°C. Esta amostra apresentou a menor massa de carbono
residual, 12,7%.
As amostras de alcatrão de E. urophylla apresentaram comportamento menos discrepante.
Ambas apresentaram dois momentos de degradação térmica. Para a amostra proveniente da
carbonização de 13,85kg de biomassa, houve uma primeira perda de aproximadamente 18%
da massa até aproximadamente 120°C, seguida de uma perda de 43% de massa entre o
intervalo de 120 a 300°C. Esta amostra apresentou 17,8% de carbono residual em 750°C. Já
para a amostra (E. urophylla 5kg), também ocorreu dois eventos de perda de massa. No
primeiro, houve perda de 35% da massa até a temperatura de 150°C. A segunda perda se deu
no intervalo de 150 a 300°C com degradação de 28% da massa. Esta amostra apresentou 20%
de carbono residual.
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A tabela 5.8 apresenta as principais perdas de massa nos intervalos de até 150°C, 300°C e
750°C, como observado nas curvas de TG da figura 5.8.

Tabela 5.8: Perdas de massa obtidas das curvas TGs na análise do alcatrão.

Amostra
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla
E. citriodora
E. urophylla

5.7

15kg
13,85kg
5kg
5kg
15kg
13,85kg
5kg
5kg
15kg
13,85kg
5kg
5kg

Faixa de
Temperatura (°C)

Até 150°C

Até 300°C

Até 750°C

Perda de
massa (%)
63
25
31
35
82
61
53
63
87,3
82,2
78
80

Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Infravermelho por
Transformada de Fourier (IV)

A espectroscopia do Infravermelho (IV) foi realizada com o intuito de identificar os principais
grupos funcionais presentes nas frações líquidas obtidas no processo de pirólise da madeira
por micro-ondas. Uma vez que este ensaio foi realizado com transmitância e portanto, esta é
uma análise qualitativa.
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A tabela 5.9 apresenta as principais bandas encontradas no espectro de IV das frações
analisadas.

Tabela 5.9: Bandas relacionadas aos principais componentes encontrados nas frações analisadas.

Número de onda (cm-1)

Atribuição

Compostos

3600 - 3200
1200 - 1020

O-H
C-O

água
álcoois, fenóis

3300 - 2800
1475 - 1350

C-H

CH2, CH3

1850 - 1610

C=O

cetonas, aldeídos, ácidos
carboxílicos

1650 - 1500

C=C

alquenos e aromáticos

1300 - 1000

C-O

éteres

As figuras 5.9 (A, B e C) representam os espectros de IV das três frações líquidas coletadas.
A figura A representa a fração aquosa (FA); figura B, óleo coletados após o condensador
(BO); figura C, alcatrão (OF).
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A

B

C

Figura 5.9: Espectros de IV das frações: (A) fração aquosa - FA, (B) ácido pirolenhoso – BO, (C), alcatrão – OF.

Como pode ser observado a partir da figura 5.9, os espectros dos diferentes testes foram
similares com exceção na figura A (fração aquosa) da carbonização com 15kg de E.
citriodora. Todos os espectros apresentaram bandas características já bem relatadas na
literatura. As bandas aqui identificadas corroboram com os trabalhos de Undri et al.(2015),
Sulaiman & Lee (2012), Sarohia et al. (2014) e Ferreira (2014).
Entre o intervalo de 3600 – 3200cm-1, observa-se uma banda larga característica das vibrações
de estiramento O-H. Esta banda representa água e compostos que contém o grupo hidroxila. A
presença de bandas entre 1200 - 1020cm-1 confirma compostos como fenóis e alcoóis.
O intervalo de 3300 - 2800cm-1 está relacionado com o estiramento C-H. A presença de
bandas entre 1475 – 1350cm-1 representa grupos de –CH2 e CH3.
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A região entre 1850 – 1610cm-1 é característica para C=O, carbonilas, indicando a presença
de grupos orgânicos tais como cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres.
As vibrações de estiramento C=C, também podem ser observadas entre 1650 e 1500cm-1,
correspondendo a possível presença de alquenos e aromáticos nas amostras. Como discutido
por Ferreira (2014), esta região relaciona-se com a presença de anéis aromáticos típicos bioóleos resultantes a partir de matéria-prima lignocelulósica.
A região entre 1300 e 1000cm-1, representa as vibrações de estiramento C-O e relaciona-se
com éteres. Ferreira (2014) ressalta que esta região pode apresentar um padrão complexo de
bandas.
De acordo com Undri et al. (2015), a presença de uma maior quantidade de bandas
encontradas em regiões abaixo do número de onda 1600cm-1, relaciona-se com a presença de
um maior número de compostos orgânicos no óleo. Já a presença de uma banda mais
proeminente em torno de 3400 cm-1, confirma a presença indesejada de água.
Em concordância com o exposto por Sulaiman & Lee (2012), foi possível observar a partir
dos espectros de infravermelho que as frações líquidas obtidas contém predominantemente
compostos pertencentes aos grupos: alcoóis, fenóis, alcanos, alcenos, cetonas, aldeídos, ácidos
carboxílicos, ésteres e aromáticos.
5.8

Caracterização do Bio-óleo proveniente da Planta Industrial

Na tabela 5.10 é possível observar os resultados obtidos ao analisar a densidade, poder
calorífico, umidade, acidez e viscosidade do bio-óleo obtido a partir da carbonização por
micro-ondas de E. urophylla em uma Planta de carbonização Industrial UPEC-250.

Tabela 5.10: Resultados da caracterização do bio-óleo proveniente da planta industrial UPEC-250.

Bio-óleo UPEC

Densidade
(g/ml)

Poder calorífico
(MJ/kg)

Umidade
(%)

Acidez
(mgKOH/g)

Viscosidade a
40°C (cSt)

1,197

22,63

16

48,2

174,8
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Os gases provenientes da carbonização da madeira na planta UPEC-250, passam por um
ciclone onde são resfriados de forma a separar os gases condensáveis dos não condensáveis.
Este método de separação mostrou-se mais eficiente. O bio-óleo obtido apresentou-se mais
homogêneo e com propriedades melhores. Ao comparar os resultados obtidos com a
literatura, nota-se que os valores estão próximos do esperado. Diversos autores relatam uma
densidade aproximada de 1,2g/ml para o bio-óleo.
O bio-óleo apresentou um poder calorífico superior de 22,63 MJ/kg, valor este dentro do
esperado para bio-óleos provenientes de biomassa de madeira, como demonstrado no trabalho
de Undri et al. (2015) que constataram um poder calorífico superior de 25 MJ/kg para a fase
orgânica do bio-óleo.
A umidade apresentada também se encontra próximo do limite inferior da faixa de umidade
esperada, já que, de acordo com a literatura, o bio-óleo apresenta um conteúdo de água
variando de 15 a 30%.
A acidez deste óleo está relacionada com a quantidade de ácidos associados a fase aquosa
presente no óleo. Assim sendo, quanto maior a umidade, uma maior acidez é esperada.
Estudos demonstraram um índice de acidez para bio-óleo no intervalo de 50 a 100 mgKOH/g.
O resultado obtido apresenta-se bem próximo do mínimo esperado.
O valor de viscosidade para bio-óleos é muito variável. Mohan et al. (2006) apresentam
valores que variam de 25cSt a 1000 cSt, medido a 40°C. Estes autores explicam que a
viscosidade do óleo está relacionada com diferentes variáveis, sendo estas, características da
própria matéria-prima, do processo utilizado, além do conteúdo de água presente no óleo e da
quantidade de produtos leves formados. Somado a estes fatores, sabe-se que o envelhecimento
do bio-óleo está intimamente relacionado ao aumento de viscosidade. O bio-óleo aqui
caracterizado apresentou viscosidade de 174,8 cSt.
5.9

Análise Termogravimétrica do Bio-óleo Industrial

Na figura 5.10 é possível observar a perda de massa deste bio-óleo com a evolução da
temperatura.
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Figura 5.10: Curvas TG (A) e DTG (B) do bio-óleo proveniente da planta UPEC-250.

De acordo com Q. Lu et al. (2009), a análise termogravimétrica em bio-óleos além de
fornecer dados sobre decomposição térmica deste material e evaporação da umidade e
voláteis, também retrata propriedades de combustão do óleo. Neste trabalho, os autores
relatam dois estágios de perda de massa do bio-óleo quando em atmosfera inerte. Sendo o
primeiro relacionado à evaporação de voláteis no intervalo próximo de 150 a 200°C e um
segundo estágio no intervalo de 350 a 400°C onde há a decomposição dos componentes mais
pesados do óleo.
Analisando a figura 5.10, onde (A) representa a TG e (B) representa a DTG, observa-se que
este bio-óleo também apresentou dois eventos de perda de massa. O primeiro até
aproximadamente 130°C onde houve perda de 20% da massa e um segundo até 350°C com
perda de 43%. Após estes dois eventos houve decomposição gradativa do material até 750°C
onde detectou-se 18,4% de carbono residual.
5.10 Espectroscopia de Absorção Molecular da Região do Infravermelho por
Transformada de Fourier (IV) do Bio-óleo Industrial
A figura 5.11 representa o espectro do bio-óleo proveniente da planta de carbonização
industrial UPEC-250. Assim como os demais espectros apresentados neste trabalho, as bandas
observadas corroboram com diversos outros trabalhos da literatura e também aqui citados,
como: Undri et al.(2015), Sulaiman & Lee (2012), Sarohia et al. (2014) e Ferreira (2014).
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Figura 5.11: Espectro de IV do bio-óleo proveniente da planta UPEC-250.

A banda larga característica das vibrações de estiramento O-H está presente no intervalo de
3600 – 3200cm-1, representando a presença de água e compostos que contém o grupo
hidroxila, como fenóis e alcoóis, que se confirmam pela presença de bandas entre 1200 1020cm-1.
O intervalo de 3300 - 2800cm-1 relaciona-se com o estiramento C-H. A presença de bandas
entre 1475 – 1350cm-1 representa grupos de –CH2 e CH3.
A região em 1700 – 1750cm-1 é característica para C=O, carbonilas, indicando a presença de
grupos orgânicos tais como cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres.
As vibrações de estiramento C=C, também podem ser observadas entre 1650 e 1500cm -1,
correspondendo a possível presença de alquenos e aromáticos nas amostras. Como discutido
por Ferreira (2014), esta região relaciona-se com a presença de anéis aromáticos típicos de
bio-óleos resultantes a partir de matéria-prima lignocelulósica.
A região entre 1300 e 1000cm-1, representa as vibrações de estiramento C-O e relaciona-se
com éteres. Ferreira (2014) ressalta que esta região pode apresentar um padrão complexo de
bandas.
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De acordo com Undri et al. (2015), a presença de uma maior quantidade de bandas
encontradas em regiões abaixo do número de onda 1600cm-1, relaciona-se com a presença de
um maior número de compostos orgânicos no óleo.
Assim como os demais espectros apresentados neste trabalho, observou-se a presença
predominantemente de compostos pertencentes aos grupos: alcoóis, fenóis, alcanos, alquenos,
cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres e aromáticos.
5.11 Potencial do Bio-óleo Industrial para a Geração de Energia Elétrica
Associando quatro UPEC´s é possível carbonizar 1057 toneladas de carvão vegetal por mês.
Considerando um poder calorífico inferior de 4816 kcal/kg ou 5,6 kWh/kg para o bio-óleo, a
produção mensal das 4 UPEC´s oferece a disponibilidade térmica de 8,22 MWh. De forma
que, em um sistema motogerador com rendimento de 27%, a produção mensal do bio-óleo é
capaz de produzir 2,2MWh de energia. A planta como um todo necessita de 1,7MWh, assim
sendo há a produção de um excedente de 0,5MWh de energia.
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CONCLUSÕES

Os resultados das carbonizações em forno de bancada demonstraram alta reprodutividade do
processo, uma vez que não houve grandes variações no perfil de temperatura dos testes em
duplicata. E ao analisar o tempo de carbonização para as diferentes combinações, observou-se
que carbonizar uma maior massa de madeira ocasiona aumento da velocidade de carbonização
com redução da energia por unidade de massa processada. E, comparando a temperatura no
interior do forno e no interior da madeira, verificou-se que a temperatura na madeira foi
aproximadamente 1,5 vezes maior que a temperatura no forno.
Aferindo o rendimento médio das duplicatas, observou-se que E. urophylla apresentou o
maior rendimento de líquidos, mas menor rendimento em carvão vegetal e, E. urograndis
apresentou o menor rendimento em líquidos e o maior rendimento médio em carvão vegetal.
Não houve grande variação no rendimento de cada produto ao comparar os resultados para 5,
10 e 15kg da mesma madeira.
Na caracterização das frações líquidas obtidas a partir do forno de bancada observou-se que a
fração BO apresenta-se como uma microemulsão com altíssimo conteúdo de água,
caracterizando-se como um ácido pirolenhoso. A fração mais orgânica, alcatrão (OF)
apresentou melhores propriedades e dentro do esperado de acordo com a literatura. Já a
caracterização do bio-óleo proveniente da Planta Industrial UPEC-250, demonstrou um óleo
mais homogêneo e com melhores propriedades. Os resultados para este óleo estão de acordo
com a literatura.
A partir da análise imediata, verificou-se que o carvão vegetal proveniente da carbonização de
15kg de E. citriodora apresentou melhores propriedades.
De acordo com o balanço de energia para o bio-óleo UPEC, este óleo possui capacidade de
geração de 2,2 MWh a partir da carbonização de 1057 toneladas de madeira/mês.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Promover carbonizações em temperaturas mais elevadas e caracterizar os produtos;
Carbonizar outras biomassas bem como utilizar catalisadores para avaliar o efeito destes nas
propriedades do bio-óleo;
Verificar as propriedades de combustão do óleo gerado;
Estudar as possibilidades de melhoramento do bio-óleo para a produção de combustível;
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