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RESUMO

Este trabalho consiste na valorização econômica e ambiental de resíduos e subprodutos
agrícolas por meio de um processo de conversão termoquímica para a produção de
combustíveis sólidos alternativos. Nesse contexto, a pirólise lenta surge como uma
excelente alternativa sustentável para o reaproveitamento de todo material que estaria
sendo normalmente descartado sem nenhum valor econômico, frente ao desmatamento
para produção de carvão vegetal e às atividades industriais do carvão mineral. Dessa
forma, foram analisadas características físico-químicas dos materiais envolvidos através
de técnicas como espectroscopia na região do infravermelho, análise elementar, análise
imediata, análise termogravimétrica e microscopia eletrônica de varredura. A partir
dessas caracterizações, as biomassas lignocelulósicas (torta da bocaiuva, semente do
crambe e casca do licuri) e seus respectivos biocarvões tiveram seu potencial energético
previsto de acordo com diversas correlações. Em função da existência de uma vasta gama
de fórmulas presentes na literatura, realizou-se uma avaliação comparativa dos
parâmetros envolvidos nessas equações. Dessa forma, estipulou-se que as fórmulas
propostas por Parikh e Nhuchhen estariam mais adequadas para o tipo de material deste
trabalho, conseguindo assim, predizer um valor de poder calorífico superior mais próximo
do resultado empírico obtido através de um calorímetro. Os resultados de poder calorífico
superior mostraram que o licuri e o seu respectivo biocarvão possuem o maior potencial
para se enquadrar no mercado combustíveis sólidos renováveis, uma vez que os valores
obtidos (25,23 e 28,00 MJ/kg) foram superiores a materiais combustíveis de referência,
como o carvão mineral e o vegetal (19,57 e 23,81 MJ/kg). Além disso, a partir dos dados
de produtividade dos frutos e resíduos do licuri e do rendimento da pirólise, torna-se
possível uma projeção básica da produção em larga escala do seu biocarvão por meio da
pirólise lenta.

Palavras-chave: pirólise lenta; biomassa; biocarvão; energia; sustentabilidade

ABSTRACT

This work consists of the economic and environmental valorization of agricultural
residues and by-products through a thermochemical conversion process for the
production of alternative solid fuels. In this context, slow pyrolysis appears as an excellent
sustainable alternative for the reuse of all material that would normally be discarded with
no economic value, in view of deforestation for the production of charcoal and the
industrial activities of coal. Thus, the physical and chemical characteristics of the
materials involved were analyzed using techniques such as infrared spectroscopy,
ultimate and proximate analysis, thermogravimetric analysis and scanning electron
microscopy. From these characterizations, lignocellulosic biomasses (bocaiuva seed
cake, crambe seed and licuri nutshell) and their respective biochars had their energy
potential predicted according to several correlations. Due to the existence of a wide range
of formulas in the literature, a comparative assessment of the parameters involved in these
equations was performed. Thus, it was stipulated that the formulas proposed by Parikh
and Nhuchhen would be more suitable for the type of material in this work, thus managing
to predict a higher heating value closer to the empirical result from a calorimeter. The
results of higher heating value showed that licuri and its respective biochar have a great
potential to fit the market for solid renewable fuels, since the values obtained were higher
than reference combustible materials, such as charcoal and coal. In addition, based on the
yield data of licuri fruits and residues and the yield of pyrolysis, a basic projection of the
large-scale production of its biochar becomes possible through slow pyrolysis.

Keywords: slow pyrolysis; biomass; biochar; energy; sustainability
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1 INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas associadas ao aumento das emissões de gases de efeito
estufa têm provocado grandes preocupações à comunidade científica. Desde o final do
século XVIII, os setores de energia, transporte, agricultura e indústria já haviam
começado a emitir enormes quantidades de gás carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido
nitroso (N2O) na atmosfera, apesar de não haver uma determinada preocupação com a
produção destes. Entre os gases de efeito estufa, o CO2 contribui com mais de 60% para
o aquecimento global por causa da grande quantidade liberada para a atmosfera a partir
de fontes antropogênicas. A queima de combustíveis fósseis e a exploração exacerbada
dos recursos naturais têm tido o maior destaque nessas emissões, pois essas atividades
são as principais fontes energéticas para a sociedade, sendo cada vez mais requisitadas
(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014; FUIZA
JUNIOR, 2016).
Dessa forma, o crescimento da população mundial, associado ao avanço
tecnológico, aumentou a necessidade de novas fontes de energia que sejam produzidas de
maneira limpa e renovável, diferentes dos combustíveis fósseis. O tópico de produção
energética a base de biomassas vegetais (resíduos agrícolas, resíduos municipais, resíduos
florestais, entre outros) começou a ganhar mais popularidade, uma vez que elas são
associadas ao processo de mitigação dos gases do efeito estufa por meio do ciclo do
carbono (DE CASTRO, 2012).
Nesse contexto, a pirólise lenta – uma técnica de conversão termoquímica - surge
como uma excelente alternativa sustentável para o aproveitamento de todo material
vegetal que estaria sendo normalmente descartado sem nenhum valor econômico,
gerando biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos, e reduzindo problemas ambientais
relativo ao acúmulo de matéria orgânica e das emissões do efeito estufa (UDDIN et al.,
2018).
Para se ter uma melhor ideia da relevância e avanços da técnica de pirólise (termo
de busca: “pyrolysis”), e mais especificamente da pirólise lenta (termo de busca: “slow
pyrolysis”), realizaram-se consultas na base científica da Web of Science. No Gráfico 1,
é notável o grande crescimento das pesquisas em pirólise ao longo das décadas, porém
em relação as condições relativas à pirólise lenta não se têm um aumento significativo,
expondo uma necessidade de mais pesquisas sobre essa tecnologia.
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Gráfico 1 - Quantidade de publicações por ano em relação aos termos “pyrolysis” e
“slow pyrolysis”

Fonte: Adaptado de Web of Science (2020)

Quanto a área de aplicação desses estudos (Gráfico 2), tem-se o direcionamento
das pesquisas de pirólise destinada majoritariamente para as áreas de Química (27%),
Engenharia (20%), Ciências de Materiais (14%), Física (13%), Combustíveis Energéticos
(11%) e outras. Enquanto isso nos estudos de pirólise lenta, há o direcionamento de cerca
de 62% das aplicações para essas áreas citadas anteriormente, como também para as
Ciências do Meio Ambiente e Ecologia (15%), podendo fazer uma associação da pirólise
lenta com temas de extrema importância mundial, como a química ambiental, química
verde, desenvolvimento sustentável, aquecimento global e entre outros.
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Gráfico 2 - Áreas das pesquisas relativas aos termos "pyrolysis" e "slow pyrolysis"

Fonte: Adaptado de Web of Science (2020)

Quanto a distribuição dos estudos de “pirólise” e “pirólise lenta” por país (Gráfico
3), é possível observar que a maior quantidade de publicações está concentrada em países
mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha e França, o que corrobora
com os seus elevados níveis tecnológicos e investimentos em ciências. Além disso, notase também que mesmo em países em desenvolvimento como a China, República Popular
da China (Taiwan), Índia e Rússia, as pesquisas são muito maiores que no Brasil,
indicando que esta ainda é uma área com grande potencial a ser explorado pelos
pesquisadores nacionais.
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Gráfico 3 - Distribuição de publicações por país em relação aos termos “pyrolysis”
e “slow pyrolysis”

Fonte: Adaptado de Web of Science (2020)

Em vista disso, esse trabalho visa analisar as características físico-químicas dos
materiais envolvidos, que são provenientes de biomassas lignocelulósicas pouco
estudadas no Brasil, para avaliar o seu potencial energético, viabilizando ou não, sua
possível aplicação em fornos ou reatores. Além disso, esta pesquisa também tem o
interesse de projetar para a sociedade o atual panorama das ações do setor de energia e
seus reflexos no meio ambiente, a fim de fornecer um melhor esclarecimento sobre como
estas áreas estão relacionadas e suas consequências para a vida no planeta.

1.1 BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS
O termo biomassa é usado para descrever qualquer tipo de matéria orgânica
renovável derivada de organismos vivos. Ela pode ser usada como fonte de energia e, na
maioria das vezes, refere-se a plantas ou materiais à base de plantas que não são usados
para alimentação. (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE,
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2014). A biomassa lignocelulósica é composta majoritariamente por 3 componentes: a
celulose, a hemicelulose e a lignina, sendo em alguns casos incluído os extrativos e as
cinzas (sais inorgânicos). As proporções de cada um desses compostos podem variar de
acordo com a espécie da biomassa, a região de plantio e diversos fatores no cultivo
(LEUNG; CARAMANNA; MAROTO-VALER, 2014). Geralmente, o teor de celulose
varia de 40 a 80%, o de hemicelulose entre 15 e 30%, enquanto que o valor de lignina
permanece entre 10 e 25% (WANG; LUO, 2016). Além disso, as biomassas herbáceas e
as agroindustriais possuem maior variação desses conteúdos, uma vez que elas
apresentam um maior teor de extrativos e cinzas (WANG et al., 2017). É importante
mencionar também que existem diversas fontes de biomassa, incluindo outros materiais
naturais e derivados, como culturas e resíduos agrícolas (palha, sementes, cascas e tortas),
resíduos sólidos municipais (lixo de varrição de praias, ruas e de aterros), resíduos
florestais (folhas e serragem), resíduos de origem animal, resíduos de esgoto entre outros.
A Figura 1 ilustra algumas origens dos recursos de biomassa.

Figura 1 - Fontes de biomassa

Fonte: Este autor (2020).

Na Figura 2, tem-se o modelo de como esses componentes interagem e estão
distribuídos estruturalmente. As macromoléculas de celulose se unem para formar
microfibras que funcionam como o esqueleto de sustentação da parede celular primária
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da planta, enquanto que o espaço interno e a superfície da parede vegetal é preenchida
com a hemicelulose e a lignina, fazendo ligações internas com a biomassa. As ligações
entre a celulose e a hemicelulose/lignina ocorrem em maior parte por meio das ligações
de hidrogênio, enquanto que as ligações entre a hemicelulose e lignina ocorrem por
ligações covalentes e também ligações de hidrogênio (WANG; LUO, 2016).

Figura 2 - Modelo estrutural da celulose, hemicelulose e lignina nas células das
plantas

Fonte: Adaptado de WANG, LUO (2016, p. 2)

A forma molecular da celulose é representada como (C6H10O5)n e a sua estrutura
química é mostrada na Figura 3. Ela é uma macromolécula que consiste em uma grande
rede de celobioses unidas por ligações β-1,4-glicosídicas. Os níveis de cristalinidade da
celulose refletem a organização estrutural e a força dessas ligações na célula da biomassa,
de forma que a clivagem delas, por meio de uma reação termoquímica, podem originar
diversos compostos, em maioria furanos e outros carboidratos. (WANG et al., 2017).
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Figura 3 - Estrutura da celulose

Fonte: Este autor (2020)

A hemicelulose é um polissacarídeo heterogêneo e amorfo formado por diferentes
carboidratos em sua estrutura monomérica, ao contrário da celulose que possui apenas
unidades de glicose. A sua composição varia de biomassa para biomassa, sendo possível
a existência de diversos tipos de hemiceluloses, por meio da alteração das unidades dos
açúcares. Como exemplo, utilizou-se a estrutura da Figura 4 para ilustrar como seria a
hemicelulose de uma biomassa (WANG; LUO, 2016).

Figura 4 - Estrutura proposta da hemicelulose

Fonte: Adaptado de WANG, LUO (2016, p. 10)

Em contraste com a celulose e a hemicelulose, a lignina apresenta uma matriz
estrutural composta majoritariamente por substâncias aromáticas e com grupos funcionais
oxigenados, que resulta numa maior rigidez e força na parede celular das plantas. Na
estrutura polimérica da lignina, encontra-se diversas unidades derivadas de alcóois, dentre
as quais as mais representativas são a unidade do p-hidroxifenil (H), do guaiacil (G) e do
siringil (S) (Figura 5). É importante mencionar que a proporção dos grupos H, G e S, na
estrutura da lignina depende essencialmente da espécie de biomassa lignocelulósica
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utilizada e influencia significativamente nas características dos produtos de pirólise
(CHU; SUBRAHMANYAM; HUBER, 2013; WANG et al., 2017).

Figura 5 - Unidades básicas do polímero da lignina

Fonte: Este autor (2020)

Em função da diversidade dos compostos presentes na lignina, as ligações entre
essas unidades podem ser divididas em 3 classes: as ligações de éteres, as ligações
carbono-carbono e as ligações de ésteres. Algumas dessas ligações foram representadas
na Figura 6, na qual se pode ver ligações do tipo β-O-4, α-O-4, 4-O-5, γ-O-4 (AMENCHEN; PAKDEL; ROY, 2001; HALLETT et al., 2006; BRANDT et al., 2017).

Figura 6 - Tipos de ligação na estrutura da lignina

Fonte: Adaptado de WANG, S. et al. (2017, p. 40)
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Além disso, estudos apontam que a razão entre H, G e S afeta diretamente a
proporção dos tipos de ligações. Por exemplo, um elevado grau de oxigenação da lignina
– abundância de grupos metoxila – propicia um grande efeito estérico que dificulta a
polimerização da lignina durante processos termoquímicos, refletindo num baixo
rendimento de biocarvão (CHU; SUBRAHMANYAM; HUBER, 2013; WANG et al.,
2017). A Figura 7 ilustra uma possível estrutura da lignina com diferentes unidades
monoméricas.

Figura 7 - Exemplificação de uma possível estrutura da lignina

Fonte: Adaptado de LU et al. (2017, p.2)

Além desses três componentes, as biomassas lignocelulósica possuem os
extrativos, que são um grupo de compostos de peso molecular variado que não fazem
parte da matriz estrutural do material e podem ser extraídos por solventes orgânicos, como
hexano, etanol, água e entre outros. Os extrativos são exemplificados como ceras,
gorduras, resinas, taninos, açúcares, amidos e até pigmentos, variando bastante a sua
composição em função da biomassa. Dessa forma, essas substâncias acabam sendo
divididas em três subclasses - os compostos alifáticos (principalmente gorduras e ceras),
os terpenos e terpenóides e os compostos fenólicos (XIU; SHAHBAZI, 2012; WANG;
LUO, 2016). A Figura 8 ilustra alguns dos extrativos presentes nas biomassas.
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Figura 8 - Exemplos de extrativos retirados de biomassas

Fonte: Este autor (2020)

Os sais inorgânicos (cinzas) das biomassas, são compostos majoritariamente a
base de potássio, cálcio, sódio, magnésio, silício, fósforo e enxofre, além de apresentar
elementos traços como alumínio, titânio, vanádio, manganês, ferro, cobalto, níquel e entre
outros (MORTENSEN et al., 2011). As quantidades desses elementos são bem diversas,
uma que vez que as condições climáticas do cultivo, a qualidade do solo e a própria
espécie da biomassa são fatores variantes para se propor uma quantidade fixa desses
elementos. Apesar disso, a presença desses compostos exerce um papel importante na
conversão termoquímica da biomassa por meio de atividades catalíticas, de forma a
influenciar nas características físico-químicas dos produtos desse processo (TRANE et
al., 2012; WANG; LUO, 2016).

1.1.1 Licuri (Syagrus coronata)
A Syagrus coronata é uma das palmeiras mais importante na região da Caatinga do
nordeste brasileiro, além de também ser encontrada em parte do norte mineiro. Ela possui
diversos nomes, dentre eles os mais conhecidos são Licuri, Licurizeiro, Ouricuri e
Coqueiro-cabeçudo. Ele pertence à família Aracaceae, um dos grupos vegetais mais
antigos e um dos maiores do mundo, apresentando aproximadamente 2.600 espécies em
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240 gêneros diferentes, e ao gênero Syagrus, que é composto por 36 espécies, sendo 7
relativas ao Bioma Caatinga (LORENZI et al., 2004).
A partir de estudos de Rocha (2009a), tem-se que os tipos de palmeiras similares ao
licuri – monocotiledôneas - são o 2° grupo mais importante para a economia de
subsistência do Norte e Nordeste brasileiro.
As características morfológicas do licurizeiro são: palmeiras que podem atingir até 10
metros de altura, folhas verde claras de até 3 metros de comprimento arranjadas em espiral
e flores amarelo-claro unissexuadas com ambos os sexos na mesma inflorescência
(poligâmica). Essas características podem ser visualizadas na Figura 9. (MEDEIROSCOSTA, 1982; CREPALDI et al., 2001; LORENZI et al., 2004; ROCHA, 2009a).
Figura 9 - Palmeira do licuri

Fonte: Adaptadas de SOARES, K. (2018) e ALAMY STOCK PHOTO (2010)
Legenda: A – Perspectiva da palmeira inteira; B – Inflorescência do Licuri.

O fruto é uma drupa com exocarpo fibroso-tênue, mesocarpo fibroso-mucilaginoso e
endocarpo duro. A infrutescência gera em média 375 frutos com dimensões de 2,7 cm e
2,1 cm de diâmetro longitudinal e transversal, respectivamente. Os frutos são
considerados altamente nutritivos e a amêndoa interna apresenta cerca de 49,2% de
lipídeos e 11,5% de proteínas, sendo aproveitada como insumo alimentício (CREPALDI
et al., 2001; ROCHA, 2009a). A Figura 10 ilustra as partes estruturais do fruto do licuri.
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Figura 10 - Diferentes perspectivas do fruto do licuri e suas partes estruturais

Fonte: Adaptado de LIMA, H. (2020) e STANG, D. (2017)

A produção anual de frutos de uma plantação de licurizeiros é em média 2 ton/ha,
podendo chegar até 4 ton/ha se for uma plantação bem projetada e com os devidos
cuidados (CREPALDI et al., 2001; DRUMOND, 2007). Segundo um estudo da Fundação
Comissão de Planejamento Econômico da Bahia (CPE) na década de 60, o povoamento
dessa palmeira, apenas na Bahia, seria em torno de 5 bilhões de plantas, com um
adensamento médio de 200 palmeiras por hectare distribuídos em bosques
correspondentes a uma área de 25 milhões de hectares. Entretanto, em pesquisas mais
recentes, percebe-se um grande declínio dos licurizeiros, chegando a valores de 124 a 94
palmeiras por hectare (ECONÔMICO, 1961; SANTOS-NETO; CAMANDAROBA,
2008). Isto reflete a exploração exacerbada e sem regulação, por meio de queimadas e
desmatamento da região, de modo que isto levou o enquadramento do licuri como uma
Espécie Vulnerável de Extinção pela União Internacional de Conservação da Natureza
(IUCN) em 1996 (INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF
NATURE, 1996).
Dessa forma, a importância dessa palmeira para a população da sua área de ocorrência
atingiu um nível tão elevado, que o licuri ganhou o nome de “árvore salvadora da vida”
em um estudo de Bondar (1942). Isso ocorreu em função do quão útil e variado são as
utilidades do licuri. As amêndoas podem ser consumidas in natura, em doces, sorvetes e
ter seu óleo extraído para fins culinários; as folhas são utilizadas para extração de cera,
como cobertura, para confecção de paredes e portas em construções de campo, para
produção de bolsas, chapéus e entre outras (MEDEIROS-COSTA, 1982). A Figura 11
ilustra alguns produtos comumente feitos a partir do licuri.
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Figura 11 - Produtos do licuri em feiras comerciais

Fonte: Adaptado de MISSION CHOCOLATE (2019) e ALIANO, L. (2018)
Legenda: A – Parte comestível do licuri; B – Produtos artesanais feitos com a parte não comestível do licuri.

Apesar de todas as aplicações, a casca do licuri não é utilizada, por ser um material
muito duro e não nutritivo, sendo normalmente descartada e podendo ser considerada um
resíduo (CREPALDI et al., 2001; ROCHA, 2009b). Os resíduos do fruto do licuri não
chegam a ser um problema com risco ambiental, visto que a sua produção é relativamente
pequena quando comparada a outros tipos biomassas, como o bagaço de cana-de-açúcar.
Contudo, ainda se tem o interesse em estudar e analisar o potencial energético da casca
do fruto do licuri para agregar valor econômico ao material.

1.1.2 Bocaiuva (Acrocomia aculeata)
A Acrocomia aculeata, também popularmente conhecida como Macaúba, Bocaiuva,
Macaiba ou Coco-baboso, é uma palmeira nativa do continente Americano, podendo ser
encontrada ao longo da América Central e do Sul. No Brasil, essa espécie tem uma maior
predominância nos biomas do Cerrado e da Mata Atlântica e nas regiões do Sudeste e
Centro-Oeste. A macaúba também pertence à família Arecaceae, e faz parte do gênero
Acrocomia, que possui 42 espécies de plantas com flores.
A bocaiuva é uma palmeira resistente a doenças e pragas, suporta grandes variações
climáticas, ocorre naturalmente em áreas com fertilidade natural mais elevada e vegetação
primitiva de fisionomia florestal, podendo evitar extremos de deficiência de nutrientes e
água (EVARISTO, 2015). Além disso, essa planta é considerada uma palmeira perene,
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heliófila, monoica e arbórea, com uma haste única de 4 a 16 m de altura e 20 a 30 cm de
diâmetro. A sua inflorescência ocorre em forma de espádice e a floração costuma ocorrer
de setembro a fevereiro. A bocaiuva produz cachos grandes e volumosos de até 25 kg que
são compostos por 300 a 500 frutos, sendo que cada planta produz até 4 cachos por ano
(SCARIOT; LLERAS; HAY, 1995; LORENZI et al., 2010; BAZZO, 2018). Essas
características estão representadas na Figura 12.

Figura 12 - Partes da palmeira de bocaiuva

Fonte: Adaptado de OBERLÄNDER, D. (2013) , ALAMY STOCK PHOTO (2010) e PORTAL DA
MACAÚBA (2017)
Legenda: A - Plantação de bocaiuva; B - Inflorescência; C - Drupas da bocaiuva.

O fruto da bocaiuva é uma drupa globosa comestível, com mesocarpo fibroso
mucilaginoso aderido fortemente ao endocarpo que contém até quatro sementes
oleaginosas. Os frutos têm peso médio de 66 g, sendo constituídos pelo exocarpo (casca
- 23%), mesocarpo (polpa - 46,7%), endocarpo (23,8%) e semente (6,3%), com teor de
óleo de 55-69% e 55-58% na polpa e semente, respectivamente (FUNDAÇÃO CENTRO
TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS, 1983; MANFIO et al., 2011). A Figura 13
apresenta estas estruturas do fruto da bocaiuva.
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Figura 13 - Fruto da bocaiuva inteiro e seu corte transversal

Fonte: Adaptado de MERCADANTE, M. (2019) e PORTAL MACAÚBA (2018)

No Brasil, a produtividade anual dos produtos da bocaiuva por hectare, em condições
agronômicas específicas, varia de 16 a 25 ton de fruta, além de 6,2 ton de óleo, 11,5 ton
de torta e 3 ton de carvão do endocarpo (COLOMBO et al., 2018). Estima-se que nessas
áreas destinadas a plantação dessa palmeira há uma densidade de 400 árvores por hectare.
A atual importância da macaúba para o mercado interno e externo chegou a trazer ótimas
iniciativas, como a da empresa alemã Inocas, que investiu na plantação de 2000 hectares
da palmeira na região Patos de Minas, em Minas Gerais. Esse financiamento tem como
base garantir a produção necessária para abastecer o mercado de biodiesel e pesquisas
com esse tipo de palmeira (INOCAS, 2017).
É importante mencionar que os interesses na bocaiuva também se tornaram ainda mais
intensos uma vez que o consumo de óleo vegetal no mundo tem crescido rapidamente,
chegando na ordem de mais de 200 milhões de toneladas, sendo necessário arranjar novos
cultivos e desenvolvimento tecnológico para melhorar as safras e plantações para suprir
o mercado (UFOP, 2017).
As práticas econômicas relacionadas à bocaiuva, como a produção de sorvete, licor,
hidratante capilar, medicamentos naturais e entre outros, geram um grande volume de
resíduos sólidos resultantes da extração do mesocarpo e do óleo presente na semente.
Como uma alternativa sustentável de utilização desses resíduos, pesquisadores indicam
elas como matéria-prima para uma variedade de co-produtos e geração de energia (BOAS
et al., 2010; GONÇALVES et al., 2013).

1.1.3 Crambe (Crambe abyssinica)
A Crambe abyssinica, chamada popularmente de crambe, é uma espécie de planta
oleaginosa pertencente à família Brassicaceae, antigamente chamada de Cruciferae, em

27

função das suas flores em forma de cruz. Essa família contém cerca de 372 gêneros e
4060 espécies, sendo algumas delas a mostarda, brócolis, couve e o nabo, que são
hortaliças de elevada importância econômica e alimentícia (CORNELIUS; SIMMONS,
1969; THE PLANT LIST, 2020).
O crambe é uma planta originária da região Mediterrânea na Europa, e teve seus
primeiros relatos de cultivo na Etiópia e na União Soviética em 1933. Nos Estados
Unidos, foi introduzida pela Estação Agrícola Experimental de Connecticut em torno de
1940, enquanto no Texas ocorreu em meados de 1958. Desde então, a planta tem sido
cultivada com sucesso em várias áreas, de tal modo que foi introduzida ao território
nacional primeiramente no Estado do Mato Grosso do Sul em 1995 (CORNELIUS;
SIMMONS, 1969; MASTEBROEK; WALLENBURG; VAN SOEST, 1994; DAHLKE;
SIMONETTI, 2010; KNIGHTS, 2012; LALAS et al., 2012).
O cultivo do crambe pode ser considerado bem diverso, uma vez que pelas localidades
históricas de plantação se tem climas muito variados. De acordo com Pitol (2008), o
crambe é adequado para regiões de clima tropical, subtropical, em condições de clima
seco e também de umidade relativa do ar até 80%. Assim, ele consegue ser desenvolvido
tanto em regiões frias do Sul, como em climas mais quentes do Centro-Oeste do Brasil.
Quanto ao aspecto morfo-anatômico do crambe (Figura 14), ele é considerado uma
planta herbácea, com altura entre 0,60 e 1,00 metro, com folhas grandes, ovais,
assimétricas e de superfície lisa. As hastes da planta se ramificam próximas ao solo para
formar cerca de 30 galhos, que novamente se ramificam, formando galhos terciários. A
inflorescência dela gera flores brancas ou amarelas que ocorre em racemos – flores
alocadas em um único eixo, porém em diferentes lugares da planta (DESAI; KOTECHA;
SALUNKHE, 1997; FALASCA et al., 2010; TOEBE et al., 2010; COLODETTI et al.,
2012; WERNER, 2014).
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Figura 14 – Estruturas do crambe

Fonte: Adaptado de KRUMP, M. (2016) , MODZELEVICH, M. (2018), TIWATHIA, A. (2020) e
COLODETTI et al. (2012)
Legenda: A – Distribuição no cultivo; B – Flores em racemos; C – Inflorescência; D – Formato da folhagem

Os frutos são verdes, do tipo cápsula e carregam apenas uma semente esférica cada,
como pode ser visto na Figura 15. A semente possui de 0,8 a 2,6 mm de diâmetro, cor
amarelo queimado e é revestida por uma estrutura tegumentar chamada de pericarpo
(casca). Cada semente pesa em média 4,0 a 10,0 mg e possui de 35 a 45% de óleo, sendo
55 a 60% desse óleo composto por ácido erúcico. A casca representa 25 a 30% do peso
relativo. Além disso, cada planta gera de 530 a 1840 frutos por ciclo. Durante as colheitas,
normalmente as capsulas secam e as sementes permanecem dentro delas, evitando perda
de produção (CORNELIUS; SIMMONS, 1969; OPLINGER et al., 1991; LAZZERI et
al., 1994; WEISS; WOLF, 2000; BASSEGIO et al., 2016).

29

Figura 15 – Fruto e semente do crambe

Fonte: Adapado de OIL SEED CROPS (2020) e DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS
ESTADOS UNIDOS (2020)
Legenda: A - Cápsula do fruto do crambe; B - Semente do crambe.

O rendimento do cultivo do crambe é bem variado e depende bastante do manejo do
solo e das condições climáticas, podendo ter uma produção de 0,45 ton/ha até 5 ton/ha de
grãos. No Brasil, pesquisadores apontam cerca de 1,50-1,76 ton/ha como um bom
rendimento médio de sementes, chegando a produzir 570-670 kg de óleo, com um
investimento relativamente baixo por hectare num espaço de 40 ha de crambe (PITOL,
2008; OLIVEIRA et al., 2013; WERNER, 2014).
Dentre as aplicações do crambe, tem-se como principal objetivo a extração do óleo
para geração de outros produtos em diversos setores da economia. O ácido erúcico,
composto majoritário da fração oleosa, é amplamente utilizado para produção de agentes
antiaderentes presentes em embalagens, lubrificantes, plastificantes e supressores de
espuma. Além disso, ele também pode ser convertido em Nylon 1313 e ácido beénico,
que também tem aplicações na fabricação de borracha, produtos farmacêuticos e
cosméticos. O seu óleo também é mais biodegradável do que os óleos minerais, podendo
ser usado sozinho ou como aditivo para as indústrias têxtil, siderúrgica e marítima
(KNIGHTS, 2012).
Após o processamento da semente e extração do óleo, gera-se um resíduo sólido
pouco oleoso chamado de torta ou farelo, que é constituído por grande fração proteica
(25-45%), além de aminoácidos e carboidratos (ZHU, 2016). Apesar do alto teor nutritivo
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da torta, ela não é indicada para uso alimentício humano e nem de animais, uma vez que
ela apresenta cerca de 10% em massa de glicosinolatos, que após serem digeridos podem
causar danos ao fígado, aos rins e perda de apetite (GASTALDI et al., 1998; FALASCA
et al., 2010). Apesar disso, pesquisadores dos Estados Unidos apontaram que uma
ingestão diária equilibrada com 5% de torta de crambe misturada à ração animal poderia
suprir as necessidades nutricionais sem causar um comprometimento da saúde animal
(OPLINGER et al., 1991). Quanto à proporção gerada desses materiais, tem-se que as
tortas comumente chegam a proporções perto de 2:1 na relação entre massa sólida e
composição de óleo (MELO et al., 2008). Aliado a isto, um estudo de Vernini, Bueno e
Oliveira (2014) mostrou que para cada 1 litro de óleo de crambe, estão envolvidos 2682
kg de grãos, resultando em 1682 kg de torta de crambe, o que corresponde a uma
proporção de 37,29% de óleo para 62,72% da torta.
Nesse contexto, como não há uma real concorrência entre o mercado de alimentos e
o setor de energia (FALASCA et al., 2010), tem-se a ideia de produzir combustíveis
sólidos renováveis para agregar um maior valor econômico ao crambe e ao seu resíduo.

1.2 PIRÓLISE
A pirólise é um processo de decomposição térmica da matéria na ausência de
oxigênio, com um determinado controle de temperatura – entre 400 e 1000 °C – que
fornece energia suficiente para degradação estrutural das macromoléculas presentes na
biomassa. A transformação da biomassa por meio do aquecimento na pirólise promove a
geração de três tipos de produtos: um produto sólido, chamado de biocarvão; um produto
líquido, chamado de bio-óleo e/ou água de pirólise; e um produto gasoso, chamado de
gás de pirólise. Em um contexto de uso mundial, a pirólise pode ser dividida basicamente
em lenta, rápida e ultrarrápida/flash (BRIDGWATER; GRASSI, 1991; UDDIN et al.,
2018). A Tabela 1 indica um resumo dos parâmetros operacionais dos diferentes tipos de
pirólise.
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Tabela 1 - Classificação dos processos de pirólise de acordo com os parâmetros
operacionais
Tipo de pirólise

Tempo de
residência

Taxa de
aquecimento

Lenta

3 min até
24 h
0,5-2 s
<0,5 s

Rápida
Ultrarrápida/Flash

Objetivo de
produção

Baixa

Temperatura
máxima de
operação
400-500 °C

Alta
Muito Alta

400-650 °C
700-1000 °C

Bio-óleo
Gás de
pirólise

Biocarvão

Fonte: Adaptada de BRIDGWATER; GRASSI (1991) e UDDIN et al. (2018)

O biocarvão é um produto sólido rico em carbono originado a partir da transformação
térmica da matéria orgânica em temperaturas acima de 250 °C e em atmosfera inerte ou
com baixa quantidade de O2. O objetivo inicial da produção de biocarvão era sua
aplicação para melhoramento das condições do solo, que mostraram resultados positivos
como aumento da fertilidade do solo, retenção de nutrientes nas plantas, redução das
emissões de N2O, CH4 e CO2, adsorção de poluentes orgânicos e aumento da
produtividade. No entanto, a partir de diversos estudos, percebeu-se que a utilização do
biocarvão ia muito além de apenas aplicações para o solo, de tal modo que já existem
pesquisas relativas a produção de biocarvão ativado para remoção de contaminantes
inorgânicos, biocarvão aplicado a catálise de reações, como um aditivo em materiais de
construção e no setor de bioenergia, por exemplo. Dessa forma, o biocarvão é considerado
uma tecnologia sustentável relativamente barata, amplamente aplicável e de rápido
escalonamento (MAŠEK et al., 2013; LEHMANN; JOSEPH, 2015; UDDIN, 2017). A
Figura 16 ilustra uma estrutura genérica para os biocarvões (FIGUEIREDO; PEREIRA,
2010; PEIXOTO, 2018).
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Figura 16 - Modelo simplificado da estrutura do biocarvão

Fonte: Este autor (2020)
O bio-óleo, também conhecido como óleo de pirólise, licor de pirólise ou óleo
pirolítico, é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e moléculas com funções
oxigenadas com diferentes volumes de água (cerca de 10 a 20%), uma vez que tanto a
umidade como os compostos voláteis da biomassa foram volatilizados e posteriormente
condensados. Ela pode conter algumas partículas de carvão e também alguns metais
alcalinos provenientes da biomassa. Além dessa definição geral, o bio-óleo pode ser
considerado como uma microemulsão, na qual a fase contínua é uma solução aquosa dos
produtos de fragmentação da celulose e hemicelulose que estabilizam a fase descontínua
composta por macromoléculas da lignina. É valido mencionar que a sua composição
também é baseada a partir do tipo de biomassa utilizada, das variáveis do processo, do
tipo de reator e da eficiência da condensação (BRIDGWATER; GRASSI, 1991; UDDIN,
2017). Quanto a aplicabilidade do bio-óleo no mercado, diversas pesquisas o apontam
como uma alternativa ambientalmente sustentável aos óleos extraídos do petróleo (ex.
diesel), existindo a possibilidade de ser adicionado à misturas de biodiesel e outros
combustíveis para os meios de transporte (DEMIRBAS, 2004a; HUBER; CORMA,
2007). Além disso, o bio-óleo também pode apresentar diversas propriedades biológicas,
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como bactericida, antifúngico e inseticida, o que desperta interesse nas áreas de
agronomia e biomedicina para o combate de pragas e doenças (MATTOS et al., 2019).
O gás de pirólise, as vezes chamado de gás de síntese em função de sua composição,
é produzido a partir da pirólise de biomassa e pode ser usado como fonte alternativa
renovável de combustível para processos de combustão industrial e para motores de
combustão interna. Além disso, se o gás produzido na saída do reator for redirecionado
para a entrada do reator, ele pode servir como gás de arraste para o próprio processo de
pirólise ou também como um método de ativação física do biocarvão. A sua composição
consiste basicamente de hidrocarbonetos leves, como eteno (C2H4), metano (CH4) e etano
(C2H6), monóxido de carbono (CO), gás carbônico (CO2), hidrogênio (H2), nitrogênio
(N2) e até micropartículas de cinzas e bio-óleo. É válido mencionar que a proporção
desses produtos dependem das características da biomassa e das condições de pirólise, de
tal modo que quanto maior for temperatura máxima de pirólise, maior será o rendimento
de gases (DAS; GULATI; GUPTA, 2000; FERNÁNDEZ; MENÉNDEZ, 2011; UDDIN,
2017).
A fim de compreender a formação dos produtos de pirólise, diversos autores
propuseram os mecanismos de reação que acontecem nessa conversão termoquímica.
Durante a pirólise, ocorrem diversas reações químicas, de tal modo que podem ser
divididas em duas categorias: a etapa primária e a etapa secundária. A etapa primária
ocorre diretamente sobre o substrato lignocelulósico e é composta por três processos – a
formação do biocarvão, a despolimerização e a fragmentação. Na formação do biocarvão,
ocorre a geração de anéis benzênicos, que ao se combinarem, formam a matriz policíclica
aromática. Posteriormente, na despolimerização, a grande rede polimérica da biomassa
começa a ser quebrada em monômeros, reduzindo o grau de polimerização do material,
até que a geração dos voláteis orgânicos inicie. Em seguida, no processo de fragmentação,
os gases não condensáveis e pequenos hidrocarbonetos gerados pelo aquecimento unemse a partir de ligações covalentes com os polímeros ainda presentes e com as unidades
monoméricas. Enquanto isso, a etapa secundária é formada por reações similares ao
craqueamento e ao processo de recombinação, e ocorrem nos produtos intermediários voláteis orgânicos e unidades monoméricas. No craqueamento, moléculas de baixo peso
molecular são geradas por meio da quebra dos voláteis. Enquanto que na recombinação,
as unidades monoméricas e os voláteis são capazes de se combinar em compostos de peso
molecular mais elevado, gerando voláteis não condensáveis, por exemplo (WEI et al.,
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2006; HOSOYA; KAWAMOTO; SAKA, 2007; VAN DE VELDEN et al., 2010;
UDDIN, 2017). A Figura 17 mostra um esquema desses processos.

Figura 17 - Esquema das etapas reacionais durante o processo de pirólise da
biomassa

Fonte: Adaptado de UDDIN et al. (2018)

As partir da variação dos parâmetros da pirólise, sabe-se que as reações primárias são
responsáveis pela maximização da produção de líquidos, enquanto as reações secundárias
pela geração de produto sólido. Dessa forma, em processos com baixas taxas de
aquecimento e longos tempos de residência da biomassa no reator, as reações secundárias
são favorecidas, promovendo a formação de maior quantidade de biocarvão. Enquanto
isso, em processos onde as taxas de aquecimentos são altas e o tempo de residência são
baixos, características da pirólise rápida e ultrarápida/flash, as reações primárias são
favorecidas, otimizando a produção de líquidos e vapores (BRIDGWATER;
PEACOCKE, 2000).

1.2.1 Pirólise Lenta
O processo de pirólise lenta é caracterizado pela sua pequena taxa de aquecimento,
em torno 0,1 e 1,0 °C s-1, de sua temperatura máxima relativamente baixa, que varia entre
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400 e 500 °C, e do elevado tempo de residência dos gases, que varia de 5 minutos até
dias. Neste processo, as variáveis são ajustadas para se obter um rendimento máximo de
biocarvão, enquanto que os outros produtos tentam ser minimizados (GOYAL; SEAL;
SAXENA, 2008; LAIRD et al., 2012).

1.2.2 Pirólise Rápida
A pirólise rápida é um processo de conversão focado em transformar a biomassa em
produtos líquidos, por mais que também gere gases e carvão. Ela é caracterizada por
utilizar uma taxa de aquecimento intermediária entre 10 e 200 °C s-1, com temperatura
máxima de 650 °C, e um tempo de residência dos gases entre 0,5 e 2 segundos. Neste tipo
de pirólise, o produto líquido gerado possui cor castanho escuro, costuma ser homogêneo
além de possuir um poder calorífico correspondente a metade do óleo combustível
convencional (ANTHONY V. BRIDGWATER, 2004; UDDIN et al., 2018).

1.2.3 Pirólise Ultrarrápida ou Pirólise Flash
A pirólise ultrarrápida, ou pirólise flash, é caracterizada por taxas de aquecimento
muito altas, podendo ser maiores que 1000 °C s-1, tempo de residência dos gases menor
que 0,5 segundos e elevadas temperaturas de operação, estando entre 700-1000 °C. Esses
parâmetros objetivam a formação de grande quantidade de vapores, chegando a um
rendimento de até 40% de gás, sendo comumente associada ao processo de gaseificação.
Além disso, é comum a utilização de catalisadores que contém minerais, uma vez que
estes aceleram as reações química multifásicas e tornam possíveis os objetivos desse tipo
de pirólise. Por exemplo, pode-se mencionar a areia, que contém SiO2 (quartzo) e
funciona em diversos tipos de reatores (LAIRD et al., 2012; MOTA et al., 2015).

1.3 CARVÃO MINERAL E CARVÃO VEGETAL
Na literatura existem diversas denominações para os mais variados tipos de carvão,
de tal modo que a tradução do termo em vários idiomas as vezes acaba causando um
equívoco no sentido da palavra. Dessa forma, há a necessidade de se definir a utilização
dos termos referentes ao carvão vegetal, biocarvão e carvão mineral.
A partir de uma pesquisa dos termos na literatura em inglês, adota-se coal como o
carvão de origem mineral (carvão mineral). Enquanto isso em relação ao carvão vegetal,
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utilizam-se termos como char, biochar, charcoal e entre outros. Dessa maneira, quando
a literatura em português se refere a uma massa de carbono resultante de uma reação
química, utiliza-se apenas a expressão genérica “carvão”. O “biocarvão” é encontrado,
por vezes, para designar o biochar, que tem aplicações específicas para o solo, como em
Cortez et al. (2009). Contudo, tal utilização não é unanimidade na literatura em português
e será utilizado o termo “biocarvão” para designar os carvões proveniente da pirólise de
biomassas lignocelulósicas. Sendo assim, por mais que o carvão vegetal seja de origem
lignocelulósica, ele não será considerado como um biocarvão (IVANOV, 2018).
O carvão mineral é uma fonte de energia não-renovável originado a partir de rochas
sedimentares que foram formadas a partir do soterramento de materiais vegetais. Os
fatores como a pressão, a temperatura, a tectônica e o seu tempo de atuação, determinaram
a intensidade de carbonificação da matéria vegetal original, que acabou sofrendo perdas
significativas no teor de oxigênio e hidrogênio além de um enriquecimento no teor de
carbono (CAMPOS et al., 2010).
O carvão mineral foi uma das primeiras fontes de energia utilizadas em larga escala
pela humanidade. Sua aplicação na geração de vapor para movimentar as máquinas foi
um dos pilares da Primeira Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII.
Segundo o relatório de 2014 da Agência Internacional de Energia, a produção mundial de
carvão mineral era de 5609 milhões de toneladas, sendo o uso para geração de energia e
para o uso do setor industrial na ordem de 3440 e 1781 Mton, respectivamente.
Atualmente, o carvão mineral continua sendo um componente importante do suprimento
global de combustível, respondendo por 27% de toda a energia usada no mundo e
constituindo 38% da geração de eletricidade. Dessa maneira, suas principais aplicações
no mundo envolvem a produção de energia elétrica por meio de usinas termelétricas e
para produção de energia térmica nos processos industriais (ferro-gusa e aço)
(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2016, 2018).
Em relação aos problemas ambientais causados pela mineração, têm-se a poluição do
ar, poluição da água, poluição sonora, subsidência do terreno e rejeitos radioativos. A
poluição da água ocorre por meio da infiltração da água da chuva sobre os rejeitos gerados
na mineração, que acabam atingindo os corpos hídricos superficiais e/ou subterrâneos,
deixando as águas com pH baixo (menor que 3) e incorporam altos teores de ferro,
sulfatos e outros elementos tóxicos (arsênio, por exemplo) que inviabilizam a utilização
dessas águas, comprometendo também o solo e os seres vivos aquáticos. A poluição
sonora e do ar estão interligadas e podem ocorrer devido ao desmonte de material
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consolidado (maciços rochosos e terrosos muito compactados) que é feito através de
explosivos, e devido ao tráfego intenso de veículos pesados carregados de minério, que
causam uma série de transtornos às comunidades próximas, como: poeira e
micropartículas tóxicas, emissão de ruídos e frequente deterioração do sistema rodoviário
da região (INGHAM, 1999; QUIRINO et al., 2005).
Enquanto isso, o carvão vegetal, que pode ser considerado um carvão de biomassa
uma vez que é proveniente da madeira e lenha, vem sendo empregado nacionalmente
desde o final do século XIX, período no qual era utilizado majoritariamente como
combustível para geração de vapor. Em 1937, a exploração da madeira já havia se tornado
intensa e os agricultores focavam no plantio de eucalipto para geração do carvão vegetal
para alimentar o setor siderúrgico (MAGALHÃES, 2001; MATARELLI; LOPES;
CASTRO, 2001). Atualmente, o Brasil lidera a produção mundial de carvão, sendo
responsável por 12% de toda produção, o que equivale a cerca de 6,2 milhões de toneladas
(FAO, 2017).
Segundo Nogueira e Lora (2003), a produção de carvão vegetal no Brasil continua a
ser desenvolvida basicamente de duas formas: a primeira, a partir das florestas nativas e
que possui diversos aspectos ambientais negativos, e a segunda, por meio de florestas
plantadas, que possui um fator de sustentabilidade mais positivo. Esses carvões vegetais
possuem diversas características que podem destinar sua aplicação para uso doméstico
(churrasco), como carvão metalúrgico e siderúrgico, como carvão ativo, como carvão
catalítico e entre outras (NOGUEIRA; LORA, 2003).
Em 2004, o Brasil se tornou o único país onde o carvão vegetal tem uma aplicação
industrial em grande escala. Aproximadamente, 40% do ferro-gusa e das ligas metálicas
produzidas no país utilizam o carvão vegetal como combustível e agente redutor. Além
disso, o Brasil também alcançou o posto de maior exportador mundial de ferro-gusa,
seguido pela Rússia, China, Ucrânia e Índia (VITAL; PINTO, 2009).
Neste contexto, pelo fato do Brasil ser favorecido com uma elevada taxa de incidência
da energia solar, condições climáticas favoráveis e uma disponibilidade elevada de
grandes áreas apropriadas para a agricultura, ele possui todas as condições necessárias ao
processo de bioconversão para produção de biomassa, quer seja para fins energéticos ou
para a produção de alimentos. Aliado a isso, é de suma importância ressaltar que existem
diversos resíduos agrícolas gerados no sistema de produção das indústrias que não
possuem um destino adequado, sendo enviado geralmente para aterros sanitários ou
acumulados em lixões, mostrando a necessidade de se desenvolver aplicações
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ambientalmente e economicamente favoráveis para a utilização deles (BRUCKMAN et
al., 2016).
Dessa maneira, o setor industrial nacional vem atuando no sentido de reduzir as
emissões de gases do efeito estufa, visando atender as crescentes exigências ambientais.
Nesse viés, o Brasil pode ser considerado um país rico em possibilidades energéticas
alternativas e renováveis, sendo a energia gerada pelas biomassas um assunto de grande
interesse

atualmente

devido

às

políticas

de

desenvolvimento

sustentável

(GOLDENSTEIN; AZEVEDO, 2006).

1.4 PODER CALORÍFICO SUPERIOR
O poder calorífico é uma indicação direta do valor energético do carvão e um dos
parâmetros mais importantes para os materiais destinados a aplicações de combustão. O
poder calorífico costuma ser usado como referência para designar a qualidade do carvão
e, portanto, do seu valor econômico. O poder calorífico é geralmente expresso como o
poder calorífico superior (PCS), porém também pode ser descrito como poder calorífico
inferior (PCI). A diferença entre esses dois valores é o calor latente de condensação do
vapor de água produzido durante o processo de combustão. O PCS pressupõe que todo o
vapor produzido a partir da umidade do carvão durante o processo de combustão seja
totalmente condensado. Enquanto isso, o PCI assume que a água é removida com os
produtos de combustão sem ser totalmente condensada (ZHU, 2010; BRUCKMAN et al.,
2016).
Os métodos padrões para se determinar diretamente o PCS de carvões empregam
bombas calorimétricas e a queima do carvão em sistemas fechados. Atualmente, a bomba
calorimétrica é o equipamento mais adequado para determinação exata do poder
calorífico de combustíveis sólidos e líquidos, e é utilizada por diferentes órgãos
normalizadores internacionais como a ASTM (American Society for Testing and
Materials) e a ISO (International Organization for Standardization). Um dos métodos
envolve a queima de uma quantidade específica de ácido benzóico para calibração do
aparelho e depois associa-se os dados obtidos com a queima da amostra, comparando os
dados de variação de temperatura antes, durante e após a combustão. Esse método muitas
vezes acaba se tornando inviável em alguns laboratórios em função do custo e aplicação
especifica do equipamento. Dessa maneira, métodos indiretos para a medição do PCS
foram criados por diversos pesquisadores. Esses métodos associam as propriedades
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físico-químicas das amostras, como teor de C, H, N, e S, teor de umidade, material volátil
e carbono fixo, com os valores de PCS, de modo que diversos tipos de análises e
ferramentas estatísticas conseguem fazer a correlação entre cada parâmetro utilizado e
fornece uma equação para o cálculo do PCS (ZHU, 2010).
Apesar disso, muitas vezes a origem da amostra dificulta o enquadramento dela em
uma determinada equação, deixando diversos tipos de biomassas/materiais sem uma
equação específica para se determinar o PCS. Assim, o presente estudo tem a intenção de
fazer uma seleção de fórmulas para os carvões e biomassas da bocaiuva, crambe e licuri,
que ainda são pouco estudadas, e do melhor valor de PCS obtido pelas equações.

1.5 O SETOR ENERGÉTICO
A energia é um setor crucial para economia dos países e a vida da população, sendo
necessário um investimento muito elevado. No caso dos Estados Unidos, mais de 1 trilhão
de dólares são destinados aos gastos com energia. A energia é consumida em quatro
setores principais: o residencial, comercial, industrial e transportes. Em 1951, o carvão
mineral era considerado a principal fonte de energia nas residências e no comércio, sendo
depois estendido também às áreas relacionadas a engenharias, queimadores e entre muitas
outras devido ao avanço da tecnologia. Nos anos 2000, os combustíveis fósseis já
representavam 80 % da produção total de energia dos Estados Unidos e eram estimados
em 148 bilhões de dólares. Em um viés mais abrangente, tem-se que a utilização do carvão
mineral na energia primária global cresceu de 23% em 2000 para 28% em 2010, chegando
a 29% em 2014. O uso deste chegou a uma participação de 41% na geração de eletricidade
global, podendo ser considerado ainda a base dos sistemas energéticos de muitos países.
Dessa maneira, os derivados do petróleo, como o coque, e outros combustíveis fósseis,
principalmente o carvão mineral, acabam sendo considerados as principais fontes de
energias utilizadas na indústria na maior parte do século XX e começo do XXI. No
entanto,

outros

combustíveis

e

tecnologias

vêm

sendo

estudadas, e a tendência seguida desde 2015 é que o carvão mineral deixe de ser um dos
combustíveis primordiais nas indústrias, perdendo seu posto para outros tipos de fontes
energéticas (MILLER, 2005; BRUCKMAN et al., 2016).
Apesar de ainda ser muito utilizado, o declínio do carvão mineral está associado com
a forte concorrência com o gás natural e as fontes energéticas renováveis, aliadas também
às políticas para reduzir a poluição atmosférica. Como exemplo, pode-se mencionar o
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Plano de Energia Limpa implementado nos Estados Unidos, que visa reduzir as emissões
de gases do efeito estufa no setor de energia em 32% até 2030 (em comparação com os
níveis de 2005). Com isso, foram implementadas diversas exigências para as indústrias.
Como exemplo, pode-se mencionar que para a construção de novas usinas movidas à
carvão mineral, há a necessidade de sistemas de captura e armazenamento de CO2 para
que elas realmente possam existir, o que gera mais custos e, portanto, desestimula o uso
e investimento em carvão mineral (BRUCKMAN et al., 2016).
Atualmente, as tecnologias de energia renovável possuem grande participação na
indústria global, ultrapassando o carvão mineral como maior fonte de geração de energia
e sendo considerado a 2ª maior fornecedora de eletricidade. Embora o progresso seja
relativamente lento, as energias renováveis já se tornaram uma contribuição importante
para o setor de transporte e aquecimento, possuindo um enorme potencial de crescimento.
Em termos de sustentabilidade, as matérias-primas de bioenergia representam uma vasta
gama de produtos e subprodutos dos setores agrícola, florestal e de resíduos (por exemplo,
madeira, carvão vegetal, cana-de-açúcar, palha de trigo, resíduos animais) que podem ser
usados para produzir energia na forma de calor, eletricidade ou como combustíveis. A
bioenergia tem o potencial de contribuir para a “descarbonização” dos setores de energia,
calor e transporte, além de trazer benefícios mais amplos em termos de desenvolvimento
rural e diversificação do fornecimento de energia. No entanto, é importante que esses
benefícios sejam equilibrados com as considerações de sustentabilidade que são
exclusivas para cada aplicação da cadeia de fornecimento de bioenergia. Dessa forma, os
sistemas envolvendo biocarvões geralmente são projetados para atender a três objetivos
primários: gerenciar resíduos, gerar energia renovável e mitigar as mudanças climáticas
(BRUCKMAN et al., 2016).
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2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é estudar a potencial aplicação como combustível sólido de
biocarvões provenientes de biomassas lignocelulósicas, sendo essas a semente do crambe,
a casca do licuri e a torta da bocaiuva, obtidas por meio da pirólise lenta.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) caracterização físico-química (análise imediata, análise elementar, análise
textural) das biomassas e dos biocarvões;
b) análise crítica sobre cada equação de poder calorífico superior;
c) estimativa do poder calorífico superior para cada material e comparação dos
valores obtidos com combustíveis sólidos de referência na literatura;
d) análise socioambiental dos processos de produção dos combustíveis sólidos a
base de biomassa e carvão.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 AMOSTRAGEM
As biomassas utilizadas neste trabalho - a torta da bocaiuva, a casca do licuri e a
semente do crambe -, foram previamente secas antes de qualquer análise. Para a
caracterização das propriedades físico-químicas, elas foram processadas em um moinho
de bolas até se obter uma amostra homogênea.

3.2 PIRÓLISE LENTA
No esquema de pirólise da Figura 18, as biomassas foram submetidas a processo
termoquímico em um reator do tipo batelada utilizando um forno Heraeus R/O 100
(Laboratório SINCROMA – UFF).
Figura 18 - Esquema do reator de pirólise utilizado no laboratório SINCROMA

Fonte: FERNANDES (2017)
Legenda: (1) Cilindro e linha de gás para o suprimento de N2; (2) controlador do fluxo de N2; (3) forno
reator; (4) leito fixo tubular de borossilicato com juntas esmerilhadas; (5) amostra acondicionada entre lã
de vidro; (6) conexão para saída de produtos; (7) condensador; (8) funil de separação; (9) sistema para
resfriamento da água; (10-12) frascos lavadores; (13-14) frascos coletores de frações líquidas e (15)
regulador de temperatura.
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A amostra de biomassa in natura foi posicionada na região central do tubo sendo
isolado do resto do sistema por uma camada de lã de vidro nas extremidades do tubo de
modo a permitir apenas a passagem de gases. Uma vazão contínua de gás N2 a 500 mL
min-1 foi aplicado por cerca de 10 minutos antes de começar a pirólise e durante todo o
decorrer do processo, para garantir a atmosfera inerte. Depois destes 10 minutos de purga
do sistema com o gás de arraste, o aquecimento foi iniciado a uma taxa de 12 ºC.min-1,
com uma temperatura final de 400 ºC mantida por 90 min. O biocarvão retido no reator
foi coletado após o resfriamento do sistema e os outros produtos formados na pirólise
(fase aquosa e fase oleosa) foram reservados para análises paralelas.
Os rendimentos foram obtidos através dos seguintes cálculos:
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑅𝐺 %) =
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑜ó𝑙𝑒𝑜 (𝑅𝑂 %) =

𝑚𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑚𝑏𝑖𝑜−𝑜𝑙𝑒𝑜
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎 (𝑅𝐴 %) =

∗ 100

∗ 100
𝑚𝑎𝑞

𝑚𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

(Eq. 1)
(Eq. 2)

∗ 100

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 (%) = 100 − 𝑅𝐺 − 𝑅𝑂 − 𝑅𝐴

(Eq. 3)
(Eq. 4)

Onde: mcarvão é a massa de carvão produzida (produto remanescente no reator);
mbiomassa é a massa inicial de biomassa inserida no reator; mbio-oleo é a massa de bio-óleo
produzida; maq é a massa de água de pirólise que foi separada do bio-óleo.
É válido mencionar que, quanto a codificação das amostras, a biomassa da torta da
bocaiuva gerou o carvão de pirólise da bocaiuva (CPB), a semente do crambe gerou o
carvão de pirólise do crambe (CPC) e a casca do licuri o carvão de pirólise do licuri
(CPL).

3.3 ANÁLISE ELEMENTAR
A análise elementar de C (carbono), H (hidrogênio), N (nitrogênio) e S (enxofre)
dos biocarvões e das biomassas foi realizada utilizando um equipamento de análise
elementar FlashEA 1112 (Laboratório de Catálise (LACAT) – INT). Os padrões
utilizados foram BBOT e L-Cistina. O teor de O (oxigênio) foi obtido por diferença.
Todos os valores foram obtidos em triplicata.
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3.4 TEOR DE UMIDADE, MATERIAL VOLÁTIL, CINZAS E CARBONO FIXO
(ANÁLISE IMEDIATA)
O teor de umidade das amostras foi calculado a partir da diferença entre a massa
inicial antes do aquecimento e a massa final após aquecimento em estufa elétrica a 105ºC,
até peso constante.
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ( 𝑇𝑈%) =

(𝐴−𝐵)
𝐴

∗ 100

(Eq. 5)

O teor de materiais voláteis foi determinado em uma mufla a 950 °C utilizando um
cadinho com tampa, contendo o material (base seca), durante 7 minutos.
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 (𝑀𝑉%) =

(𝐵−𝐸)
𝐵

∗ 100

(Eq. 6)

O teor de cinzas foi determinado em uma mufla a 750 °C por 6 horas até a calcinação
completa da amostra.
𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (𝐶𝑍%) =

𝐷
𝐵

∗ 100

(Eq. 7)

O teor de carbono fixo foi determinado indiretamente a partir dos valores de umidade,
materiais voláteis e teor de cinzas.
𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 (𝐶𝐹%) = 100 − (𝑇𝑈 + 𝑀𝑉 + 𝐶𝑍)

(Eq. 8)

Onde: A é a massa inicial do material; B é a massa do material após a secagem a
105°C; E é a massa do material após os 7 minutos a 950°C; D é a massa do material
residual após 6 horas a 750°C.
Todas essas análises foram feitas em duplicatas e de acordo com a norma ASTM
1762-84 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2013).

3.5 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO
Os espectros de IV foram feitos na faixa de 550 a 4000 cm-1 em um espectrômetro
Nicolet iS50 FT-IR (Laboratório Multiusuário de Espectroscopia (LAME) – IQ-UFF)
utilizando-se um método de inserção direta da amostra no ATR. Todas as amostras foram
secas em estufa à 105 °C durante 2h para obtenção de um espectro sem interferências de
umidade. A base de estiramentos e bandas utilizada neste trabalho foi a de Lopes e Fascio
(2004).
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3.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA
As análises termogravimétricas foram obtidas em um equipamento modelo
Shimadzu DTG-60/60H (Laboratório Multiusuário de Caracterização de Materiais
(LAMATE) – IQ-UFF). Para estas análises, pesou-se de 6 a 3 mg de cada amostra em um
cadinho de alumínio. Os parâmetros de análise selecionados foram similares às condições
de pirólise. Assim, a taxa de aquecimento foi de 12 ºC min-1 sob uma vazão de 50 mL
min-1 de gás N2 até atingir 500 °C.

3.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA COM ESPECTROSCOPIA
POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X
As micrografias, análise elementar semi-quantitativa e mapeamento dos elementos
das amostras foram feitas em um microscópio eletrônico de varredura (MEV) - Hitachi
TM3000 - acoplado a um espectroscópio de dispersão de energia de raios X (EDS) Quantax 70 Bruker Nano (Laboratório de Catálise (LACAT) – INT). Quanto ao preparo
das amostras, os biocarvões foram apenas homogeneizados em moinho de bolas enquanto
que as biomassas foram analisadas na sua morfologia in natura. As amostras foram
dispersas em fita condutora de carbono de 12 mm para a realização da análise.

3.8 PODER CALORÍFICO SUPERIOR
A determinação do poder calorífico superior das diferentes amostras foi realizada de
acordo com diversas equações que correlacionam os teores de cinzas (CZ), material
volátil (MV) e carbono fixo (CF) e os dados da análise elementar (C, H, N, O, S).
Na Tabela 2, pode-se ver as equações, os parâmetros de análise, o número de espécies
e a classificação do material utilizado pelos referentes autores.
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Tabela 2 - Parâmetros das correlações para cálculo do poder calorífico superior
Equação
No.

Parâmetro
de Análise

Equação de PCS

Tipo de Material

No. de
materiais

Referência

9

Análise
imediata

PCS = 35,4879 −
0,3023CZ− 0,1905MV

Biomassa nãolenhosa e
biomassa
torrificada

5

Soponpongpipat,
N. (2011)

PCS = 0,3543CF +
0,1708MV

Biomassa
lenhosa, nãolenhosa, biomassa
carbonizada e
carvão
mineral/vegetal

17

Cordero, T. (2001)

577

Parikh, J. (2005)

10

Análise
imediata

11

Análise
imediata

PCS = 0,3536CF +
0,1559MV −0,0078CZ

Biomassa
lenhosa, nãolenhosa, carvão
vegetal/mineral,
resíduo industrial,
combustíveis
comerciais

12

Análise
imediata

PCS = 0,3525CF +
0,1846MV

Biomassa
torrificada

246

Nhuchhen, D.
(2017)

13

Análise
elementar

PCS = 32,7934 +
0,0053C2 − 0,5321C −
2,8769H + 0,0608CH −
0,2401N

Biomassa
torrificada

246

Nhuchhen, D.
(2017)

14

Análise
elementar

PCS = 0,3259C + 3,4597

Biomassa lenhosa
e não-lenhosa

191

Sheng, C. e
Azevedo, J.
(2005)

15

Análise
elementar

PCS = -1.3675 + 0.3137C
+ 0.7009H + 0.0318O

Biomassa lenhosa
e não-lenhosa

191

Sheng, C. e
Azevedo, J.
(2005)

Fonte: Este autor (2020)
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 PIRÓLISE LENTA
Após o término do processo de pirólise lenta, os seguintes rendimentos foram obtidos
(Gráfico 4):
Gráfico 4 – Comparação dos rendimentos de pirólise lenta obtidos para as
biomassas

Fonte: Este autor (2020)

É possível perceber que todas as biomassas apresentaram um valor de rendimento
próximo de fração líquida (soma da fração aquosa com o bio-óleo), variando as
proporções de bio-óleo e fração aquosa. A torta da bocaiuva apresentou um rendimento
de bio-óleo de 22,0 %, sendo maior que o do licuri e menor que o do crambe, o que pode
ser explicado pelo fato da torta de bocaiuva ainda conter certa quantidade de lipídeos que
não foram extraídos. Como já era esperado, o crambe possui o maior rendimento de bioóleo em função de conter alto de teor de gorduras em sua semente. No caso do licuri, em
função de só utilizar a sua casca, obteve-se um baixo rendimento de bio-óleo. No entanto,
isso também corrobora com o alto rendimento de biocarvão (36,0 %), uma vez que grande
parte da casca é constituída de lignina – composto orgânico de maior resistência térmica
entre a composição lignocelulósica das biomassas. Quanto a torta da bocaiuva, obteve-se
um menor valor de rendimento dos biocarvões, o que pode ser justificado em função do
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pequeno tamanho da partícula da torta inserido no reator de pirólise, facilitando a
volatilização dos compostos orgânicos e degradação térmica. Dessa forma, o rendimento
de gás liberado pela torta da bocaiuva foi o mais elevado, enquanto o da casca do licuri e
da semente do crambe foram menores e próximos (DEMIRBAS, 2004b).
A figura 19 ilustra as matérias-primas e os produtos obtidos no processo de pirólise.
Figura 19 - Esquema das biomassas e produtos pirolíticos deste trabalho

Fonte: Este autor (2020)

4.2 ANÁLISE ELEMENTAR
Na Tabela 3 é possível observar os valores obtidos para a análise elementar das
biomassas e dos biocarvões produzidos, aliado a dois carvões vegetais (eucalipto e pinus)
e mineral utilizados como referência.
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Tabela 3 - Teores de C, H, N, O e S obtidos na análise elementar das amostras
Amostra

C (%m/m)

H (%m/m)

N
(%m/m)

O
(%m/m)

S (%m/m)

C/H

Ref.

Bocaiuva

49,95 ± 0,15

7,78 ± 0,06

5,05 ±
0,03

37,21 ±
0,23

0,00

6,42

Este trabalho

CPB

60,36 ± 0,13

3,57 ± 0,04

7,68 ±
0,04

28,39 ±
0,15

0,00

16,90

Este trabalho

Crambe

57,56 ± 1,91

8,51 ± 0,20

4,54 ±
0,36

29,00 ±
0,23

0,38 ± 0,16

6,76

Este trabalho

CPC

63,98 ± 0,95

3,67 ± 0,04

5,94 ±
0,21

26,42 ±
0,15

0,00

17,46

Este trabalho

Licuri

48,08 ± 0,10

5,98 ± 0,05

0,42 ±
0,06

45,51 ±
0,20

0,00

8,04

Este trabalho

CPL

72,70 ± 0,05

3,35 ± 0,04

0,43 ±
0,06

23,52 ±
0,18

0,00

21,71

Este trabalho

Eucalipto

48,51

6,4

0,00

43,59

0,00

7,58

Ibrahim,
R.H.H (2013)

CVE

60,66

5,68

0,00

31,65

0,00

10,67

Ibrahim,
R.H.H (2013)

Pinus

51,10

6,14

0,41

41,56

0,09

8,32

Pohlmann,
J.G. (2014)

CVP

57,11

5,76

0,48

35,77

0,02

9,91

Pohlmann,
J.G. (2014)

Carvão
Mineral

49,47

3,2

0,85

5,37

1,62

15,86

Fallavena, V.
L. V. (2013)

Coque de
Carvão
Mineral

89,13

0,43

0,85

0,98

1,00

207,27

Spiers, H. M.
(1962)

Fonte: Este autor (2020)
Notas: Os dados dos materiais de referência são provenientes da própria literatura.
Legenda: CPB = carvão de pirólise da bocaiuva; CPC = carvão de pirólise do crambe; CPL = carvão de
pirólise do licuri; CVE = carvão vegetal do eucalipto; CVP = carvão vegetal da pinus

A partir dos dados obtidos acima, pode-se observar que o teor de H de todas as
amostras segue um padrão de diminuição conforme a matéria-prima é transformada por
meio da pirólise ou pela carbonização, no caso dos materiais de referência. Isso ocorre
em vista da volatilização e reações da biomassa por causa do calor gerado, de tal forma
que grande parte do H que está ligado aos materiais voláteis leves e pesados formados
atravessam o reator e são condensados posteriormente ou liberado como gás de pirólise.
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Como estes biocarvões são produzidos com o intuito de gerar energia, a sua
combustão pode gerar gases nocivos ao meio ambiente (gases SOX). As Equações 16 e
17 mostram o que acontece nesse processo.
𝑆(𝑠) + 𝑂2 (𝑔) → 𝑆𝑂2 (𝑔)
3

𝑆(𝑠) + 2 𝑂2 (𝑔) → 𝑆𝑂3 (𝑔)

(Eq. 16)
(Eq. 17)

Dessa forma, o teor de S obtido apresenta grande relevância ambiental. O limite do
teor de S dos combustíveis de fornos nas indústrias siderúrgicas fica em torno de 0,8 %,
de modo que todos os biocarvões e carvões vegetais apresentados poderiam ser utilizados.
Enquanto isso, o carvão mineral nacional de referência possui um teor de S duas vezes
maior que o ideal (< 0,80-1,00%), não sendo um material adequado para este tipo de
processo. Apesar disso, o Brasil ainda é altamente dependente do carvão mineral para
alimentação de fornos, ocorrendo a necessidade de importar combustível mineral de
melhor qualidade de parceiros comerciais como os EUA, Austrália e China (MACHADO,
2009).
O teor de N segue um mesmo padrão de aumento entre as transformações na
biomassa, uma vez que os compostos oxigenados mais voláteis são convertidos nos
produtos da pirólise (gás e fração líquida) enquanto que os compostos nitrogenados
tendem a permanecer mais retidos no material (biocarvão), apesar de também serem um
pouco volatilizados. A justificativa pode estar associada pela maior estabilidade química
do N, em relação ao O, quando conjugado ou interagindo com substâncias aromáticas e
grupos funcionais, que são presentes em grande quantidade na matriz carbonácea (CHEN
et. al., 2012). Um outro ponto importante a ser mencionado na questão do teor de N é a
poluição atmosférica pelas gases NOx. Esses gases (NO e NO2) são formados durante a
combustão de certos materiais em elevadas temperaturas, geralmente próximas de 800 e
1000 °C. A longo prazo, eles acabam sendo mais nocivos que os SOx e ainda prejudicam
a fotossíntese de diversos seres vivos, reduzindo a quantidade de O2 disponível no ar.
Além disso, é possível observar que os teores de N do licuri e do seu biocarvão (0,42 e
0,43%) foram os que mais se aproximaram dos carvões comerciais de referência (0,00,
0,48 e 0,85%), sendo um indicativo para sua possível aplicação.
O teor de O nas biomassas é maior que no carvão de pirólise, visto que durante o
processo de pirólise a maior parte dos compostos voláteis contém oxigênio são
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devidamente volatilizados em função da temperatura de 400 °C e, posteriormente,
condensados como produto líquido ou liberados como gás (DEMIRBAS, 2002). O
mesmo serve para o processo de carbonização das biomassas lenhosas utilizadas. Os
biocarvões apresentaram teores de O entre 23,52 e 28,39%, os carvões vegetais entre
31,65 e 35,77 e o carvão mineral 5,37%. A grande diferença do teor de carvão mineral
para os outros carvões pode ser justificada pela sua origem de formação, uma vez que a
sua matéria orgânica foi submetida a longos processos de soterramento, elevadas pressões
e temperaturas e ambientes muito redutores (CAMPOS et. al., 2010).
O teor de C está intimamente relacionado com o rendimento sólido da pirólise, uma
vez que o carbono analisado é inteiramente proveniente de sua própria matriz. Dessa
forma, juntamente com o teor de H, tem-se a razão C/H do material, que representa seu
grau de aromaticidade (COLLARD; BLIN, 2014). Além disso, visando aplicação na área
siderúrgica, quanto maior for o teor de C do material, menor é a necessidade de
enriquecimento do fluxo de O2 para manter a temperatura na zona de combustão
(MACHADO, 2009). Dito isso, observa-se que o licuri é a biomassa que apresenta a 2ª
maior razão C/H, justificando o seu elevado rendimento sólido (36%), além do CPL ser
o material com o maior teor de C (72,70%), sendo mais um indicativo do seu grande
potencial como combustível sólido.
É importante mencionar que a soma percentual do carvão mineral e do coque de
carvão não resulta em 100,00% uma vez que parte de suas composições químicas é de
origem inorgânica.

4.3 TEOR DE UMIDADE, MATERIAL VOLÁTIL, CINZAS E CARBONO FIXO
(ANÁLISE IMEDIATA)
A partir da metodologia utilizada, obteve-se os seguintes resultados para o teor de
umidade, cinzas, material volátil e de carbono fixo (Tabela 4).
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Tabela 4 - Dados experimentais obtidos na determinação do teor de umidade,
cinzas, material volátil e carbono fixo dos materiais (base seca)
Amostra

TU (%m/m)

MV (%m/m)

CZ (%m/m)

CF (%m/m)

Ref.

Bocaiuva

7,7 ± 0,01

26,4 ± 0,09

11,6 ± 0,13

54,3 ± 0,03

Este trabalho

CPB

4,1 ± 0,13

29,1 ± 0,78

11,2 ± 0,04

55,5 ± 0,82

Este trabalho

Crambe

8,0 ± 0,01

30,6 ± 0,42

11,3 ± 0,15

50,3 ± 0,29

Este trabalho

CPC

3,3 ± 0,03

35,7 ± 0,43

10,3 ± 0,19

53,3 ± 0,62

Este trabalho

Licuri

10,3 ± 0,07

19,3 ± 1,78

7,4 ± 1,48

63,0 ± 0,95

Este trabalho

CPL

1,1 ± 0,09

26,8 ± 0,14

6,7 ± 0,09

65,4 ± 0,23

Este trabalho

Eucalipto

8,0

79,1

1,6

19,3

CVE

4,3

69,8

2,0

28,2

Pinus

NA

82,1

0,70

17,2

CVP

NA

73,3

0,9

25,8

1,03

19,2

41,2

39,6

NA

0,9

7,6

91,5

Carvão
Mineral

Ibrahim, R.H.H
(2013)
Ibrahim, R.H.H
(2013)
Pohlmann, J.G.
(2014)
Pohlmann, J.G.
(2014)
Fallavena, V. L.
V. (2013)

Coque de
Carvão

Spiers H. M.
(1962)

Mineral
Fonte: Este autor (2020)
Notas: Os dados dos materiais de referência são provenientes da própria literatura.
Legenda: CPB = carvão de pirólise da bocaiuva; CPC = carvão de pirólise do crambe; CPL = carvão de
pirólise do licuri; CVE = carvão vegetal do eucalipto; CVP = carvão vegetal da pinus; NA = não acessível

Em função de não haver uma norma regularizadora dos valores da análise imediata
para aplicação siderúrgica, utilizou-se como parâmetro os valores da Resolução SAA nº.
40 do Selo Premium de carvão para cocção, uma vez que esta também utiliza as
propriedades de energia térmica do material. Segundo essa resolução, os valores
recomendados são: menores que 5% para o teor de umidade; menores que 25% para os
materiais voláteis; maiores que 73% para o carbono fixo; e menores que 1,5% para o teor
de cinzas (SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 2015).
Como o teor de umidade está relacionado com a quantidade de moléculas de água
adsorvida na superfície do biocarvão e o poder calorífico superior considera a combustão
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contando a energia liberada pela água, é esperado que um maior valor de umidade implica
num menor poder de queima real, necessitando de mais carvão para uma mesma
quantidade de calor. Além disso, o menor teor de umidade também gera benefícios como:
menor o tempo gasto na carbonização; maior rendimento sólido do carvão; maior
resistência mecânica e tamanho do grão; menor energia gasta no transporte e
carregamento dos fornos; e menor geração de “finos” de carvão (CARNEIRO et al.,
2012). Quanto aos resultados, todos os carvões estão de acordo com o valor do Selo
Premium, porém, destaca-se o CPL como o carvão que apresenta o menor teor de umidade
dentre materiais lignocelulósicos (1,10%).
Os materiais voláteis podem ser definidos como as substâncias orgânicas
desprendidas do material combustível (biocarvão, carvão e/ou biomassa) durante a
carbonização e/ou queima do carvão. Essas substâncias orgânicas englobam
hidrocarbonetos leves, gases não combustíveis, fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres entre
outros. De forma geral, o teor de materiais voláteis possui o papel de caracterizar o tempo
de residência e a reatividade do carvão na câmara de combustão em função de algumas
características físicas. Isso ocorre porque a porosidade, o diâmetro dos poros, a massa
específica e outras propriedades do carvão podem ser modificadas significativamente pela
eliminação dos voláteis. Assim, um baixo teor de materiais voláteis pode acabar
aumentando a eficiência energética devido a lenta volatilização e consequente maior
tempo de permanência no reator, ao mesmo tempo que acabe diminuindo a reatividade
do combustível, visto que a liberação dos voláteis ajuda nas etapas iniciais do processo
de combustão (CARPENTER, 2006; IVANOV, 2018). De acordo com os resultados,
pode-se afirmar que o CPL é o biocarvão de menor teor de voláteis (26,8%), estando um
pouco acima do recomendado pelo Selo Premium. Em função das mesmas condições de
conversão termoquímica, percebe-se também que os biocarvões apresentaram valores
próximos entre si (26,8 a 35,7%), e distante dos obtidos para os carvões vegetais (71,2 e
73,29%), uma vez que as condições de carbonização utilizadas são diferentes das de
pirólise lenta. Tal fato corrobora para os estudos de Carneiro et al. (2012), que mostram
que o teor de voláteis no carvão também é influenciado pela temperatura de carbonização,
taxa de aquecimento e composição química da biomassa.
Em relação ao teor de cinzas, é esperado que os combustíveis sólidos tenham sempre
o menor valor possível de cinzas. Isso acontece porque, durante a combustão, também
ocorre simultaneamente a fusão dos sais inorgânicos que absorvem parte da energia
liberada, reduzindo o potencial energético do material. Além deste fator, o teor de cinzas
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reflete a periodicidade de manutenção e limpeza dos fornos, uma vez que o material
residual pode ocasionar incrustações, entupimentos, desgastes e prejudica a qualidade dos
produtos de siderurgia, como o ferro-gusa, ferro-ligas e metais não ferrosos
(MACHADO; VOGEL; SILVA, 2014). Desta maneira, apesar não se enquadrar na faixa
do Selo Premium, os resultados indicam que o CPL seria o biocarvão mais indicado para
produção de energia, uma vez que possui 6,7% de teor de cinzas. Ao comparar seu valor
com os demais carvões de referência, percebe-se que de fato as biomassas lenhosas e seus
carvões (eucalipto e pinus) possuem um teor de cinzas menor (0,7 a 2,0%) que os
biocarvões de biomassas não-lenhosas (6,7 a 11,6%), e que o valor de cinzas não é
facilmente alterado com os processos termoquímicos envolvidos na produção do material,
uma vez que os sais inorgânicos não possuem energia suficiente para fundirem ou serem
volatilizados em grandes quantidades (CARNEIRO et al., 2012).
O teor de carbono fixo pode ser definido como a quantidade de carbono contida no
material, sendo um fator essencial para a avaliação de um combustível sólido. O carbono
fixo aumenta com a temperatura de carbonização do material e é inversamente
proporcional ao teor de materiais voláteis, sendo assim, acompanhado de um acréscimo
no tempo de residência na câmara de combustão e de uma redução na resistência
mecânica. Na siderurgia, é esperado que este parâmetro tenha o maior valor possível visto
que ele determina a quantidade de carvão necessária para ser adicionada aos altos-fornos
para redução do minério de ferro (CARNEIRO et al., 2012). Em relação aos resultados,
pode-se observar que nenhum material se encaixa na faixa do valor recomendado pelo
Selo Premium e que os biocarvões expõem os maiores valores de CF entre todos os
materiais combustíveis, sendo o CPL o de maior destaque (65,4%). Além disso, pode-se
ver que apesar do incremento de CF da matéria-prima para o carvão não ser tão
expressivo, chegando a 3% entre os biocarvões e até 9,2% entre os carvões vegetais, estes
processos termoquímicos ainda são utilizados em larga escala. Isto ocorre porque, para
se considerar o material como um bom combustível sólido, deve-se analisar diversos
parâmetros da técnica e propriedades dos materiais, não focando apenas em uma
característica (MACHADO; VOGEL; SILVA, 2014).
Dessa maneira, ao analisar esses parâmetros apresentados, o material que exibe a
maior viabilidade de ser utilizado como combustível sólido é o biocarvão do licuri.
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4.4 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO
Após submeter as três biomassas e seus respectivos biocarvões às análises de
espectroscopia na região do infravermelho, obteve-se os seguintes espectros
comparativos (Gráfico 5):
Gráfico 5 - Espectro comparativo referente a espectroscopia na região do
infravermelho das biomassas e dos biocarvões

Fonte: Este autor (2020)

De maneira geral, pode-se afirmar que as três biomassas, e analogamente os três
biocarvões, possuem basicamente os mesmos grupos funcionais nas suas superfícies, o
que justifica o fato de as bandas de absorção do espectro apresentarem um aspecto muito
semelhante.
Por meio da estrutura da lignina e celulose, sabe-se que grande parte das
biomassas são compostas de grupos funcionais oxigenados, sendo característico a
visualização dessas funções orgânicas no espectro de infravermelho. Em torno de 3280
cm-1, pode-se observar uma banda média referente ao estiramento da ligação O-H.
Entretanto, nos biocarvões essa banda não é tão perceptível ou inexiste, uma vez que o
processo de aquecimento na pirólise libera grande parte dos compostos voláteis
oxigenados, removendo os grupos hidroxila.
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Tanto nas biomassas como nos biocarvões, em menor ou maior intensidade, é
possível ver o estiramento da ligação C-H. Esta ligação se relaciona com a matriz dessas
biomassas - a lignina, celulose e a hemicelulose. Assim como no caso dos orgânicos
voláteis, parte dessa matriz é recombinada e sofre várias reações ao longo da pirólise,
justificando a sua menor intensidade nos biocarvões. No entanto, vale a pena pontuar que
o crambe e o seu biocarvão ainda apresentam essa banda muito intensa, e tal fato pode
ser justificado pela grande quantidade de ácido erúcico presente (cerca de 60% da
composição do crambe) (VASCONCELOS et al., 2017). A estrutura longa desse ácido e
de outras substâncias podem não ter sido totalmente degradadas até a temperatura de 400
°C, de forma que ela ficou impregnada no biocarvão, causando esse estiramento mais
intenso no espectro de infravermelho.
O estiramento entre 1820-1640 cm-1 é bem característico da ligação C=O, que está
presente na lignina. Dessa forma, já era esperado a presença dela no espectro de IV das
amostras. A banda de C=O acaba tendo sua intensidade reduzida em 1725 cm-1 nos
biocarvões em função do processo termoquímico. Além disso, ela acaba ficando um
pouco sobreposta pela banda de 1580 cm-1 relativa a ligação de compostos aromáticos
e/ou alcenos.
Como parte da composição das biomassas é formada por ligações carbono-carbono
de compostos voláteis e de aromáticos, é esperado que também possa ver esta
característica por meio do espectro de IV, no entanto se torna difícil distingui-las. As
bandas de 1630, 1530 e 1454 cm-1 referentes a essas ligações estão mais definidas nas
biomassas do que nos biocarvões nessa mesma região, o que pode ser justificado pelo
processo de carbonização não ter degrado e transformado toda a matriz estrutural
lignocelulósica.
O estiramento da ligação C-O compreende uma ampla região do espectro e, assim
como no caso da ligação O-H, ela está associada à matriz de hemicelulose e celulose,
justificando sua presença bem definida nas biomassas (1230 e 1150 cm-1). Entretanto,
após o processo de pirólise, a decomposição de parte da matéria orgânica acaba liberando
compostos voláteis, como éteres, que contém as ligações C-O, enquanto a outra parte
ainda se recombina com a matriz carbonácea. Dessa forma, a definição da banda de C-O
acaba sendo perdida e se torna mais larga.
Por meio da composição química das biomassas e biocarvões, já era esperado obterse deformações acerca de ligações C-H de aromáticos. Nas biomassas, essas bandas (871768 cm-1) ficam mascaradas pelas bandas mais intensas de outros grupos funcionais da
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superfície. No entanto, nos biocarvões, como existe uma maior aromaticidade devido a
evolução de voláteis oxigenados e recombinação da matriz carbonácea durante a pirólise,
as deformações referentes às ligações C-H se tornam mais definidas em 872 e 747 cm-1.
É importante notar que depois do processo de carbonização por meio da pirólise, a
intensidade das bandas relacionadas com as funções oxigenadas reduziu enquanto que a
intensidade das bandas associadas com a parte carbonácea aumentou. Isso pode ser
justificado pelo fato de existir uma grande evolução de gases oxigenados e voláteis
durante o aquecimento, e consequentemente, fazendo com que a recombinação das
ligações da amostra ocorra mais entre os carbonos do que com esses grupos funcionais.

4.5 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA
Os resultados da análise termogravimétrica baseiam-se na simulação do processo de
pirólise lenta dos carvões produzidos.
Gráfico 6 - Termograma dos biocarvões em N2 (50 mL min-1) até 500 °C com taxa
de aquecimento de 12°C min-1

Fonte: Este autor (2020)

A partir da análise acima (Gráfico 6), observa-se que até 100 ± 5 °C ainda ocorrem
perdas relativas à umidade e/ou substância orgânicas de baixo peso molecular. Os três
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biocarvões apresentam perdas de massa similares nessa faixa de temperatura: 4,68% para
o CPB, 3,61% para o CPC e 5,14% para o CPL. Os carvões permanecem estáveis
termicamente até 300°C, temperatura na qual começa a se perceber uma maior perda de
massa. Entre 310°C e 500°C ocorre a maior perda de massa dos materiais, sendo 10,39%
para o CPB, 36,39% para o CPC e 60,69% para o CPL. Através desses dados, pode-se ter
em mente que o CPL ainda havia grande teor de lignina para ser transformado por meio
da pirólise lenta. Propõe-se que seja a lignina em função dela ser a composição química
das biomassas com maior estabilidade térmica (280 a 500 °C) (GARCIA; CARASCHI,
2016).

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA COM ESPECTROSCOPIA
POR ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X
A partir da técnica de MEV-EDS, realizou-se a caracterização textural das biomassas
e dos biocarvões. Com isto, obteve-se as micrografias da Figura 20.
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Figura 20 - Micrografia eletrônica de varredura das biomassas e biocarvões

Fonte: Este autor (2020)
Legenda: BOC = torta da bocaiuva, CRA = semente do crambe, LIC = casca do licuri; CPB = carvão de
pirolise da bocaiuva, CPC = carvão de pirólise do crambe, CPL = carvão de pirólise do licuri

Em relação às biomassas, pode-se perceber que todas elas apresentam diferenças
quanto a rugosidade/textura da sua superfície. A bocaiuva é uma torta que contém
bastante farelos, dando um aspecto de agregados mais porosos/esponjosos, enquanto a
semente do crambe é um material com uma casca rígida, com uma composição
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estruturada em placas/fibras sobrepostas. A casca do licuri também é um material
relativamente rígido, porém com menor teor de óleos e mais fibras, podendo justificar a
sua distribuição em blocos grandes heterogêneos.
Quanto aos biocarvões, percebe-se um perfil similar entre o CPB e o CPC quanto
ao formato do material gerado. Por mais que as diferenças sejam mínimas, o CPB
apresenta um aspecto mais rugoso e heterogêneo, provavelmente associado à grande
variação dos farelos da torta. Como as sementes do crambe não apresentam tanta
diferença entre as suas unidades, a sua micrografia teve a distribuição mais homogênea
dentre os três carvões produzidos. Enquanto isso, o CPL apresentou ser o carvão com a
morfologia mais definida (blocos mais retilíneos)
Após a micrografia, obteve-se a análise semiquantitativa dos principais elementos
das biomassas e biocarvões por meio do acoplamento MEV-EDS. Os resultados foram
compilados na Tabela 5.

Tabela 5 - Análise semiquantitativa dos principais elementos das biomassas e
biocarvões
Amostras

Elementos
quantificados
(% m/m)

Bocaiuva

CPB

Crambe

CPC

Licuri

CPL

C

48,37 ± 6,0

72,66 ± 8,4

44,61 ± 5,2

73,15 ± 8,4

47,94 ± 5,8

73,70 ± 8,7

N

9,28 ± 2,0

0,0 ± 0,0

3,84 ± 0,9

0,0 ± 0,0

5,08 ± 1,3

0,0 ± 0,0

S

0,34 ± 0,0

0,69 ± 0,0

0,10 ± 0,0

0,05 ± 0,0

0,06 ± 0,0

0,13 ± 0,0

O

40,05 ± 5,4

20,22 ± 2,9

49,29 ± 5,9

21,62 ± 3,1

45,05 ± 5,8

24,02 ± 3,7

K

0,69 ± 0,0

2,56 ± 0,1

1,39 ± 0,1

1,45 ± 0,1

1,87 ± 0,1

1,80 ± 0,1

Ca

0,0 ± 0,0

2,49 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,63 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,32 ± 0,0

Mg

0,34 ± 0,0

0,46 ± 0,0

0,66 ± 0,1

0,80 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

Na

0,06 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,11 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

P

0,87 ± 0,0

0,92 ± 0,1

0,0 ± 0,0

2,30 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,04 ± 0,0

Fonte: Este autor (2020)

A partir da comparação dos dados obtidos na Tabela 3 por meio do analisador
elementar de CHNS com a Tabela 5, pode-se observar que os valores obtidos para esses
elementos principais foram bem similares e seguiram o mesmo padrão de explicação em
função das transformações da matéria-prima. É importante mencionar também que por
limitações da técnica não é possível quantificar H, que é um elemento que certamente
deveria ser levado em consideração no cálculo percentual. Entretanto, é possível ver que
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na quantificação por EDS se obtém valores de K, Na, Mg e P, que são elementos
facilmente encontrados nos fertilizantes e terras utilizadas no plantio e crescimento das
biomassas.

4.7 PODER CALORÍFICO SUPERIOR
Após todas as caracterizações realizadas anteriormente, os materiais foram
avaliados quanto a sua capacidade energética por meio de diversas correlações que
envolvem a análise imediata e análise elementar (Tabela 2). No entanto, antes de
visualizar os dados obtidos, é necessário ter um embasamento teórico de cada autor
envolvido e como isto se relaciona com os biocarvões obtidos neste trabalho. Além disso,
apesar de uma pequena alteração no conteúdo de nitrogênio ou enxofre das amostras
poder alterar o PCS, todos os estudos que envolveram analise elementar excluíram
correlações com estes parâmetros porque suas concentrações nos materiais eram muito
pequenas. É válido mencionar também que nenhum autor utilizou uma base de dados que
consta informações sobre a bocaiuva, crambe e licuri, nem sobre carvões produzidos de
acordo com os parâmetros operacionais da pirólise lenta. Assim, este estudo tem a
intenção de encontrar e prever o valor de PCS mais próximo do que seria obtido
empiricamente (Tabela 6).
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Tabela 6 - Valores de poder calorífico superior (MJ/kg) obtidos por meio das correlações dos seus respectivos autores
Amostra

Soponpongpipat
(Eq. 9)

Cordero
(Eq. 10)

Parikh
(Eq. 11)

Nhuchhen
(Eq. 12)

Nhuchhen
(Eq. 13)

Sheng e
Azevedo (Eq.
14)

Sheng e
Azevedo (Eq.
15)

PCSref

Ref.

Bocaiuva

26,95

23,75

23,23

24,01

19,47

19,74

20,94

NA

Este trabalho

CPB

26,56

24,63

24,07

24,94

20,97

23,13

20,97

NA

Este trabalho

Crambe

26,24

23,05

22,47

23,38

23,93

22,22

23,58

NA

Este trabalho

CPC

25,57

24,98

24,33

25,38

22,74

24,31

22,12

NA

Este trabalho

Licuri

29,57

25,62

25,23

25,77

19,62

19,13

19,14

NA

Este trabalho

CPL

28,36

27,75

27,25

28,00

27,19

27,15

24,53

NA

Este trabalho

Eucalipto

19,93

20,35

19,14

21,40

19,92

19,27

19,72

20,17

CVE

21,59

21,92

20,84

22,83

24,63

23,23

22,65

23,81

Pinus

19,64

20,12

18,88

21,22

20,76

20,11

20,29

20,00

CVP

21,27

21,68

20,56

22,64

23,01

22,07

21,72

21,80

Carvão mineral

19,38

17,32

16,68

17,51

19,65

19,58

16,51

19,57

Coque de
Carvão Mineral

33,01

32,56

32,43

32,41

28,36

32,51

26,93

NA

Ibrahim, R.H.H
(2013)
Ibrahim, R.H.H
(2013)
Pohlmann, J.G.
(2014)
Pohlmann, J.G.
(2014)
Fallavena, V. L.
V. (2013)
Spiers H. M.
(1962)

Fonte: Este autor (2020)
Nota: Os valores dos materiais de referência foram calculados de acordo com os dados de análise elementar e análise imediata dispostos na própria referência.
Legenda: Os nomes dos autores se referem as suas respectivas correlações de PCS. NA = Não acessível. PCSref = PCS obtidos empiricamente por um calorímetro.

63

O trabalho de Soponpongpipat (2015) prevê o cálculo do PCS de apenas 5 tipos
de biomassa não-lenhosas e seus respectivos carvões de torrefação por meio de
parâmetros da análise imediata. A temperatura de torrefação utilizada foi de 220 a 280°C,
com uma variação de tempo de residência de 15 a 60 minutos. Sua correlação apontou
que materiais com um teor de cinzas mais elevado acabam por diminuir a exatidão da
fórmula, enquanto que o teor de MV e de CF têm uma correlação maior com o PCS.
Dessa forma, ao analisar os resultados obtidos, tem-se que os valores previstos pela
equação de Soponpongpipat acabam sendo superiores aos dos outros autores e talvez
superestimados. Tal fato pode ser justificado pelo elevado teor de cinzas da bocaiuva,
crambe e licuri e, consequentemente dos seus biocarvões, e pelas condições de torrefação
serem distantes das de pirólise lenta.
A correlação proposta pelo estudo de Cordero (2001) também se baseia na análise
imediata e tem uma abordagem mais abrangente de materiais. Dentre os 17 tipos de
materiais utilizados, encontram-se biomassas lenhosas, não-lenhosas, biocarvões
provenientes dessas biomassas e 7 carvões comerciais (5 vegetais e 2 minerais) como
base de dados. Os biocarvões foram produzidos por processos termoquímicos em
atmosfera inerte com temperaturas entre 300 e 700°C e com tempo de residência de 2
horas, o que se aproxima mais da técnica de pirólise lenta e da característica dos seus
produtos. Além desses fatores, os valores de PCS obtidos pela sua equação tendem a estar
mais próximos da medida de PCS real, uma vez que o PCSref dos materiais de referência
(20,17; 23,81; 20,00; 21,80; 19,57 MJ/kg) se tornam bem próximos do PCS proposto
(20,35; 21,92; 20,12; 21,68; 17,32 MJ/kg).
Segundo Parikh (2005), existem poucas correlações de PCS na literatura que
compreendem uma vasta gama de combustíveis sólidos, tornando difícil a escolha de uma
previsão mais correta do PCS. A partir dessa motivação, seu estudo engloba todos os
parâmetros da análise imediata e 577 tipos de materiais, sendo 450 deles utilizados para
criar a sua própria correlação. Esses materiais abrangem combustíveis manufaturados
(30), carvões minerais e vegetais (13), biomassas lenhosas e não-lenhosas (321), resíduos
industriais (25), resíduos sólidos municipais (11) e outros tipos de carvões (50). Em vista
disso, o pilar principal da sua equação se baseia no fato de não restringir sua
aplicabilidade apenas aos carvões e materiais lignocelulósicos, de modo a ser igualmente
válida para qualquer combustível sólido. Dito isso, ao verificar os resultados de PCS
obtidos, tem-se uma grande proximidade dos valores propostos com os de PCSref dos
materiais de referência, além de estarem similares aos resultados de Cordero (2001) e
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Nhuchhen (2017). O material lignocelulósico de maior capacidade energética continua
sendo o CPL, sendo inferior apenas ao coque de carvão mineral.
O estudo de Nhuchhen (2017) dispõe correlações de PCS para biomassas
torrificadas de acordo com os parâmetros de análise imediata e análise elementar. A base
de dados utilizada contém 246 tipos diferentes de biomassas torrificadas com as mais
diversas temperaturas e tipos de torrefação (seca, úmida ou pressurizada), mostrando um
amplo espectro de condições de operação. Ambas as correlações de análise imediata e
análise elementar obtiveram uma boa exatidão, mostrando erros de predição menores que
±10% para todos os materiais. Em relação aos resultados de PCS, pode-se ver que ambas
as correlações fornecem, em maior parte, valores com uma variação considerável para
biomassas, mostrando que de fato os dados de biomassa torrificadas não devem ser
extrapolados para predizer valores de biomassa. Quanto as outras amostras, apenas o
CPL, CPC e os carvões vegetais de referência apresentaram resultados próximos entre si.
O artigo de Sheng e Azevedo (2005) propõe correlações de PCS para biomassas
baseadas na análise imediata, análise elementar e na composição química (lignina,
celulose e holocelulose). A base de dados contém 209 tipos de biomassas com
informações de análise imediata, 191 de análise elementar e 49 de composição química.
Ele afirma que as suas correlações associadas à análise imediata e à composição química
têm uma menor precisão em função da grande variação dos parâmetros ao considerar uma
mesma biomassa. Enquanto isso, a sua correlação baseada na análise elementar (C, H e
O) foi mais precisa que todas as outras, apresentando apenas ± 5% de erro em mais de
90% das previsões. Além dessa fórmula, utilizou-se como comparação outra correlação
do autor que é baseada apenas no teor de C. Ao analisar os resultados dos cálculos de
PCS em relação essas duas correlações de Sheng e Azevedo, percebe-se que a variação
dos valores das biomassas é pequena, no entanto, ao reparar nos valores dos biocarvões a
variação se torna considerável, de forma que a equação relacionada apenas ao teor de C
pode acabar superestimando os valores de PCS em função da sua menor precisão. Em
relação à correlação do PCS de análise elementar de Nhuchhen, percebe-se que a melhor
equação de Sheng e Azevedo apresenta resultados muito próximos tanto para as
biomassas e biocarvões, como para os materiais de referência, mesmo considerando que
o estudo de Nhuchhen seja para biomassas torrificadas (biocarvões) e que o deste outro
autor seja apenas para biomassas. Por exemplo, o resultado do crambe apresentou uma
diferença de apenas 0,35 MJ/kg, enquanto o do CPB foi previsto exatamente o mesmo
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valor, mostrando que de alguma forma existe uma complementação entre as bases de
dados e o combustível alvo da previsão.
Em função do que foi exposto, pode-se estipular que as previsões de PCS mais
adequadas para os tipos de materiais envolvidos nesse trabalho são:
•

A equação análise imediata de Parikh (Eq. 11) para as biomassas, uma vez que
ela leva em consideração a maior base de dados e todos os três parâmetros da
análise, além de o PCS estar próximo do valor dos materiais de referência e dos
previstos por outros autores;

•

E a equação de análise imediata de Nhuchhen (Eq. 12) para os biocarvões, visto
que ele também utiliza uma base de informações mais abrangente e pelo fato de
se manter relativamente próximo aos valores proposto por Cordero, que utiliza a
torrefação a 400°C e em atmosfera inerte, se aproximando das condições de
pirólise lenta.
A partir disso, foi possível construir o Gráfico 7, que expõe os valores de PCS

previstos para cada um dos produtos e os compara com materiais comerciais quanto a sua
eficiência energética.
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Gráfico 7 - Valores de poder calorífico superior (MJ/kg) previstos para as
biomassas e seus respectivos biocarvões

Fonte: Este autor (2020)
Legenda: Linhas tracejadas referem-se ao PCS dos materiais combustíveis de referência. Eucalipto = 20,17
MJ/kg; CVE = 23,81 MJ/kg; Pinus = 20,00 MJ/kg; CVP = 21,80 MJ/kg; Carvão mineral = 19,57 MJ/kg.

Por meio deste gráfico, observa-se o crescimento da capacidade energética das
biomassas após o processo termoquímico de pirólise lenta. Os biocarvões da bocaiuva,
crambe e licuri ganharam, respectivamente, cerca de 1,71, 2,91 e 2,77 MJ/kg de conteúdo
energético em relação as suas biomassas. Apesar do maior aumento ser pertinente ao
crambe, o licuri e o CPL apresentaram os maiores valores de PCS dentre as biomassas e
biocarvões, estando acima de todos os materiais de referência, inclusive do carvão
mineral comercial.
Diante disso, em relação a produção anual dos frutos do licuri, tem-se que uma
plantação de licuri é capaz de gerar 2 ton/ha, chegando até 4 ton/ha dependendo do
planejamento e cuidados do cultivo. Assim, ao considerar uma plantação de 50 hectares
de licurizeiros, a produção anual seria de 200 toneladas de frutos. Como o rendimento de
casca do licuri em relação ao fruto inteiro é de 44%, é esperado que aproximadamente
880.000 kg de casca do licuri sejam descartados. Utilizando essa quantidade aproximada
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de resíduo e convertendo para a quantidade de rendimento de carvão (36%) produzida
para o biocarvão do licuri, seria esperado cerca de 31.000 kg de combustível sólido, que
iriam gerar 868.000 MJ de energia para o abastecimento local. Apesar de ser uma
produção relativamente baixa, ela se torna uma opção viável uma vez que no interior da
Bahia, mais especificamente no município de Caldeirão Grande, existe uma grande área
de manejo e cultivo do licuri que apresenta cerca de 16 milhões de palmeiras que
produzem anualmente 500.000 kg de licuri, mostrando que seria possível atingir um
resultado similar (DRUMOND, 2007; BRASIL, 2018).
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Apesar da ausência de dados relativos à capacidade energética dos carvões de pirólise
da bocaiuva, crambe e licuri na literatura, este estudo foi capaz de estipular valores de
PCS por meio da análise comparativa das correlações propostas por diversos autores. As
fórmulas definidas como ideais foram as provenientes de Parikh (2005) e Nhuchhen
(2017), uma vez que elas abrangem uma maior quantidade de dados de biomassas e
carvões provenientes de torrefação – tipo de processo termoquímico mais próximo das
condições de pirólise lenta encontrado para produção de materiais combustíveis a base de
biomassa.
A partir das análises realizadas, pode-se afirmar que todos os biocarvões obtidos
apresentam um teor energético elevado, sendo o biocarvão do licuri o que apresenta as
propriedades mais favoráveis para sua utilização no setor de energia. Essas características
são referentes ao elevado teor de C, razão C/H e de carbono fixo, alto rendimento de
biocarvão e baixo teor de umidade e cinzas. Particularmente, esse material pode ser
considerado um combustível sólido de maior capacidade energética (28,00 MJ/kg) que os
carvões vegetais e minerais oferecidos no mercado (23,81 e 19,57 MJ/kg), uma vez que
ele possui um elevado poder calorífico superior, podendo melhorar a eficiência dos altosfornos nas indústrias siderúrgicas.
Assim, é possível gerar uma valorização comercial desse resíduo do licuri, evitando
um descarte inadequado, e na verdade, garantir a sua transformação em um tipo de fonte
energética renovável e sustentável, mitigando emissões de gases do efeito estufa por meio
do ciclo do carbono e outros gases prejudiciais à vida na Terra. Dessa maneira, pode-se
ter em mente que um caminho otimista para atingir os objetivos climáticos e de
desenvolvimento sustentável do mundo deve ter a energia renovável como seu núcleo,
enquanto que a transição global para um futuro de “baixo carbono” permanece como um
dos desafios fundamentais enfrentados pelo setor de energia global.
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