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PREFÁCIO
O termo biomassa é amplo e aplicado transversalmente à setores e atividades produtivas.
Apresenta diversos conceitos e finalidades de uso, inclusive como definição de matériaprima para a geração de energia renovável a partir de matérias-primas de baixo valor
agregado, porém de amplo emprego, forte reconhecimento e valoração em sua cadeia
produtiva e de valor. Este reconhecimento tem promovido a percepção e aceitação do
conceito de “Setor de Biomassa” nos sistemas econômicos.
O setor de biomassa abrange os sistemas de aproveitamentos de matérias-primas
residuais, tornando-as coprodutos de cadeias de valor ou produtos de uma nova cadeia
produtiva. A este setor estão associadas diversas fontes de biomassa primárias e ou
secundárias; novas tecnologias e inovações em sistemas de gestão e produção;
diversificação de produtos gerados; geração de energias renováveis; produção de
bioóleos, alimentos, insumos e recursos produtivos.
As fontes de biomassa no sistema econômico nacional e mundial estão fortalecendo seu
papel e ampliando suas redes de contribuições. Quando associadas a novas tecnologias e
sistemas inovadores, os seus benefícios sociais, ambientais e econômicos são ampliados,
uma vez que alteram os seus pontos iniciais e finais de vida, pois possibilitam que um
coproduto se torne produto de uma nova cadeia produtiva.
As diferentes fontes de biomassa (agrícola, florestal, agropastoril, animal, resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos das diferentes atividades antrópicas) e seus potenciais de uso,
contribuem para o desenvolvimento regional e nacional, além de reduzir impactos e outras
negatividades sociais e ambientais.
As fontes de biomassa sempre foram importantes na Matriz energética brasileira,
entretanto nas últimas décadas, associadas a novas tecnologias de transformação e
aproveitamento do seu potencial energético passaram a ter maior evidência nos sistemas
econômicos, políticos e gerenciais de governos e empresas. Seus feedstocks, suas
viabilidades técnicas, econômicas e suas contribuições para a melhoria da gestão dos
recursos naturais públicos e privados tiveram maior compreensão e valoração.
O uso da biomassa para desenvolvimento de novos sistemas e modelos econômicos vem
se comprovando técnica e economicamente viável. Estas novas oportunidades, sem ponto
de partida e sem ponto final, alteram o modelo linear de produção econômica e alto
impacto ambiental e social, para um modelo verde e inclusivo, reconhecido como
Economia Circular e de alta contribuição para o desenvolvimento sustentável mais limpo
e de baixo carbono. E o papel das fontes de energias renováveis, principalmente as
biomassas vegetais atende a estes princípios.
As biomassas como fonte de energia renovável vêm contribuindo para o atingimento das
metas do IPCC e mitigação dos problemas de mudanças climáticas relacionados às
emissões oriundas de fontes não-renováveis derivadas de combustíveis fósseis. O
potencial uso de biomassas verdes e residuais como fontes de energias renováveis
reduzem as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no desenvolvimento das atividades
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antrópicas, por meio do uso de combustíveis e fontes energéticas de baixo carbono ou
carbono neutro.
A importância da aproximação entre Ciência, Governo e Empresas para o
desenvolvimento tecnológico, inovações científicas e de sistemas da produção e uso de
biomassa como fonte de energias de baixo carbono é de vital importância para a gestão
sustentável das terras públicas e privadas; gestão e preservação dos recursos naturais,
redução dos impactos antrópicos negativos; estabelecimento de sistemas econômicos
circulares de alto valor social e ambiental e continuidade da vida planetária, crescimento
e desenvolvimento do Homem.
O Cibio e a ExpoBiomassa são eventos que promovem a integração dos diversos atores
sociais e econômicos. São espaços facilitadores do processo de difusão de conhecimento
entre estes atores; contribuem para o intercâmbio entre Empresa, Academia e Governo; e
consolidam tendências presentes e vislumbram de cenários futuros a serem construídos.
A função social, econômica e ambiental do Cibio e da Expobiomassa se consolida como
ator promotor e contribuinte da integração entre Ciência, Tecnologia, Inovação e
Desenvolvimento Sustentável. Portanto, deve ser sempre promovida e fortalecida em
todas as suas edições.

Dimas Agostinho da Silva
Prof. Dr.Universidade Federal do Paraná – UFPR
Presidente Científico do III Cibio
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INTRODUÇÃO
A terceira edição do Congresso Internacional de Biomassa (Cibio) aconteceu em
Curitiba, PR, nas dependências do Campus da Indústria da Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), nos dias 04 a 06 de setembro de 2018. Paralelamente ao evento, aconteceu
a III Exposição Internacional de Biomassa e Energias Renováveis (ExpoBiomassa).
O Cibio promoveu 77 palestras sobre energia de biomassa, alternativas e
renováveis, considerando mercado, sistemas produtivos, processos industriais,
tecnologias e inovações, políticas, sociedade e sustentabilidade. Estas palestras foram
agrupadas em diferentes câmaras técnicas e áreas de conhecimento científico, desde
políticas (Renovabio), produtos energéticos (III Congresso Brasileiro de Pellets – 3°
CBP); Biomassa Florestal (III Congresso Brasileiro de Biomassa Florestal – 3° CBBF);
Cana Energia, Geração Distribuída e Biocombustíveis; desenvolvimento tecnológico e
novos sistemas gerenciais; Energias Alternativas; Biogás (Congresso Brasileiro de
Biogás); Bambu energia e Biometano. O Cibio possibilitou a seus participantes um dia
de atividade de campo, onde os mesmos puderam vivenciar algumas tecnologias e
sistemas de produção de biomassa florestal.
O III Cibio contou com a inscrição de mais de 900 congressistas, foram
apresentados 196 trabalhos científicos na forma de painel ou apresentação oral oriundos
das cinco regiões geográficas brasileiras e nas áreas de Biomassa Agrícola, Florestal,
Agrosilvipastoril, Biotecnologia, Coprodutos de Processos. O III Cibio recebeu, também,
a participação de representantes da Indústria, Comércio, Academia e Governo,
proporcionando um grande benchmarking sobre biomassa, bioenergia, biotecnologia,
energias renováveis, mercado de bioenergias, bioprodutos e biosistemas.
Estes Anais apresentam um prefácio com as “palavras do presidente científicos”;
os 196 trabalhos científicos, sendo 144 resumos expandidos e 52 resumos simples,
ordenados em cinco capítulos: Capítulo 1 – Biomassa Agrícola, com 39 resumos
expandidos e 21 resumos simples; Capítulo 2 – Biomassa Agrosilvipastoril, com 11
resumos expandidos e 3 resumos simples; Capítulo 3 – Biotecnologia, com 24 resumos
expandidos e 13 resumos simples; Capítulo 4 – Biomassa Florestal, com 65 resumos
expandidos e 15 resumos simples; e, Capítulo 5 – Biomassa de resíduos com 5 resumos
expandidos; a “Carta de Curitiba” documento resultante da Camara de Energias
Renováveis”, com sugestões ao Governo e representantes políticos sobre as necessidades
para o desenvolvimento sustentável das biotecnologias geração distribuída,
bioeletricidade e biogás; e, por fim os “Agradecimentos” do Presidente do Grupo FRG.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

16

CAPITULO 1. BIOMASSA AGRÍCOLA
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE SÍLICA DA CASCA
DE ARROZ PARA SÍNTESE DE CATALISADORES
HETEROPOLIÁCIDOS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Jéssica Siqueira Mancilha Nogueira1; Bárbara Mariano Zangale de Mattos1; Márcio
Steinmetz Soares2; Adriana Maria da Silva²; Livia Melo Carneiro1

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo avaliar quatro diferentes métodos de extração de sílica
da casca de arroz para aplicação como suporte na síntese de catalisadores heteropoliácidos para
utilização em reações de transesterificação de óleo de macaúba com etanol. Os métodos de
preparo da casca de arroz utilizados para obtenção de sílica foram: (a) lavagem com água
destilada; (b) autoclavagem com água destilada; (c) autoclavagem com solução de H2SO4 e; (d)
autoclavagem com solução de CH3COOH. Quatro diferentes catalisadores foram sintetizados
por meio do método de impregnação seca de H3PW12O40.12H2O nos suportes de sílica. Estes
catalisadores foram avaliados quanto às propriedades texturais e cristalinidade. As reações de
transesterificação foram realizadas utilizando-se reator pressurizado em condições reacionais
de 200ºC de temperatura, razão molar etanol:óleo de 120:1, agitação magnética por um período
de 3h, obtendo-se uma conversão em éster de 82,5% para o catalisador heteropoliácido
suportado sobre a sílica previamente tratada com H2SO4. De forma geral, o catalisador mostrou
um desempenho promissor para a utilização em reações de transesterificação de óleo de elevada
acidez, como o óleo de macaúba.
PALAVRAS-CHAVE: Catalisador heteropoliácido; biodiesel; sílica; casca de arroz; óleo de
macaúba.
Introdução
Os processos de produção de biodiesel
baseiam-se na transformação química de
óleos de diferentes origens, para a obtenção
de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos
graxos. O principal processo de produção de
biodiesel consiste na alcoólise de óleos
vegetais, mediante catalisadores homogêneos
alcalinos, no entanto, este processo requer
matéria-prima com baixo conteúdo de água e
ácidos graxos livres a fim de evitar reações de
saponificação (Monge et al, 2013). Como
alternativa ao uso de catalisadores alcalinos
homogêneos, a utilização de catalisadores
heterogêneos ácidos tem se mostrado como
uma estratégia promissora para a produção de
biodiesel devido ao grande potencial para
aplicação na conversão de óleos com elevada

acidez, como o óleo de macaúba. Desta
forma, a utilização de materiais capazes de
reduzir os custos relativos ao uso de
catalisadores heterogêneos no processo de
produção de biodiesel representa uma
importante alternativa do ponto de vista
econômico. A casca de arroz é um resíduo
agrícola de grande disponibilidade e
representa uma alternativa de baixo custo para
o
desenvolvimento
de
catalisadores
heterogêneos a partir de sua fração de
inorgânicos, rica em sílica. A casca de arroz é
composta por hemicelulose, celulose e lignina
(75 a 90% em massa) e um conteúdo de
inorgânicos entre 10 a 20% (m/m), o qual é
constituída em média de 90% sílica e
impurezas, como elementos metálicos (K,
Mg, Fe, Mn, Ca, Na, entre outros), que podem
ser removidos por meio de tratamento ácidos
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elevando a pureza da sílica (Fernandes et al.,
2014; Bakar et al., 2016). Diante do exposto,
este trabalho teve como objetivo avaliar
quatro diferentes métodos de extração de
sílica da casca de arroz para utilizá-la como
suporte na síntese de catalisadores
heteropoliácidos para aplicação em reações
de transesterificação de óleo de macaúba com
etanol.
Metodologia
Extração da sílica da casca de arroz
A casca de arroz utilizada neste
trabalho foi obtida de plantação próxima à
cidade de Lorena, São Paulo. Inicialmente o
material foi lavado com água destilada para a
remoção de impurezas, seco em estufa a
100ºC por 12h, moído em moinho de esferas
durante 4h e separado em peneira < 0,15 mm.
Para a obtenção de sílica foram realizados
quatro diferentes preparos da casca de arroz
previamente seca e moída: (a) lavagem com
água destilada (SiO2–A); (b) autoclavagem
com água destilada (SiO2–B), (c)
autoclavagem com solução de H2SO4
0,5 mol/L (SiO2–C) e, (d) autoclavagem com
solução de CH3COOH 0,5 mol/L (SiO2–D).
As autoclavagens dos materiais foram
realizadas em reator em aço inoxidável de 200
mL de capacidade, com agitação constante,
razão sólido:líquido 1:10 (m/v), tempo de 2h
a uma temperatura de 150ºC. Após as
autoclavagens os materiais foram lavados
com água destilada até a neutralização. Todas
as amostras foram secas em estufa a 100ºC
por 12h e calcinadas a 550ºC por 3h.
Preparo, caracterização e avaliação dos
catalisadores
em
reações
de
transesterificação do óleo de macaúba
Foram sintetizados quatro diferentes
catalisadores a partir do precursor ácido 12tungstofosfórico (H3PW12O40.12H2O) por
impregnação seca e, suportados sobre a sílica
extraída da casca de arroz provenientes de

quatro diferentes tipos de preparo da casca de
arroz. As impregnações foram realizadas em
três etapas sucessivas até alcançar o teor de
30% (m/m) da fase ativa sobre o suporte SiO2.
Os catalisadores foram submetidos à secagem
em estufa a 100ºC por 6h e calcinados a 300ºC
por 3h. A sílica e os catalisadores foram
submetidos a análises como: área específica e
volume poroso (B.E.T. e B.J.H.),
cristalinidade em difratômetro de raios-X
(radiação Cu Kα 30kV e 15 mA), perda de
massa e fluxo de calor em analisador
termogravimétrico (fluxo gasoso de 20%
oxigênio em argônio e taxa de aquecimento de
10 ºC/min) e acidez de superfície usando
titulação ácido-base, sendo a acidez
superficial do catalisador expressa em mmol
H+/g de catalisador. Os catalisadores foram
avaliados em reações de transesterificação de
óleo de macaúba com etanol em reator a
200ºC, com razão molar etanol:óleo de 120:1,
30% (m/m) de catalisador em relação ao óleo,
tempo reacional de 3h, sob agitação
constante. Os ésteres de etila produzidos
foram quantificados por cromatografia gasosa
de acordo com Silva et al. (2007).
Resultados e Discussões
Na Figura 1 estão apresentadas as
análises termogravimétricas e fluxo de calor
da casca de arroz tratada sob quatro diferentes
condições. Na Figura 1a é possível verificar
que as amostras apresentaram eventos
térmicos semelhantes, com perda de massa
entre 250 e 500 ºC, e estabilizando a partir
desta temperatura com uma massa final entre
12,7% e 13,6% da massa inicial. Com relação
ao fluxo de calor (Figura 1b), é possível
verificar que as amostras de casca de arroz
submetidas aos diferentes tratamentos
apresentaram eventos térmicos (entre 300 e
500 ºC), relacionados à decomposição da
fração orgânica, como a celulose,
hemicelulose e lignina. Entretanto, os eventos
térmicos relacionados à degradação da casca
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Figura 1. Análise em termobalança da casca de arroz sob diferentes condições de preparo: a) análise
gravimétrica; b) fluxo de calor.

submetida à autoclavagem com H2SO4,
ocorreram em uma faixa mais (estreita entre
230 a 408 ºC), possivelmente devido a uma
maior uniformidade da fase orgânica
resultante da hidrólise prévia da casca de
arroz submetida ao tratamento com ácido
forte. Estes resultados permitiram determinar
uma temperatura de calcinação da casca de
arroz de 550 °C para a obtenção da sílica, a
fim de garantir a oxidação total da fração
orgânica de todo o material.
Na Tabela 1 estão apresentados o
volume de poros a área superficial da sílica
obtida da casca de arroz a partir dos quatro
diferentes tratamentos, assim como dos
catalisadores heteropoliácidos suportados
sobre tais suportes. É possível observar que
todos os suportes apresentaram alta área
específica e volume de mesoporos em torno
de 0,2 cm3/g, porém após a impregnação
houve uma grande redução tanto da área
superficial quanto do volume de poros em
100

200

300

400

500

todos os catalisadores, o que está relacionado
à deposição da fase ativa sobre o material.
Na Figura 2 estão apresentados os
difratogramas de raios-X dos suportes e dos
catalisadores suportados sobre a sílica obtida
a partir de diferentes tratamentos da casca de
arroz. Verifica-se nesta figura que os suportes
apresentaram o mesmo perfil cristalográfico
de material amorfo, com um pico em 2θ = 26º,
referente a fase quartzo do óxido de silício
(Ref. Patt. 01-085-07969). Verifica-se ainda
nos catalisadores (Figura 2b) a presença de
picos referentes tanto ao suporte quanto ao
HPW, com destaque para o catalisador
suportado sobre SiO2-B, que apresentou
maior cristalinidade com picos característicos
da fase ativa.
Para comparação dos diferentes
suportes de sílica os catalisadores
heteropoliácidos preparados com estes
suportes foram avaliados em reações de
transesterificação de óleo de macaúba com
600

700

Tabela 1. Propriedades texturais dos suportes de sílica e catalisadores HPW suportado
nestes materiais.
Suportes
SiO2 - A
SiO2 - B
SiO2 - C
SiO2 - D

S0
(m2/g)
189
123
172
161

S0 = Área específica obtida por B.E.T.
Vp =Volume poroso obtido por B.J.H.

Vp
(cm3/g)
0,25
0,17
0,21
0,22

Catalisadores
30% HPW/SiO2-A
30% HPW/SiO2-B
30% HPW/SiO2-C
30% HPW/SiO2-D

S0
(m2/g)
3
38
82
35

Vp
(cm3/g)
0,01
0,06
0,09
0,08
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Figura 2. Difratogramas de Raios X dos a) suportes e b) catalisadores.

Tabela 2. Teor de ésteres de etila produzidos em reações de transesterificação do óleo de
macaúba com etanol para avaliação dos catalisadores suportados sobre sílica
proveniente de diferentes tipos de preparo.
Catalisador
HPW/SiO2 - A
HPW/SiO2 - B
HPW/SiO2 - C
HPW/SiO2 - D

Acidez Catalisador (mmol H+/g catalisador)
1,5
6,4
5,2
5,1

etanol. Na Tabela 2 estão apresentadas a
acidez titulável dos catalisadores, assim como
as conversões obtidas nas reações. Foram
obtidas conversões em ésteres de etila entre
41,2 e 82,5%. A maior conversão observada
para o catalisador HPW/SiO2-C pode ser
atribuída à sua maior área superficial.
Conclusões
Para a obtenção de sílica de casca de
arroz para uso como suporte no preparo de
catalisadores, deve-se empregar temperaturas
superiores a 500 ºC. As sílicas obtidas pelos
quatro diferentes métodos de extração
apresentam elevada área superficial. O
preparo do catalisador por meio da
impregnação seca de H3PW12O40.12H2O nos
suportes de sílica acarreta uma redução da
área superficial. A sílica obtida a partir da
casca de arroz tratada com ácido sulfúrico
(HPW/SiO2 - C) deve ser destacada, pois
apresenta menor redução de área superficial
após a impregnação e calcinação no preparo

Teor de Éster (%)
41,2
62,8
82,5
58,2

do catalisador. Este catalisador é também o
que apresenta maior conversão na reação de
transesterificação de óleo de macaúba por rota
etílica. De forma geral, a sílica proveniente da
casca de arroz mostrou-se como um suporte
promissor para o preparo de catalisadores
ácidos, sendo recomendável estudos visando
estabelecer melhores condições de preparo
destes catalisadores e de obtenção do
biodiesel.
Agradecimentos: CAPES; CNPq; FAPESP
(Processos: 2018/03714-8 e 2017/24050-8).
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APROVEITAMENTO DO FARELO DE MANDIOCA PARA A PRODUÇÃO
DE ETANOL POR HIDRÓLISE-SACARIFICAÇÃO
JOÃO PAULO SILVA MONTEIRO1; RAFAELA LUISA KOWALSKI2; JOTHSON
GUSTAVO RIBEIRO3; WILLIAN RENAN DA SILVA COSTA3; LUIS FERNANDO
SOUZA GOMES4
Resumo
O etanol pode ser produzido a partir de uma ampla diversidade de biomassas sacaríneas e
amiláceas, disponíveis de forma abundante na natureza. O farelo de mandioca por sua vez, é um
resíduo gerado em grande quantidade nas indústrias de beneficiamento de mandioca, e possui uma
alta concentração de amido, podendo ser utilizado como matriz alternativa para produção de etanol.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de etanol a partir do farelo de mandioca
hidrolisado. Foram determinadas características do resíduo como a umidade do farelo, pH inicial e
concentração de açúcares redutores. A hidrólise da biomassa amilácea foi realizada com o emprego
de enzimas comerciais, após conclusão do processo de fermentação e destilação, o etanol obtido foi
caracterizado, alcançando um teor alcoólico de 3,6 %, comprovando que é possível a produção de
etanol a partir do farelo de mandioca.
PALAVRAS-CHAVE: bioetanol, resíduo, amido, hidrólise.

Introdução
A utilização de fontes de energia com
potencial emissão de gases causadores do
efeito estufa vem sofrendo críticas. Após
decisões do protocolo de Kyoto em 1997,
Convenção-Quadro das Nações Unidas para
Mudança do Clima e Rio 92, políticas
voltadas para redução na emissão de gases
nocivos para o ser humano e meio ambiente
vêm sendo adotadas. O uso de combustíveis
ecologicamente corretos, como o etanol e o
biodiesel, contribui com a redução do impacto
ambiental [1].
A maior parte da produção mundial de
biocombustíveis se baseia na conhecida
tecnologia de 1º geração, que se fundamenta
na fabricação de etanol a partir de biomassas
sacaríneas e amiláceas, A principal matéria
prima utilizada no Brasil para produção de
etanol, é a cana-de-açúcar, cultura com boa

adaptabilidade ao solo brasileiro, sendo
amplamente cultivada desde o período colonial.
Atualmente, temos a disseminação da cultura por
quase todos os estados brasileiros, havendo um
destaque para a região Centro-Sul-Sudeste, com
mais de 85% da produção, São Paulo é o estado
de maior produção nacional com 60% da
produção [2].
A produção de etanol a partir da mandioca
teve início no auge do Programa Pró-Álcool,
apesar da cultura ser mais robusta que a cana-deaçúcar e ter disponibilidade o ano todo, possui
difícil manejo e apresenta produtividade inferior
a cana-de-açúcar. O Brasil continua entre os
principais produtores mundiais da mandioca,
ocupando a 4ª posição no ranking mundial com
23 milhões de toneladas produzidas, a planta de
origem brasileira é cultivada em grande parte dos
estados [3].
Nas fecularias, para cada tonelada de raiz
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processada são produzidos cerca de 928,6kg
de farelo com 85% de umidade. Após seco,
este resíduo apresenta em média 75% de
amido e 11,5% de fibras, tendo normalmente
como destino final a alimentação animal e
adubo orgânico [4].
Devido ao alto teor de amido presente no
resíduo do farelo de mandioca, foi proposto
que o farelo seja empregado para produção de
etanol, caracterizando-o como biocombustível
de 2°geração. Deste modo, a produção de
etanol a partir do farelo de mandioca se torna
uma escolha conveniente devido às
características do resíduo, bem como propor
uma nova destinação para o resíduo.
Sendo assim o objetivo deste trabalho foi
avaliar a produção de etanol a partir do farelo
de mandioca coletado de uma a agroindústria
do setor de amido de mandioca localizada no
oeste do estado do Paraná.
Material e Métodos
A. Caracterização da matéria-prima
Foram coletados 3 kg de farelo de mandioca
em uma amidonaria localizada no oeste do
estado do Paraná. A amostra foi embalada em
saco de polietileno e mantida sob refrigeração
a 0°C para inibição da ação de
microrganismos. O farelo foi caracterizado
utilizando a metodologia de AOAC (1975),
avaliando características como o teor de
umidade e pH.
B. Teor de umidade
Para determinação do teor de umidade,
cadinhos contendo 5g de amostra cada
permaneceram 3 horas em estufa com
circulação de ar a 105°C. Após resfriados em
dessecador até temperatura ambiente, pesouse em balança analítica, repetindo o processo
até peso constante. Os ensaios foram
conduzidos em triplicata.
C. pH
Para verificação do pH, foram utilizados 500
g de amostra em béquer e adicionado 1 L de
água destilada. Após homogeneização da
amostra o pH foi aferido em pHmetro.

D. Hidrólise enzimática do farelo
Para hidrólise enzimática e sacarificação do
farelo, utilizou-se a metodologia da literatura,
observando as indicações do fabricante das
enzimas.
A
amostra
foi
previamente
homogeneizada (500 g em 1 litro de água
destilada). Ajustou-se o pH do farelo para 6,5
com o uso NaOH 1N. Após homogeneização
adicionou-se 80 μL da enzima α-amilase
Termamyl® 2X. O conteúdo foi submetido a
geleificação por calor, sendo aquecido
lentamente em chapa aquecedora sob agitação
suave até a temperatura de 90 °C, em seguida foi
adicionado mais 130 µL enzima α-amilase. A
amostra foi mantida sob agitação e controle de
temperatura à 90ºC por 1 hora. Após
resfriamento, à amostra foi adicionado ácido
cítrico até pH 4,5. O conteúdo do béquer foi
aquecido novamente até a temperatura de 70 °C,
adicionou-se 200 μL da enzima amiloglucosidase
AMG 300L, mantendo a agitação e temperatura
por mais 120 minutos. Ao final deste processo foi
realizado o teste com lugol a fim de verificar a
presença de amido. [5]
E. Fermentação
Após a conversão dos açúcares, o material foi
esterilizado e então seguiu-se para a etapa de
fermentação, onde foram adicionados 5 g de
levedura Saccharomyces cerevisae. O béquer
contendo o mosto foi mantido em estufa à
temperatura de 30°C por 24 horas.
Ao término do processo de fermentação uma
amostra de 100mL do fermentado foi retirada
para determinação da concentração de açúcares
redutores pelo método de DNS [6].
F. Separação e obtenção do produto
O fermentado obtido foi centrifugado à rotação
de 1000G. Após a centrifugação o sobrenadante
foi retirado e transferido para um balão
volumétrico de 100mL. O conteúdo dos balões
volumétricos foi transferido para o extrator
Soxhlet, 75 ºC por 3 horas. Subsequente a
destilação, houve a determinação do teor
alcoólico do destilado utilizando-se de um
densímetro.
Resultados e Discussões
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A porcentagem de umidade da amostra
está expressa na Tabela 1, onde também se
encontram os valores de massa dos cadinhos e
a massa do farelo. A umidade consiste na
diferença entre a massa inicial e final do
processo de secagem. A umidade média do
farelo foi de 25,14% ± 0,332%, concentração
relativamente baixa, visto que o bagaço de
mandioca gerado durante a etapa de separação
da fécula apresenta alto teor de umidade, com
valores em torno de 70 % a 80 % [7].
Tabela 1. Umidade e massa seca do
farelo de mandioca
Amostra Amostra Umidade Umidade
(g)
seca (g)
(g)
(%)
5,07
3,57
1,5
29,59
5,08
3,77
1,31
25,79
5,39
4,31
1,08
20,04
O beneficiamento desta matéria prima
produz para as fecularias cerca de 928,6 kg de
bagaço para cada tonelada de mandioca
processada. Dados da produção brasileira de
fécula de mandioca ressaltam o grande
volume gerado deste resíduo úmido, em torno
de 2,09 milhões de toneladas [8].
A fim de verificar a eficácia da etapa de
sacarificação do farelo de mandioca, aplicouse o teste do lugol, exibindo uma coloração
amarelada indicando a ausência parcial de
amido.
Esta etapa se caracteriza pela
gelatinização do amido onde ocorre a
liberação dos polissacarídeos amilose e
amilopectina, na presença de enzimas como a
α-amilase
e
amiloglucosidase
estes
polissacarídeos sofrem quebra das ligações do
tipo α-1,4 e α-1,6, liberando dextrinas e
oligossacarídeos
de
diferentes
pesos
moleculares [9].
A presença de açúcares redutores após a
etapa de fermentação, foi determinada através
do método (DNS) ácido 3,5-dinitrosalicílico
com leitura de absorbância a 540 nm [5]. A
absorbância obtida para a triplicata foi de
0,229; 0,214 e 0,227, a partir destes valores e
com o auxílio de uma curva analítica
previamente construída para o padrão glicose,

foi possível determinar a concentração de
açúcares redutores. Quando em uma análise é
feita a determinação de açúcares redutores,
também é possível realizar o caminho inverso e
determinar a concentração de amido a partir da
concentração de açúcares redutores.
A conversão de amido a glicose atinge um
máximo por volta de 94% em peso. A reação de
hidrólise do amido aumenta 11,1% em massa ao
incorporar uma molécula de água em cada
unidade de glicose anidra (monômero), desta
forma 100 g de amido produzem teoricamente
111,1 g de glicose [10]. O fator de conversão
empregado pela metodologia da AOAC (1975)
atribui uma taxa de 90% e baseando-se nesta
recomendação assume-se que 100 g de amido
produzem 100 g de glicose [11].
Seguindo esta metodologia chegou-se a
concentração inicial de amido de 0,2 g/L na
amostra, uma concentração relativamente baixa.
Os baixos valores encontrados podem ser
justificados em função do processo utilizado
durante a extração da fécula de mandioca nas
industrias, ou seja, quanto mais otimizado o
processo de extração maior o teor de fibra
alimentar total no bagaço e menor o teor de
amido [12].
O rendimento do processo de separação e
purificação do etanol produzido, que consiste nas
etapas de centrifugação e destilação, está
demonstrado na Tabela 2. Houve uma variação
nos volumes de sobrenadante obtido após a
centrifugação, isso se deve ao alto teor de fibras
ainda presente.
Tabela 2. Rendimento (mL) das etapas
de centrifugação e destilação do fermentado.
Amostra
bruta*
360
360
360

Amostra
Destilação***
centrifugada**
117
80
130
110
117,5
100

* Volume de farelo fermentado utilizado para a etapa de
centrifugação
** Sobrenadante contendo a solução água + etanol
*** Volume destilado
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Como o valor obtido na destilação não
é o valor do teor alcoólico, foi necessário
utilizar um densímetro, que mede a densidade
da amostra de água + álcool, o resultado da
média da densidade foi de 0,9947 ± 0,0027 a
20°C. Utilizando como padrão a tabela do
Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA), foi possível
descobrir o volume de álcool contido na
amostra destilada, resultando em uma
porcentagem de 3,6% v/v [13].
O resultado é satisfatório tendo em
vista a produção de etanol de segunda
geração, confimando que é possível produzir
etanol através da hidrólise enzimática e
fermentação do farelo de mandioca residual.
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APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA CANA-DE-AÇÚCAR NA
PRODUÇÃO DE BIOÓLEO VISANDO A APLICAÇÃO PARA FINS
ENERGÉTICOS
Maurício Canielas Krause 1 ; Anne Raquel Teixeira Cardoso 2; Elina Bastos Caramão 2; Luiz
Fernando Romanholo Ferreira 1 ; Ranyere Lucena de Souza 1
Resumo
A biomassa é uma das fontes de insumos químicos e de energia alternativas ao petróleo que surge
para atender as demandas da sociedade de forma sustentável. No caso de resíduos vegetais, o Brasil
se destaca devido à sua extensão territorial e grande biodiversidade. Dentre os resíduos
agroindustriais em grande escala tem-se o bagaço da cana-de-açúcar e suas variedades com os
germoplasmas estudados com a finalidade de produzir um tipo de cana considerado energético. A
conversão térmica da biomassa em energia e subprodutos é realizada principalmente através da
pirólise, produzindo o bioóleo, líquido rico em compostos oxigenados que, por este motivo, apresenta
baixo poder calorífico e alta acidez, impedindo a sua utilização imediata como biocombustível. Desta
forma a pirólise catalítica surge como alternativa para a produção do bioóleo com menor teor de
oxigenados. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo a realização do processo de pirólise
catalítica utilizando a zeólita HZSM-5 e aplicar o processo a uma amostra de bagaço da variedade de
cana-de-açúcar Erianthus arundinaceus, produzindo e caracterizando o bioóleo através da
cromatografia gasosa monodimensional e bidimensional abrangente com detector de espectrometria
de massas e por análise elementar. Percebeu-se que a pirólise catalítica, variando a concentração do
catalisador, obteve um aumento na formação dos hidrocarbonetos poliaromáticos conforme a adição
do catalisador. Os fenóis foram os constituintes majoritários em todos os bioóleo, com uma área
percentual de aproximadamente 60%. Desta forma, conclui-se que o catalisador é seletivo para a
conversão de algumas classes de compostos, não afetando significativamente os fenóis.
PALAVRAS-CHAVE: pirólise catalítica; hidrocarbonetos; cana-energia; HZSM-5.
Introdução
O investimento em busca de
alternativas ao uso dos combustíveis fósseis
como fonte de energia tem ganhado grande
impulso nos últimos anos. Essa preocupação se
deve aos problemas gerados com a emissão de
gases poluentes, como SO2 e NO2, além do uso
de uma fonte esgotável de energia. A
substituição total ou parcial dos combustíveis
fósseis por biocombustíveis derivados de
biomassa tem ganhado cada vez mais espaço
na indústria como biodiesel, etanol e
combustíveis de segunda geração [8].
Biomassa pode ser definida como
qualquer tipo de matéria orgânica de formação

recente que seja composta por carbono,
hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e que apresenta
potencial para gerar energia [1]. Esses materiais
lignocelulósicos são abundantes e renováveis, por
isso são considerados de baixo custo e despertam
tanto interesse. O estudo da aplicação das
biomassas na produção de biocombustíveis
apresenta destaque, pela minimização de quase
90% da emissão dos gases poluentes, quando
comparados aos combustíveis fósseis [5].
O Brasil, por ser um país de proporções
continentais apresenta uma grande variedade de
biomassas, sendo o agronegócio o setor
responsável por cerca de 23% do PIB (Produto
Interno Bruto) e por gerar resíduos que
representam perdas econômicas, a exemplo do
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complexo
industrial
sucroalcooleiro,
responsavel em 2016 pela exportação de cerca
de US$ 770 milhões e também por gerar
toneladas de bagaço (um resíduo fibroso com
alto potencial para conversão em energia), que
tem sido utilizado em caldeiras para geração de
energia nas próprias usinas, enquanto o mesmo
é indicado na geração de produtos de maior
valor agregado [1].
Sendo assim, o desenvolvimento de
novos biocombustíveis derivados das
tecnologias de conversão da biomassa,
agregando valor a resíduos agroindustriais e
que podem ser fontes de carbono renovável,
passam a ocupar papel de destaque na indústria
energética mundial. As possibilidades de
conversão da biomassa em energia são
diversas, entre elas a pirólise, que é um
processo termoquímico em atmosfera inerte e
responsável por fornecer produtos de alto valor
agregado em frações sólidas, líquidas e
gasosas [8].
A pirólise é uma técnica de
termodegradação do material lignocelulósico
que, além de reduzir substancialmente o
volume do resíduo, pode transformá-lo em
produtos de elevado valor agregado,
destacando-se entre estes o bioóleo. A
dificuldade para a indústria na utilização de
bioóleo como biocombustível é a sua
composição química, rica em compostos
oxigenados como cetonas, aldeídos, fenóis,
álcoois, éteres e ácidos, sendo necessária a
conversão dessas moléculas para garantir
assim maior estabilidade e poder calorifico [6].
A busca por técnicas de melhoramento do
bioóleo produzido por pirólise tem sido
investigada ao longo dos anos, especialmente
no que se refere à redução destes compostos
oxigenados, principalmente através da pirólise
catalítica, hidrogenação, esterificação, entre
outros [10, 11]. As técnicas de pirólise
catalítica despontam por sua maior
aplicabilidade e seletividade na geração do
bioóleo,
evitando
muitas
vezes
o
reprocessamento deste produto. Entre os
catalisadores de desoxigenação, as zeólitas têm
demonstrado grande eficiência na conversão a
hidrocarbonetos aromáticos, destacando-se

principalmente a HZSM-5 por apresentar alta
seletividade para formação de compostos
aromáticos, devido a seus tamanhos de poros e alta
acidez. Esses aromáticos apresentam alto valor na
indústria química e petroquímica [4, 7].
Diante do exposto, o presente trabalho visa
a utilização do resíduo (bagaço) de uma espécie de
cana-de-açúcar com melhoramento genético
(Erianthus arundinaceus) objetivando avaliar o
seu potencial para conversão em biocombustível
através do processo de pirólise catalítica
utilizando a zeólita HZSM-5 como catalisador.
Metodologia
A. Local do trabalho
Os experimentos foram realizados no
laboratório do LSINCROM da Universidade
Tiradentes, localizada em Aracaju, Sergipe,
Brasil.
B. Procedimento
B.1. Obtenção e preparo da amostra
A amostra de bagaço de cana-de-açúcar foi
cedida pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA), Unidade Tabuleiros
Costeiros. O material vegetal é originário do
Banco Ativo de Germoplasma de Saccharum sp.
(BAG CANA), situado no Campo Experimental
João do Padro Sobral, localizado no município de
Nossa Senhora das Dores, Sergipe. O
germoplasma utilizado neste trabalho é
identificado por um código nacional da
EMBRAPA, Acesso 120, e corresponde a espécie
Erianthus arundinaceus. O material vegetal
coletado foi moído, prensado, acondicionado em
sacos de papel pardo e passou por um processo de
secagem simples em estufa a 100 °C por 24 horas
a fim de diminuir a umidade residual. Após a
secagem, o bagaço foi macerado com o objetivo
de tornar a biomassa mais homogênea.
B.2. Materiais e reagentes
Os solventes utilizados (Diclorometano e
Acetona) foram adquiridos da Merck (Darmstadt,
Alemanha). Os padrões de hidrocarbonetos
usados na análise cromatográfica (C7-C30) foram
adquiridos da Supelco (Supelco Park, PA, EUA).
Os gases utilizados para as análises
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cromatográficas foram Hélio (He) e o
Nitrogênio (N2), com purezas superiores a
99%, adquiridos da White Martins (Aracaju,
SE).
B.3. Pirólise
O processo pirolítico foi realizado em
escala de bancada, em um reator de leito fixo
de aço inoxidável com forno vertical de
pirólise. As condições experimentais do
processo foram fixadas a uma temperatura de
600 °C, com taxa de aquecimento, por
limitações do sistema, de 65 °C min-1. Os
experimentos foram realizados em triplicata
variando a concentração do catalisador
HZSM-5 (0%, 20%, 35% e 50%), mantendo
fixa a massa inicial de carga no reator 10 g. O
catalisador foi utilizado no modo in-situ,
mantendo o sistema na temperatura final por
aproximadamente 15 minutos.
B.4. Análise elementar (CHN)
As análises elementares das amostras
foram realizadas em um analisador Elementar
Analyzer (modelo Flash 1112 Series EA), com a
duração da análise de 12 min. O teor de oxigênio
é obtido por diferença (Mendes et al., 2016) [4].
Estas análises foram realizadas na Central
Analítica do Instituto de Química da UFRGS, em
Porto Alegre, RS.

B.5. Análise cromatográfica
O bioóleo foi analisado através das
técnicas
de
cromatografia
gasosa
monodimensional (GC-1D) e cromatografia
gasosa bidimensional abrangente (GC-2D). As
análises foram realizadas em um sistema da
Shimadzu composto de um cromatógrafo
gasoso QP-5050-plus equipado com duas
colunas, um injetor automático (AOC 20i,
Shimadzu, Japão), um modulador ZOEX de
duplo estágio refrigerado com Nitrogênio
líquido e um detector de espectrometria de
massas com analisador quadrupolar. Usou-se
uma coluna DB5 (metil silicone com 5 % de
grupos fenila) com 60 m de comprimento, 0,25
µm de espessura e 0,25 mm de diâmetro
interno na primeira dimensão e uma coluna
DB-17MS (metil silicone com 50 % de grupos
fenila) com 2 m de comprimento, 0,18 mm de

diâmetro interno e 0,10 µm de espessura de fase,
na segunda dimensão. O forno foi aquecido de 40
ºC até 300 ºC a uma taxa de aquecimento de 3 ºC
min-1, sendo mantido nesta temperatura por 30
minutos. A fonte de íons, interface e o injetor
foram mantidos a 300 °C. Para identificação dos
compostos fez-se uso do sistema de índices de
retenção (LPTRI – do inglês Linear Temperature
Programmed Retention Indexes) desenvolvido por
Van den Dool e Kratz de acordo com a
metodologia descrita por Torri et. al (2016) [8].
Resultados e Discussões
A. Rendimento dos produtos da pirólise
A Tabela 1 apresenta os resultados
quantitativos da pirólise da biomassa a 600 °C,
sem e com uso de catalisador. O maior rendimento
em bioóleo foi encontrado nos experimentos com
ausência do catalisador, corroborando com os
resultados encontrados na literatura [7, 9]. Não se
observou diferença considerável nos rendimentos
de bioóleo com a variação da concentração de
catalisador, o que diferiu da literatura, visto que o
esperado era que com o aumento da quantidade de
catalisador ocorresse uma redução no rendimento
de bioóleo devido à decomposição da biomassa,
aumentando os voláteis, como relatado por
Mendes et al. (2016) [4]. O rendimento do biochar
diminuiu com o aumento do catalisador,
concordando com Rabiu et. al (2017) [7].
As perdas no processo chegaram a
aproximadamente 60% e correspondem a soma
dos gases do processo (CO, CO2, hidrocarbonetos
leves C1-C4) e também ao teor de coque formado.
Não foi possível obter esses rendimentos
isoladamente devido às limitações experimentais
para a realização dessa quantificação, uma vez que
o coque fica fortemente aderido às paredes
internas do reator, dificultando sua retirada
quantitativa. A formação desses produtos é
favorecida pelo uso do catalisador segundo
Mendes et al. (2016) [4]. A explicação para o
aumento dos gases está nos processos de
descarbonilação,
desoxigenação
e
descarboxilação, como também descrito por
Kurnia et al. (2017) [3]. Esse aumento na
produção de gases é esperado a medida que se
aumenta a dosagem do catalisador HZSM-5 e
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também foi observado por Rabiu et. al (2017)
[7], bem como o aumento do coque.
B. Análise elementar (CHN)
A Tabela 2 apresenta os resultados do
CHN da biomassa e dos bioóleos. Pode-se
observar que a utilização do catalisador
proporcionou o aumento dos hidrocarbonetos
se comparado ao processo sem catalisador e
também a redução do oxigênio, favorecido
pelo processo de desoxigenação, mecanismo
que mais se destaca com o uso da zeólita,
também observado em estudos realizados por
Mendes et al. (2016) [4] em bioóleos obtidos a
partir do bagaço da cana-de-açúcar. Usando os
dados de CHN (Tabela 2) foi possível calcular
o Poder calorífico superior (HHV do inglês
High Heating Value), que corresponde ao
poder de aquecimento/energia desse produto, e
para isso foi utilizada a equação abaixo:
𝑀𝐽

𝐻𝐻𝑉 (𝐾𝑔) = [338.2 ∗ 𝐶% + 1442.8 ∗ (𝐻% −

𝑂%
𝑔

] ∗ 0.001

O HHV para bioóleos foi superior ao
valor obtido para a biomassa. O aumento do
HHV fica ainda mais evidente com o uso do
catalisador, chegando a apresentar HHV de
28,35 MJ/Kg (20% de catalisador), o que
corrobora com os resultados obtidos na
literatura para bioóleo de bagaço da cana-deaçúcar, onde a média é de 27,75 MJ/kg
segundo Varma e Mondal (2016) [9]. Os
valores encontrados de HHV ainda estão
distantes dos valores encontrados nos óleos
combustíveis, como o petróleo que apresenta
valores entre 42 e 45 MJ/kg. Esta diferença
pode ser explicada pela quantidade ainda
majoritária de oxigenados no bioóleo. No
entanto, o catalisador HZSM- 5, mesmo com
limitações de processo como desativação,
formação de coque e baixa taxa de conversão
para compostos maiores apresenta potencial
para melhoramento dos bioóleos, conforme
Mendes et al. (2016) [4].
C. Análise Cromatográfica
Foram realizadas as análises por GC1D e GC-2D. A Figura 1 apresenta os
cromatogramas das análises bidimensionais do

bioóleo proveniente da pirólise nas quatro
condições especificadas. Percebeu-se um aumento
substancial na identificação de compostos
presentes nos bioóleos através da análise
bidimensional quando comparada com a técnica
monodimensional. A amostra de bioóleo obtida
com 50 % de catalisador apresentou a maior
concentração de hidrocarbonetos e a menor
concentração de fenóis. Os fenóis foram reduzidos
de 80,7%, no bioóleo com 20 % de catalisador,
para 60,3% na amostra com 50% de catalisador.
Já no caso de hidrocarbonetos, obteve-se um
aumento de 10,41% para 29,09% nas mesmas
amostras. A mesma tendência que ocorreu na
concentração destes compostos também foi
verificada para o número de compostos
identificados, sendo substancialmente superior na
amostra com maior concentração de catalisador.
Entre os hidrocarbonetos, destacaram-se os
diaromáticos, derivados do naftaleno, sendo
comum a formação de hidrocarbonetos
poliaromáticos nas pirólises catalíticas devido à
alta área superficial, seletividade e tamanho de
poros, corroborando com Vichaphud et al. (2015)
[10].
A pirólise catalítica favorece os processos de
desoxigenação e o aumento dos hidrocarbonetos
aromáticos. Uma possível explicação para a
presença dos fenóis no bioóleo é a dificuldade que
as moléculas maiores desses oxigenados tem de
penetrar nos poros da zeólita para que ocorra a sua
conversão como os guaiacóis, siringóis, dimetóxifenol e trimetóxi-fenol observado também por
Karnjanakom et al. (2017) [2]. Ainda assim foi
possível observar que houve redução considerável
dos fenóis e aumento dos hidrocarbonetos
poliaromáticos (HPAs). A presença de
diaromáticos e triaromáticos no bioóleo catalítico
também foi citada por Zhang et al. (2014) [11]
sendo a celulose a principal responsável pela
formação desses compostos.
Conclusões
Conclui-se que o rendimento em bioóleo obtido
neste trabalho não corroborou com o apresentado
na literatura, sendo observado rendimentos
semelhantes para diferentes concentrações de
catalisador, o que pode estar associado a taxa de
aquecimento limitada do reator e ao fluxo de N2.
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Além disso, a partir da análise do CHN foi
possível provar que o catalisador favoreceu o
processo de aromatização e também permitiu o
cálculo do poder calorífico, apontando o maior
teor energético dos bioóleos obtidos da pirólise
catalítica em relação a pirólise não-catalítica.
A análise cromatográfica indicou a presença
ainda majoritária de compostos oxigenados,
porém com um aumento substancial de
hidrocarbonetos poliaromáticos e uma redução
pequena dos compostos fenólicos conforme o
aumento da concentração de catalisador no
processo.
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Tabela 1: Rendimento da pirólise nas diferentes condições experimentais.
Amostra
Bioóleo
Fase aquosa
Biochar
Rend% dvp
Rend% Dvp
Rend% dvp
BO s/cat
6,31
± 0,56 20,88
± 6,77 27,29
± 5,71
BO-cat 20% 4,69
± 0,06 22,16
± 4,05 27,74
± 0,53
BO-cat-35% 4,32
± 0,13 18,38
± 5,68 26,16
± 0,88
BO-cat-50% 5,07
± 0,47 14,56
± 4,79 22,57
±0,68
Tabela 2: Análise Elelemntar (CHN) e poder calorífico.
Amostra
C (%) H (%) N (%) O (%) H/C (%)
Biomassa
47,03 5,55
1,08
46,34 1,42
BO s/cat
61,05 6,21
1,38
31,36 1,22
BO-cat- 20% 68,59 6,51
1,43
23,47 1,14
BO-cat- 50% 65,99 6,36
1,57
26,08 1,16

O/C (%)
0,74
0,39
0,26
0,30

Gases + coque
Rend%
45,53
45,41
51,14
57,79
HHV(MJ/kg)
15,56
23,95
28,36
26,79

Figura 1: Cromatogramas tridimensionais das amostras (GC×GC/qMS).
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Resumo
O etanol, alternativa renovável aos combustíveis fósseis, deverá ter um aumento superior ao dobro
da produção atual para suprir toda demanda nacional estimada até 2030. Entretanto, o
processamento de cana-de-açúcar não será suficiente para atender esta demanda e haverá a
necessidade da utilização de matérias-primas complementares. O sorgo sacarino, tem se destacado
como viável para a produção de etanol, devido às suas características agroindustriais. Neste
contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as características químico-tecnológicas dos
caldos extraídos e definir a curva de maturação do genótipo BRS 508. O delineamento experimental
foi em blocos ao acaso com 4 repetições, avaliando o genótipo aos 93, 107 e 120 dias após a
semeadura (d.a.s.). Nos dias de avaliação o caldo extraído foi quantificado quanto aos Sólidos
Totais (Brix), Açúcares Redutores Totais (ART), Açúcares Redutores (AR), Acidez Total (AT),
Acidez Volátil (AV), Amido, Compostos Fenólicos Totais (CFT) e pH. De acordo com os
resultados, definiu-se que o PUI é de 30 dias, dos 93 aos 120 d.a.s. atingindo os teores máximos dos
107 aos 120 d.a.s.. A acidez total e o amido apresentaram aumento significativo ao longo dos dias
de avaliação. Desta forma, conclui-se que o genótipo BRS 508 apresenta características químicotecnológicas ideais para a produção de etanol, com um PUI de 30 dias e maiores rendimentos
ocorrem dos 107 aos 120 d.a.s..
PALAVRAS-CHAVE: Biocombustível; Bioenergia; Bioetanol; PUI; Sorghum bicolor (L.)
Moench.

Introdução
O desenvolvimento de novas tecnologias
para a produção de biocombustíveis tem sido
crescente devido à preocupação com o custo
do petróleo, o futuro esgotamento dos
combustíveis fósseis e seu impacto negativo
sobre o ambiente.
O etanol, combustível de fonte renovável,
tem sua produção impulsionada no Brasil
devido ao aumento da comercialização de
veículos com motores flex-fuel e, pelo
elevado índice na mistura com a gasolina, que
atualmente é de 27%. De características
menos poluente, devido a menores emissões
de gases, como o dióxido de carbono (CO2), o

etanol é um ótimo substituto aos combustíveis
derivados de origens fósseis.
Segundo o Ministério de Minas e Energia
(2007), estima-se que até 2030 a demanda de
etanol brasileira será da ordem de 55 bilhões de
litros. Considerando a expectativa para a safra
2018/19, a produção atual atende apenas 51% da
futura demanda (CONAB, 2018).
Atualmente a principal matéria-prima
utilizada no Brasil para a produção do etanol é a
cana-de-açúcar. Esse biocombustível é produzido
a partir da fermentação etanólica por leveduras.
Assim, para suprir as necessidades do país em
2030, seria necessário dobrar a área plantada
atualmente ou a produtividade por área da cultura
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da cana-de-açúcar, ou utilizar matérias-primas
complementares.
Novas culturas têm sido estudadas
visando a produção de biomassa com foco em
bioenergia, dentre essas, o sorgo sacarino
(Sorghum bicolor (L.) Moench), apresenta
características promissoras.
O sorgo sacarino é uma planta
pertencente à família Poaceae, originária do
continente africano, sendo cultivada em
inúmeras regiões do planeta (KOLLING,
2012). A planta assemelha-se à cana-deaçúcar por armazenar açúcares nos colmos,
com teores de sólidos solúveis na faixa de 16
a 23% apresentando elevada produtividade
agrícola, chegando até 70 t/ha e rendimentos
de etanol, dentre 3 a 6 mil L.ha-1
(RATNAVATHI et al., 2010; EMBRAPA,
2012a).
A produção de etanol de sorgo sacarino
pode ser implementada em áreas de reforma
de canaviais, ampliando em 30 dias o período
de safra, sem a necessidade da expansão de
novas áreas. A cultura é totalmente
mecanizável, empregando os mesmos
equipamentos utilizados para a cana-deaçúcar, desde o preparo de solo até a colheita.
Para a região Centro-Sul, o fornecimento de
matéria-prima de qualidade poderá ser
incrementado, entre os meses de janeiro e
abril, quando a disponibilidade de etanol sofre
redução significativa em função do período da
entressafra da cana-de-açúcar (EMBRAPA,
2012a).
Dentro deste contexto, o objetivo do
presente trabalho foi avaliar as características
químico-tecnológicas do caldo extraído e a
curva de maturação do genótipo de sorgo
sacarino BRS 508.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
A instalação do experimento foi realizada
na área experimental do departamento de

Produção Vegetal e as análises realizadas no
Laboratório de Tecnologia do Açúcar e do
Álcool do Departamento de Tecnologia da
FCAV/UNESP, Campus de Jaboticabal, na safra
2013.
B. Procedimento
Foi realizado preparo do solo (aração,
sulcação e adubação) e posteriormente o plantio.
O cultivo foi realizado em uma área total de 1000
m², com espaçamento combinado de 90x70 cm,
por ser este o mais adequado para colheita
mecanizada.
Foram empregadas de 10 a 15 sementes por
metro. Cada parcela foi constituída por 10 linhas
de 20 m. Sendo que aos 15 dias após a semeadura
(d.a.s), realizou-se o desbaste, deixando-se 10
plantas por metro, para se obter um estande final
de 120.000 plantas.ha-1.
Ao longo do cultivo do genótipo, foi
realizada aplicação de Regente na área devido à
presença de formigas. Realizou-se adubação aos
21 d.a.s. com 222 kg.ha-1 da fórmula 10-10-10.
Para o controle da lagarta do cartucho aos 22
d.a.s. foi feita a aplicação de 250 mL.ha-1 de
Engeo Pleno.
Nos dias de avaliação (93, 107 e 120 d.a.s.)
foram colhidos 5 colmos limpos (sem folhas e
sem panículas) por bloco. O caldo foi extraído
utilizando-se metodologia de prensa hidráulica
(TANIMOTO, 1964), o caldo extraído foi
quantificado quanto aos sólidos totais (Brix),
Açúcares Redutores Totais (ART), Açúcares
Redutores (AR), Acidez Total (AT), Acidez
Volátil (AV) (CTC, 2011), Amido (CHAVAN et
al., 1991), Compostos Fenólicos Totais (CFT)
(FOLIN & CIOCALTEU, 1927) e pH.
O delineamento experimental foi em blocos
ao acaso com 4 repetições, avaliando o genótipo
BRS 508 aos 93, 107 e 120 d.a.s..
C. Análise Estatística
Os resultados foram submetidos à análise de
variância pelo teste F e as médias comparadas
segundo teste de Tukey (5%) e análise de
regressão polinomial, utilizando-se o programa
AgroStat (BARBOSA & MALDONADO
JUNIOR, 2015).
Resultados e Discussões
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Os resultados das avaliações para Brix,
ART e AR estão apresentados na Figura 1. De
acordo com os valores médios obtidos e a
curva de regressão polinomial, foi possível
identificar o PUI (período útil de
industrialização) com maior concentração de
açúcares para o processamento do sorgo
sacarino BRS 508.

Figura 1 - Resultados médios da análise de variância
e teste F com regressão polinomial para Brix, ART e
AR (Brix: Teste F 37,79**, CV 4,59, DMS 1,83; ART:
Teste F 0,67ns, CV 16,74, DMS 4,95; AR: Teste F
1,99ns, CV 24,65, DMS 0,78).

De acordo com a Figura 1, apenas o Brix
apresentou diferença significativa, com menor
valor aos 93 d.a.s.. Através da regressão
polinomial, definiu-se que o PUI foi de
aproximadamente 30 dias, dos 93 aos 120
d.a.s., sendo que os teores máximos de Brix e
ART ocorreram dos 107 aos 120 d.a.s..
Esses resultados estão semelhantes aos
apresentados pela Embrapa (2012b) que
descrevem que o sorgo sacarino BRS 508
apresenta concentração de Brix de 18 a 22,9º
e PUI mínimo de 30 dias.
Comportamento semelhante apresentado
por Silva et al. (2016), com PUI similar,
entretanto com valores das análise químicotecnológicas inferiores. Entretanto, resultados
apresentados por Fernandes et al. (2014)
apresenta PUI de 42 dias.
Em comparação a outras variedades
CV147, CV198, BRS 506, BRS 509, BRS
511 (SILVA et al., 2016; FERNANDES et
al., 2014), o genótipo BRS 508 destaca-se

com melhores condições químico-tecnológicas
para a produção de etanol.
Avaliando a concentração dos ácidos
presentes no caldo, através do pH, Acidez Total e
Acidez Volátil, os resultados estão apresentados
na Figura 2.

Figura 2 - Resultados médios da análise de variância e
teste F com regressão polinomial para pH, Acidez Total e
Acidez Volátil (pH: Teste F 1,25ns, CV 11,77, DMS 1,25;
AT: Teste F 23,42**, CV 9,65, DMS 0,39; AV: Teste F
2,50ns, CV 39,35, DMS 9,69).

De acordo com a análise de variância,
apenas a acidez total apresentou diferença
significa, com aumento significativo ao longo do
tempo. Esses resultados são superiores aos
quantificados por Masson et al. (2015), que
observaram valores máximos de 1,71g.L-1H2SO4.
Essa diferença provavelmente é decorrente ao
aumento da acidez fixa, já que a total é a
quantificação da acidez volátil mais a acidez fixa
presente no caldo.
Vale ressaltar que para as outras análises, a
colheita sendo realizada dos 93 aos 120 d.a.s. não
interferiram no pH e acidez volátil do caldo
extraído.
Os valores obtidos na quantificação do
amido e compostos fenólicos totais presente no
caldo estão apresentados na Figura 3. Os
resultados obtidos para amido apresentaram
diferença significa, com aumento no teor ao
longo dos dias de avaliação.
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maiores rendimentos na produção de etanol
ocorrendo dos 107 aos 120 d.a.s..
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Figura 3 - Resultados médios da análise de variância e
teste F com regressão polinomial para Amido e
Compostos Fenólicos Totais (Amido: Teste F 7,34*,
CV 32,49, DMS 121,67; CFT: Teste F 0,87ns, CV
24,25, DMS 131,76).

Este comportamento é decorrente da
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL DOS
FRUTOS DA PLANTA Hovenia dulcis Thunberg COMO FONTE DE
ENERGIA RENOVÁVEL
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Resumo
Há tempos, derivados de combustíveis fósseis têm sido utilizados como fonte energética da
indústria. Apesar dos benefícios, tem-se discutido sua substituição gradativa devido aos problemas
associados ao seu uso, como problemas ambientais. Neste aspecto, o etanol se torna uma alternativa
por emitir baixas concentrações de CO2 durante a queima e ser obtido de fontes limpas e
renováveis. O objetivo deste trabalho foi a produção de etanol utilizando como biomassa os frutos
da planta Hovenia dulcis, conhecida como uva-do-Japão. Frutos maduros da planta foram coletados
e moídos para produção de um mosto homogêneo. Foram realizadas análise do rendimento, sólidos
solúveis, acidez e açúcares do mosto. 3,6 L de mosto foram divididos em 36 Erlenmeyer de 250 mL
e autoclavados. Após o resfriamento, foram inoculados 0,8 g de levedura Saccharomyces cerevisiae
em cada frasco e levados à estufa à 35 °C para fermentação. A cada 6 horas foram retiradas 3
amostras e analisados pH, sólidos solúveis totais, açúcares redutores e volume recuperado para
destilação. A destilação foi realizada em um micro destilador de bancada. Foram analisados
aspecto, teor alcoólico, condutividade elétrica e acidez do etanol. O rendimento obtido foi de
78,14% de mosto em relação à biomassa e foram obtidos teores alcoólicos máximos de 28% de
etanol em um período de 72 horas de fermentação. Esses resultados nos levam a acreditar na
possibilidade da utilização da planta H. dulcis para a produção de etanol combustível e assim
contribuir para a expansão da produção de biocombustíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Benefícios; biocombustível; biomassa.
Introdução
Há tempos os produtos derivados de
combustíveis fósseis vêm sendo utilizados
como fonte energética da indústria. Apesar
dos seus benefícios, discute-se sua gradativa
substituição devido à problemas decorrentes
da produção, como conflitos territoriais e os
problemas ambientais associados a seu uso
(IEA, 2007).
Neste aspecto, o etanol se torna uma
alternativa por emitir baixas concentrações de
CO2 durante a queima e ser obtido de fontes
limpas e renováveis (BNDES & CGEE

2008). O etanol pode ser produzido de diferentes
matérias-primas que contenham açúcares ou
polímeros de açúcares, como cereais, frutas,
tubérculos e gramíneas (LEAL et al., 2010).
A planta Hovenia dulcis é conhecida como
uva-do-Japão e pertence ao género Hovenia,
família Rhamnaceae e Ordem Rosales
(KÖRBES, 2007). Esta espécie é originária da
Ásia (HYUN et al. 2010), e se disseminou para a
América do Norte, Oceania, África e América do
Sul (TOMAZELI et al., 2012).
É uma planta caducifólia e de estatura
média. A florada ocorre entre os meses de agosto
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e fevereiro e os frutos ocorrem de março a
outubro. O fruto possui uma haste com muita
poupa de coloração marrom, sendo seu sabor
adocicado é rico em sacarose (KIM & HAN,
2008; KAMALA-KANNAN et al., 2011).
Tendo como base o cenário apresentado, este
trabalho teve como objetivo a produção de
etanol utilizando como biomassa os frutos da
planta Hovenia dulcis como fonte de energia
limpa e renovável.
Metodologia
A. Foram coletados frutos maduros de
Hovenia dulcis de uma árvore da cidade
de Guarapuava/Pr. Na preparação da
biomassa
foram
retirados
os
pedúnculos, as sementes e os frutos
foram higienizados em água destilada.
B. Os frutos foram triturados em um Slow
Juicer obtendo um mosto homogêneo.
Para o rendimento, a biomassa foi
pesada em uma balança eletrônica de
precisão, com capacidade de 2100 g e
sensibilidade de 0,01 g.
Para determinação dos sólidos solúveis
totais no mosto foi utilizado um
refratômetro. Para determinação da
acidez do mosto foi utilizado um
pHmetro de bancada (GOULD, 1992).
Para mensurar os açúcares foi utilizado
o Método de Eynon-Lane descrito pelo
Instituto Adolfo Lutz (2008).
Para a fermentação alcoólica, o °Brix
foi corrigido para 12 com água
destilada.
O
pH
naturalmente
encontrava-se em torno de 5, sendo este
pH ideal para fermentação. Uma
alíquota de100 mL de mosto foi
transferida para cada um dos 36
Erlenmeyer de 250 mL utilizados nos
experimentos. Os vidros foram levados
à autoclave por 15 minutos para
esterilização.
Na fermentação foi utilizada a levedura
Saccharomyces cerevisiae Nottingham
Lallemand. Foram utilizadas 0,8 g de
levedura para cada 100 mL de amostra.
Os frascos foram incubados em estufa a

35ºC. A cada 6 horas foram retiradas 3
amostras da estufa. O pH e os sólidos
solúveis foram aferidos. A análise de
sacarose residual foi realizada por
titulação.
A destilação foi realizada em um micro
destilador. O aspecto e a cor do destilado
foram aferidos visualmente (ANP, 2011).
A medição do teor alcoólico foi feita em
um refratômetro de teor alcoólico. A
condutividade foi aferida com um
condutivímetro
de
bancada.
Para
determinação da acidez do mosto foi
utilizado um pHmetro de etanol.
C. Todos os experimentos foram realizados
em triplicata. Os resultados das análises
foram demonstrados na forma de média.
Resultados e Discussões
A tabela 1 demonstra o rendimento de mosto
obtido da biomassa de H. dulcis triturada no
Juicer. Atingiu-se um rendimento máximo de
78,26% de mosto.
Tabela 1: Rendimento do mosto pelo peso de
biomassa.
Ensaio Biomassa Rend.
Rend.
(g)
(g)
(g)
01
999,99
780,16
78,01
02
1000,00 781,52
78,15
03
1000,02 782,60
78,26
1
M
1000,00 781,42
78,14
M (média).

1

Os valores obtidos na determinação dos
sólidos solúveis totais, da acidez, dos açúcares
redutores, não redutores e totais é demonstrado
pela tabela 2.
Tabela 2: Valores médios obtidos do mosto.
Ens.1 SST2 pH3 AR4 ANR5 AT6
(ºBrix)
(%)
(%)
(%)
01
12
5
13,0 4,32 17,32
02
12
5
12,0 4,80 16,80
03
12
5
12,2 4,32 16,45
M
12
5
12,4 4,48 16,85

Ensaio; 2SST (sólidos solúveis totais); 3pH (potencial
hidrogeniônico); 4AR (açúcares redutores); 5ANR
(açúcares não redutores); 6AT (açúcares totais).
1
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A tabela 3 demonstra os resultados das
análises físico-químicas do mosto de H.
dulcis. Os parâmetros analisados foram os
seguintes: tempo de fermentação, potencial
hidrogeniônico (pH), sólidos solúveis totais
(SST) que é medido em °Brix, açúcares
redutores (AR) e volume recuperado na
titulação para ser destilado (VRT).
Tabela 3: Médias obtidas do fermentado.
Tempo pH1 SST2
AR3
VRT4
(h)
(ºBrix)
(%)
(mL)
6
4,56 12,4
27,50
77
12
4,53 10,0
35,00
77
18
4,44 7,00
14,26
73
24
4,44 6,00
5,41
71
30
4,48 6,00
2,43
76
36
4,48 6,00
2,52
74
42
4,48 6,00
2,16
72
48
4,50 6,00
3,15
71
54
4,53 6,23
3,85
71
60
4,55 6,26
3,55
72
66
4,49 6,16
2,54
76
72
4,49 5,76
2,50
69

pH (potencial hidrogeniônico); 2SST (sólidos solúveis
totais); 3AR (açúcares redutores); 4VRT (volume
recuperado da titulação).
1

O destilado se apresentou límpido, isento
de impurezas e incolor. A tabela 4 demonstra
as análises do destilado e os parâmetros
analisados foram os seguintes: tempo de
fermentação, teor alcoólico, condutividade e
potencial hidrogeniônico (pH).
Tabela 04: Médias obtidas do destilado.
Tempo
Teor
Condutividade pH
(h)
Alcoólico
(µs/cm)
(%)
6
28
24,36
4,80
12
26
26,66
4,86
18
19
28,03
4,96
24
25
26,66
4,93
30
25
26,30
4,86
36
27
27,20
4,73
42
24
30,04
4,73
48
25
28,73
4,66
54
23
28,63
4,66

60
66
72

27
24
22

25,76
28,70
31,16

4,70
4,60
4,73

A média do rendimento obtido de
mosto em relação à biomassa foi de
78,14%. Os valores médios dos açúcares
redutores
(importantes
para
a
fermentação) presentes no mosto foi de
12,4%.
Os valores médios obtidos nas
análises do fermentado demonstram que o
pH se manteve praticamente constante,
os sólidos solúveis totais e os
açúcares redutores diminuíram com o
aumento do tempo de fermentação pela
ação da levedura.
Os teores alcoólicos máximos obtidos
no destilado foi de 28% de etanol no
período
total
de
72
horas
de
fermentação.
O
pH
se
manteve
praticamente
constante
e
a
condutividades aumentou gradativamente
durante o tempo de fermentação.
A utilização de novas fontes de matéria
prima como a H. dulcis na produção de etanol
contribui para o aumento da oferta deste
biocombustível no mercado. Devido à planta ter
se adaptado bem ao clima brasileiro (CARVALHO,
1994), não exigir demasiado esforços no manejo
e seus frutos caracterizarem-se por um elevado
teor de açúcar (SUTTISRI et al., 1995),
sugere-se a possibilidade do seu aproveitamento
como biomassa na produção de etanol
combustível.
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CAPIM-ELEFANTE COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A PRODUÇÃO DE
ENERGIA TÉRMICA
Anderson Carlos Marafon 1 ; André Felipe Câmara Amaral 2, Adriana Neutzling Bierhals3;
Victor dos Santos Guimarães4; Jonas Paulino dos Santos5
Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar a composição química elementar, o poder calorífico e o
teor de cinzas de 18 genótipos de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) e comparar os
valores obtidos com outras 12 diferentes fontes potenciais fontes de matéria-prima para produção
de energia térmica. Dentre as variáveis analisadas apenas o teor de cinzas apresentou diferenças
significativas entre os genótipos de capim-elefante, variando entre desde 3,4 % (BAGCE 02) até
6,7% (Taiwan A-144). Os valores médios do poder calorífico superior (PCS) oscilaram de 4.209
kcal kg-1 (Cameroon Piracicaba) a 4.440 kcal kg-1 (Clone Madeira). Na comparação dos valores
médios de PCS (4.315 kcal kg-1), PCI (3.996 kcal kg-1) e do teor de cinzas (4,7%) dos genótipos de
capim-elefante com 12 outros tipos de biomassas, observou-se que os valores de PCS e PCI das
amostras de sabiá, casca de coco, bambu e de eucalipto foram significativamente superiores. Por
outro lado, não foram constatadas diferenças entre os valores médios de PCS e PCI do capimelefante e estes valores nas amostras de palha de cana, cana-energia, fibra do coco, bagaço de cana
e restos culturais de milho. Os valores médios de PCS e PCI do capim-elefante foram superiores ao
sorgo biomassa e à casca de arroz, a qual apresentou o menor poder calorífico, provavelmente por
apresentar elevado teor de cinzas. O alto potencial produtivo do capim-elefante, associado às suas
características energéticas adequadas credenciam o uso desta espécie como excelente alternativa de
cultivo dedicado à produção de biomassa energética.
PALAVRAS-CHAVE: Pennisetum purpureum, combustível sólido, poder calorífico, biomassa.
Introdução
O cultivo dedicado de espécies para
produção de biomassa energética, como o de
gramíneas forrageiras, é considerado uma
alternativa técnica sustentável por tratar-se de
uma fonte renovável e limpa, que além de
prevenir a extração de madeira em florestas
nativas é capaz de atender a diversos
propósitos energéticos, tais como a produção
de energia térmica, elétrica e/ou mecânica (1).
Esta alternativa torna-se mais sustentável
quando as culturas dedicadas à produção de
energia ocupam áreas agrícolas marginais
onde a produção de alimentos seria pouco
viável, e quando se escolhe fontes de
biomassa que possam oferecer algum ganho
energético sem competir com a produção de
alimentos.

A utilização da biomassa lignocelulósica
como matéria-prima para fins energéticos pode
ser feita segundo quatro sistemas de conversão: i)
combustão direta para produção de energia
térmica (vapor) e cogeração de eletricidade; ii)
hidrólise química ou enzimática das fibras
lignocelulósicas para obtenção de açúcares
fermentescíveis e produção de combustíveis
líquidos; iii) gaseificação para produção de gás
de síntese ou geração de biogás e iv) pirólise para
obtenção de bio-óleo ou carvão/coque (2).
Embora as principais biomassas utilizadas
para geração de energia sejam residuais, os
cultivos energéticos dedicados à biomassa, os
quais visam à produção e o uso de matériasprimas combustíveis para tal finalidade é uma
alternativa complementar muito interessante.
Dentre estes cultivos merecem destaque as
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florestas energéticas (pinus e eucalipto), e as
gramíneas forrageiras perenes, tais como o
capim-elefante
(Pennisetum
purpureum
Schum.), a cana-energia (Saccharum spp.), o
sorgo biomassa (Sorghum bicolor (L.)
Moench) e espécies dos gêneros Panicum e
Brachiaria, tendo em vista a sua facilidade de
cultivo e colheita (3).
Existe um crescente interesse no uso
de gramíneas perenes como fontes de matériaprima
para
produção
de
energia,
particularmente para a produção de energia
térmica. Entre as culturas energéticas, o
capim-elefante é considerado uma alternativa
de destaque, pois apresenta elevado potencial
para utilização como insumo bioenergético,
principalmente por reunir características
como
alta
eficiência
fotossintética
(mecanismo C4 de fixação de carbono) com
elevada produção de biomassa (40-45 t ha-1
ano-1), perenidade e capacidade de rebrota e
retranslocação de nutrientes, alto índice de
perfilhamento, rápido crescimento, ciclo curto
de produção; ampla adaptação edafoclimática
e capacidade de fixação biológica de
nitrogênio (4, 5 e 6).
A Sykué Bioenergya é uma usina
termelétrica que opera de forma pioneira
desde 2008, no município de São Desidério,
na região Oeste da Bahia, utilizando o capimelefante como fonte de matéria-prima para
produção de energia elétrica, cultivando mais
de 5 mil hectares da espécie. A Sykué é uma
empresa que atua de forma inovadora gerando
mais de 180 empregos diretos e garantindo o
abastecimento de energia elétrica para uma
importante região produtora de grãos. A usina
apresenta capacidade de geração de 30 MWh,
usando caldeira Aquatubular com capacidade
de 160 t h-1, sob pressão de vapor 67 kgf cm-²
e temperatura de vapor e 485°C (7).
Dentre os processos de conversão
energética da biomassa lignocelulósica,
destaca-se a combustão direta, a qual é a
principal tecnologia aplicada para produção
de calor e energia mecânica a partir da
biomassa,
apresentando
vantagens
socioeconômicas e ambientais, tais como a

redução nas emissões de produtos nocivos ao
meio ambiente (8).
O rendimento energético do processo de
combustão depende de características térmicas e
químicas dos combustíveis usados como fontes
de matéria-prima, com destaque para a densidade
(kg m-³), a composição química do material e o
poder calorífico (kcal kg-1), considerado o mais
importante na avaliação da viabilidade de uso
(9).
O poder calorífico de um combustível,
definido como a quantidade de energia liberada
na forma de calor durante a combustão completa
por unidade de massa, pode ser classificado em:
(1) poder calorífico superior (PCS): que
considera que a combustão ocorre a volume
constante, no qual a água é condensada e o calor
que é derivado desta condensação é recuperado e
o (2) poder calorífico inferior (PCI): que
expressa a energia efetivamente disponível por
unidade de massa. Desta forma, a diferença entre
o PCI e o PCS é a quantidade de energia
requerida para evaporar a água de formação
obtida a partir da oxidação do hidrogênio do
combustível (10, 11).
O objetivo desta pesquisa foi avaliar as
características da qualidade energética da
biomassa de capim-elefante (P. purpureum)
como fonte de matéria-prima para a produção de
energia térmica, em comparação com outras
disponíveis regionalmente.
Metodologia
A. Local do trabalho
As análises foram efetuadas na Unidade de
Execução de Pesquisa e Desenvolvimento da
Embrapa Tabuleiros Costeiros, situada no
município de Rio Largo, estado de Alagoas.
B. Procedimento
Foram avaliadas 32 diferentes fontes de
matéria-prima para geração de energia, sendo 18
variedades de capim-elefante, provenientes de
genótipos pertencentes ao Banco Ativo de
Germoplasma (BAGCE) da Embrapa Gado de
Leite, além de outros 14 tipos de biomassas como
bagaço de cana, palha de cana, casca de arroz,
casca de coco (endocarpo), fibra de coco
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(mesocarpo), resíduos culturais de milho,
sorgo biomassa, cana-energia (RB e VX),
bambu, sabiá e eucalipto (3 e 5 anos).
As amostras de capim-elefante foram
coletas mediante a colheita integral da parte
aérea, aos 6 meses após o plantio. Os 18
genótipos avaliados são provenientes do
Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa
Gado de Leite. As amostras lenhosas de
bambu, sabiá e eucalipto foram obtidas
mediante o corte transversal e mistura das
porções basal, mediana e apical. As matériasprimas residuais foram coletadas nas
indústrias (bagaço de cana e casca de arroz)
ou no campo (palha de cana, casca de coco e
restos culturais de milho). As amostras foram
secas em estufa (105°C durante 72 h), moídas
em moinho tipo Willey e peneiradas (1 mm).
As análises do poder calorífico superior
(PCS) foram realizadas em Calorímetro C
2000 - IKA®. A partir do PCS, calculou-se o
poder calorífico inferior (PCI), em kcal kg-1,
pela seguinte fórmula: PCI = PCS – (600.9) x
H / 100, onde o é o teor de hidrogênio (H), e
os valores 600 e 9 referem-se à entalpia de
condensação da água 0°C e à relação
estequiométrica da reação de combustão do
H, respectivamente (12). Os teores de cinzas
foram obtidos de acordo com a norma ASTM
E1755-01 (13). A determinação do teor de
hidrogênio (H) foi efetuada em triplicatas em
um analisador elementar (CHNS Flash 2000 Thermo Fisher Scientific), utilizando-se 3 mg
de amostra isenta de umidade.
C. Análise Estatística
Os resultados foram submetidos à análise
da variância e as médias comparadas pelo
Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade, através do programa Sisvar
(14).
Resultados e Discussões
Foram
constatadas
diferenças
significativas somente para o teor de cinzas
(%) na comparação entre os 18 genótipos de
capim-elefante. O menor teor de cinzas foi
observado no clone Madeira (2,21%) e os

maiores teores foram observados no Pasto
Panamá (6,14%) e Taiwan A-144 (6,71%). O
PCI dos genótipos de capim-elefante oscilou
desde 3.890 kcal kg-1 (Cameroon Piracicaba) até
4.128 kcal kg-1 (Clone Madeira) (Tabela 1).
O teor de cinzas considerado adequado para
combustão é de até 3%, considera 5% como valor
crítico adequado para utilização da biomassa na
produção de energia térmica (8, 15).
Como não houveram diferenças significativas
entre os genótipos de capim-elefante para PCS e
PCI, optou-se por utilizar os valores médios
obtidos para fins de comparação com as outras
12 diferentes fontes potenciais de matéria-prima
para produção de energia térmica.
Na comparação dos valores médios das
13 diferentes biomassas avaliadas, foram
verificadas diferenças significativas para PCS,
PCI e teor de cinzas. Tanto o PCS quanto o PCI
das biomassas lenhosas (sabiá, eucalipto e
bambu) e da casca de coco apresentaram valores
significativamente superiores aos demais
materiais (Tabela 2).
O PCI médio do capim-elefante foi superior
ao sorgo biomassa (3.807 Kcal Kg-1) e à casca de
arroz (3.650 Kcal Kg-1). A casca de arroz foi a
matéria-prima que apresentou o menor poder
calorífico, muito provavelmente por apresentar o
maior teor de cinzas (15,34%).
As cinzas influenciam negativamente a
eficiência de combustão, causando problemas no
queimador e nos dispositivos de troca de calor.
Da mesma forma, outros componentes, como
cloro e potássio, podem causar problemas
críticos de corrosão e incrustação em fornos e
caldeiras e/ou entupimento de grelhas (16).
Os valores médios de PCS e PCI do
capim-elefante são semelhantes aos das amostras
de palha de cana, cana-energia (RB e VX), fibra
de coco e bagaço de cana, matérias-primas já
consideradas como de alta qualidade para
produção de energia térmica.
Tendo em vista o crescimento da
demanda e o aumento do uso de biomassa para
produção de energia, a adoção de tecnologias que
viabilizem o aproveitamento e melhorem a
eficiência do processo de conversão desta fonte
de matéria-prima são fundamentais.
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Conclusões
O elevado poder calorífico superior
(4314 Kcal Kg-1) e o teor médio de cinzas
(4,72%) demonstram que a biomassa do
capim-elefante é uma excelente fonte de
matéria-prima combustível para produção de
energia, para o uso em fornos e caldeiras de
usinas termelétricas, indústrias cerâmicas e/ou
siderúrgicas, fábricas de cimento e outras.
Agradecimentos: InterCement Brasil
Referências
[1] QUESADA, D.M.; BODDEY, R.M.;
REIS, V.M.; URQUIAGA, S. Parâmetros
qualitativos de genótipos de capim-elefante
(Pennisetum purpureum Schum.) estudados
para a produção de energia através da
biomassa. Seropédica: Embrapa, 2004, 4 p.
(Circular Técnica, 8).
[2] MATSUOKA, S.; BRESSIANI, J.;
MACCHERONI, W.; FOUTO, I. Bioenergia
de cana. In: SANTOS, F.; BORÉM, A.;
CALDAS, C. (Eds.). Cana-de-açúcar:
Bioenergia, Açúcar e Álcool – Tecnologias
e Perspectivas. Viçosa: Editora UFV, 2010.
p. 487-517.
[3] MARAFON, A.C.; SANTIAGO, A.D.;
CAMARA,
T.M.;
RANGEL,
J.H.A.;
AMARAL, A.F.C. LEDO, F.J.S.; Potencial
produtivo e qualidade da biomassa de capimelefante para fins energéticos. Aracaju:
Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2014. 6p.
(Circular Técnica, 68).
[4] MORAIS, R.F., SOUZA, B.J., LEITE,
J.M., SOARES, L.H.B. Elephant grass
genotypes for bioenergy production by direct
biomass combustion. Pesquisa Agropecuária
Brasileira, v. 44: p.133-140, 2009.
[5] FONTOURA, C.F. BRANDÃO, L.E.;
GOMES, L.L. Elephant grass biorefineries:
towards a cleaner Brazilian energy matrix?

Journal of Cleaner Production, v. 96, p. 85-93,
2015.
[6] ROCHA, J.R.A.S.; MACHADO, J.C.;
CARNEIRO,
P.C.S.;
CARNEIRO,
J.C.;
RESENDE,
M.D.;
PEREIRA,
A.V.;
CARNEIRO, J.E. Elephant grass ecotypes for
bioenergy production via directcombustion of
biomass. Industrial Crops and Products, V. 95,
p. 27-32, 2017.
[7] CHIES, V. Capim-elefante: Gigante
Energético In: XXI Ciência para a Vida
Embrapa: Agrossistemas e Produção sustentável.
Brasília, DF, n. 10, p. 40-45, 2015.
[8] SAMSON, R.; MANI, S.; BODDEY, R.;
SOKHANSANJ,
S.;
QUESADA,
D.;
URQUIAGA, S.; REIS, V. The potential of C4
perennial grasses for developing a global
BIOHEAT industry. Critical Reviews in Plant
Sciences, Chicago, v. 24, p. 461-495, 2005.
[9] QUIRINO, W.F.; VALE, A.T.; ANDRADE,
A.P.A. Poder calorífico da madeira e de materiais
lignocelulósicos. Revista da Madeira, n.89,
p.100-106, 2005.
[10] CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S.;
GOMEZ, E. O. Biomassa para energia.
Campinas, São Paulo. Editora da UNICAMP,
2008. 734p.
[11] MARAFON, A.C.; SANTIAGO, A.D.;
AMARAL, A.F.C. Poder calorífico do capimelefante para a geração de energia térmica.
Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2016.
28p. (Boletim de Pesquisa, 115).
[12] KOLLMANN, F. F. P.; CÔTÉ JUNIOR,
W.A. Principles of wood science and
technology: solid wood. Berlin: Springer-Verlag,
1968. v. 1, 592 p.
[13] ASTM - Standard Test Method for Ash in
Biomass, ASTM E1755-01 ASTM International:
West Conshohocken, PA, 2015.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

45

[14] FERREIRA, D.F. SISVAR: A Computer
Statistical Analysis System. Ciência e
Agrotecnologia, Lavras, v. 35, n. 6, p. 10391042, 2011.
[15] McKENDRY, P. Energy production
from biomass (part 1): overview of biomass.
Bioresource Technology, v.83, p.37-46,
2002.
[16] GONZALEZ, A.D. Caracterização e
análise comparativa de cinzas provenientes da
queima de biomassa. 83p. Dissertação
(Mestrado).
Campinas:
Estadual
de
Campinas, 2014.

Tabela 2. Poder calorífico superior (PCS), poder calorífico
inferior (PCI) e teor de cinzas em diferentes fontes de
matéria-prima. Rio Largo/AL, 2018.
PCS
PCI Cinzas
BIOMASSA
Kcal Kg-1
%
4817 a
4494 a
1,26 d
Sabiá
4784 a
4484 a
1,31 d
Casca de coco
4601 a
4288 a
0,47 d
Eucalipto (5 anos)
4586 a
4263 a
0,59 d
Eucalipto (3 anos)
4517 a
4205 a
3,13 c
Bambu
4460 b
4123 b
3,20 c
Palha de cana
4410 b
4093 b
3,98 c
Cana energia VX
4378 b
4048 b
3,98 c
Cana energia RB
4358 b
4069 b
7,70 b
Fibra de coco
4347 b
4025 b
2,00 c
Milho (resíduos)
4315 b
3996 b
4,72 c
Capim-elefante
4237 b
3909 b
7,02 b
Bagaço de cana
4129 c
3807 c
8,13 b
Sorgo Biomassa
3930 c
3650 c 15,34 a
Casca de arroz

*médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si
pelo Teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade.

Tabela 1. Poder calorífico superior (PCS), poder
calorífico inferior (PCI) e teor de cinzas em genótipos
de capim-elefante. Rio Largo/AL, 2018.
PCS
PCI
Cinzas
GENÓTIPO
Kcal Kg-1
%
4440
4128
2,21
c
Clone Madeira
4320
4001
3,40 b
BAGCE 02
4224
3906
3,60 b
Cubano de Pinda
4314
3986
3,81 b
BRS CAPIAÇU
4392
4073
3,90 b
Cameroon Local
4247
3929
4,30 b
T241 Piracicaba
4248
3933
4,41 b
BRS CANARÁ
4361
4042
4,50 b
Cameroon Local 2
4310
3989
4,80 b
Cuba 116
4346
4031
4,90 b
Porto Rico 534-B
4328
4009
5,10 b
Guaçu
4209
3890
5,10 b
Cameron Piracicaba
4368
4047
5,40 b
Taiwan A-25
4373
4053
5,50 b
Vrukwona
4294
3978
5,67 b
King Grass
4271
3954
5,50 b
Napier
4397
4081
6,14 a
Pasto Panamá
4224
3905
6,71 a
Taiwan A-144
MÉDIA
4314
3996
4,72
*médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem
entre si pelo Teste de Skott-Knott a 5% de probabilidade.
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ENERGIA ALTERNATIVA DE BIOMASSA: BIOETANOL A
PARTIR DO CAROÇO DO ABACATE (Persea americana Mill.)
RAFAELA LUISA KOWALSKI1; VANESSA SUZANE SCHNEIDER2; JULIANA
MORETTO2; DIÓGENES LUIZ CARDOSO2; LUIS FERNANDO SOUZA GOMES3
Resumo
O aproveitamento de biomassa do caroço do abacate pode ser utilizado como alternativa em
substituição à cana-de-açúcar para produção de etanol. Logo, este artigo estudou os processos
de hidrólise enzimática do caroço de abacate para obtenção de etanol de segunda geração. O
etanol produzido foi caracterizado e os resultados mostraram que a matéria-prima é excelente
para a produção do biocombustível, apresentando 1,0579 g L-1 de amido produzindo 44L de
etanol por tonelada de semente e um rendimento na fermentação e destilação de 33,83%. Assim,
concluiu-se que o caroço de abacate comprova ser uma fonte renovável e eco sustentável para
obtenção de etanol.
Palavras-chave – etanol, amido, bioenergia, hidrólise enzimática.
Introdução
Atualmente a matriz energética
baseia-se em combustíveis de fontes
fósseis, como o carvão, gás natural e
petróleo. A incerteza da disponibilidade
dessas fontes a longo prazo e o cuidado
ambiental, impulsiona novas estratégias de
obtenções de energias renováveis para a
consolidação
do
desenvolvimento
econômico, ambiental e social [1]. A
obtenção do etanol a partir de novas
alternativas pode representar um tema de
alta relevância, devido à preocupação
ambiental e a intensa busca por fontes
alternativas.
No Brasil, o abacate é cultivado em
quase todos os estados, principalmente pela
região Sudeste, seguida pelo Nordeste e Sul.
Em 2016 o brasil ocupou o 6º lugar no
ranking mundial, produzindo 195.492 t,
sendo, neste mesmo ano, o estado de São
Paulo o maior produtor, com produção
estimada de 103.885 mil toneladas (53,1%
do total nacional) [2].
Pela composição química dos
caroços de diversas variedades de abacate,

observa-se que em média o caroço possui
61,9% de umidade, 20,1 % de amido, 9,3%
de carboidratos [3]. O teor de amido
presente na semente do fruto mostra que seu
uso na obtenção de etanol torna-se possível,
podendo a mesma ser hidrolisada
enzimaticamente para formar açúcares
fermentáveis por leveduras que realizam a
fermentação e excretam etanol como
produto de seu metabolismo.
O processo utilizado com maior
frequência nas unidades industriais é o
enzimático. Neste processo, utilizam-se
duas enzimas, uma para a liquefação e outra
para a sacarificação do amido. A liquefação
é catalisada por uma enzima que hidrolisa o
amido em dextrinas e polímeros menores
promovendo a liquefação do meio. Na
segunda etapa, é utilizada uma enzima
sacarificante que completa a hidrólise
produzindo glicose. A natureza, a dosagem,
a temperatura, o pH e o tempo de ação desta
enzima influenciam na composição final da
solução após a sacarificação [4]. Em
processos
de
degradação
de
polissacarídeos, geralmente é utilizada uma
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endoenzima, a α-amilase, associada
amiloglucosidase. Na hidrólise, espera-se
que as primeiras formem moléculas
menores de substrato facilitando assim a
ação da amiloglucosidase [5].
Na fermentação alcoólica os
açúcares são convertidos em etanol e CO2,
sendo um processo anaeróbio catalisado por
enzimas. Este processo é realizado
principalmente por leveduras, em nível
citoplasmático, com o objetivo de produzir
energia, que será utilizada em suas
atividades fisiológicas, crescimento e
reprodução, sendo, o etanol, tão somente,
um subproduto desse processo [6].
Diante disso, o trabalho teve como
objetivo ofertar uma nova alternativa de
produção de etanol, a partir da hidrólise
enzimática do caroço do abacate.
Material e Métodos
Os experimentos foram realizados
no laboratório de Tecnologia de
Bioprodutos
do
departamento
de
Engenharias e Exatas da Universidade
Federal do Paraná – Setor Palotina.
Os
frutos
utilizados
são
provenientes da região de Assis
Chateaubriand e foram colhidos em seu
estado de maturação quando ainda se
apresentavam firmes.
Enzimas: As enzimas utilizadas
para conversão do amido foram a α-amilase
Termamyl® 2X e amiloglicosidase AMG
300L.
Caracterização da matéria-prima:
Para a caracterização da matéria-prima
foram colhidos 10 abacates aleatórios,
pesados e desmembrado seus três
componentes: caroço, polpa e casca.
Calculou-se o peso médio e a porcentagem
e teor de umidade da casca, caroço e
semente a partir dos métodos descritos pelo
Instituto Adolfo Lutz [6]. Alterar a forma
física do alimento permite uma maior
facilidade de acesso das enzimas
amilolíticas, portanto todos os componentes
do abacate foram triturados [3].

Teor Umidade: O teor de umidade
das amostras foi determinado conforme
metodologia do Instituto Adolfo Lutz [6],
usando estufa com circulação de ar a 105°C
durante 3 horas, resfriado em dessecador até
temperatura ambiente e pesado em balança
analítica, repetindo o processo até manter
peso constante.
Hidrólise Enzimática do Caroço:
Para a sacarificação do caroço, foi
misturado 1L de água destilada com 500g
da amostra em um béquer, corrigiu-se o pH
para 6,5. Posteriormente a correção do pH,
adicionou-se 0,08 mL kg-1 de enzima αamilase e foi aquecido lentamente até
atingir a temperatura de 85ºC, onde
agregou-se mais 0,52 mL kg-1 de enzima αamilase, para a liquefação do material.
Elevou-se a temperatura até os 90ºC
deixando-a nesta temperatura por 60
minutos
com
agitação
constante.
Transcorrido esse tempo, esfriou-se para
57ºC, ajustando o pH entre 4 e 4,5. Depois
de ajustado o pH, adicionou-se 0,8 mL kg-1
de enzima amiloglicosidase AML 300L
mantendo a temperatura entre 57-70ºC por
120 minutos, o final da hidrólise do amido
foi realizando com teste do lugol para
verificar a presença de amido.
Fermentação: Após a sacarificação,
foi adicionado 5,0198g de levedura
comercial à solução e mantida à 38ºC em
estufa “Fanem” por 24 horas.
Destilação: 100 mL da amostra
fermentada foram submetidos à destilação.
O líquido destilado, em torno de ¾ do
volume inicial foi condensado e recolhido
em recipiente contendo 5 mL de água, e
após foi preenchido ao volume inicial
(100mL) e seu teor de álcool foi
determinado por densímetro, de acordo com
ABNT NBR 5992:2008 [7].
Resultados e Discussões
Os abacates utilizados apresentaram
peso médio de 635,6g. Determinou-se a
proporção média de cada componente do
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fruto (casca, caroço e polpa) e a umidade
das mesmas, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 2: Proporção de casca, caroço e
polpa presentes no fruto e suas respectivas
porcentagens de umidade.
Componentes do fruto
Casca Caroço Polpa
Proporção(%) 9,50
15,89
74,61
Umidade (%) 62,12
39,90
67,51
Há uma alta correlação linear
negativa entre os teores de amido e de
umidade encontrados nos caroços dos frutos
[3]. Variedades que apresentaram umidade
em torno de 60%, aproximadamente da
amostra obtida no presente estudo,
continham pouco mais de 20% de teor de
amido. Vale observar que as percentagens
de umidade diminuem com a maturação,
podendo haver influência das condições
climáticas, sendo menores na época de
inverno, cujo período tem menor
intensidade de chuvas [8].
Depois do processo de hidrólise,
fermentação e destilação da amostra em
triplicata,
determinaram-se
as
concentrações de etanol, utilizando-se a
técnica por densímetro. O volume de etanol
presente na amostra a 20°C correspondeu a
4,8%.
Em
estudo,
hidrolisando
enzimaticamente as sementes de abacate,
foi apresentando uma média de 26,01 L de
etanol produzido por tonelada de semente
[9]. Em contra partida, este trabalho
apresentou um produção de 44L de etanol
produzido por tonelada de semente,
apresentando uma eficiência superior de
69,16%. Essa diferença pode dar-se pelos
processos de hidrólise e enzimas utilizadas.
O teor de amido presente no caroço
do abacate apresentando em estudo, possui
um teor médio de 20,1% [3]. Assim,
teoricamente, em uma tonelada de caroço
apresenta-se 201kg de amido. A hidrólise
do amido quebra as ligações entre as
moléculas de glicose gerando cadeias mais

curtas de maltose e glicose [10]. É possível
determinar a concentração de amido a partir
da concentração de açúcares redutores. A
reação de hidrólise aumenta 11,1% em
massa ao incorporar uma molécula de água
em cada unidade de glicose anidra
(monômero), componentes das amiloses e
amilopectinas.
Ou seja, 100g de
amido
teoricamente produzem 111,1g de glicose.
Ainda, a conversão de amido a glicose
atinge até 94% em peso [11]. Assim, a
metodologia da AOAC utiliza um fator de
conversão de 90% assumindo assim que
100,0 g de amido produzem 100,0 g de
glicose [12].
Baseando-se nos autores, podemos
entender que, teoricamente, os 200kg de
amido após hidrolisado resultam em 200kg
de açúcares redutores totais.
O rendimento teórico de etanol por
grama de glicose consumida é 0,511
gramas, ou seja, 51,1% [13]. Desta maneira,
102,2kg de etanol são produzidos a partir de
200kg de açúcares totais, ou seja, 130.06 L.
O volume de álcool produzido no trabalho
foi de 44L, apresentando assim um
rendimento de 33,83%.
Conclusões
A proposta para este trabalho
baseou-se em analisar o potencial de
produção de etanol a partir do abacate. Com
os resultados, é possível assegurar a
viabilidade da obtenção de etanol tendo o
caroço de abacate como matéria prima,
sendo obtidos 44L de etanol por tonelada de
caroço hidrolisado, com um rendimento na
fermentação e destilação de 33,83%. O
aproveitamento do caroço, resíduo do
abacate, é uma fonte alternativa à cana-deaçúcar, para produção de biocombustível
(bioetanol) sendo este de segunda geração,
pois não concorre com a produção de
alimentos.
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ÍNDICE DA ENERGIA GERADA A PARTIR DO PALHIÇO DE CANA-DEAÇÚCAR ENFARDADO EM FUNÇÃO DA UMIDADE DE
PROCESSAMENTO
Marcelo Scantamburlo Denadai 1; Emanuel Rangel Spadim 2; André Luiz Merthan Saad 3;
Maura Seiko Tsutsui Esperancini 4; Saulo Philipe Sebastião Guerra 5
Resumo
A cana-de-açúcar é plantada em 23 estados brasileiros totalizando mais de 10,2 milhões de hectares,
e para cada hectare existem em torno de 10 toneladas de massa seca de palhiço, biomassa resultante
da colheita mecanizada. O aproveitamento deste material é importante economicamente devido à
quantidade disponível, diversificação da matriz energética, geração de energia elétrica, e produção
de etanol e de papel. Em função da importância do setor no contexto brasileiro, o objetivo do
trabalho foi o de propor um índice para avaliação da quantidade de energia produzida em função do
custo de recolhimento do palhiço de cana-de-açúcar, preço pago pela indústria e lucro obtido pelo
fornecedor. Conclui-se que os índices propostos são inovadores e poderiam ser utilizados como
critério de definição e avaliação dos preços de comercialização do palhiço.
PALAVRAS-CHAVE: fardos, economia, custo de máquina, umidade, poder calorífico inferior.
Introdução
A temperatura adequada e a grande
quantidade de energia solar e água
forneceram o ambiente ideal para que a canade-açúcar se aclimatasse no Brasil
(CORDEIRO, 2008), sendo cultivada desde o
século XVI, e com grande importância no
cenário nacional e internacional (LEITE et
al., 2008).
A biomassa oriunda do corte mecanizado
da cana-de-açúcar permite maior cogeração
de energia elétrica nas unidades industriais.
Isso traz benefícios para o desenvolvimento
sustentável do setor sucroalcooleiro brasileiro
e de sua matriz energética, com novas fontes
de energia renováveis e limpas (RIPOLI;
RIPOLI, 2004).
O palhiço tem baixa massa específica e,
para diminuir os custos com transporte, pode

ser adensado. As tecnologias disponíveis
comercialmente para esse adensamento são as
enfardadoras de forragem cilíndricas e
prismáticas (MAGALHÃES; BRAUNBECK,
2001). O aproveitamento do palhiço é dificultado
pelo alto custo de recolhimento, porém esse custo
é reduzido a medida em que a densidade da carga
é aumentada (MICHELAZZO, 2005).
As enfardadoras são equipamentos utilizados
para recolher e compactar capim, palha, feno ou
restos culturais gerados pela prévia utilização de
colhedoras mecanizadas. Os dois formatos de
fardos podem ser amarrados por cordas de sisal,
ráfia, telas sintéticas ou ainda, arames ou
barbantes. Os fardos podem variar desde poucos
quilogramas, propícios para o carregamento
manual, até fardos com mais de 700 kg de massa
(GUERRA et al., 2013).
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O aleiramento melhora a capacidade de
enfardamento, reduz os danos ao mecanismo
recolhedor, que pode trabalhar afastado do
solo, reduzindo a quantidade de solo no
recolhimento, além de evitar a propagação de
fogo acidental. Comparando os formatos de
fardos, o sistema das enfardadoras de fardos
prismáticos é o mais recomendado, pois
apresenta maior capacidade operacional e
melhor ocupação do espaço da carroceria do
caminhão no transporte (COOPERSUCAR,
2001). Estes fardos são colocados em
caminhões por meio de garras carregadoras e
transportados para usina, onde são
descarregados com carregadora existente no
pátio da indústria (INNOCENTE, 2011).
O enfardamento de biomassa de
qualidade é um desafio devido às chuvas
frequentes durante o período de secagem no
campo. Pesquisas têm proposto métodos
aperfeiçoados de secagem artificial da
biomassa enfardada para reduzir o risco
climático
(INVENTAGRI,
2005;
DESCOTEAUX; SAVOIE, 2006). Para
controlar e melhorar o processo de secagem
artificial, uma medida precisa e rápida da
umidade é essencial. Normalmente, para o
mercado de feno comercial, a umidade média
deve ser inferior a 12 %, e nenhuma parte do
fardo deve conter mais de 15 % para evitar o
desenvolvimento de mofo (COUTURE et al.,
2002).
O potencial para produção de energia
elétrica é de 1,9 kW ha-1 para o bagaço da
cana-de-açúcar, com 50 % de umidade, e 2,25
kW ha-1 para o palhiço, 15 % de umidade
(BIZZO, 2007).
O palhiço representa cerca de um terço
da energia primária total da cana-de-açúcar e
tem características muito semelhantes ao
bagaço, mas energeticamente superior, o que
o torna um combustível interessante para
suplementar a geração de energia, pelas
usinas, e também para a produção de
biocombustíveis de segunda geração (LEAL
et al., 2013). O poder calorífico inferior (PCI)
do palhiço equivale a 1,7 vezes o PCI do

bagaço de cana-de-açúcar (UNICA, 2009). Uma
das vantagens do aproveitamento dessa biomassa
residual é de não competir com a produção de
alimentos e o uso da terra (KHATIWADA et al.,
2016).
A queima do palhiço para geração de energia
elétrica é importante não só para o incremento da
receita no setor sucroalcooleiro, mas também
para a diversificação da matriz energética do
Brasil (RODRIGUEZ, 2009). Porém tornar
sistemas de aproveitamento da biomassa viáveis
é complicado, visto que demandam altos
investimentos e custos operacionais, devido à
grande necessidade de mão de obra especializada
e aquisição de equipamentos, aumentando o
custo de recolhimento da matéria-prima
(CHAVANNE; FRANGI, 2011).
O crescimento do setor deve ser realizado a
partir da redefinição e automação de processos
internos para aumentar a eficiência, sendo as
pesquisas importantes na otimização desses
processos. Desse modo, a análise econômica de
sistemas de enfardamento de palhiço é relevante
no
contexto
do
setor
sucroalcooleiro
(LENAERTS et al., 2012). A partir do
planejamento e dimensionamento da cadeia de
produção, a análise da viabilidade permite
identificar
as
possibilidades
econômicas
decorrentes do investimento e, assim, a tomada
de decisão mais eficiente (OLIVEIRA, 2012).
Em função da importância do setor no
contexto brasileiro, o objetivo do trabalho foi o
de propor um índice para avaliação da
quantidade de energia produzida em função do
custo de recolhimento do palhiço de cana-deaçúcar, preço pago pela indústria e lucro obtido
pelo fornecedor.
Metodologia
O experimento foi desenvolvido em fazenda
produtora de cana-de-açúcar, localizada no
município de Lençóis Paulista/SP, que, além de
produzir
cana-de-açúcar
para
usina
sucroalcooleira, também enfarda e comercializa
palhiço em fardos.
O aleiramento foi realizado com um
enleirador Massey Ferguson 5130 e o
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enfardamento com a enfardadora Krone Big
Pack 1290 XC com “triturador frontal”.
As informações para as estimativas de
custos foram coletadas a partir de ensaios do
desempenho operacional dos equipamentos
utilizados e do levantamento de informações
com o fornecedor de palhiço.
Os ensaios de campo consistiram na
avaliação do desempenho operacional de três
conjuntos mecanizados, sendo compostos por
três tratores, um aleirador, uma enfardadora e
uma carreta acumuladora de fardos.
As informações referentes aos valores de
aquisição e residual dos equipamentos, taxas
de juros, custos com seguro, preço de
combustível, preço do barbante de amarração,
custos de óleos lubrificantes e filtros, custos
de reparos e manutenção, custos de
operadores de máquinas, quantidade de
palhiço enfardada na safra e preço pago pela
biomassa foram coletadas junto ao fornecedor
de palhiço. Os custos de depreciação foram
estimados com base nos valores de vida útil
de máquinas agrícolas, propostos na norma
D497.7 da ASABE (2011). As estimativas de
custos
foram
realizadas
utilizando
metodologia adaptada da norma EP496.6 da
ASABE (2006) de custos fixos e variáveis.
A partir da estimativa de custo de
recolhimento do palhiço de cana-de-açúcar e
a quantidade de energia elétrica gerada por
tonelada de palhiço, foram estimadas a
quantidade de energia produzida por cada
unidade monetária investida, sendo dividido
em três índices, MW/R$ pago pela indústria,
MW/R$ de custo de recolhimento, e MW/R$
de lucro obtido com a venda do palhiço pelo
fornecedor.
A média de energia produzida foi
estimada na bibliografia como 0,75 MW/t de
palhiço, considerando referência a umidade
de 15% (LEMOS, 2018). A partir dessa
referência, foram extrapoladas as quantidades
de energia produzidas em função da umidade
do palhiço para a queima na caldeira.
Resultados e Discussões

A partir dos índices propostos foram
possíveis a visualização das quantidades de
energia que podem ser produzidas em função do
montante de dinheiro pago pela indústria ou
recebido pelo fornecedor (Figura 1). Pode-se
observar que a produção de energia não é
alterada em função da umidade e valor pago pela
indústria ao fornecedor (MW/R$ pago).
Analisando a produção de energia em função
do custo de recolhimento do fornecedor, quanto
maior a umidade, menor é a produção de energia
elétrica. Para esse trabalho foi adotado um
mesmo custo de produção para a faixa de 0 a
25% de umidade do palhiço. Foi considerado que
o aumento da umidade nos fardos de palhiço foi
obtido após o enfardamento, com a ocorrência de
precipitações nas pilhas de fardos, situação
rotineira nas operações de campo.
Quando se analisa a energia pelo lucro do
fornecedor, nota-se aumento na quantidade de
energia em função da umidade. Isso deve-se à
redução do preço que é pago pela biomassa. O
fornecedor tem um lucro menor com o aumento
da umidade, porém a quantidade de energia
gerada não reduz na mesma proporção. Quando
se divide a quantidade de energia produzida por
tonelada e o lucro obtido, dá-se a impressão que
quanto maior a umidade, maior a produção de
energia, porém o inverso ocorre, conforme
relatado.
Conclui-se que os índices propostos são
inovadores e poderiam ser utilizados como
critério de definição e avaliação dos preços de
comercialização do palhiço. Para isso, deve-se
realizar maior levantamento de dados em função
da umidade, rotas de recolhimento, distância das
usinas processadoras, eficiência das caldeiras etc.
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Figura 1. Índices de produção de energia elétrica em função do custo de recolhimento, preço pago
pelo palhiço e lucro obtido pelo fornecedor.

Fonte: Autores.
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PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS A
PARTIR DOS SUBPRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCAR
Gislaine Santos Jacinto 1; Silvia Angélica Domingues de Carvalho 2
Resumo
O Brasil estabeleceu audaciosas metas no acordo climático assinado em Paris (COP 21), entre
elas, alcançar uma participação estimada em 45% de energias renováveis e 18% em
biocombustíveis até 2030. O que remete à questão de qual deve ser o direcionamento
estratégico para conseguir cumprir tais compromissos. Nesse contexto, o presente trabalho
aborda a evolução da rota tecnológica da produção de biogás, avaliando as perspectivas desta
tecnologia para ampliar a oferta interna de bioenergia a partir de subprodutos da cana-deaçúcar. Para o desenvolvimento da temática foi realizada revisão bibliográfica e coleta de
dados secundários. Os resultados apontam que a rota tecnológica de biodigestão da vinhaça
mostra-se promissora tecnologicamente, houve ganho de eficiência com a evolução dos
biodigestores além de ser econômica e ambientalmente viável, mas ainda há espaço para
otimizar a tecnologia e ampliar seu alcance, o que pode ser conseguido através do maior
direcionamento da pesquisa e desenvolvimento para o fortalecimento desta rota tecnológica e
da maior articulação do sistema nacional de produção e inovação do setor sucroenergético,
onde o estado deverá atuar através de políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: inovação; acordo climático; biocombustível; sustentabilidade;
Introdução
É grande a importância do setor
sucroenergético na atual configuração da
matriz energética nacional, onde as fontes
renováveis representaram 43,2% e a
bioenergia 30% em 2017 e, mais
especificamente, os derivados da cana-deaçúcar
participaram
com
17,4%
(SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA,
2018).
O Brasil firmou ambiciosas metas no
acordo climático implementado na
conferência ocorrida em Paris (COP 21),
entre elas, alcançar uma participação
estimada em 45% de energias renováveis
na matriz energética nacional e de 18% em
biocombustíveis na matriz de transportes
até 2030. Diante disso, entende-se a
importância
estratégica
do
setor

sucroenergético em ampliar a produção de
biogás e outras energias provindas da cana-deaçúcar. Esse aumento da capacidade produtiva
só poderá ser alcançado por meio de constante
desenvolvimento tecnológico, o que remete à
importância do fortalecimento de rotas
tecnológicas de referência no setor e de
investimentos
para
a
otimização
e
desenvolvimento de outras rotas.
Na indústria da cana-de-açúcar, a
organização do processo produtivo e a
trajetória tecnológica foram fundamentais para
explicar o sucesso competitivo e a
sobrevivência dessa indústria durante a queda
do preço do petróleo (FURTADO, 2011). A
trajetória tecnológica é dependente das ações
e decisões tomadas no passado, por conta
disso, é fundamental compreender os
movimentos e as ações dos agentes que
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interferem no processo de inovação e
assim poder interferir nos rumos da
trajetória de uma tecnologia, ou de um
setor (DOSI, 2006). Considerando o
elevado nível de incerteza que cerca a
adoção de tecnologias, o ambiente
institucional assume particular relevância
na configuração de trajetórias tecnológicas,
desde o interesse econômico das
organizações, passando pelas respectivas
histórias e acúmulos de expertise, até
variáveis institucionais strictu sensu, como
agências públicas e interesses geopolíticos.
A trajetória tecnológica constitui-se como
um agrupamento de possíveis direções
tecnológicas, ou seja, de possíveis rotas
tecnológicas, cujos limites exteriores se
definem pela própria natureza do
paradigma
tecnológico
vigente
(FURLANETTO, 2009).
Rotas tecnológicas para a produção de
biogás
destacam-se
na
indústria
sucroenergética
por
meio
do
aproveitamento dos subprodutos que antes
eram vistos como indesejáveis ao processo
produtivo, como a vinhaça e a torta de
filtro. A vinhaça, um dos mais importantes
resíduos da produção de etanol, é gerada
na destilação do vinho em uma proporção
entre 10 a 18 litros para cada litro de etanol
produzido, possui elevada DQO (Demanda
Química de Oxigênio) e DBO (Demanda
Biológica de Oxigênio). Estima-se que
para cada 1000 t de cana processada, são
gerados 360 m3 de vinhaça. Ainda que
apresente algumas variações em sua
composição, de forma geral, a vinhaça é
rica em nutrientes minerais como potássio,
cálcio e enxofre, além de apresentar
elevado teor de matéria orgânica, com
DQO entre 20.000 e 35.000 mg. L-1 e pH
variando de 3,7 a 5, o que remete a sua alta
corrosividade
(SZYMANSKI;
BALBINOT; SCHIRMER; 2010).
A torta de filtro é um subproduto
proveniente da filtração do caldo extraído
das moendas no filtro rotativo. É
constituída de cerca de 1,2 a 1,8% de

fósforo e cerca de 70% de umidade, também
apresenta alto teor de cálcio e relevantes
quantidades
de
micronutrientes
como
magnésio e nitrogênio (EMBRAPA, 2017).
A utilização desses subprodutos para a
geração de biogás deve promover a redução
dos impactos ambientais dos combustíveis
fósseis e tornar a indústria sucroenergética
ainda mais sustentável, minimizando a
geração de seus resíduos. Nesse contexto, o
presente trabalho tem como objetivo abordar a
evolução e as perspectivas da rota tecnológica
da produção de biogás proveniente dos
derivados da cana-de-açúcar, observando as
potencialidades e dificuldades para ampliar a
oferta dessa bioenergia.
Metodologia
O artigo possui caráter exploratório, está
pautado em revisão bibliográfica teórica e
setorial. A coleta de dados secundários em
instituições ligadas ao Ministério de Minas e
Energia permitiram caracterizar a matriz
energética nacional. O referencial teórico
sobre as tecnologias na produção de biogás foi
delineado a partir de artigos científicos
selecionados com o critério de relevância
científica e palavras chaves como: biogás,
biodigestores e biodigestão da vinhaça.
Resultados e Discussões
A Associação Brasileira de Biogás e
Biometano (ABiogás) identificou que 25% do
consumo de energia elétrica no Brasil poderia
ser atendido pelo biogás. Em 2015, esse
consumo totalizou 464,7 mil gigawatts-hora
(GWh), dados da Empresa Pesquisa
Energética (EPE) indicam que o biogás gerou
uma energia estimada em 137 mil toneladas
equivalentes de petróleo (tep), com uma
participação de 0,05 % na oferta interna de
energia em 2016 (MME, 2017). O
biogás/biometano apresenta elevado potencial
de redução das emissões dos gases de efeito
estufa e recebeu destaque no Programa
RenovaBio,
podendo
contribuir
crescentemente para o alcance das metas

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

57

brasileiras firmadas na COP 21. As
projeções da Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) refletem um crescimento
contínuo da produção de biogás a partir da
cana-de-açúcar, tanto da torta de filtro
quanto da vinhaça, alcançando um volume
equivalente a 8,4 bilhões de metros
cúbicos até 2026 (EPE, 2017).
O
biogás
é
composto
por
aproximadamente 50 a 70 % de gás
metano, 25 a 50 % de dióxido de carbono,
além de O2, N2, H2O e ácido sulfídrico em
menor proporção. O poder calorifico
inferior do gás metano sem purificação é
de aproximadamente 5000 kcal/m3, após
passar pelo processo de desumidificação e
retirada do CO2, H2S e outros
componentes, o poder calorifico se
aproxima de 9400 kcal/m3 (IEE-USP,
2016). Pode-se obter no processo de
digestão anaeróbia da vinhaça uma
proporção de 0,30 L de biogás por grama
de DQO consumida (GRANATO, 2003).
Na busca por novas maneiras de utilizar
a vinhaça encontrou-se uma rota
tecnológica para geração de biogás através
da biodigestão anaeróbia. Buscam-se
alternativas para aumentar a produção de
biogás durante o processo de biodigestão,
o que inclui a introdução de aceleradores,
que consistem em aditivos biológicos
como fungos, consórcios microbianos e
enzimas, ou aditivos inorgânicos como
reagentes químicos de caráter ácido, básico
ou oxidativo e que visam o pré-tratamento
da biomassa e otimização da produção de
biogás, mas que ainda esbarram em
limitações técnicas no uso (MAO, 2015).
São quatro os principais fatores que
influenciam no processo de biodigestão
anaeróbica: temperatura, pH, composição e
concentração do resíduo e agitação
(PINTO, 1999). Em relação a temperatura,
bactérias termofílicas operam acima de
45°C e apresentam taxas de conversão
maiores promovendo um menor tempo de
residência do resíduo no digestor e
possibilitando que ele tenha um volume

menor, reduzindo-se os custos iniciais. Quanto
a acidez, o pH do processo deve ser mantido
entre 6 e 8, podendo ser considerado ótimo de
7 a 7,2. Sobre a composição do resíduo a ser
tratado, quanto maior a quantia de sólidos
voláteis, os quais representam a quantidade de
sólidos orgânicos presentes na amostra e a
disponibilidade de nitratos, fosfatos e sulfatos,
maior será a produção de biogás, além disso, a
produção de metano é diretamente
proporcional à DQO. No que refere a
agitação, esta é importante para permitir um
maior contato do substrato com as bactérias,
distribuindo de forma mais eficiente o calor na
biomassa, proporcionando uma maior
uniformidade dos produtos intermediários e
finais da biodigestão e evitando o surgimento
de uma crosta que pode obstruir a parte
superior do biodigestor (PINTO, 1999).
O processo de biodigestão, quando
conduzido em reatores convencionais ocorre
de forma relativamente lenta, com tempos de
retenção hidráulica do resíduo dentro do
reator que podem variar de dias a semanas até
que o processo se complete. Esse era o
principal obstáculo técnico para uma
aplicação do processo para a vinhaça, o que os
biodigestores de alta eficiência ajudaram a
minimizar. O reator de fluxo ascendente com
manta de lodo UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) é um biodigestor de alta
eficiência, onde o efluente é bombeado de
baixo para cima, por meio do reator que
mantém estritas condições anaeróbias e uma
velocidade de ascensão entre 0,5 e 1,5 m/h.
No seu interior ocorre um processo de seleção
que pode ocasionar o aumento de
microrganismos anaeróbios, concentrados em
grânulos compactos de tamanhos entre 0,5 e 5
mm. Tais conglomerados são poderosos
biocatalíticos capazes de converter a matéria
orgânica degradável em biogás, de forma
integral em curto tempo, com cargas de DQO
que variam de 10 a 25 kg por m³ de reator por
dia (GRANATO, 2003).
O bom desempenho da operação do reator
está relacionado à formação eficaz dos
grânulos no início do processo, o que permite
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à biomassa ativa permanecer no interior do
reator em diferentes velocidades do fluxo,
alcançando assim uma boa eficiência de
conversão a taxas de alimentação
relativamente elevadas. Foram propostas
uma
gama
de
modificações
na
configuração dos reatores UASB para
otimizar a performance do tratamento, o
que tem propiciado uma maior velocidade
de ascensão do material em tratamento, um
menor tempo de retenção e um aumento na
taxa de carga orgânica processada. Amaior
alteração se dá no aumento da razão
altura/diâmetro nos reatores UASB, com o
intuito de otimização do desempenho e
economia de espaço, assim há uma
expansão do leito de lodo e um maior
contato do resíduo com a biomassa
bacteriana. Esse incremento tecnológico
deu origem aos reatores de leito de lodo
granular expandido (EGSB) (GRANATO,
2003).
O reator de circulação interna (IC),
assim como o EGSB, foi aperfeiçoado a
partir do reator UASB. De tecnologia
avançada, o reator IC apresenta um alto
desempenho e utiliza o mesmo meio de
separação do UASB convencional, o
separador de três fases, que promove à
retenção da biomassa. Contudo, esse tipo
de tecnologia consiste em dois reatores
UASB superpostos, um alimentado com
alta carga orgânica e o outro com uma
carga menor. Dentre as grandes vantagens
dos reatores IC, está a capacidade de
conversão de cerca de 80 a 90% do
efluente em biogás, com um tempo de
retenção hidráulica de 2 a 3 horas, taxa de
carregamento orgânico de 20 a 30 Kg de
DQO/m3, velocidade de ascensão entre 8 a
10 metros por hora, redução do espaço
normalmente ocupado, baixo consumo de
eletricidade e produtos químicos e
nutrientes, menor chance de problemas
relacionados à corrosão, construção apta a
ampliações, além de deter uma menor taxa
de acidentes durante o processo. Esses
vários fatores o tornam adequado para o

tratamento de efluentes produzidos na usina
de açúcar e álcool, alimentos, cervejaria,
refrigerantes e indústria de papel e celulose
(ARAÚJO, 2017).
Com a evolução da tecnologia de
biodigestão
chegou-se
aos
reatores
anaeróbicos de leito fluidizado e reatores de
leito
expandido,
neste
último,
os
microrganismos encontram-se aderidos a um
suporte expandido. O material de suporte deve
possuir uma área superficial adequada para a
adesão dos microrganismos, além de
apresentar uma eficiência de sedimentação
que assegure a retenção da biomassa no reator.
Altas taxas hidráulicas garantem a expansão
do meio suporte contendo a biomassa aderida
que pode ser composto de areia, cascalho,
PVC e resinas, com diâmetros de 0.3 a 3 mm.
Esse tipo de biodigestor possui uma eficiência
de remoção de DQO em torno de 60 a 70%. O
reator anaeróbico de leito fluidizado funciona
de maneira similar ao reator de leito
expandido, contudo, a diferença reside no
tamanho das partículas do meio suporte,
menores em relação aos reatores de leito
expandido e as taxas de expansão (ARAÚJO,
2017).
O trabalho desenvolvido por Moraes et al
(2014) avaliou a digestão anaeróbica da
vinhaça em biorrefinarias em termos de
considerações energéticas, ambientais e
econômicas. A pesquisa concluiu que o
potencial energético da vinhaça de uma única
biorrefinaria de cana-de-açúcar pode ser
comparável à demanda de suprimento de
eletricidade
de
uma
cidade
de
aproximadamente 130.000 habitantes ou ao
excedente de energia da queima de bagaço
exportado por algumas usinas de cana-deaçúcar no Brasil. Quando queimado em
caldeiras, o biogás poderia ser usado para
estimular a produção de etanol de segunda
geração porque quase 12% do bagaço poderia
ser liberado da queima nas caldeiras para
cogeração. Como combustível alternativo, o
biogás poderia substituir até 40% do
suprimento anual de diesel nas operações
agrícolas de uma biorrefinaria de cana-de-
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açúcar e ainda fornecer cerca de 14 MWh
por ano de cogeração. Além disso, uma
avaliação
ambiental
demonstrou
economias significativas em termos de
emissões de gases de efeito estufa que
poderiam beneficiar financeiramente as
biorrefinarias devido à comercialização de
créditos de carbono. Essa receita seria mais
que suficiente para cobrir os custos
operacionais de uma planta de digestão
anaeróbica. A análise econômica também
revelou que a aplicação do biogás como
substituto do diesel seria a alternativa mais
atraente para uma biorrefinaria de cana-deaçúcar com digestão anaeróbia de vinhaça
(MORAES et al., 2014).
Alguns dos desafios para se ampliar a
participação do biogás na matriz energética
é fazer com que os agentes do setor se
conscientizem
do
potencial
dessa
bioenergia e as agências de financiamento
estimulem o desenvolvimento de projetos
que otimizem as rotas tecnológicas para a
produção do biogás (MME, 2017). Um
maior aproveitamento dos subprodutos do
setor sucroenergético, a exemplo da
vinhaça e da torta de filtro, na produção do
biogás é uma medida importante para a
definição de uma matriz energética mais
sustentável, colaborando na redução dos
impactos ambientais desses resíduos na
indústria sucroenergética. A necessidade
de melhorar a sustentabilidade da produção
de bioetanol a partir da cana-de-açúcar no
Brasil foi um dos elementos que
intensificou a busca por otimização de
processos energéticos, aliada à adequação
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POTENCIAL ENERGÉTICO DO CAPIM-ELEFANTE (Pennisetum
purpureum Schum.) PARA FINS BIOENERGÉTICOS
Lilian Cristina de Souza Madalena1; Bruno Aldo de Moura Nekel Ribeiro2; Pablo Chang1;
Elisandro Pires Frigo3, Adriana Ferla de Oliveira3
RESUMO
A biomassa de forrageiras além da importância nata na alimentação de ruminantes, também é
considerada uma fonte promissora de biomassa para energia. O capim-elefante pode produzir
até 90 toneladas de massa seca/ha/ano, sendo o grande incremento de biomassa característica
favorável para energia. O objetivo deste trabalho foi analisar o potencial energético do capimelefante (Pennisetum purpureum Schum.) cv. Roxo e cv. Cameroon. Foram colhidas ao acaso
três plantas/amostras de cada cultivar, verificada a altura e os percentuais de produção de massa
seca e realizado a análise química imediata (teores de umidade, carbono fixo, materiais voláteis,
cinzas), o poder calorífico e superior. A média de altura encontrada cv. Roxo foi de 3,4 m e cv.
Cameroon 2,6 m. O percentual médio de massa seca para o cv. Roxo foi de 18,6 % e para cv.
Cameroon foi de 26,2%. E os percentuais médios de carbono fixo, materiais voláteis e cinzas
diferiram estatisticamente. Determinou-se para cv. Roxo carbono fixo 21,1 %; materiais
voláteis 72,1 %; cinzas 6,9 % e para cv. Cameroon carbono fixo 21,8 %; materiais voláteis 69,9
% e cinzas 8,4 %, estes resultados condizentes aos encontrados na literatura. Quanto aos valores
médios de poder calorífico superior e inferior o cv. Roxo apresentou 17,60 e 16,33 MJ/Kg e cv.
Cameroon 16,87 e 15,60 MJ/kg, respectivamente. Existe uma real necessidade do aumento dos
estudos quanto ao uso do capim-elefante como alternativa para fins energéticos, dentro do que
foi visto o potencial para tal existe.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa, energia, gramínea.
INTRODUÇÃO
Em tempos de buscas por alternativas
energéticas, a biomassa é uma fonte
renovável em expansão para suprimento da
demanda energética, devido ao seu baixo
custo e vantagens ambientais (IBRAHIM et
al., 2014). Uma opção promissora como
insumo energético é a utilização da gramínea
conhecida como capim-elefante (Pennisetum
purpureum Schum.), também conhecida
como
capim
Napier,
é
utilizada
tradicionalmente como forrageira, constituída
de alto percentual de fibras e lignina, tem

elevado potencial de produção de biomassa
seca, adaptação a diferentes condições
edafoclimáticas, alto poder calorífico, entre
outras características (MARAFON et al.,
2017; PEREIRA et al., 2010). Além das
características citadas para o uso do capimelefante, de acordo com Mckendry (2002)
para bioenergia é de interesse saber dados
como o percentual de celulose, hemicelulose
e lignina, percentual de água e composição
química das cinzas.
Uma das formas de aproveitamento
dessa biomassa lignocelulósica é como
matéria-prima para produção de etanol, já que
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as fontes tradicionais de matérias-primas
utilizadas nesse processo concorrem como
fonte alimentar para o consumo humano, o
que nos leva a buscar por novas biomassas a
serem estudas para esse fim (SUN e CHENG,
2002). Segundo Pereira et al. (2010), essa
gramínea também pode ser utilizada na
produção de pellets, briquetes, carvão vegetal.
Esses são fatores que nos orientam a
possíveis caminhos para o uso do capimelefante. Se faz necessário um maior número
de estudos direcionados para seu uso
bioenergético. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi analisar o potencial energético do
capim-elefante (Pennisetum purpureum
Schum.) cv. Roxo e cv. Cameroon.
METODOLOGIA
As amostras foram selecionadas ao acaso,
coletadas em um cultivo de seis meses
destinado a alimentação animal, na região
Oeste do Paraná. Foram colhidas 6
plantas/amostras
de
capim-elefante
(Pennisetum purpureum Schum.), sendo 3 cv.
Roxo e 3 cv. Cameroon.
Preparação da amostra
As plantas foram medidas e pesadas
em balança da marca Weighng scale, modelo
B-60, após moídas em forrageira da marca
Pinheiro PD-s Desintegrador forrageiro,
modelo PPD. Em seguida secas até massa
constante em estufa com circulação e
renovação de ar SL-102, marca solab, a
temperatura de 65 °C, para determinação da
massa seca (MS) segundo metodologia
adaptada de Queiroz Filho, Silva e
Nascimento (2000). As amostras foram
trituradas no moinho triturador Solab tipo
Willy de facas, peneira 2.0 mm. Em seguida,
foram classificadas em peneirador da marca
Bertel para a obtenção da fração 40/60 mesh
de acordo com a norma TAPPI T 264 cm-97
(TAPPI, 2000).
Análise Química Imediata

As análises foram feitas em triplicata
de cada planta colhida utilizando a norma
ASTM (E-870-82) – para biomassa e resíduos
(ASTM, 2006). Sendo analisado os teores de
umidade (U), carbono fixo (CF), materiais
voláteis (MV) e cinzas (CZ).
Poder Calorífico
Conforme ERIKSSON e PRIOR
(1990), para determinação do poder calorífico
superior (PCS) e inferior (PCI), ambos em
MJ/kg foram utilizadas as seguintes
equações:
𝑃𝐶𝑆 = 20,0 ∗ (1 − 𝐴 − 𝑀)

(eq. 1)

𝑃𝐶𝐼 = 18,7 ∗ (1 − 𝐴) − 21,2 ∗ 𝑀

(eq. 2)

Onde,
A= teor de cinzas
M= teor de umidade
Delineamento estatístico utilizado
O delineamento estatístico utilizado
foi inteiramente casualizado com três
repetições. Os valores obtidos neste trabalho
foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e teste de Tukey com 5 % de
significância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média de altura encontrada para o
c.v. Roxo foi de 3,4 m e cv. Cameroon 2,6 m,
o que refletirá na produção de massa seca,
posteriormente. Estando assim, de acordo
com o encontrado na literatura por Alcântara
et al. (1980), que cita valores de altura para
capim-elefante de 1,0 a 2,0 m (porte menor) e
de 3,0 a 4,5 m (porte maior).
O percentual de massa seca (MS)
encontrado no presente estudo para o cv.
Roxo foi de 18,6 % e para cv. Cameroon foi
de 26,2%, indicando um maior percentual de
massa seca para o cv. Cameroon. Ficando
assim, dentro dos valores aproximados do
sugerido na literatura. Santos et al. (2001)
determinaram para cv. Roxo 17,89 % de MS
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e Pereira et al. (2007) para cv. Cameroon 25,8
%.
Podemos observar na tabela 1, os
percentuais da análise imediata do capimelefante para carbono fixo, materiais voláteis,
cinzas, poder calorífico superior e inferior.
Tabela 1. A análise química de biomassa de
cultivares de capim elefante (P.purpureum
Schum.), Roxo e Cameroon
Capim

CF²

MV

CZ

PCS

------------ % ----------

PCI

MJ/kg

Roxo

21,1a¹

72,1a

6,8a

17,6a

16,3a

CV

(1,1)

(0,2)

(2,3)

(0,3)

(0,4)

Cameroon

21,8b

69,7b

8,4b

16,9b

15,6b

CV

(2,1)

(1,1)

(4,3)

(1,8)

(2,0)

GL

1

1

1

1

1

QM
2,6
25,4 11,7
2,4
2,4
¹Médias seguidas da mesma letra não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey, com significância
de 5% (p<0,05). CV: coeficiente de variação. ² CF:
carbono fixo; MV: materiais voláteis; CZ: cinzas; MS;
PCS: poder calorífico superior; PCI: poder calorífico
inferior; GL: graus de liberdade; QM: quadrados
médios; CF: carbono fixo.

Os teores de CF, MV e CZ para o
capim Roxo e para o Cameroon apresentaram
diferenças significativas. No trabalho
realizado por Strezov et al., (2008) os valores
médios encontrados foram: CF 18,8 %; MV
70,3 % e CZ 3,0 %. Portanto, os valores
presentes na tabela 1 estão próximos aos
encontrados na literatura. O percentual alto de
cinzas pode se dar pela utilização de
fertilizantes, condições climáticas, idade de
planta, adubação, solo, enfim qualquer
origem que possa adicionar um maior
percentual
de
inorgânicos,
sendo
recomendado outras análises (SALES, 2012).
Referente ao poder calorífico superior
(PCS) e poder calorífico inferior (PCI),
verifica-se no estudo realizado por Vilela e
Ceriza (2010) o capim-elefante (paraíso) teve
um percentual de PCS de 17,55 MJ/kg. No
trabalho de Zanetti (2010), observou-se que
genótipos de capim-elefante sugerem um PCS

médio acima de 4000 kcal.kg-1, o que
corresponde a 16,72 MJ/kg.
Na tabela 1, observa-se que presente
estudo corrobora os dados apresentados por
Vilela e Cerize (2010) e Zanetti (2010), visto
que houve diferença significativa entre as
duas espécies, com o capim roxo tendo
maiores valores de PCS e PCI.
CONCLUSÃO
Existem uma real necessidade do
aumento dos estudos quanto ao uso do capimelefante como alternativa para fins
energéticos, seja na produção de briquetes e
pellets ou em mistura com outras biomassas.
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POTENCIAL ENERGÉTICO DOS BAGAÇOS DE SORGO SACARINO,
FORRAGEIRO E BIOMASSA
Lidyane Aline de Freita 1; Cristhyane Millena de Freita 2, Letícia Fernanda Tralli 3; Miguel
Angelo Mutton 4; Márcia Justino Rossini Mutton 5
Resumo
Pesquisas a nível mundial vêm sendo realizadas para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras
e sustentáveis que permitam reduzir o consumo de recursos fósseis, diversificar a matriz energética
e obter produtos de alto valor agregado. Sob essa ótica, destaca-se a produção de bioetanol, que
graças ao reaproveitamento do bagaço resultante, apresenta significativo potencial de geração de
energia elétrica, utilizando-se da mesma tecnologia empregada, tornando os custos unitários
amenos e com potencial produtivo elevado de maneira sustentável (R$/kW instalado). Para o Brasil
o emprego do sorgo sacarino seria vantajoso, uma vez que a tecnologia de produção é similar à da
cana, podendo ser utilizado como matéria-prima complementar, tanto do ponto de vista agronômico
quanto industrial. Desse modo, esta cultura possibilitará ampliar o período de processamento
industrial, reduzindo custos de produção. O sorgo se caracteriza por apresentar armazenamento de
açúcares fermentáveis nos colmos e resíduo fibroso semelhante ao da cana-de-açúcar. Este estudo
objetivou avaliar o potencial energético dos bagaços: “in natura”, pré-tratado e submetido à
hidrólise enzimática, para produção de etanol de segunda geração, de 3 genótipos de sorgo
(sacarino, forrageiro e biomassa). O poder calorífico (PCS, PCI e PCU) dos resíduos gerados na
produção de etanol de segunda geração (2G), aumentou com as etapas do processamento, sendo que
o sorgo biomassa e o forrageiro apresentaram maior teor energético.
PALAVRAS-CHAVE: etanol de segunda geração; matriz energética; tecnologias inovadoras.

Introdução
A atual crise energética requer soluções
urgentes e imediatas para garantir a demanda
e a sustentabilidade mundial de energia. Sabese que mais de 85% desta é originada de
combustíveis fósseis, cujas emissões de gases
de efeito estufa têm gerado influências
climáticas negativas e crescentes.
Neste sentido, grandes esforços vêm sendo

propostos no sentido de possibilitar o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, que
permitam a redução do consumo de recursos
fósseis mitigando a liberação de gases de efeito
estufa, a diversificação da matriz energética, a
sustentabilidade, além da geração de produtos de
alto valor agregado.
Sob essa ótica, destaca-se a produção de
bioetanol e de bioeletricidade a partir do
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reaproveitamento de resíduos gerados, como
o bagaço. Graças a este significativo potencial
verifica-se a possibilidade da redução dos
custos unitários de produção, num contexto
de sustentabilidade, considerando-se o
investimento e o retorno (R$/kW instalado).
Segundo Rocco (2011) o potencial energético
da matéria-prima é determinado pela
quantidade de energia, liberada pela
combustão de uma unidade de massa do
material, na forma de calor, que é conhecido
como poder calorífico (kcal/kg).
No Brasil há enorme diversidade de
biomassas, como o milho, o sorgo, a cana-deaçúcar, além de resíduos lignocelulósicos
resultantes das colheitas, dentre outras, que
podem ser utilizadas como matéria-prima
complementar, para a geração de bioenergia.
Para tanto estudos que comprovem esta
adequação e viabilidade estão sendo
realizados por diversos segmentos.
Este estudo objetivou avaliar o potencial
energético dos bagaços: “in natura”, prétratado e submetido à hidrólise enzimática,
para produção de etanol de segunda geração,
de 3 genótipos de sorgo (sacarino, forrageiro
e biomassa).
Material e Métodos
A. Local do trabalho
A presente pesquisa foi conduzida no
Laboratório de Tecnologia do Açúcar e
Álcool e Microbiologia das Fermentações da
UNESP - FCAV, Campus de Jaboticabal, SP.
Utilizaram-se bagaços provenientes dos
genótipos BRS610 e BRS508. O genótipo
BRS610 (forrageiro) foi cultivado na safra
2011/2012, sendo semeado em 14/12/2011. O
genótipo BRS508 (sacarino) foi semeado na
safra 2013, com plantio em 03/01/2013, no
município de Jaboticabal – SP, que apresenta
relevo predominantemente suave ondulado a
ondulado, com altitude média de 600 m. O
clima é subtropical com inverno seco (Cwa),
precipitação média anual de 1.600 mm, com
distribuição concentrada no período de

outubro a março e relativa seca no período de
abril a setembro (MONTANARI et al., 2012). O
espaçamento utilizado para ambas as semeaduras
foi de 45 cm entre linhas. Após análise previa do
solo, realizou-se a adubação de plantio de 36126-72 kg.ha-1 de N, P2O5, K2O, empregando-se
a fórmula 8-28-16, com intuito de obter alta
produtividade. A semeadura foi realizada com
distribuição manual no sulco de plantio, de 15
sementes por metro, cobertas com camada de
solo de 2 a 3 cm. Aos 15 dias após semeadura
(d.a.s.), realizou-se o desbaste, mantendo-se 6
plantas por metro, para obter-se o estande final
de 120.000 plantas.ha-1. Durante o período
experimental foi feito o tratamento fitossanitário,
para garantir a manutenção da sanidade da
cultura. Para controle da lagarta do cartucho aos
22 d.a.s. aplicou-se 250 mL.ha-1 de Tiametoxam
+ Lambda cialotrina. Realizou-se também a
capina manual mantendo-se a cultura livre de
plantas infestantes, ao longo de todo o ciclo.
O genótipo BD7605 (biomassa) foi cultivado
em Ribeirão Preto (sede da APTA Regional
Centro Leste), em solo classificado como
latossolo vermelho eutroférrico. A semeadura foi
realizada no dia 15/12/2014 utilizando-se
semeadora de 8 linhas espaçadas a 0,45 m.
Foram aplicados 28-98-56 kg ha-1 de N, P2O5 e
K2O através do fornecimento de 350 kg ha-1 da
fórmula 8-28-16.
Foram coletados 25 colmos integrais (colmo +
folhas) e 25 colmos limpos (sem folhas). Estes
foram encaminhados para o Laboratório de
Tecnologia do Açúcar e Álcool e Microbiologia
das Fermentações da UNESP, sendo pesados e
submetidos à extração do caldo utilizando-se de
moenda de laboratório. Após moagem, os
bagaços foram coletados e mantidos em estufa
com circulação de ar a 60ºC até atingir massa
constante. A umidade contida nos bagaços de
sorgo foi determinada por exposição do material
à radiação infravermelha, em aparelho
(SARTORIUS, modelo MA 35) à temperatura de
105°C durante 2 a 4 minutos. A seguir estes
foram armazenados, para futuras aplicações no
processo de pré-tratamento e subsequente
hidrólise enzimática e fermentação.
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B. Procedimento
As amostras dos colmos de cada um dos
genótipos foram submetidas a aparelho
desintegrador, em laboratório objetivando a
destruição das fibras, através da ação de facas
picadoras. Ao final a amostra deveria ter um
índice de preparo de 92% de células abertas.
O material resultante (bagaço “in natura”) era
encaminhado
para
a
secagem,
acondicionamento e pré-tratamento. A reação
de pré-tratamento para obtenção das correntes
sólidas e líquidas, a serem utilizadas nas
etapas de hidrólise enzimática e fermentação
alcoólica, foram realizadas na USP- Lorena,
em reator de aço inoxidável com capacidade
de 40L, a 120oC, 20 minutos, 0,5% (m/v) de
ácido sulfúrico, 10% sólidos (m/v). Ao final
da reação, a fração líquida, correspondente ao
hidrolisado hemicelulósico, foi separada da
fração sólida (celulignina) por filtração. A
celulignina foi lavada com água em
abundância, seca em estufa a 60ºC e
armazenada para futuras aplicações em
processo de hidrólise enzimática e
subsequente fermentação. Após o prétratamento ácido diluído, os bagaços de todos
os genótipos de sorgo foram secos ao ar livre
e em seguida submetidos a hidrólise
enzimática em reator de aço inoxidável com
capacidade de 7 L, a 50oC e agitação de
23,5Hz, por 72 h. A reação foi realizada a
concentração de sólidos de 20% (m/v),
utilizando tampão citrato 0,05M, pH 4,8, e
carga enzimática de 15 FPU/g biomassa prétratada.
Posteriormente foi quantificado o poder
calorífico, definido como a quantidade de
energia liberada na forma de calor (energia
térmica), durante a completa combustão de
um combustível. Foram realizadas análises
nos materiais “in natura”, após pré-tratamento
e hidrólise enzimática.
Para a determinação do Poder Calorífico
Superior (PCS) foi utilizado bomba
calorimétrica
PARR
Modelo
1281
semiautomatizada, seguindo a norma 8633 da
ABNT (1984).
O Poder Calorífico Inferior (PCI) foi
determinado segundo o método de Doat

(1977). Este foi calculado subtraindo-se do PCS
o calor associado com a condensação do vapor de
água formado pela reação do hidrogênio contido
na biomassa. O Poder Calorífico Útil (PCU) foi
calculado em função da umidade, segundo Doat
(1977).
As fórmulas empregadas para a realização dos
cálculos referentes ao Poder Calorífico Inferior
(PCI) e Poder Calorífico Superior (PCS) estão
apresentadas a seguir:
PCI = [PCS – 600 (U + 9H)] / (1 + U)
Onde:
PCI = Poder Calorífico Inferior (cal.g-1)
PCS = Poder Calorífico Superior (cal.g-1)
U = Teor de Umidade do Material (%)
H = Teor de Hidrogênio (%)
600 = valor médio (cal) de energia absorvida por
grama de água para se atingir a temperatura de
evaporação
9 = múltiplo do peso de hidrogênio contido no
material que fornece o peso da água formada
durante a combustão
PCU = {[PCI – (6 x W)] / (100 + W)} X 100
Onde:
PCU = Poder Calorífico Útil
PCI = Poder Calorífico Inferior (cal.g-1)
W = Teor de Umidade do Material em base seca
(%).
6 = fator de conversão referente à energia para
evaporação da água de formação.
C. Análise Estatística
Realizou-se análise de variância (Teste F) e o
teste de comparação de média pelo Tukey a 5%.
Resultados e Discussões
O desempenho energético dos bagaços de
sorgo in natura, pré-tratado e dos resíduos
obtidos após a etapa de hidrólise enzimática,
caracterizados através das determinações do
PCS, PCI e PCU encontram-se nas figuras de 01
a 03.
As análises realizadas de PCS (Figura 1)
indicam que os maiores valores no material “in
natura” foram obtidos para o sorgo biomassa
(4279 Kcal.kg-1) seguidos pelo sorgo forrageiro
(4248 Kcal.kg-1) que diferiram significativamente
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do sorgo sacarino (4167 Kcal.kg-1). O PCS do
sorgo biomassa determinado por Carvalho
(2015) foi de 4201 Kcal.kg-1, um pouco
menor ao constatado nesta pesquisa, e que
pode estar relacionado com o genótipo
empregado. Este autor afirma ainda que o
PCS quantificado para o sorgo biomassa foi
inferior ao determinado no bagaço de cana e
similar aos da palha e folhas de cana. Castro
et al. (2015) observaram valores de PCS de
genótipos de sorgo biomassa de 4411
Kcal.kg-1, similares aos observados nesta
pesquisa.
Este comportamento dos genótipos pode
estar relacionado com o maior teor de lignina
que o sorgo biomassa pode apresentar, uma
vez que este componente extraído do bagaço
de cana apresenta PCS de 5272 a
5363Kcal.kg-1 segundo Horst (2013). Diniz et
al. (2004) e Paula et al. (2011), consideram
também que pode estar relacionada aos
maiores teores de celulose, como no caso do
sorgo forrageiro, que são positivamente
correlacionados a maior poder calorífico.
O mesmo comportamento foi observado
para o PCI no material pré-tratado (Figura 2)
quando o BD7605, BRS610 e BRS508
apresentaram respectivamente, 4359; 4429 e
4227 Kcal.kg-1.
Quando se realizou o pré-tratamento, com a
solubilização das hemiceluloses, o resíduo
apresentou um acréscimo de 1,4 a 4,0% no
seu poder calorifico. Fato semelhante ocorreu
quando foi realizada a hidrolise enzimática
(liberação da celulose), cujos resíduos finais
(Figura 3) apresentaram incremento da ordem
de 6,3 a 8,0% em relação ao bagaço “in
natura”. Desse modo o resíduo final resultou
em valor de PCS de 4651Kcal.kg-1 para o
sorgo biomassa, que apresentou maior média
e diferiu significativamente do sorgo
forrageiro (4516Kcal.kg-1) e sacarino (4500
Kcal.kg-1) que não diferiram entre si.
As mesmas tendências observadas para o
PCS ocorreram para o PCI (Figuras 1 e 2).
Castro et al. (2015) observaram PCI médio de
2845Kcal.kg-1 para os genótipos biomassa
estudados (62% de umidade), sendo que no

presente estudo determinou-se para o bagaço “in
natura” 3900Kcal.kg-1.
A comparação entre o material “in natura”
(Figura 1) e o resíduo final após hidrolise o PCU
(Figura 3) evidenciou acréscimo de 14 a 18%,
resultando em 3953; 3902 e 3811 Kcal.kg-1,
respectivamente, para o sorgo biomassa,
forrageiro e sacarino. Cabe destacar que o PCU
do sorgo forrageiro e biomassa não diferiram
significativamente entre si, diferindo do sacarino
nos materiais pré-tratados e após hidrólise. O
sorgo biomassa e forrageiro apresentaram
comportamento
semelhante
possivelmente
devido à similaridade de composição química
e/ou menores teores de umidade.

Figura 1. Média geral para o PCS (kcal.kg-1)
para os genótipos BRS508, BRS610 e BD7605 in
natura, pré-tratado e após hidrolise enzimática.
Médias seguidas de letras iguais não diferem
entre si, sendo que letras minúsculas comparam
médias de genótipos dentro dos resíduos do
processo e letras maiúsculas comparam tipos de
resíduos.
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Figura 2. Média geral para PCI (kcal.kg-1)
para os genótipos BRS508, BRS610 e
BD7605 in natura, pré-tratado e após
hidrolise enzimática. Médias seguidas de
letras iguais não diferem entre si, sendo que
letras minúsculas comparam médias de
genótipos dentro dos resíduos do processo e
letras maiúsculas comparam tipos de resíduos.
Com base nos resultados obtidos pode-se
inferir que o resíduo gerado neste processo de
produção de bioetanol 2G a partir de sorgo,
apresenta potencial para ser utilizado como
matéria-prima para produção de bioenergia.
Deve-se salientar que o teor de água presente
no bagaço logo após sua obtenção, sem
qualquer tratamento de secagem, interferirá
nos resultados finais do potencial calorifico
do material. O PCU é definido como é a
quantidade de calor liberado pela queima, de
modo que a água proveniente da queima
esteja em estado gasoso, ou seja, é a energia
aproveitável do material que inversamente
proporcional a umidade presente na biomassa.

Figura 3. Média geral para o PCU (kcal.kg-1)
para os genótipos BRS508, BRS610 e
BD7605 in natura, pré-tratado e após
hidrolise enzimática.
Médias seguidas de letras iguais não diferem
entre si, sendo que letras minúsculas
comparam médias de genótipos dentro dos
resíduos do processo e letras maiúsculas
comparam tipos de resíduos.
Conclusões
O poder calorífico (PCS, PCI e PCU) dos
resíduos gerados na produção de etanol de

segunda geração (2G), aumentou com as etapas
do processamento, sendo que os genótipos de
sorgo biomassa e forrageiro apresentaram maior
teor energético.
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POTENCIAL ALCOÓLICO COM BIOMASSA DO REFUGO DO CULTIVAR
DE BATATA ATLANTIC
Taís Adeil Muller1; Juliano Tadeu Vilela Resende2; Katielle Rosalva Voncik Córdova3; Bruna
Francini Lupepsa4; Leonardo de Lima Wrobel5

Resumo
De 25 a 30% de toda produção de batata Solanum tuberosum produzida é desperdiçada em forma de
refugo por diversos motivos. No ano de 2017 foram produzidos em torno de 78 mil toneladas de
batata no município de Guarapuava, assim mais de 19 mil toneladas foram desperdiçadas. Uma
forma de evitar o desperdício é utilizar esses refugos na geração de álcool. O objetivo deste trabalho
foi produzir álcool da cultivar Atlantic com diferentes concentrações de leveduras. Para isso
a batata foi seca e processada na forma de farinha. Fez-se hidrólise ácida das amostras e
a fermentação com as leveduras nas condições de temperatura ideais de cada uma, 25 e 32 ºC ambas
em BOD por 5 dias. O mosto foi destilado e a análise do teor álcoolico foi realizada pelo método do
densímetro de vidro ABNT 5992 NORMA 228, onde se obtém a densidade e com esse dado estimase o teor alcoólico pela tabela da ABNT. O maior teor de álcool foi encontrado na amostra
fermentada pela levedura Saccharomyces pastorianus na concentração de 6 g.L-1 com 17,6% álcool
(v/v). Enquanto o melhor resultado para a fermentação com a levedura Saccharomyces cerevisiae
foi de 11,94% álcool (v/v) na concentração de 24 g.L-1. Por meio dos resultados obtidos nesse
trabalho, sugere-se que a utilização das batatas refugadas pode ser uma alternativa viável para a
produção de álcool, diminuindo o desperdício das batatas não comercializadas, estimulando dessa
forma o reaproveitamento e a minimização do impacto ambiental.
PALAVRAS-CHAVE:
pastorianus; refugo.

Solanum

tuberosum;

Introdução
Grande parte da energia consumida no
planeta é proveniente da queima de
combustível fósseis (petróleo, gás natural e
carvão). A incerteza de disponibilidade de
recursos fósseis no futuro, as tensões
geopolíticas nas regiões produtoras de
petróleo, a crescente demanda por
combustíveis e a constante preocupação com
o e sustentabilidade, provocaram uma
crescente demanda global por biocombustível
como uma estratégia para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa (FERNANDES et
al., 2014).

Saccharomyces

cerevisiae;

Saccharomyces

Também pensando no meio ambiente, há uma
estimativa que do total da produção de batata
inglesa produzida, em torno de 25 a 30% são
desclassificados para o comercio ou rejeitadas na
colheita por falta de tamanho adequado (CETEC,
meio ambiente 2004). Com base nesta afirmação,
podemos dizer que, atualmente no município de
Guarapuava são produzidos 78 mil toneladas de
batata (IBGE, 2018) e que mais de 19 mil
toneladas são desperdiçadas.
Esta batata rejeitada para o comércio recebe o
nome de refugo, e para este refugo não há um
destino certo, apenas é orientado para que se
tenha um descarte que não gere danos ao
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ambiente, o dificulta ainda mais a situação
pois quando são depositados sobre o solo os
tubérculos refugados atraem insetos e pragas,
quando ocorre o aterramento pode causar
doenças no solo, prejudicando os próximos
cultivos ou contaminação do lençol freático.
Por essa razão, buscou-se pesquisar técnicas
para reaproveitar esses tubérculos rejeitados
para o comércio.
A batata inglesa entra no grupo de
açúcares amiláceos, que possuem esse nome
por conterem amido, como a mandioca,
cereais de um modo geral, sorgo (grãos) e
babaçu (mesocarpo). Isso é um atrativo para
se utilizar a batata como matéria prima para
produção de álcool, porém é necessário a
realização de hidrólise, quando o amido será
convertido em açucares simples antes do
processo fermentativo. Esse processo pode ser
ácido ou enzimático, a hidrólise ácida
apresenta como uma de suas vantagens o
tempo de conversão mais curto. Porém,
desvantagens como a necessidade de
neutralização ao final do processo a fim de
não inibir a fermentação posterior, a corrosão
de equipamentos e geração de açúcares não
fermentativos (CEREDA, 2001).
Diante de tais dados, o objetivo desta
pesquisa foi identificar o potencial para
produção de álcool a partir de batata
(Solanum tuberosum L.) cultivar Atlantic,
usando dois tipos de levedura, Saccharomyces
cerevisiae e Saccharomyces pastorianus,
visando assim, o aproveitamento dos
tubérculos não comerciais.

Metodologia
A. A cultivar de batata (Solanum
tuberosum L.) utilizada foi Atlantic,
cultivada nas condições edafoclimáticas
da região do Terceiro Planalto
Paranaense, de cultivo comercial da
safra
17/17,
provenientes
da
propriedade Celso Hisao Tateiwa, do
município de Guarapuava-PR. Os
ensaios experimentais foram realizados
no Campus Centro de Desenvolvimento

Educacional e Técnológico de Guarapuava
- CEDETEG da Universidade Estadual do
Centro Oeste – UNICENTRO.
B. O tubérculo foi identificado, selecionado,
lavado, pesado, próximo de 5 Kg e
fracionado em fatias. Em seguida a amostra
foi acondicionada em estufa de secagem, da
marca QUIMIS, modelo Q3171-22, cuja
secagem foi realizada a 65 ºC por 72 horas.
Após a secagem a amostra foi pesada
novamente para obter a massa seca e teor
de água, e triturada em forma de farinha.
Ressalta-se que a farinha de batata que foi
empregada no desenvolvimento da
pesquisa laboratorial para rendimento de
álcool. A farinha foi utilizada para
determinação das propriedades físicoquímicas como: sólidos solúveis, umidade,
pH, acidez titulável, açúcares redutores,
amido e quanto ao rendimento de álcool.
Para obtenção de sólidos solúveis,
espremeu-se a batata já ralada para retirar o
suco e pingou-se duas gotas no prisma do
refratômetro eletrônico modelo PR-32, e
nas análises realizadas após a hidrólise e
fermentação utilizou-se duas gotas da
amostra no prisma do refratômetro.
Os teores de sólidos solúveis foram
determinados conforme Horwitz & Latimer
Junior (2005), e os resultados expressos em
ºBrix. Utilizando-se o método 413/IV do
Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2005) para
determinação de umidade em farinhas,
pôde-se calcular o teor de umidade contido
na mesma. Três cápsulas de porcelana
previamente aquecidas em estufa a 130 °C
foram resfriadas em dessecador até que
atingissem a temperatura ambiente e
pesadas. Foram coletadas nas cápsulas,
amostras contendo 2 g aproximadamente,
as quais foram acondicionadas em estufa a
130 ºC, durante o período de uma hora. As
amostras foram retiradas da estufa e
resfriadas em dessecador, a temperatura
ambiente. Por fim, foram determinadas as
massas correspondentes às amostras sendo
os valores expressos em porcentagem.
Para análise do pH e da acidez titulável
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foram pesados amostras de 50 g de
farinha e dissolvida em 100 mL de água
destilada
por
dois
minutos
(FERNANDES et al., 2010).
Deste extrato, alíquota de 40 mL foi
utilizada para determinação do pH em
potenciômetro digital. Na mesma
alíquota foi realizada a titulação com
NaOH 0,1 N até pH 8,2 para
determinação da acidez titulável
(PINELI et al., 2006; BRAUN, 2007).
Os dados foram expressos em
porcentagem de ácido cítrico.
Os teores de amido e açúcares
redutores foram determinados na massa
seca, segundo metodologia de Somogyi,
adaptada por Nelson (1944) e a leitura
procedeu-se em espectrofotômetro, UVVis, da marca Spectrum (modelo SP
2000 UV) em cubetas de quartzo, em
comprimento de onda de 540 nm.
Para obtenção de álcool foi realizada a
hidrólise ácida do amido, por meio de
adaptações de Woiciechowski (2002),
utilizando a proporção de 1:10 (m/v)
para a quantidade de farinha de batata e
ácido clorídrico (HCl), respectivamente.
Foram transferidos nove gramas de
farinha de batata para uma vidraria
graduada (Erlenmeyer) de 250 mL,
adicionando-se 90 mL de HCl 1%. A
amostra foi então autoclavada a
temperatura de 120 °C, com pressão de
1 atm, durante período de 15 minutos.
Resfriou-se a amostra e centrifugou-se a
3.000 rpm por 8 minutos, em centrífuga
Hettich Zentrifuger MIKRO 220R.
O pH da amostra foi corrigido até 5
para o processo de fermentação. O
mosto formado pelo material amiláceo
foi autoclavado durante 15 minutos, à
temperatura de 120 °C e 1 atm, para
esterilização de micro-organismos, os
quais poderiam influenciar neste
processo.
Duas variáveis foram utilizadas no
processo fermentativo, a espécie da
levedura e a sua concentração de

inóculo.
A
levedura
comercial
Saccharomyces cerevisiae, da marca
DANSTAR
foi
adicionada
nas
concentrações de 8, 16 e 24 g.L-1, em
temperatura de 32º e a levedura
Saccharomyces pastorianus, da marca
LAGER YEAST foi adicionada nas
concentrações de 2, 4 e 6 g.L-1, em
temperatura de 25º. Ambos os ensaios
fermentaram durante o período de 5 dias
em BOD. Cada ensaio foi realizado em
triplicata. As leveduras consumiram os
açúcares obtidos pela hidrólise, ocorrendo
consequentemente a conversão e produção
de álcool com liberação de gás CO2.
O álcool obtido foi isolado por meio de
destilação, realizada em sistema de refluxo
simples, utilizando coluna de vigreaux.
Coletados 10 mL do álcool destilado das
amostras em uma proveta e armazenado em
frascos de vidro com tampa (devidamente
identificados), sendo acondicionados em
refrigerador do tipo comum em temperatura
de 10 °C.
A leitura do teor alcoólico °Gay Lussac
(°GL= %álcool v/v) foi realizada pelo
método do densímetro de vidro ABNT 5992
NORMA 228, onde por meio do densímetro
digital ERASPEC SN:ES 2164811 se obtém
a densidade e com o uso desses dados na
tabela da ABNT, estima-se o teor alcoólico.
Essa análise foi realizada no Laboratório
de Combustíveis da Universidade Estadual
do Centro-Oeste.
C. Os resultados das análises foram obtidos
em triplicata e reportados na forma de
média e desvio padrão.

Resultados e Discussões
Comparada as outras cultivares de batata, a
Atlantic possui maior teor de massa seca com
média de 21,20% (Tabela 1), isso também
significa, possuírem menores teores de água.
Para acidez titulável, a cultivar apresentou
0,23%. (Feltran et al., 2004) e Fernandes et al.
(2010) também obtiveram pequena ou nenhuma
diferença significativa entre os valores de acidez
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o que demonstra haver pequena variação entre
as cultivares quanto à quantidade de ácidos
orgânicos presentes na polpa. O valor de pH
da cultivar avaliada era de 6,55 (Tabela 1),
que indica, que o tubérculo se encontra em
bom estado de maturação, conservação e
aptos a seguirem para o processo de
fermentação, (Feltran et al., 2004).
O teor de açúcares redutores foi de 0,27%.
O teor de amido na farinha da batata foi de
15,45% (Tabela 1). Quadros et al. (2009)
observaram teor de amido no tubérculo acima
de 16%, isto é, próximo ao obtido no presente
trabalho. Braun et al. (2010), ao avaliar a
cultivar Atlantic, observou teor de amido de
11,31%, valor menor ao obtido. Essas
diferenças
observadas
entre
autores,
provavelmente, são decorrentes das práticas
culturais adotadas na condução da cultura,
como adubação potássica, que altera o teor de
amido nos tubérculos (Quadros et al., 2009),
ou diferenças na época de plantio.
Tabela 1. Análises
cultivar Atlantic.
MS
21,20

UM
4,73

fico-químicas

do

Análises realizadas
AT
pH
AR
0,23 6,55 0,27

AM
Atlantic
15,45
Desvio
Padrão
0,50
0,43 0,05 0,50 0,06 1,15
***Teor em base úmida nas médias dos resultados.
MS=massa seca (%); UM=umidade (%); AT=acidez titulável
(%); AR=açúcar redutor (%); AM=amido (%)

Os sólidos solúveis são constituídos,
principalmente, por açúcares (sacarose), os
maiores teores de sólidos solúveis na tabela
indica maiores concentrações de sacarose
(Pereira, 1987).
O valor de sólidos solúveis obtido na
cultivar foi de 5,40 ºBrix, após a liberação dos
açúcares através da hidrólise esse valor
atingiu a média de 11,56 ºBrix. Durante o
processo de fermentação as leveduras
consomem o oxigênio e os açúcares,
liberando CO2 e álcool, resultando na
diminuição do valor de sólidos solúveis
novamente (Tabela 2).

Tabela 2. Determinação de sólidos solúveis da
batata in natura, do hidrolisado e do
fermentado utilizando a farinha de batata
como matéria para o mosto.
SS B
SS H
SS
SS
F Sc.
F Sp.
Atlantic 5,40
11,56
2,60
4,06
Desvio
0,40
1,50
0,52
0,76
Padrão
***B – batata, H – hidrólise, F Sc. – fermentação com a
levedura Saccharomyces cerevisiae, F Sp. – fermentação
com a levedura Saccharomyces pastorianus. SS = sólidos
solúveis (ºBrix)

As análises do teor de álcool indicaram a
fermentação de batata com a levedura
Saccharomyces pastorianus na concentração de 6
g.L-1 como a melhor dentre as testadas com 17,60
% álcool (Tabela 3). O aumento na concentração
de levedura resultou em um aumento
considerável em produtividade de álcool no
processo fermentativo com as duas leveduras,
Saccharomyces cerevisiae e Saccharomyces
pastorianus.
Tabela 3. Determinação da massa específica e
graduação alcoólica das amostras obtida
através de fermentação alcoólica sob ação da
levedura Saccharomyces pastorinus pelo
método do densímetro de vidro ABNT 5992
NORMA 228
Amostra
1
2
3
Densidade
980,90
977,20
978,60
(Kg/m3)
% álcool (v/v)
9,50
12,08
17,60
*** 1) para 0,2 g de levedura; 2) para 0,4 g de levedura;
3) para 0,6 g de levedura.

Tabela 4. Determinação da massa específica e
graduação alcoólica das amostras obtida
através de fermentação alcoólica sob ação da
levedura Saccharomyces cerevisiae pelo
método do densímetro de vidro ABNT 5992
NORMA 228
Amostra
1
2
3
Densidade 985,40 984,60
977,40
(Kg/m3)
% álcool
3,59
8,10
11,94
(v/v)
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***1) para 0,8 g de levedura. 2) para 1,6 g de levedura.
3) para 2,4 g de levedura.

A densidade do metanol é de 792 Kg m-3, já
a do etanol é de 789 Kg m-3. Por isso, o valor
das médias encontradas nas amostras
destiladas são maiores. Em relação a
produção alcoólica o melhor resultado obtido
foi por meio da fermentação com a levedura
Saccharomyces pastorianus na concentração
de 6 g.L-1 com 17,60 %álcool.
A produtividade de batata dos reultados
encontrados trazem uma média de 288,88 e
212,22 L, respectivamente, o que significa
que, a fermentação do mosto de farinha de
batata foi mais eficiente com a ação da
levedura
Saccharomices
pastorianus,
proporcionando uma maior produtividade
alcoólica. A correlação entre a quantidade de
álcool obtido foi diretamente proporcional à
concentração de levedura testada.
É possível extrair álcool a partir da
fermentação e destilação de batata (Solanum
tuberosum L.) com rendimento considerável,
porém é necessário avanços nas pesquisas
para melhorar os resultados.
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CARACTÉRISTICAS QUIMICO-TECNOLÓGICAS DO GENOTIPO
CV198 DE SORGO SACARINO EM DIFERENTES ÉPOCAS
Natália Novais Ribeiro 1; Franciele Quintino Mendes 1; Letícia Fernanda Tralli 1;
Miguel Angelo Mutton 2, Márcia Justino Rossini Mutton 2
Resumo
Nas últimas décadas a procura por fontes de energia limpas e sustentáveis cresceu
exponencialmente. Metas de redução da emissão de gases do efeito estufa e substituição
gradativa do petróleo fizeram com que muitos biocombustíveis passassem a ser estudados. O
bioetanol é um alternativa viável que vem sendo aperfeiçoado ao longos das décadas, que deve
sofrer uma grande expansão nos próximos anos. Dentre as diversas biomassas vegetais
utilizadas para produção deste biocombustível, o sorgo sacarino vêm ganhando destaque. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar as características químico-tecnológicas do genótipo
CV198 de sorgo sacarino em três épocas de processamento para produção de etanol. A pesquisa
foi desenvolvida na área experimental do Departamento de Produção Vegetal da
FCAV/UNESP. Foram colhidos 5 colmos limpos (sem folhas e sem panículas) por tratamento
aos 93, 107 e 120 dias após semeadura (d.a.s.) e o caldo foi extraído utilizando-se prensa
hidráulica. O caldo foi utilizado para realização de análises de pH, brix, acidez total, amido,
compostos fenólicos totais, AR e ART. Os resultados obtidos evidenciaram que o genótipo
CV198 apresenta maior potencial de produção de bioetanol quando colhido e processado aos
107 d.a.s.
PALAVRAS-CHAVE: Sorghum bicolor (L) Moench; Matéria-prima; Biomassa vegetal;
Qualidade tecnológica; Etanol.
Introdução
A busca por biocombustíveis e fontes
renováveis de energia aumentou nos últimos
anos e ganhou grande incentivo, aumentando
a busca por processos sustentáveis.
Perspectivas futuras de substituição total ou
parcial do petróleo fizeram com que a atenção
mundial se voltasse para a produção de etanol
(DE CASTRO, 2013).
O
Brasil
possui
agricultura
privilegiada e tecnologia necessária para a
produção
em
larga
escala
de
biocombustíveis, tornando-se um dos
principais países responsáveis por suprir a
futura demanda global de energia
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS et al.,
2009; MASSON et al., 2015).
Segundo Silva et al. (2016), dentre as
diversas matérias-primas utilizadas para a
1.

2.

produção de etanol, o sorgo sacarino
caracteriza-se como uma das três principais
culturas com maior potencial energético.
O sorgo sacarino é uma cultura que
apresenta aptidão para a produção de etanol,
podendo ser utilizado em complementação
com a cana-de-açúcar nas entressafras
(MASSON et al., 2015), pois armazena em
seus colmos grande quantidade de açúcares,
seu plantio e colheita podem ser totalmente
mecanizados e seu ciclo produtivo é curto
comparado ao da cana, podendo variar entre
120 a 130 dias (FONTES, 2011;
ULLMANN, 2015).
Novas variedades e híbridos de sorgo
sacarino têm sido desenvolvidas ao longo dos
últimos anos com o objetivo de aumentar a
produção de etanol. Neste contexto o objetivo
do presente trabalho foi avaliar as
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características químico-tecnológicas do
genótipo CV198 de sorgo sacarino colhido
em três épocas diferentes, destinado à
produção de bioetanol.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
A pesquisa foi desenvolvida na área
experimental do Departamento de Produção
Vegetal e as análises realizadas no
Laboratório de Tecnologia do Açúcar e do
Álcool do Departamento de Tecnologia da
FCAV/UNESP – Câmpus Jaboticabal, sendo
o plantio realizado em 03 de janeiro de 2013.
B. Delineamento experimental
O delineamento experimental foi em
blocos ao acaso. O cultivo foi realizado em
uma área total de 1.000 m², com espaçamento
combinado de 90 cm x 70 cm, por ser este, o
mais adequado para colheita mecanizada.
C. Procedimentos
Para a realização do plantio o solo foi
arado, sulcado e adubado. As parcelas foram
constituídas por 10 linhas de 20 m, sendo
empregadas de 10 a 15 sementes por metro.
Aos 15 dias após a semeadura (d.a.s.),
o desbaste foi realizado, deixando-se 10
plantas por metro, para se obter um estande
final de 120.000 plantas.ha-1. Realizou-se
uma adubação aos 21 d.a.s. com 222 kg.ha-1
da fórmula 10-10-10 de NPK.
Aos 93, 107 e 120 d.a.s. foram
colhidos 5 colmos limpos (sem folhas e sem
panículas) por tratamento. O caldo foi
extraído utilizando-se metodologia de prensa
hidráulica segundo Tanimoto (1964).
As amostras coletadas foram
encaminhadas para as análises químicotecnológicas de pH, brix (SCHENEIDER,
1979), acidez total (CTC, 2011), amido
(CHAVAN et al., 1991), compostos fenólicos
totais (FOLIN & CIOCALTEAU, 1927),
açúcares redutores (LANE & EYNON, 1934)
e açúcares redutores totais (LANE &
EYNON, 1934).

D. Análise Estatística
Os
resultados
obtidos
foram
submetidos à análise de variância pelo Teste
F e de comparação de médias pelo teste de
Tukey (P≤0,05) pelo programa AgroEstat
(BARBOSA & MALDONADO, 2015).
Resultados e Discussões
As análises de brix indicam que após
93 d.a.s. houve um aumento de cerca de 14%
no teor de sólidos solúveis totais presentes no
caldo, obtendo-se aos 107 d.a.s. teores
superiores a 18° brix (Tabela 1). Os valores
são maiores aos encontrados por Mutton et al.
(2013), que obtiveram picos máximos de brix
de 16,51° para o genótipo CV598 colhido aos
110 d.a.s.
Houve diferença significativa entre as
diferentes épocas para pH (Tabela 1). Os
valores de pH variaram de 4,5 a 6,5, faixa
recomendada para caldo empregado no
processo fermentativo na produção de etanol
(AMORIM, 2005). Giacomini et al. (2013)
obtiveram valores semelhantes quando
analisou o pH do caldo extraído de 25
genótipos de sorgo sacarino, obtendo valores
entre 4,67 a 5,13.
A análise de ART é considerada como
a mais importante pelas usinas, pois os teores
de açúcares redutores totais estão diretamente
relacionados com a quantidade de álcool
etílico que é produzido (MISSIMA, 2013).
Nota-se que aos 107 d.a.s. a cultura
apresentou valor de ART significativamente
maior que as demais épocas, indicando ser
esta a melhor época de colheita deste
genótipo para produção de etanol (Tabela 1).
Observa-se decréscimo do ART na terceira
época, sendo que aos 93 d.a.s. não apresentou
teor dentro da faixa de 12-17% considerada
adequada por Pacheco (2012) para
processamento do sorgo sacarino.
Os teores de açúcares redutores
obtidos durante as três épocas de amostragem
se encontraram dentro dos valores
considerados ideais (Tabela 1), com os
valores médios compreendendo a faixa de 1 a
3% (PACHECO, 2012). Em seu trabalho
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Silva et al. (2016) observaram valores
superiores ao encontrados neste experimento,

com 3,59% no genótipo CV147, 2,52 no
genótipo CV198 e 1,85 no genótipo BRS508.

Tabela 1. Valores médios obtidos para Brix, pH, Açúcares Redutores (AR) e Açúcares
Redutores Totais (ART) do caldo extraído genótipo CV198 de sorgo sacarino, nas três
épocas de amostragem. Jaboticabal/SP.
Épocas
93 d.a.s.
107 d.a.s.
120 d.a.s
Teste F
DMS
C.V

Brix(%)
16,00B
18,25A
18,20A
10,12*
1,75
4,62

pH
4,99A
4,76AB
4,68B
6,79*
0,27
2,57

ART(%)
10,32C
13,96A
12,43B
27,54**
1,51
5,70

AR(%)
1,50A
1,68A
1,65A
0,30ns
0,76
21,82

**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01); *significativo ao nível de 5% de probabilidade
(0,01=<p<0,05); ns não significativo (p>=0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste
de Tukey. D.M.S = desvio mínimo significativo. C.V = coeficiente de variação.

O amido é um polímero complexo de
glicose que não consegue ser fermentado por
leveduras, sendo, por este motivo, desejado
caldos com baixos teores deste carboidrato.
Os valores de amido deste estudo não
variaram significativamente durante as
épocas de amostragem compreendendo pico
máximo de 294,95 mg.L-1 (Tabela 2) e se
encontram dentro da faixa de 300 a 9900 ppm
presentes no caldo de sorgo de acordo com
Nan et al. (1994).
De maneira geral, os compostos
fenólicos variam 100-650 ppm nas cultivares
de sorgo sacarino (Manea et al., 2010),
portanto os valores obtidos nos caldos dos
tratamentos encontram-se dentro da faixa
considerada.
Por
serem
moléculas
indesejáveis que atuam como inibidores do
metabolismo das leveduras nos processos
fermentativo é importante que os valores

encontrados sejam sempre os mínimos
possíveis (RAVANELI, 2011).
A acidez total do caldo extraído é
utilizada principalmente como parâmetro de
qualidade da matéria-prima, pois valores
altos
podem
indicar
presença
de
contaminantes no caldo, maturação não
adequada dos colmos ou deterioração.
Os valores de acidez dos caldos
avaliados permaneceram baixos em todas as
amostras,
não
possuindo
diferenças
significativas entre as épocas de amostragem
(Tabela 2). Esta análise demonstra que nos
períodos de avaliação os colmos se
encontravam sadios, sendo obtidos caldos de
boa qualidade para fermentação. Valores
similares foram obtidos por Masson et al.
(2015) e Silva et. al. (2016), sendo
encontrados respectivamente 1,71 g.L-1
H2SO4 no genótipo CVSW80007 e 1,57 g.L-1
H2SO4 no genótipo CV198.

Tabela 2. Valores médios obtidos para Amido, Compostos Fenólicos e Acidez Total do
caldo extraído do genótipos CV198 de sorgo sacarino, nas três épocas de amostragem.
Jaboticabal/SP.
Épocas

Amido(mg/L)

Compostos
Fenólicos (mg/L)

Acidez Total
(g/L H2SO4)
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93 d.a.s.
107 d.a.s.
120 d.a.s
Teste F
DMS
C.V

172,14A
237,35A
294,95A
3,27ns
147,43
28,94

244,38A
174,48B
294,13A
15,65**
65,92
12,78

1,43A
1,70A
1,76A
1,01ns
0,77
21,88

**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01); *significativo ao nível de 5% de probabilidade
(0,01=<p<0,05); ns não significativo (p>=0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste
de Tukey. D.M.S = desvio mínimo significativo. C.V = coeficiente de variação.

Conclusões
O genótipo CV198 apresenta teores
de brix, pH, AR e ART adequados para o
processamento industrial destinado a
produção de bioetanol.
O período de colheita ideal para este
genótipo ocorre aos 107 dias após a
semeadura.
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AVALIAÇÕES QUÍMICO-TECNOLÓGICAS DO SORGO SACARINO
BRS509 E DETERMINAÇÃO DO PERÍODO ÚTIL DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
Letícia Fernanda Tralli 1; Calisto Nonato Silva Junior 1; Franciele Quintino Mendes 1;
Lidyane Aline de Freita 2; Márcia Justino Rossini Mutton 3
Resumo
A utilização de culturas alternativas à cana-de-açúcar na produção de etanol tem se mostrado
promissora, com o objetivo de aumentar a produção e de suprir a demanda desse
biocombustível. Neste sentido se adequa o sorgo sacarino, cultura propícia para a entressafra
da cana, com grande potencial e que pode ser processada na mesma planta industrial. O objetivo
do trabalho foi avaliar as características químico-tecnológicas do sorgo sacarino BRS509,
comparando três épocas de colheita (93, 107 e 120 d.a.s.), e assim concluir qual a melhor época
e o período útil de industrialização (PUI) da mesma. O experimento foi instalado na área
experimental do Departamento de Produção Vegetal, e as análises de Brix, pH, Acidez Total,
ART, AR, Amido e Compostos Fenólicos realizadas no Laboratório de Açúcar e do Álcool no
Departamento de Tecnologia, ambos na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP,
campus de Jaboticabal – SP. Todos os parâmetros tecnológicos observados aos 107 e 120 d.a.s.
estavam dentro dos padrões encontrados na literatura como ideais. Comparando as diferentes
épocas de amostragens, a realizada aos 107 d.a.s. foi a que apresenta maior valor de Brix e
ART, assim como menor AR, podendo ser considerada a melhor. O PUI do BRS509 é de 28
dias, iniciando-se após 100 d.a.s.
PALAVRAS-CHAVE: biocombustíveis; produção de etanol; Sorghum bicolor L. Moench
Introdução
A demanda por combustíveis tem
aumentado nos últimos anos, motivando-nos
a buscar matérias-primas alternativas ao
petróleo, e que sejam renováveis. Neste
contexto, estão a cana-de-açúcar e o sorgo
sacarino (GOMES et al., 2011). O sorgo
sacarino assemelha-se a cana-de-açúcar por
apresentar
metabolismo C4,
colmos
suculentos
e
ricos
em
açúcares
fermentescíveis
pela
levedura
Saccharomyces cerevisiae. Além disso, se
torna uma cultura vantajosa por possuir ciclo
de produção curto (4 meses), ser uma cultura
mecanizável, produzir grãos na panícula,
ricos em amido, que podem ser úteis para a
alimentação humana e/ou animal, podendo

ser também convertido em açúcares simples e
enviados para a fermentação; e o bagaço que
pode ser utilizado também na cogeração de
energia e produção de etanol de segunda
geração. Esta cultura se apresenta como
potencial para o fornecimento de matériaprima durante a entressafra da cana-deaçúcar, que vai de dezembro a abril, na região
Centro-Sul possibilitando reforço na
produção de etanol, aumento do período
operacional das usinas e consequentemente,
redução ou estabilização do preço desse
biocombustível (MAY, 2011). Diversos
genótipos de sorgo sacarino têm sido
desenvolvidos pela Embrapa Milho e Sorgo
para atender à crescente demanda por
matéria-prima alternativa complementar à
cana-de-açúcar para a produção de etanol,

1.Mestrando no Programa de Pós-graduação em Microbiologia Agropecuária, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP,
Jaboticabal-SP, e-mail: leticia_tralli@hotmail.com.
2. Pós-doutoranda no Programa de Pós-graduação em Microbiologia Agropecuária, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP,
Jaboticabal-SP.
3. Professora Titular na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP, Jaboticabal-SP.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

83

sendo que o BRS509 tem se destacado. Este
material apresenta estabilidade de produção e
teores favoráveis de açúcares fermentescíveis
no caldo, com bom padrão de fermentação,
associados ao baixo custo de produção e alto
potencial de produção de colmos (média de
60 t ha-1). A cultivar apresenta-se adaptada
para a produção de biomassa em diversos
sistemas de produção, e porte alto (em torno
de 3 metros). Adicionalmente, a BRS509
apresenta outras características importantes
como resistência ao acamamento e alta
sanidade foliar (PARRELLA et. al, 2011).
O objetivo do trabalho foi avaliar as
características químico-tecnológicas do
genótipo de sorgo sacarino BRS509, em
diferentes épocas de colheita e caracterização
do seu período útil de industrialização nas
condições de Jaboticabal-SP.
Metodologia
A. Local do trabalho
O experimento foi conduzido na área
experimental do Departamento de Produção
Vegetal e as análises tecnológicas realizadas
no Laboratório de Açúcar e do Álcool, do
Departamento de Tecnologia, ambos
localizados na Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias/UNESP, campus de
Jaboticabal – SP.
B. Delineamento Experimental
O delineamento experimental foi de
blocos casualizados, sendo as épocas de
colheita (93, 107 e 120 dias após a semeadura
(d.a.s.)) os tratamentos, com 4 repetições.
C. Procedimento
Primeiramente, foi realizado o
preparo do solo, através da aração, sulcação e
adubação da área usando 150kg/ha da
fórmula 8-28-16 para posterior plantio. O
genótipo utilizado no experimento foi o
BRS509, da Embrapa, sendo empregadas de
10 a 15 sementes por metro. Cada bloco foi
constituído por 10 linhas de 20m de
comprimento. O plantio foi realizado em 03
de janeiro de 2013. No 15º dia após a
semeadura (d.a.s.) foi realizado o desbaste,

objetivando-se 10 plantas por metro, e um
estande final de 110.000 plantas/ha. Foram
feitas aplicações de Regente e Engeo Pleno
para controle de formigas e lagartas do
cartucho,
respectivamente,
realizou-se
também adubação aos 21 d.a.s. com 222kg/ha
da fórmula 10-10-10. As épocas de colheita
foram aos 93, 107 e 120 d.a.s., sendo colhidos
cinco colmos limpos (sem folhas e panículas)
por bloco. O caldo foi extraído em prensa
hidráulica (TANIMOTO, 1964), e analisado
quanto ao teor de Sólidos Solúveis (Brix),
pH, AR (LANE & EYNON, 1934), ART
(LANE & EYNON, 1934), Acidez Total
(CTC, 2011), Amido (CHAVAN et al., 1991)
e Compostos Fenólicos Totais (FOLIN &
CIOCALTEAU, 1927). Segundo Schaffert &
Parrella (2012) o período de utilização
industrial (PUI) é o número de dias que um
genótipo de sorgo apresenta ART maior que
12,5%.
D. Análise Estatística
Os
resultados
obtidos
foram
submetidos à análise de variância pelo Teste
F, e as médias resultantes pelo teste de Tukey
(5%), utilizando-se o programa AgroEstat
(BARBOSA & MALDONADO, 2015).
Resultados e Discussões
Os resultados obtidos das análises
químico-tecnológicas estão apresentados na
Tabela 1.
O Brix é um parâmetro que representa
a quantidade de sólidos solúveis presentes
numa solução, estando, portanto, diretamente
relacionado com o teor de açúcares (MAY et
al., 2012). Segundo Pacheco (2012), o sorgo
sacarino deve apresentar valores de Brix em
torno de 15-19 °Brix para estar apto a
colheita. Os valores obtidos no experimento
(Tabela 1) encontra-se nessa faixa, sendo os
maiores teores obtidos aos 107 e 120 d.a.s.
Analisando as diferentes épocas de
colheita, foi observado uma redução
gradativa do pH ao longo do tempo.
Rohowsky et al. (2012), relataram que a
fermentação do caldo de sorgo sacarino para
a produção de etanol é favorecida em
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condições de pH em torno de 5. Apesar da
redução observada ao longo do tempo, os
resultados obtidos neste experimento ficaram
próximos aos apresentados por Masson et al.

(2015), que relataram valores médios de 4,9
para pH do caldo extraído, e dentro dos
padrões recomendados para o processo
fermentativo na produção de etanol.

Tabela 1.Valores médios obtidos para Brix, pH, Acidez Total, Acidez Volátil, ART,
Amido, Compostos fenólicos e AR do caldo extraído do genótipo de sorgo sacarino
BRS509, em três épocas de amostragem, Jaboticabal – SP.

93 d.a.s.
107 d.a.s.
120 d.a.s.
Teste F
CV
DMS (%)

Brix (º)

pH

Acidez Total
(g/L H2SO4)

ART
(%)

Amido
(mg/L)

15,40b
18,65a
18,20a
17,55**
4,82
1,82

4,84a
4,78ab
4,61b
8,57*
1,74
0,18

1,12b
1,30b
2,13a
8,98*
23,84
0,78

10,98b
13,94a
13,40a
17,63**
5,89
1,63

85,59b
209,25a
210,96a
5,17*
37,49
137,14

Compostos
Fenólicos
(mg/L)
210,19a
218,34a
291,78a
4,56ns
17,53
91,31

AR (%)
2,00a
1,67ab
1,25a
14,70**
11,95
0,42

Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** significativo ao nível
de 1% de probabilidade (p < .01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns=não
significativo (p >= .05); DMS=desvio mínimo significativo; CV=coeficiente de variação.

Ao analisar os resultados de acidez total
do caldo extraído notou-se um aumento
significativo ao longo das épocas de
amostragem, com o maior valor sendo
observado aos 120 d.a.s. Essa característica
foi a única que diferiu entre as épocas de 107
d.a.s. e 120 d.a.s. Altos teores de acidez total
interferem negativamente na qualidade do
caldo, podendo causar inversão de sacarose,
redução da viabilidade de leveduras e
consequentemente redução do rendimento ao
final do processo (RAVANELI et al., 2011).
Os resultados obtidos na última época de
amostragem deste experimento foram
superiores aos encontrados por Bisio &
Bulanti (2012), que encontraram teores de
1,69gL-1 H2SO4 de acidez para caldo extraído
do genótipo M81; e Silva et al. (2016), que
obteve 1,73gL-1 H2SO4.
Com relação aos Açúcares Redutores
Totais (ART), aos 107 d.a.s. foi verificado a
maior média, que diferiu significativamente
apenas dos 93 d.a.s. Portanto, esta pode ser
considerada a melhor época de colheita, uma
vez que este parâmetro é muito importante na
produção de etanol, pois a quantidade de
ART presente no caldo extraído está
diretamente ligada ao teor de etanol
produzido (MISSIMA, 2013).

Uma boa cultivar de sorgo sacarino,
segundo Schaffert (2012), deve apresentar o
mínimo de 12,5% de ART (Açúcares
Redutores Totais), sendo que no presente
ensaio foram obtidos aos 107 e 120 d.a.s.
valores acima deste padrão.
Os teores de amido e de compostos
fenólicos quantificados no caldo não
diferiram significativamente entre as épocas
de colheita, embora as maiores médias
tenham ocorrido aos 120 d.a.s.
Teores de amido variam de acordo com
o genótipo (MANEA et al., 2010), estágio de
maturação (MASSON et al., 2015), além das
condições edafoclimáticas (GUIYING et al.,
2000), podendo alcançar teores de até 5000
mg.kg-1 (PACHECO, 2012). Os resultados
encontrados, foram menores que os
observados por Andrzejewski et al. (2013), os
quais foram na média de 1476 mgL-1.
As concentrações de compostos
fenólicos encontradas, foram inferiores às
observadas por Silva et al. (2016), os quais
obtiveram 434 mgL-1. Os compostos
fenólicos influem negativamente na produção
de etanol, pois agem como inibidores para as
leveduras durante o processo fermentativo,
causando perdas significativas no rendimento
de etanol (RAVANELI et al., 2011).
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Quanto à quantificação dos Açúcares
Redutores (AR), foi observado significativo
decréscimo ao longo das épocas de
amostragem. Porém, estes resultados
encontram-se dentro do intervalo de teores
indicados por Pacheco (2012), que considera
valores normais no sorgo entre 1% e 3%. De
um modo geral, a glicose presente no caldo
pode representar 0,5% a 2%, já a frutose pode
apresentar valores de 0,5% a 1,5%. Os
valores de AR variam de acordo com o
genótipo em estudo, sendo que Parrella &
Schaffert (2012) observaram valores de 1% a
2% para os genótipos BRS506, BRS508,
BRS509 e BRS511, enquanto Mutton et al.

(2013), verificaram valores próximos a 3%
para CV598.
Como mencionado anteriormente, para
Schaffert & Parrella (2012) o período de
utilização industrial (PUI) é o número de dias
que um genótipo de sorgo apresenta ART
maior que 12,5%. Considerando os resultados
apresentados na Figura 1, pode-se verificar
que o BRS509 teve PUI de aproximadamente
28 dias, iniciando-se após os 100 d.a.s.
Segundo Parrella et al. (2011), este material
apresenta ponto ideal de colheita entre 100 e
120 dias, semelhantemente ao observado no
presente estudo.

15
y = -1,34x2 + 6,652x + 5,75
R² = 0,9816

14,5
14
13,5
13

PUI

12,5
12
11,5
11
10,5
10

93

107

120

133

Figura 1. Período Útil de Industrialização do sorgo sacarino BRS509.

Conclusões
A colheita dos colmos realizada aos
107 d.a.s. foi a que apresentou melhores
análises químico-tecnológicas, destacando-se
maiores Brix e ART, menor AR, e baixo teor
de acidez total.
Entre os 107 d.a.s. e 120 d.a.s. houve
redução de Brix e ART, assim como aumento
da acidez total e compostos fenólicos.

O PUI é de 28 dias, iniciando-se aos
100
d.a.s.,
período
indicado
para
processamento industrial.
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AVALIÇÃO QUÍMICO-TECNOLÓGICA EM TRÊS ÉPOCAS DE
COLHEITA DO SORGO SACARINO BRS511 PARA PRODUÇÃO DE
ETANOL
Calisto Nonato Silva Junior1; Letícia Fernanda Tralli1; Vitor Teixeira2; Miguel Angelo
Mutton3; Márcia Justino Rossini Mutton3;
Resumo
Com a crescente demanda por biocombustíveis e falta de áreas para cultivo de matéria-prima, o
processamento de substratos alternativos é estudado com o objetivo de otimizar a produção de
biocombustível diminuindo os custos de produção, aumentando a produtividade por área plantada e
buscando matérias-primas e processos que se destacam em produtividade. Nesse trabalho objetivouse avaliar os parâmetros tecnológicos do sorgo sacarino BRS511 em três épocas de colheita,
determinando a melhor época para se obter maior rendimento industrial. Foram avaliadas as
características químico-tecnológicas do caldo extraído quanto a teores de brix, açúcares redutores
(AR), açúcares redutores totais (ART), acidez total, compostos fenólicos totais e amido com 93,
107 e 120 dias após a semeadura. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados
com quatro repetições sendo o tratamento principal os dias de colheita do sorgo sacarino após a
semeadura em intervalos distintos, caracterizando a qualidade do caldo extraído para produção de
etanol, objetivando a integração da cultura no cenário atual de produção industrial. Constatou-se
que o período ideal para colheita e processamento do sorgo sacarino (BRS511) é entre 107 a 120
dias após a semeadura, período o qual a matéria-prima apresenta boa maturação e qualidades
químico-tecnológicas ideais para melhor rendimento fermentativo.
PALAVRAS-CHAVE: Biocombustível; Sorghum bicolor (L.) Moench; Qualidade tecnológica.
Introdução
Com a emergente falta de áreas de
cultivo e a crescente demanda por matériaprima, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com
o objetivo de otimizar o processamento de
substratos alternativos para a produção do
biocombustível, diminuindo os custos de
produção e buscando matérias-primas que se
destacam em produtividade.
No setor sucroenergético brasileiro, a
cana-de-açúcar é a principal matéria-prima
utilizada e segundo o levantamento feito pela
Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB, 2018), estima-se uma produção de
28,16 bilhões de litros de etanol para a safra
2018/19 com um aumento de 1,4% na produção
em relação à safra passada.

A falta de expansão do cultivo de cana-deaçúcar dificulta a produção de matéria-prima
para suprir as necessidades do país em termos
de combustível (UNICADATA, 2017). Assim,
aumentar a produção de etanol sem aumentar a
área de cultivo se torna o ponto central na
busca para melhorar a disponibilidade do
combustível no país.
Pesquisas em desenvolvimento têm como
objetivo
caracterizar
e
otimizar
o
processamento de etanol de diferentes matérias
primas, baseando-se na crescente necessidade
de suplementar a fonte de reservas para a
produção de bioetanol. Novas tecnologias de
produção vêm sendo estudadas para
implementação em larga escala em países como
Brasil, Estados Unidos, Índia e África do Sul.
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Entre outras tecnologias, estes países tem
avaliado o potencial do sorgo sacarino como
cultura complementar para produção de
biocombustível, visto que essa cultura pode ser
implantada em áreas de renovação dos
canaviais com o objetivo de aumentar a
produção de combustível por área de cultivo.
Dados da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA, 2012) evidenciam
que o sorgo sacarino possui uma produtividade
média de 40 a 60 t ha-1 e estudos vem
mostrando que a planta pode ser uma opção
ideal para processamento junto a cana-deaçúcar ou na entressafra. Castro et. al. (2017),
Thawaro et. al. (2017) e Cole (2017)
observaram altas taxas fermentativas em
estudos recentes, na área de produção de etanol
de sorgo sacarino, concluindo que o longo
tempo fermentativo é o principal fator negativo
do processo. Nesse sentido, estudos vêm sendo
desenvolvidos na área buscando otimizar o
processamento dessa matéria-prima utilizando
diferentes genótipos, agentes fermentativos e
processos.
A cultura do sorgo sacarino é alvo do
interesse de pesquisas para produção de etanol
principalmente por possuir baixa demanda
hídrica e de recursos para seu plantio e
desenvolvimento,
ótima
adaptabilidade
climática, período produtivo satisfatório com
um ciclo vegetativo curto, além de alta
eficiência em produção de açúcares, biomassa e
por possuir características similares à cana-deaçúcar (CONAB, 2018; DONKE, 2016).
Por
possuir
um
zoneamento
edafoclimático menos restrito que o da cana-deaçúcar e um rendimento menor, destaca-se a
importância de estudos na área, otimizando-se
parâmetros de operação e o uso de genótipos
que são potencialmente promissores ao
processamento industrial. Além disso, a cultura
de sorgo sacarino pode ser plantada em áreas de
replantio dos canaviais e assim, pode ser
constituída por 10 linhas de 20m. Sendo
que aos 15 d.a.s (dias após a semeadura),
realizou-se o desbaste, deixando-se 10 plantas
por metro, para se obter um estande final de
110.000 plantas/ha. Realizou-se uma adubação
aos 21 d.a.s. com 222kg.ha-1 da fórmula 10-10-

processado nas indústrias de açúcar e álcool
atualmente
operantes
com
pequenas
modificações no processo (GOMES, 2014).
Dessa forma, a cultura pode ser inserida
como auxiliar para a produção inicial em
conjunto com a cana-de-açúcar que no começo
da safra, possui uma oferta baixa de matériaprima e assim têm o potencial de aumentar o
período produtivo das destilarias de etanol,
processando sorgo sacarino enquanto a canade-açúcar chega ao seu estágio ótimo de
processamento (GOMES, 2014).
Neste contexto, o presente trabalho teve
como objetivo avaliar três épocas de colheita da
cultura de sorgo sacarino, analisando os
parâmetros químico-tecnológicos do caldo
extraído para determinar a melhor época de
colheita após a semeadura.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
O trabalho e as análises foram
realizados
respectivamente
na
área
experimental do Departamento de Produção
Vegetal no Laboratório de Tecnologia do
Açúcar e do Álcool do Departamento de
Tecnologia da FCAV/UNESP – Jaboticabal SP, na safra 2012/2013.
B. Procedimento
O cultivo foi feito adequadamente para
colheita mecanizada e o preparo do solo
(aração e sulcação) foi realizado anteriormente
à semeadura. Em uma área de 1000m², foram
empregadas de 10 a 15 sementes por metro de
sulco com espaçamento combinado de
90x70cm
entrelinhas
do
plantio.
O
delineamento experimental foi em blocos
casualizados com 3 repetições. Os tratamentos
principais foram constituídos de três épocas de
colheita (93, 107 e 120 dias). Cada parcela foi
10.

O caldo foi extraído utilizando-se
metodologia
de
prensa
hidráulica
(TANIMOTO, 1964), a seguir foi encaminhado
para o Laboratório de Tecnologia do Açúcar e
do Álcool da FCAV/UNESP – Campus
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Jaboticabal,
para
análises
químicotecnológicas: teor de sólidos solúveis (Brix)
(SCHENEIDER, 1979); Açúcares Redutores e
Açúcares Redutores Totais (LANE & EYNON,
1934); pH (determinação direta em pHmetro
digital); Acidez Total (CTC, 2011); Amido
(CHAVAN et al., 1991) e Compostos Fenólicos
Totais (FOLIN & CIOCALTEAU, 1927) .
Os parâmetros Brix, pH, Açúcares
Redutores e Acidez Total foram quantificados
após a moagem do sorgo sacarino. Para os
demais parâmetros o caldo foi congelado e as
análises feitas posteriormente.
C. Análise Estatística
Os resultados foram submetidos à análise de
variância pelo Teste F, e as médias resultantes
analisadas pelo teste de Tukey (5 %),
utilizando-se o programa AGROSTAT
(BARBOSA & MALDONADO JUNIOR,
2015).

Resultados e Discussões
Os resultados das análises tecnológicas
são apresentados na Tabela 1. O Brix das três
épocas de colheita evidência um aumento
significativo da quantidade de sólidos solúveis
totais no caldo extraído com o aumento dos
dias de amostragem. Mesmo com um aumento
do período de 107 para 120 d.a.s., as médias
observadas não diferiram entre si, embora o
maior valor ocorreu aos 120 d.a.s. Segundo
Masson (2015), caldos com brix superiores a
15% são ideais para fermentação alcoólica.
Assim, a partir dos 93 d.a.s. o genótipo
BRS511 de sorgo sacarino apresentava
condições para o processamento, levando em
consideração o brix do caldo. Porém, como há
diferenças significativas ao se comparar as
médias das três épocas de avaliação, não seria

Tabela 1. Valores médios obtidos para Brix, pH, Açúcares Redutores (AR) e Açúcares Redutores
Totais (ART), Acidez Total, Amido e Fenol do caldo extraído do genótipo BRS511 de sorgo
sacarino, em três épocas de amostragem. Jaboticabal/SP. Safra 2012/2013.
Fenóis
Acidez Total
Amido
Brix (%) ART (%) AR (%)
pH
Totais
(g/L H2SO4)
(mg.L-1)
(mg.L-1)
93 d. a. s.
15,850B 10,930A 2,030A 4,825A
1,292B
114,765A 188,508A
107 d. a. s.
18,72A 13,225A 2,100A 4,607A
1,659B
169,891A 258,490A
120 d. a. s.
19,05A 13,045A 1,280A 4,600A
2,149A
179,973A 251,959A
Teste F
C.V.
D.M.S.(5%)

30,04**
3,595
1,394

2,44ns
13,190
3,549

1,67ns
38,965
1,524

0,99ns
5,489
0,557

25,46**
10,027
0,370

1,80ns
33,749
113,405

1,33ns
28,751
145,334

Figura 1. **significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01); *significativo ao nível de 5% de probabilidade
(0,01=<p<0,05); ns = não significativo (p>=0,05). Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de
Tukey. D.M.S = desvio mínimo significativo. C.V = coeficiente de variação.

viável a colheita aos 93 dias pois a planta
ainda não se encontrava num estágio de
maturação adequado.
Segundo Amorim (2005), valores de pH
recomendados para fermentação estão na
faixa de 4,5 – 6,5. No genótipo BRS511, em
todas mesmo estando abaixo do valor
recomendado na literatura. Por outro lado, a
diferença entre as amostras de 93, 107 e 120
d.a.s. não foi significativa ao nível de 5% de
probabilidade.
Altos valores de ART são requeridos para
alta produtividade e rendimento industrial

(AMORIM, 2005). Dessa forma, valores
superiores a 15% são recomendados para a
produção de etanol, e para um processamento
sustentável exige-se um mínimo de 12,5% de
ART
no
caldo
(SCHAFFERT
&
PARRELLA, 2012). No genótipo BRS511,
após 107 e 120 d.a.s. a porcentagem de ART
no caldo extraído apresentou valores acima do
mínimo necessário para uma produção
sustentável,
Os açúcares redutores (AR) são
utilizados em reações metabólicas pela planta
e também como fonte de energia. Para o
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processamento recomenta-se valores abaixo
de 0,8% (MASSON, 2015), sendo que
Pacheco (2012), caracteriza que o sorgo
sacarino deve apresentar valores de 1% a 3%.
Assim, valores maiores indicam que a planta
não está em um estágio de maturação
avançado. As análises evidenciaram uma
redução na porcentagem de AR do caldo com
o tempo de colheita, indicando melhor
condição de maturação da planta. Mesmo com
variações no AR da primeira época para a
terceira época de colheita, os resultados não
apresentaram diferenças significativas pelo
teste F a nível de 5% de probabilidade.
A acidez total é um parâmetro que está
diretamente relacionado com a qualidade do
caldo extraído. Valores altos de acidez podem
estar vinculados à fatores deteriorantes da
matéria-prima como contaminação, sendo o
valor recomendado inferior à 0,8 L-1 H2SO4
(RIPOLI & RIPOLI, 2009). Para as análises
realizadas para acidez total, encontrou-se
valores médios superiores. A acidez total
aumentou com o tempo de colheita após a
semeadura, com uma diferença não
significativa entre as duas primeiras épocas.
Aos 120 dias após a semeadura a acidez total
apresentou média três vezes maior do que o
recomendado e diferiu significativamente.
Lingle et al (2013) e Silva et al (2016)
evidenciaram a relação entre pH e acidez
total, encontrando valores inversamente
proporcionais para esses parâmetros. Assim,
altos valores de acidez total implicam em
baixos valores de pH o que é prejudicial ao
processo de tratamento do caldo, pois altos
valores de acidez total implicam em maiores
quantidades de hidróxido de cálcio para a
correção do pH, elevando os gastos do
tratamento de caldo.
A quantidade de compostos fenólicos
em sorgo sacarino varia muito em função do
genótipo trabalhado e, segundo Dicko (2006),
os teores de compostos fenólicos no caldo
podem variar de 100 a 6000 mg L-1. Os
compostos fenólicos afetam a produção de
etanol negativamente pois esses compostos
agem como inibidores à atividade celular da
levedura durante a fermentação, podendo

levar a perdas de rendimento e alterações
constituição do destilado (SILVA et al, 2016).
Comparando os resultados para compostos
fenólicos dos três tempos de colheita percebese um aumento ao longo do período, porém
não significativo. Assim, períodos mais
longos de colheita após a semeadura podem
propiciar maior quantidade de compostos
fenólicos no caldo e, consequentemente, uma
queda na eficiência e ainda um aumento no
custo de processamento.
Os valores de amido observados foram
inferiores aos determinados por Andrzejewski
et al (2013) e Silva et al (2016) que
encontraram concentrações de amido na faixa
de 325,6 - 1476 mg L-1. A redução na
concentração de amido segundo Costa et al
(2014) é vantajosa para o processamento
industrial devido ao fato que esse açúcar não
é fermentescível e sua presença aumenta a
viscosidade do caldo, causando dificuldades
durante o processo de clarificação. A análise
estatística efetuada, indicou que as épocas de
colheita não apresentaram efeito significativo
a 5% de probabilidade. As concentrações de
amido foram baixas e, portanto, seus efeitos
no processamento deverão ser mínimos.
Testes futuros podem ser realizados
para avaliar o comportamento da acidez total
em períodos de colheita superiores.
Conclusões
O sorgo sacarino surge no cenário de
produção de Bioetanol como uma alternativa
promissora para o setor sucroalcoleiro no
início e entressafras, quando a disponibilidade
de matéria prima é escassa. Assim, o
coprocessamento de culturas como o sorgo
sacarino e a cana-de-açúcar pode aumentar o
período útil de industrialização, elevando os
números de produção de etanol e
maximizando a produção. Considerando o
ciclo vegetativo, conclui-se que de 107 a 120
dias após a semeadura é o período ideal para
colheita e processamento do sorgo sacarino
(BRS511), período este onde se observou
maiores concentrações de açúcares e menores
valores de substâncias inibidoras da
fermentação,
ocasionando
um
maior
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rendimento
final.
Dessa
forma,
o
processamento conjunto pode garantir o
fornecimento de matéria-prima para as
unidades processadoras durante um maior
período, objetivando uma produção de
combustível
que
garanta
à
sua
competitividade com os combustíveis fósseis,
contribuindo assim para o desuso destes.
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COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DE RAMAS DE BATATA-DOCE (Ipomoea
batatas (L.) LAM) DE DIFERENTES GENÓTIPOS PARA A PRODUÇÃO DE
ETANOL
Vanessa Silveira Jorge

1

; Valéria Gomes Momenté 2, Douglas da Silva Gomes 3; Douglas
Martins da Costa 4; Sara Pinto Monteiro5

Resumo
A batata-doce é uma fonte de biomassa agroenergética, entretanto as ramas são subutilizadas,
podem contribuir de maneira significativa com a ampliação do escopo energético e exploração das
potencialidades dessa fonte alternativa, agregando valor. A presente pesquisa tem objetivo avaliar o
potencial da composição nutricional de biomassa das ramas (caules e folhas) de diferentes
genótipos de batata-doce destinados à produção de etanol. A partir do Substrato Celulósico
Desidratado (SCD) produzido da biomassa das ramas, os parâmetros avaliados foram Massa seca
(Wt), Teor de matéria seca (TMS) e análise bromatológica quantificando o teor de lipídeos,
proteinas, fibras, cinzas e carboidratos. Os resultados revelaram-se bastante promissores, pode-se
destacar o teor de carboidrato (32,77%), teor de matéria seca (23,49%), proteína bruta (14,85%) e
fibras bruta (42,83 %). A biomassa das ramas da batata-doce apresentam que composição
nutricional aliada a produtividade compreende uma alternativa tecnológica viavel que poderá aliviar
a escassez de alimentos e constitui um interessante incremento a produção de biocombustíveis na
geração de etanol de 2º geração.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa, energia renovável, aproveitamento de resíduo, coproduto.
Introdução
A
energia
é
a
base
do
desenvolvimento global, e constitui fator
indispensável à sobrevivência da espécie
humana. A ampliação da matriz energética é
estratégica frente à demanda cada vez maior
por energia, perspectiva de esgotamento da
reversa de não revoáveis, às alterações
climáticas e à necessidade urgente do
desenvolvimento de sistemas de energia mais
sustentáveis.(IEA, 2004).
Atender essa demanda requer grandes
esforços, é preciso incluir o conceito de
consumo sustentável da energia por meio de
ganhos de eficiência energética e gestão da
inovação., mas isso não basta, é preciso
percorrer o caminho da ampliação e
exploração das potencialidades das fontes
alternativas de energia (UNCTAD, 2014),

com destaque aos biocombustíveis, em especial
aos de segunda geração.
Em relação a outros tipo de energia
renováveis, a biomassa, sendo energia química,
se destaca pela alta densidade energética e pelas
facilidades de armazenamento, conversão e
transporte. (SAAD, 2010). A utilização das
biomassas para a produção de energia, está
associada a conceitos de bioeconomia com
expectativas de redução dos riscos sociais e
ambientais associados a produção e utilização
desses produtos, a geração de emprego verde, a
segurança energética e a melhoria global dos
rendimentos agrícolas.
Neste cenário, entre diversos tipos de
biomassa a batata doce possui características
como
adaptabilidade
endafoclimaticas,
rusticidade, ciclo curto, alta eficiência
fotossintética, rica composição nutricional,
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reserva de amido com alta qualidade (teor de
14,72% de amido (base úmida)) e rendimento
potencial (2,9 t.ha-1), alto teor de matéria
seca, elevada produção de massa verde
(ramas e folhas) que variaram de 2,7 a 78
t/ha, entre outras características favoráveis o
que proporcionaria uma cultura com baixo
custo de produção e potencialidade de
possibilidade de aproveitamento integral.
(CASTRO et al., 2008, GONÇALVES NETO
et al. 2011; MOMENTÉ et al., 2004a, b e
SILVEIRA, 2008)
E as ramas de batata-doce constitui
uma alternativa promissora de melhor
aproveitamento, é observado bons teores dos
micronutrientes K, Na, Mg constituindo uma
excelente fonte de polifenóis e possuem
teores de proteinas e fibras compatíveis aos
dos principais alimentos. Contêm vários
nutrientes e compostos bioativos, devendo ser
consumidas como vegetais de folhas em uma
tentativa
de
reduzir
a
desnutrição,
especialmente nos países em desenvolvimento
(SUN et al., 2014).
A presente pesquisa tem objetivo
avaliar o potencial da composição nutricional
de biomassa das ramas (caules e folhas) de
diferentes
genótipos
de
batata-doce
destinados à produção de etanol.
Metodologia
O experimento foi realizado no Centro
Tecnológico Agroindustrial e Ambiental CTAA do Campus Universitário de Palmas da
Universidade Federal do Tocantins UFT
(Latitude: 10o 10' 40'' S; Longitude: 48o21'
43'' O; Altitude: 216 m) em um Latossolo
Vermelho Amarelo distrófico. Foi utilizado
setes cultivares de batata-doce (Amanda,
Barbára, Beatriz, B-Roxa, Duda, Julia e
Marcela), originárias do programa de
melhoramento genético do Laboratório de
Sistemas de Produção de Energias a Partir de
Fontes Renováveis - LASPER/UFT. De
acordo com Silveira et al. (2014), tais
genótipos se destacam como biomassa
bioenergética para indústria de etanol,
adaptados as características edafoclimáticas
do Estado de Tocantins.

Procedimentos Experimentais
Produção de Substrato Celulósico Desidratado
(SCD)
Na preparação do SCD, após a coleta no
campo, a parte aérea vegetal foi lavada com água
corrente e picada manualmente em pequenos
pedaços contendo folhas e ramas. O material
resultante foi disposto em bandejas de alumínio
para desidratação em estufa ventilada a 60ºC,
durante 24 horas, até atingir peso constante. Em
seguida, as amostras secas foram moídas em um
moinho modelo TE-631 e passadas em peneira
conforme Mesh/Tyler 50.
Parâmetros avaliadas
Massa seca (Wt)
Para determinação da massa seca, a planta foi
colocada em estufa até atingir massa constante,
em seguida o material foi pesado.
Teor de matéria seca (TMS)
O teor de matéria seca das ramas foi quantificado
seguindo a metodologia de A.O.A.C. (1975),
com adequações. Primeiramente os recipientes de
papel alumínio foram secos a temperatura de
105°C durante 1 hora. Cada cadinho previamente
identificado recebeu cerca de 10g de amostra
fresca ralada, no caso das raízes, e picadas no
caso das ramas. Depois, as amostras foram
colocadas em estufa modelo TE-394/2 a 60°C
durante 24 horas, e finalmente esfriadas em
dessecador e pesados em balança analítica
modelo AY220.
Análise bromatológica das amostras
Substrato Celulósico Desidratado (SCD)

do

Determinação de Lipídeos
Pesou-se 2,5 g do SCD de batata-doce em
papel de filtro e amarrou-se colocando dentro de
um cartucho no interior do aparelho Soxhlet,
previamente desengordurado e seco. Foi
colocado hexano dentro do rebolier até cobrir o
cartucho utilizando um extrator de óleos e
graxas, modelo MA 044/8/50 a 105°C por 4
horas. Secou-se os rebolier em estufa modelo
420-4D a 105°C até atingir peso constante
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(A.O.A.C.,1995).
Determinação de Proteínas
A determinação de proteína foi
realizada pelo método Kjeldahl utilizando 0,5
g de amostra. Utilizou-se em cada amostra 1,5
g da mistura catalítica de sulfato de zinco e
sulfato de cobre na proporção de 1/1.
Adicionou-se 10 mL de H2SO4 a 37% e
colocou em um bloco digestor modelo MA541 a 420oC por 4 horas. Após a digestão
adicionou-se 40 mL de água destilada e em
um digestor de nitrogênio modelo MA-036,
adicionou-se 25 mL de NaOH a 40%,
acoplado ao digestor foi colocado em um
Erlenmeyer de 250 mL com 15 mL de ácido
bórico a 4% e 3 gotas do indicador Tashiro.
Titulou-se com solução de HCl a 0,1198 N, e
utilizou-se o fator de correção 6,25 para o
cálculo de proteína (INSTITUTO ADOLFO
LUTZ, 1985).
Determinação de Fibras
Para o teor de fibra bruta pesou-se 1g
da amostra seca e desengordurada, colocou-se
em um saco de tecido de TNT, digeridas com
H2SO4 a 1,25% e com NaOH a 1,25%
utilizando o digestor de fibras modelo MA444/CI a 90oC. Após a digestão as amostras
foram secas em estufa a 105°C por 12 horas e
pesadas. Por fim, incineradas em forno mufla
a 550°C (A.O.A.C, 1995).
Determinação de Cinzas
Na determinação de cinzas foi pesado
5g da amostra em cadinho de porcelana
previamente seco a 105oC por 6 horas,
previamente aquecida em forno mufla a
550°C por 5 horas, resfriada em dessecador
até a temperatura ambiente e pesada. No qual
as
cinzas
apresentaram
coloração
acinzentadas (INSTITUTO ADOLFO LUTZ,
2008).
Determinação de carboidrato
A determinação da quantidade total de
carboidratos em um alimento é realizada
geralmente por diferença. Para isso, foi
determinado a quantidade de umidade, cinzas,
proteínas, lipídeos e fibras da amostra e, por
diferença, calculou a quantidade de

carboidratos, utilizando a seguinte fórmula:
(INSTITUTO ADOLFO LUTZ).
Carboidratos (%) = 100 – (% umidade + %cinzas
+ % proteínas + % lipídeos + % fibras).
Análise Estatística
Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas pelo
teste de Tukey à 5% de probabilidade. Para todas
as características foi testada a normalidade dos
dados segundo método Shapiro-Wilk. Todas as
análises foram realizadas utilizando o software
ASSISTAT 7.7 (SILVA e AZEVEDO, 2009).
Resultados e Discussões
Houve diferença significativa entre as
cultivares para o teor de carboidrato média geral
22,14 % (C), o teor de proteína não ocorreu
diferença significativa entre as médias das
cultivares Bárbara e Júlia, diferindo das demais
cultivares com médias significativa, média geral
12,03%, e ao teor de matéria seca das ramas, cuja
média variou entre 12,37% a 23,49%, pelo teste
de medias comparadas pelo teste de Tukey à 5%
de probabilidade (Tabela 1).
Tabela 1. Composição centesimal do Substrato
Celulósico Desidratado, teores Carboidrato (C),
Lipídeo (L), Proteína Bruta (PB), Fibra bruta
(FB), Matéria Seca (MS), Cinzas (CIN) das
cultivares Amanda, Beatriz, B-Roxa, Bárbara,
Duda, Marcela e Júlia. Palmas-TO, 2017
Referente ao teor de matéria seca das
ramas a cultivar B-Roxa se destacou com média
de 23,49% de matéria seca de ramas. Contudo, as
cultivares Amanda, Duda e Júlia apresentaram
médias inferiores aos resultados encontrados por
Andrade Junior et al. (2014) que obteve média de
15,7% de matéria seca de ramas de batata-doce.
Com relação ao teor de proteína o maior
destaque para a cultivar Amanda com 14,85%. E
médias estão próximos aos valores
aos de Viana (2011), que apresentou uma
variação entre 9,63 a 12,07%, com média 10,93%
de proteína bruta em ramas de batata-doce. E os
encontrados por Figueiredo et al., (2012) e
Pedrosa (2012) que obteve média de 11,59% e

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

97

12% para silagem de rama de batata-doce.
Esses valores também são compatíveis aos
dos principais alimentos usados nas rações de
aves e suínos, como o farelo de arroz
(13,2%), milho (8,26%) e sorgo baixo tanino
(9,2%) de proteína (ROSTAGNO et al.,
2005).
Não
observou-se
diferença
significativa entre as médias das cultivares em
relação ao teor de lipídeo, fibra bruta e cinza,
as médias gerais respectivas a esses teores
foram de 2,42% (L), 38,40% (FB) e 7,29
(CIN).
O teor de lipídeo as cultivares Beatriz
(3,14%) e Bárbara (2,52) se destacaram . Tais
valores foram superiores aos apresentados por
Júnior (2012), com média geral de 0,8% de
lipídeos.
A média do teor de fibra obteve valor
próximo ao estudo de Silveira (2008),
encontrou média de 39,04% para fibras.
Apresentaram destaques as cultivares Beatriz
(41,98) Bárbara (41,88) e Marcela (42,83).
Quanto ao teor de cinzas os valores
ficaram próximos às médias de cinzas
apresentadas por Pedrosa (2012), que
variaram entre 6,4 a 8,8%. Os valores
encontrados por Silveira (2008) (8,09%) são
semelhantes aos valores obtidos pela cultivar
Marcela (8,34%).
O teor de carboidrato, destacando-se a
cultivar Duda (32,77%) e os valores do
presente estudo ficaram superiores aos
apresentados por Júnior (2012), com média
geral de 11,3% para ramas de batata-doce.
A batata-doce é tradicionalmente
cultivada para a produção dos tubérculos e a
rama é disperdiçada como um resíduo pouco
utilizado (RUIZ et al, 1980) e, quando
utilizado, é destinada à alimentação animal
(ANDRADE et al., 2014; WANG, 2015). Em
contra partida conforme Xiaoding (1995), as
folhas de batata-doce são consumidas em
grande escala em países africanos; são
excelentes fontes de proteína, glicídios,
cálcio, fósforo e ferro, além de vitamina A e
vitamina C.
E ha possibilidade de ser alternativa
viável na produção de biocombustíveis com

as ramas (etanol carburante), pois as ramas
apresentam um alto teor de carboidratos
complexos: celulose (27,8%), hemicelulose
(7,3%) e lignina (13,9%) componentes da parede
celular. (ANDRADE JUNIOR et al., 2014).
A geração de energia a partir de biomassa
lignocelulósica pode contribuir de maneira
significativa com a ampliação do escopo
energético, no que se refere ao uso de fontes
alternativas voltadas à geração de combustíveis
renováveis de 2 Geração (2G). Entretanto, a
eficiente, rápida e completa hidrólise enzimática
de materiais lignocelulósicos a partir de baixas
cargas de enzimas, ainda é um dos principais
gargalos técnico e econômico na bioconversão de
lignocelulósicos a biocombustíveis. (ARANTES
et al, 2010).
Conclusão
As ramas da batata-doce apresentam que
composição nutricional aliada a produtividade
compreende uma alternativa tecnológica viavel
que poderá aliviar a escassez de alimentos.
Essa
produção
de
biomassa
lignocelulósica destinada a etanol 2G pode
contribuir de maneira significativa ampliação do
escopo energético, constitui um interessante
incremento
poderá
conferir
melhor
aproveitamento recursos, eficiência e gestão
tecnologica.
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Tabela 1. Composição centesimal do Substrato Celulósico Desidratado, teores Carboidrato (C), Lipídeo (L), Proteína Bruta (PB), Fibra bruta (FB),
Matéria Seca (MS), Cinzas (CIN) das cultivares Amanda, Beatriz, B-Roxa, Bárbara, Duda, Marcela e Júlia. Palmas-TO, 2017
Cultivares

C(%)

L(%)

FB(%)

PB(%)

MS(%)

CIN(%)

Amanda

22,23 d

2,09 a

38,71 a

14,85 a

14,37 cd

7,73 a

Beatriz

16,49 f

3,14 a

41,98 a

10,31 cd

21,08 a

6,97 a

B-Roxa

24,24 c

2,20 a

33,01 a

9,06 d

23,49 a

7,98 a

Bárbara

19,02 e

2,52 a

41,88 a

12,48 b

17,21 bc

6,86 a

Duda

32,77 a

2,36 a

31,37 a

13,45 ab

12,37 d

7,65 a

Marcela

14,41 g

2,06 a

42,83 a

11,70 bc

20,63 ab

8,34 a

Júlia

25,81 b

2,49 a

39,02 a

12,39 b

14,73 cd

5,54 a

Média

22,14

2,42

38,40

12,03

17,69

7,29

*Na tabela, os valores que possuem a mesma letra não diferem entre si estatisticamente de acordo com o teste de Tukey ao nível de 5%.
Cultivares

C(%)

L(%)

FB(%)

PB(%)

MS(%)

CIN(%)

Amanda

22,23 d

2,09 a

38,71 a

14,85 a

14,37 cd

7,73 a

Beatriz

16,49 f

3,14 a

41,98 a

10,31 cd

21,08 a

6,97 a

B-Roxa

24,24 c

2,20 a

33,01 a

9,06 d

23,49 a

7,98 a

Bárbara

19,02 e

2,52 a

41,88 a

12,48 b

17,21 bc

6,86 a

Duda

32,77 a

2,36 a

31,37 a

13,45 ab

12,37 d

7,65 a

Marcela

14,41 g

2,06 a

42,83 a

11,70 bc

20,63 ab

8,34 a

Júlia

25,81 b

2,49 a

39,02 a

12,39 b

14,73 cd

5,54 a

Média

22,14

2,42

38,40

12,03

17,69

7,29

*Na tabela, os valores que possuem a mesma letra não diferem entre si estatisticamente de acordo com o teste de Tukey ao nível de 5%.
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Cultivares

C(%)

L(%)

FB(%)

PB(%)

MS(%)

CIN(%)

Amanda

22,23 d

2,09 a

38,71 a

14,85 a

14,37 cd

7,73 a

Beatriz

16,49 f

3,14 a

41,98 a

10,31 cd

21,08 a

6,97 a

B-Roxa

24,24 c

2,20 a

33,01 a

9,06 d

23,49 a

7,98 a

Bárbara

19,02 e

2,52 a

41,88 a

12,48 b

17,21 bc

6,86 a

Duda

32,77 a

2,36 a

31,37 a

13,45 ab

12,37 d

7,65 a

Marcela

14,41 g

2,06 a

42,83 a

11,70 bc

20,63 ab

8,34 a

Júlia

25,81 b

2,49 a

39,02 a

12,39 b

14,73 cd

5,54 a

Média

22,14

2,42

38,40

12,03

17,69

7,29

*Na tabela, os valores que possuem a mesma letra não diferem entre si estatisticamente de acordo com o teste de Tukey ao nível de 5%.
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INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO DO BAGAÇO DE CANA NA
CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA
Pâmela C. Tambani1, Carina B. F. Braga1, Jorge Luis D. dos Santos1, Danilo E. Hirayama1
Resumo
A necessidade de utilização de quantidades reduzidas de amostra nas metodologias empregadas
na caracterização físico-química da biomassa, somado à heterogeneidade da composição do
bagaço de cana, tornam a preparação uma etapa muito importante. O objetivo deste trabalho foi
avaliar o impacto do rendimento da moagem do bagaço de cana na análise físico-química. Os
resultados mostraram que, devido à constituição fibrosa do material, são necessárias várias
passagens pelo moinho de facas, para atingir um rendimento próximo ao exigido pelas normas
de preparação de biomassa e para garantir a homogeneidade do material a ser analisado.
PALAVRAS CHAVE: biomassa; moagem; granulometria.
Introdução
O design e implementação dos
processos térmicos de conversão dependem
do conhecimento das propriedades físicoquímicas das biomassas lignocelulósicas
(CAI, 2017). Para a realização desta
caracterização é necessário submeter à
biomassa a um processo de preparação para
obtenção de uma pequena alíquota nas
condições estabelecidas pelas normas de
biocombustíveis sólidos. Para garantir
maior exatidão e precisão nos ensaios de
caracterização, as normas europeias
recomendam que seja avaliada qual a
granulometria ideal para cada tipo de
biomassa e exige que 95 % do material que
será analisado atinja o tamanho de partícula
determinado para evitar a segregação de
frações (TAMBANI et al, 2018).
A constituição heterogênea e fibrosa
do bagaço de cana de açúcar torna a
obtenção da alíquota necessária para a
caracterização mais difícil, necessitando de
muitos ciclos de moagem.
Como o bagaço de cana é um dos
maiores resíduos de biomassa gerados no
Brasil e, como ainda não existem normas

específicas
para
este
tipo
de
biocombustível, o presente trabalho tem
como objetivo avaliar o impacto do
rendimento da moagem na caracterização
físico-química desse material.
Metodologia

A. Local do trabalho
Os ensaios foram realizados no
Laboratório
de
Combustíveis
e
Lubrificantes (LCL) do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo S/A – IPT.
B. Procedimento
O bagaço de cana foi seco a 105 °C
segundo a norma ASTM E1756 e quarteado
(Figura 1) para a obtenção de duas alíquotas
representativas para a execução dos
diferentes procedimentos de preparação. A
moagem foi realizada no moinho de facas
tipo Willey, marca Fortinox, modelo STAR
FT 80/I. Após a moagem, para obtenção da
alíquota com granulometria < 0,25 mm, o
material foi submetido ao peneiramento
com auxílio de um agitador de peneiras por
15 min. Para determinação do rendimento

1. Mestre em Engenharia Química e Mestres e Graduanda em Química - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo, Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes, São Paulo,
SP, lcl@ipt.br
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da moagem, as frações obtidas no
peneiramento foram pesadas.
Para a avaliação das diferentes
metodologias de preparo, uma das alíquotas
obtidas no quarteamento do bagaço de cana
foi submetida à apenas um ciclo de moagem
e peneiramento, enquanto a segunda

alíquota passou por 4 ciclos de
peneiramento e moagem. Para a realização
dos ensaios físico-químicos, em ambos os
preparos foi retirada aleatoriamente uma
fração de aproximadamente 10 g da fração
passante pela peneira de 0,25 mm.

Aliquota 2

Aliquota 1

Figura 1: Uma das etapas de quarteamento do bagaço de cana.

Para a avaliação do efeito da
granulometria na caracterização do bagaço
de cana foram realizados os seguintes
ensaios físico-químicos:
Determinação do teor de enxofre total com
detecção no infravermelho, ASTM D4239
Os ensaios foram realizados no
equipamento LECO, modelo S-144 DR
Dual Range Sulfur analyzer pela combustão
da biomassa a 1350 °C e subsequente
análise do gás produzido. No processo de
combustão, o enxofre é convertido em SO2
e detectado por célula de infravermelho
(TAMBANI, 2013).
Determinação dos teores de carbono,
hidrogênio e nitrogênio, DIN EN ISO
16948
As análises foram realizadas no
analisador elementar da marca Thermo,
modelo Flash 2000. Neste método,
aproximadamente 3 mg de amostra é

submetida a um processo de óxido redução
e posterior separação e detecção dos gases
CO2, H2O e NO2.
Determinação do teor de cinzas, ASTM
E1755
O teor de cinzas foi obtido pela
combustão da biomassa em mufla elétrica,
marca Fornitec, a 550 °C até obtenção de
peso constante.
Determinação do teor de materiais voláteis,
ASTM D1762
Para a determinação dos compostos
voláteis, a biomassa foi submetida à
seguinte sequência de aquecimento em
mufla elétrica, marca Forlabo em cadinho
fechado: 2 min. a 300 °C, 3 min. a 500 °C e
6 min. a 950 °C.
Determinação do poder calorífico superior,
DIN EN ISO 18125
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Os ensaios foram realizados na
bomba calorimétrica, marca Parr, modelo
6400 pela combustão de 1 g de amostra
compactada e subsequente quantificação da
energia liberada.
Todos os ensaios foram realizados
no material seco, em triplicata, e a média
das três determinações foi adotada como
medida de comparação entre os diferentes
métodos de preparo.

moagem.
Observa-se
que
mesmo
realizando-se um número elevado de ciclos
(4 ciclos) não foi possível atingir o
rendimento citado nas normas (95 %). Este
fato evidencia que o moinho de facas não é
o método mais adequado para a moagem do
bagaço de cana devido à sua constituição
fibrosa. Estudos já demonstraram que o
moinho criogênico seria o mais adequado
para a preparação do bagaço de cana, porém
esta tecnologia está associada a um alto
custo de operação devido ao elevado
consumo de nitrogênio e maior tempo de
execução e aquisição (TAMBANI, 2018).
A Tabela 1 mostra os resultados
obtidos na caracterização físico-química
para as diferentes formas de preparo.

Resultados e Discussão

Rendimento acumulado da
moagem (%)

A Figura 2 mostra o rendimento da
moagem para a obtenção da fração de
biomassa com granulometria inferior a
0,25 mm em função do nº de ciclos de

82,2

100

90,7

86,0

80
60

43,5

40
20
0
1

2

3

4

nº de ciclos de moagem
Figura 2: Rendimento acumulado da moagem para obtenção da fração com granulometria inferior a 0,25 mm
em função do nº de ciclos de moagem

Pela Tabela 1 é possível observar
que, mesmo realizando a preparação com
apenas um ciclo de moagem, os resultados
obtidos para a caracterização físico-química
do bagaço de cana foram próximos aos
encontrados na alíquota submetida ao
preparo mais rigoroso. Porém, este fato
pode estar relacionado ao reduzido teor de

cinzas presente na amostra estudada que
atenua o impacto da heterogeneidade do
material nas análises físico-químicas. Para
avaliar a homogeneidade do material obtido
na preparação executada com apenas 1 ciclo
de moagem, foram avaliadas as duas
frações obtidas no peneiramento (Tabela 2).
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Tabela 1: Valores médios dos ensaios de bagaço submetido aos diferentes processos de moagem.

Preparação

Ensaios

1 ciclo de moagem

4 ciclos de moagem

Carbono (% massa)

45,3

45,4

Hidrogênio (% massa)

6,00

6,06

Nitrogênio (% massa)

0,4

0,3

Enxofre (% massa)

< 0,1

< 0,1

Cinzas (% massa)

4,11

3,96

Materiais voláteis (% massa)

80,1

80,4

Poder calorífico superior (MJ/kg)

18,45

18,64

Tabela 2: Caracterização físico-química das frações obtidas no peneiramento após o primeiro ciclo de
moagem

Ensaios
Carbono (% massa)
Hidrogênio (% massa)
Nitrogênio (% massa)
Enxofre (% massa)
Cinzas (% massa)
Matérias voláteis (% massa)
Poder calorífico superior (MJ/kg)

Frações obtidas com 1 ciclo de moagem
Granulometria
> 0,25 mm
< 0,25 mm
46,5 ± 0,5
45,3 ± 0,7
6,14 ± 0,10
6,00 ± 0,13
0,2 ± 0,1
0,4 ± 0,1
< 0,1
< 0,1
2,67 ± 0,38
4,11 ± 0,09
82,1 ± 0,2
80,1 ± 0,3
18,56 ± 0,32
18,45 ± 0,09

A fração que não passa pela peneira
de 0,25 mm apresenta uma maior
concentração de fibras, pois estas são de
difícil moagem e correspondem à parte
orgânica do material. A fração que passa
pela peneira concentra os materiais
inorgânicos presentes na biomassa
provenientes de contaminação com areia,
solo, metais e outros minerais durante os
processos de colheita, manipulação e
estocagem da biomassa (VAN LOO E
KOPPEJAN, 2008). Os resultados
apresentados na Tabela 2 confirmam esta

avaliação, pois são observados teores mais
elevados para materiais voláteis e cinzas na
fração retida na peneira (granulometria >
0,25 mm). Para as demais propriedades,
considerando os desvios padrão, não foi
observada uma diferença significativa entre
as diferentes granulometrias. Sendo assim,
para garantir uma homogeneidade do
material a ser analisado é recomendável
executar com rigor a etapa de preparação,
realizando um número maior de ciclos de
moagem visando reduzir a segregação do
bagaço de cana.
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Conclusão
Devido à constituição fibrosa do
bagaço de cana de açúcar foi evidenciado
que são necessários vários ciclos de
moagem no moinho de facas para que seja
possível atingir um rendimento próximo ao
exigido pelas normas de preparação de
biomassa. O rendimento mais elevado
garante uma maior homogeneidade do
material a ser analisado, pois reduz o efeito
da segregação das frações que constituem o
bagaço de cana. Embora a segregação não
tenha interferido de forma acentuada nos
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PARÂMETROS AGRONÔMICOS DE SORGO SACARINO E SORGO
BIOMASSA SUBMETIDOS À APLICAÇÃO DE ETEFOM
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Resumo
Estudos visando à utilização da cultura do sorgo sacarino e sorgo biomassa para a produção de
bioetanol e bioenergia tem se intensificado, em função de se assemelhar à cana-de-açúcar
quanto à fisiologia e características quali-quantitativas. Diferentemente da cana-de-açúcar, ao
final do ciclo o sorgo transloca os carboidratos presente no colmo para o desenvolvimento da
inflorescência e a produção grãos na panícula. Neste sentido, o objetivo da presente pesquisa
foi o de avaliar o efeito da aplicação do regulador vegetal etefom, sobre os parâmetros
biométricas das plantas e o potencial de produtividade de colmos dos genótipos de sorgo
sacarino Malibu J53 e sorgo biomassa Palo Alto. O delineamento experimental utilizado foi o
em blocos ao acaso num esquema de parcelas sub-subdivididas, com 6 repetições. O tratamento
principal correspondeu aos 2 híbridos de sorgo (Malibu (J53) e Palo Alto (N52K1009), o
tratamento secundário ao uso do inibidor de florescimento (com e sem Etefom), e o terciário,
às épocas de amostragens (39, 54, 68, 82, 96, 110, 124, 140 dias após semeadura). Os resultados
indicam que o híbrido Malibu (J53) apresenta a maior produtividade de biomassa. O emprego
do etefom no Malibu (J53) resulta em inibição de florescimento, redução da altura da planta e
não influiu na produtividade. Para o Palo Alto (N52K1009), o etefom atrasa o florescimento,
reduziu a altura da planta e não influiu na produtividade.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa , Biometria, Regulador vegetal, Sorghum bicolor.
Introdução
O setor sucroenergético envolve toda a
cadeia agroindustrial relacionada à produção
de açúcar, bioetanol e bioeletricidade. No
Brasil, a matéria-prima predominantemente
usada para esta finalidade é a cana-de-açúcar
(NASTARI, 2012).
Com um sistema sustentável, este setor
é importante para o meio ambiente devido a
sua participação na redução do uso de
combustíveis fósseis e emissão de gases de
efeito estufa. No cenário nacional e
internacional, a demanda por açúcar, etanol e
bioeletrecidade têm aumentado, gerando a
necessidade de matérias-primas alternativas à
cana-de-açúcar. Para suprir o mercado de

etanol, o setor tem que retomar o movimento
de expansão, aumentando não só a
capacidade industrial, mas principalmente a
área cultivada com a matéria-prima.
Uma alternativa para complementar a
produção de etanol seria a cultura do sorgo
sacarino ou biomassa, que apresentam
elevado potencial de utilização, tanto do
ponto de vista agronômico quanto do
industrial,
além
da
geração
de
bioeletricidade. Estudos visando à utilização
da cultura para a produção de etanol tem se
intensificado, em função de se assemelhar à
cana-de-açúcar quanto à fisiologia e
características tecnológicas (FERREIRA,
2015).

1. Professor Doutor – FCAV-UNESP, Jaboticabal, São Paulo, e-mail: miguel842@terra.com. 2.Doutorando(a) em Microbiologia Agropecuária
– FCAV-UNESP vitor-nh@hotmail.com; cristhyanemille@hotmail.com, Jaboticabal, São Paulo. 3.Mestranda em Microbiologia Agropecuária
– FCAV-UNESP nnovaisribeiro@gmail.com, Jaboticabal, São Paulo. 4.Professora Titular – FCAV-UNESP marcia.mutton@gmail.com,
Jaboticabal, São Paulo.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

109

O sorgo sacarino apresenta porte alto
(até 3,0 metros), colmos suculentos ricos em
açúcar e pode ser cultivado sob diversas
condições climáticas e agronômicas,
apresentando menores exigências de
fertilizantes, água e nitrogênio, quando
comparado à cana-de-açúcar e ao milho, e
ainda produzindo mais etanol por hectare por
unidade de tempo (MASSON, 2013).
O sorgo biomassa apresenta porte
muito alto, com altura mínima de 3,0 metros,
podendo chegar a 6,0 metros. Os colmos são
grossos e apresentam alto teor de fibras,
sendo as panículas pequenas e a produção de
grãos é baixa. O alto teor calorífico do sorgo
biomassa possibilita o emprego desta
matéria-prima para geração de energia. A
vantagem dessa cultura é a rápida produção
de biomassa em um curto intervalo de tempo,
podendo chegar a mais de 30 t/ha de matéria
seca (TORRES, 2013).
Na fase reprodutiva do sorgo
intensifica-se o acúmulo de carboidratos no
colmo, apresentando maior concentração no
estádio de maturação fisiológica dos grãos.
Quando a planta entra no estádio de
florescimento, os fotoassimilados são
deslocados para a formação da inflorescência
e em seguir para o enchimento dos grãos. A
redução dos teores de açúcares no colmo
ocorre no momento em que a inflorescência
drena os açúcares do colmo (CAPUTO et al.,
2005). Assim, diferentemente da cana-deaçúcar, ao final do ciclo o sorgo transloca os
carboidratos presente no colmo para os grãos
da panícula, que são armazenados na forma
de amido, açúcar infermentescível pela
levedura Saccharomyces cerevisiae (SILVA,
2014). Neste sentido, a utilização de
inibidores de florescimento, definidos como
reguladores vegetais, que alteram a
morfologia e a fisiologia da planta,
restringindo e/ou inibindo o florescimento,
podem provocar modificações qualitativas e
quantitativas na produção dos colmos. Estes
reguladores podem atuar diminuindo o
crescimento da planta podendo restringir a

produtividade dos colmos (GALDIANO,
2008).
Dento deste enfoque, o objetivo da
presente pesquisa foi o de avaliar o efeito da
aplicação do regulador vegetal etefom, sobre
os parâmetros biométricos das plantas e o
potencial de produtividade de colmos dos
genótipos de sorgo sacarino Malibu J53 e
sorgo biomassa Palo Alto.
Metodologia
Local do trabalho
O experimento foi instalado na área do
Departamento de Produção Vegetal da
Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias – UNESP, Câmpus de
Jaboticabal na safra 2016/2017. O município
de Jaboticabal está localizado a nordeste do
Estado de São Paulo (21° 17’ a 21° 18’ S e
48° 08’ a 48° 10’ W), com altitude média de
583 metros. O solo da área experimental é um
Latossolo Vermelho-Escuro, eutrófico, “A”
moderado com textura argilosa e relevo
predominantemente suave ondulado a
ondulado. Segundo a classificação climática
de Köppen, a região apresenta clima
subtropical com inverno seco (Cwa), sendo
que a precipitação no período de
desenvolvimento da cultua foi de 641,3 mm.
A cultura foi instalada no sistema de
plantio direto e a semeadura foi realizada no
dia 16 de dezembro de 2017, utilizando-se
uma semeadora/adubadora de 5 linhas. A
profundidade de semeadura foi de 3 a 4 cm,
utilizando-se de 6 a 7 sementes por metro,
com espaçamento de 0,45 metro entre linhas,
resultando num estande final de 120.000 a
130.000 plantas/ha. A adubação do plantio
constituiu-se de 36-126-72 kg.ha-1 de NP2O5-K2O mais micronutrientes. Aos 28 dias
após a semeadura (d.a.s.), foi realizada a
primeira adubação de cobertura aplicando-se
45-0-45 kg. ha-1 de N-P2O5-K2O e, aos 62
d.a.s., foi realizada a segunda adubação de
cobertura utilizando-se 45 kg. ha-1 de N.
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Procedimentos
As avaliações biométricas foram
realizadas a cada 15 dias a partir dos 39 d.a.s.,
sendo que aos 64 d.a.s., foi realizada a
aplicação do inibidor de florescimento nos
dois híbridos. Para o sorgo sacarino Malibu
(J53), a aplicação foi feita com dosagem de
1,25 L.ha-1 de Ethrel 720 (Etefom 720 g.L-1
de i.a.) e para o sorgo biomassa Palo Alto
(N52K1009), a dosagem aplicada foi de 300
L.ha-1, sendo que o estádio fenológico para o
Malibu (J53) foi o de emissão da folha
bandeira e para o Palo Alto no estádio V6.
Realizou-se ao longo de todo o ciclo da
cultura a capina manual, mantendo-se a
cultura livre de plantas infestantes, bem como
tratamentos fitossanitários adequados para
garantir boa sanidade.
O delineamento experimental utilizado
foi o em blocos ao acaso num esquema de
parcelas sub-sub-divididas, com 6 repetições.
O
tratamento
principal
(parcelas)
correspondeu aos 2 híbridos de sorgo (Malibu
(J53) e Palo Alto (N52K1009)); o tratamento
secundário correspondeu ao uso do inibidor
de florescimento (com e sem etefom); e o
tratamento terciário foram as épocas de
amostragens (39, 54, 68, 82, 96, 110, 124 e
140 d.a.s).
Nas amostragens foram avaliadas 5
plantas por parcela quanto a: a) Altura de
Planta (cm); b) Comprimento da Panícula
(cm); c) Biomassa fresca total da parte aérea
(t.ha-1); d) Biomassa seca total da parte aérea
(t.ha-1).
Análise estatística
Os
resultados
obtidos
foram
submetidos à análise de variância (teste F),
teste de comparação de médias (Tukey 5%) e
análise de regressão polinomial utilizando o
AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO,
2015).
Resultados e Discussões

As análises dos resultados observados
para os parâmetros biométricos avaliados, na
forma de regressão polinomial encontram-se
representados nas figuras 1 a 4.
Verificou-se que o híbrido Palo Alto
(N52K1009) apresentou maior porte em
relação ao Malibu (J53) ao longo dos 140 dias
(Figura 1a). Lopes et al. (2010), avaliando o
comportamento de 25 cultivares de sorgo,
relatou que a altura da planta está relacionada
positivamente com a produção de matéria
verde e matéria seca, entretanto possuem
maior porcentagem de acamamento e menor
aptidão para colheita mecanizada. A partir
dos 54 d.a.s. verificou-se diferença
significativa na altura entre os híbridos
(Figuras 1a e 1b), estabilizando aos 69 d.a.s.
para o Malibu (J53) e 96 d.a.s, para Palo Alto
(N52K1009), devido ao sorgo sacarino
possuir ciclo precoce e o biomassa, ciclo
tardio.
O híbrido Malibu (J53) obteve maior
altura quando não houve aplicação do
inibidor com valores entre 3,5 a 3,7 metros
(Figura 1a). Verificou-se para o híbrido Palo
Alto (Figura 1b), assim como para o Malibu
(J53), que os maiores valores de altura foram
determinados em plantas sem o regulador
vegetal, com valores médios entre 4,0 a 4,3
metros.
Avaliando o comprimento da panícula
em três épocas, verificou-se que o inibidor de
florescimento foi eficaz no controle de
emissão de panículas para o sorgo Malibu
(J53) em todo o período (Figura 2a),
entretanto o mesmo não foi verificado para o
Palo Alto (N52K1009), no qual o
comprimento da panícula em plantas com
presença do regulador vegetal foi de
aproximadamente 28 cm (Figura 2b). O efeito
observado sobre o Palo Alto (N52K1009)
(Figura 2b) em que se verificou redução da
ordem de aproximadamente 10 cm no
comprimento da panícula quando se
empregou o inibidor de florescimento, pode
estar relacionado à menor dosagem
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empregado do produto, que apenas restringiu
parcialmente o crescimento da panícula.
Malibu
(J53)
obteve
melhor
desempenho na produção de biomassa seca,
com valor máximo de 20 t.ha-1 comparado ao
Palo Alto (N52K1009), que apresentou valor
máximo de 17,26 t.ha-1 (Figuras 3a a 3b).
Castro (2014), avaliando híbridos biomassa
quanto ao potencial agronômico e energético,
relatou que as médias variaram de 12,88 t.ha1
para o BRS655, a 47,31 t.ha-1 para
CMSXS7024. Produtividade semelhante ao
deste trabalho foram encontrados por Silva et
al. (2011), que avaliando a produção de
matéria seca de 25 híbridos de sorgo no
Agreste Paraibano, observou valores
variando entre 7,6 e 20,9 t.ha-1. Maiores
incrementos de produtividade de biomassa
seca ocorreram durante o período de 69 d.a.s.
até 110 d.a.s. Não houve diferença
significativa entre híbridos quando aplicado o
inibidor floral, diferindo apenas em sua
ausência,
proporcionando
maiores
incrementos para o Malibu (J53).
O Malibu (J53) apresentou média de
biomassa verde de 54,95 t.ha-1 (Figura 4a e
4b), produtividade semelhante encontrada
por Freita (2013) para o sorgo sacarino, com
46,59 t.ha-1 para o BRS610, 43,56 t.ha-1 para
CVWS80147 e 42,78 t.ha-1 para o
CVSW80007. A média de biomassa verde do
híbrido Palo Alto (N52K1009) foi de 48,73
t.ha-1, valor intermediário aos valores
relatados por Castro (2014), que observou
médias que variaram de 39,1 t.ha-1 para
BRS655 e 122,4 t.ha-1 para o híbrido
CMSXS7022.
As Figuras 4a e 4b demonstram que
após a emissão da panícula, as plantas de
sorgo sacarino e biomassa reduziram a
biomassa verde de modo significativo após
96 d.a.s. Posterior a esse período ocorre a
diminuição natural da planta, que foi acelera
deficiência hídrica ocorrida neste período.
Conclusões

- O Malibu (J53) foi o híbrido que apresenta
a maior produtividade de biomassa seca.
- O emprego do etefom (0,9 L.ha-1 de i.a.) no
Malibu (J53) resulta em inibição de
florescimento, redução da altura da planta e
não influi na produtividade.
- O etefom (0,21 L.ha-1 de i.a.) no Palo Alto
(N52K1009) atrasa o florescimento, reduz a
altura da planta e não influi na produtividade.
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a)

b)
Figura 1. Regressão polinomial para altura (cm) dos
híbridos Malibu (J53) (a) e Palo Alto (N52K1009)
(b), em função das épocas de amostragem.
Jaboticabal-SP. Safra 2016/2017.
.

a)
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(N52K1009) (b), em função das épocas de
amostragem. Jaboticabal-SP. Safra 2016/2017.

b)
Figura 2. Regressão polinomial para comprimento da
panícula (cm) dos híbridos Malibu (J53) (a) e Palo
Alto (N52K1009) (b), em função das épocas de
amostragem. Jaboticabal-SP. Safra 2016/2017.

a)

b)

a)

Figura 4. Regressão polinomial para biomassa verde
(t.ha-1) dos híbridos Malibu (J53) (a) e Palo Alto
(N52K1009) (b), em função das épocas de
amostragem. Jaboticabal-SP. Safra 2016/2017.

b)
Figura 3. Regressão polinomial para biomassa verde
(t.ha-1) dos híbridos Malibu (J53) (a) e Palo Alto
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POTENCIAL DE GENÓTIPOS DE SORGO SACARINO PARA PRODUÇÃO
DE ETANOL
Aline Ferreira Silva 1; Vitor Teixeira 2; Franciele Quintino Mendes 3; Miguel Angelo
Mutton4; Márcia Justino Rossini Mutton 5
Resumo
O sorgo sacarino (Sorghum bicolor (L.) Moench) é uma das culturas capazes de complementar a
cana-de-açúcar para a produção de etanol, por possuir acúmulo de açúcares fermentescíveis em seus
colmos e à sua ampla adaptabilidade em diferentes tipos de clima e solo. A viabilidade de seu uso
para a produção de etanol depende de híbridos e práticas que otimizem o seu rendimento
energético. Neste trabalho, avaliamos os efeitos da restrição da emergência das panículas e das
épocas de colheita na produtividade agroinsdustrial de genótipos de sorgo. O delineamento
experimental utilizado foi o em inteiramente casualizado, com parcelas sub-subdividas e quatro
repetições. Os tratamentos primários corresponderam aos genótipos de sorgo sacarino (CV147,
CV198 e BRS508), os secundários, ao manejo dos colmos (com desponte prévio à emergência das
panículas e colmos integrais, sem desponte) e os terciários às épocas de amostragem (102 “estágio
de grão leitoso” e 116 “estágio de grão pastoso” dias após semeadura). O genótipo CV198
apresenta melhores resultados de produtividade de colmos e produção de etanol. A restrição de
desenvolvimento das panículas promove maior rendimento de etanol em litros/tonelada, porém os
colmos integrais resultaram em maior produtividade de colmos e produção teórica de etanol. As
épocas de amostragem resultaram em comportamento similar, exceto para L/ha/mês de etanol em
que a colheita no estágio de grão leitoso apresentou melhor resultado.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Bioenergia; Biocombustíveis; Panículas; Sorghum bicolor (L.)
Moench.

Introdução
Os biocombustíveis estão sendo
desenvolvidos como fontes de energia
renováveis, com uma ampla variedade de
biomassas
avaliadas
como
possíveis
substitutas
aos
combustíveis
fósseis.
Destacam-se como culturas de grande
potencial energético a cana-de-açúcar, o
milho, a beterraba açucareira e o sorgo
sacarino.
Nos últimos 10 anos, a produção de
etanol apresentou crescimento aproximado de

65%, ganhando destaque na economia brasileira.
A safra 2017/2018 de cana-de-açúcar foi de 647
milhões de toneladas, em contrapartida às 431
milhões de toneladas produzidas na safra de
2005/2006 (CONAB, 2018). Tal crescimento é
impulsionado por novas tecnologias de produção
de combustíveis renováveis, com estudos para
implementação em larga escala.
A cana-de-açúcar e o sorgo sacarino
destacam-se por serem culturas tropicais que
apresentam colmos ricos em açúcares
fermentáveis, além do resíduo sólido (bagaço),
ser utilizado para produzir energia (queima em
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caldeiras), combustível (etanol de segunda
geração), ração animal ou como adubo
orgânico (SILVA et al, 2016).
O sorgo sacarino é uma planta C4 com
alta eficiência fotossintética, que possui um
ciclo vegetativo curto (90 a 120 dias), grande
acúmulo de açúcar em seus colmos, elevado
rendimento de biomassa, além de ser tolerante
à
seca
e
possuir
capacidade
de
desenvolvimento em ampla gama de
condições ambientais. No Brasil, destaca-se
devido a possibilidade de o cultivo ser
realizado em áreas de reforma de cana-deaçúcar, aumentando a produção de
combustível por área. Além disso, o
maquinário utilizado para a colheita,
carregamento e transporte de sorgo é o
mesmo usado na indústria de cana-de-açúcar.
(ALMODARES e HADI, 2011)
Ao final do ciclo vegetativo, parte da
sacarose presente nos colmos de sorgo é
translocada para a formação dos grãos da
panícula. Neste processo, a molécula de
sacarose é transformada em amido, que é
infermentescível
pela
levedura
Saccharomyces cerevisiae. Neste sentido, a
inibição das panículas antes do enchimento
dos grãos pode afetar positivamente o
rendimento de açúcares do sorgo, pois os
fotossintatos que seriam utilizados para a
formação dos grãos podem ser armazenados
como açúcares nos colmos da planta
(GUIGOU et al., 2011).
A viabilidade do uso do sorgo para a
produção de etanol, depende de melhorias
práticas e desenvolvimento de novos híbridos
que otimizem o rendimento energético da
cultura. Neste contexto, o objetivo desta
pesquisa foi avaliar o desempenho
agroindustrial de genótipos de sorgo sacarino
colhidos em dois estágios de desenvolvimento
cujos os colmos foram submetidos em
diferentes épocas de amostragem e o efeito da
inibição da formação das panículas na
produtividade e produção de etanol.
Material e Métodos
A. Local do trabalho

O experimento foi instalado em
21°14'33.9"S 48°17'57.6"W na safra 2013. O
espaçamento utilizado para a semeadura foi de 45
cm entre linhas. Cada parcela no campo foi
constituída por 12 linhas de 11 metros cada, com
59,4 m² de área total, sendo considerada para
área útil, as 8 linhas centrais, com 9 metros de
comprimento, totalizando 32,4 m².
O plantio foi feito manualmente, com 15
sementes por metro, cobertas com camada de
solo de 2 a 3 cm. Aos 15 d.a.s., realizou-se o
desbaste, para se obter estande final de 120.000
plantas ha -1. A adubação de plantio foi de 36126-72 kg ha-1 de N-P2O5-K2O, empregando-se a
fórmula 8-28-16.
Durante o período experimental foi feito o
tratamento fitossanitário, para garantir a
manutenção da sanidade da cultura. Para controle
da lagarta do cartucho aos 22 d.a.s. aplicou-se
250 mL ha -1 de Tiametoxam+ Lambda
cialotrina. Não foram necessárias aplicações de
fungicidas e herbicidas na cultura durante o
período experimental.
Aos 70 d.a.s, estágio de desenvolvimento
das panículas, quando a folha bandeira estava
visível, foram realizadas as remoções manuais
das panículas em formações com uso de tesouras
de poda, do último entrenó do sorgo nas parcelas
apropriadas, atrasando assim o desenvolvimento
das panículas. Nas parcelas controles as
panículas foram mantidas intactas.
B. Procedimento
O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado, em parcelas subsubdivididas, com quatro repetições. Os
tratamentos principais foram três cultivares de
sorgo sacarino (CV147, CV198 e BRS508), os
secundários os sistemas de manejo dos colmos:
com desponte prévio à emergência das panículas
e sem desponte (colmos integrais). Os
tratamentos terciários corresponderam às duas
épocas de amostragem (102 “estágio grão
leitoso” e 116 “estágio grão pastoso” dias após a
semeadura).
A cultivar CV147 apresenta como
principais características uma maior sanidade e
tolerância, e sua colheita é tardia. Em ambientes
favoráveis, a melhor época de colheita ocorre dos
110 aos 115 d.a.s. Em ambientes desfavoráveis,

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

116

este período de colheita muda para 105 até
110 d.a.s.
A cultivar CV198 apresenta como
características um alto potencial produtivo,
riqueza e precocidade. Indicado para
ambientes de maior fertilidade. Em ambientes
favoráveis, a melhor época de colheita ocorre
dos 90 aos 100 d.a.s.
A
cultivar
BRS508
apresenta
estabilidade de produção e altos teores de
açúcares fermentescíveis no caldo (média de
22º Brix), com ótimo padrão de fermentação,
associados ao baixo custo de produção e alto
potencial de produção de colmos (média de
50 t ha-1). Possui características importantes
como a resistência ao acamamento e a alta
sanidade foliar. O ponto de colheita ideal
varia dos 100 ao 120 d.a.s.

d.a.s. apresentou maior produtividade (Tabela 1).
A quantidade teórica de etanol produzido
por tonelada de sorgo apresentou valores 20%
superiores para o BRS508 (53 L/t) resultado
significativo maior em relação aos genótipos
CV147 e CV198 (ambos 44 L/t) (tabela 1).
Os colmos despontados apresentaram
resultados significativamente maiores em relação
aos integrais, cerca de 9,5% superior aos colmos
integrais. Embora tenha se observado diferença
entre a produtividade de colmos e a de
etanol/tonelada, todos os genótipos resultaram
em produções de etanol por hectare similares,
decorrente da quantidade de açúcares presente
nos mesmos. Neste sentido, verificou-se que o
manejo de colmos integrais resultou em produção
de 600 litros de etanol a mais por hectare. Devese destacar que as épocas de amostragem não
foram significativas sobre este parâmetro.

C. Amostragens
Nas épocas de amostragem foram
realizados 2 sistemas de colheita: 15 plantas
integrais (colmos com panículas e folhas) e
15 colmos despontados (sem panícula e
folhas). O caldo foi extraído segundo método
da prensa hidráulica Tanimoto (1964), sendo
determinadas as características químicotecnológicas necessárias para a realização dos
cálculos.
Os
rendimentos
práticos
e
produtividade de etanol (L/ha), (L/t) e
(L/ha/mês) foram calculados segundo
Fernandes (2011).

Lozano et al. (2018) observaram que os
híbridos Malibu J53 colhido aos 110 d.a.s. com
aplicação de inibidor de florescimento resultou
em maiores quantidades de etanol produzidas em
relação ao controle após o uso de inibidor de
florescimento. No entanto, o inibidor de floração
não resultou em efeitos positivos para o híbrido
BRS511, que apresentou uma média de 20%
menos de etanol produzido por hectare.
Em relação a quantidade de etanol teórico
(L/ha) apenas o manejo de colmos resultaram em
valores significativos, sendo que os colmos
integrais resultaram em maiores valores. Masson
(2015) utilizando sorgo sacarino obteve produção
média de etanol de 40,99 L/t e 1865,62 L/ha.
Freita
(2015)
utilizando
os
genótipos
CVWS80007 e BRS610, com colmos de sorgo
sem a presença de folhas e panículas observou
produção média de 1059 L/ha de etanol teórico,
quando processado com folhas e panículas.
Estes resultados são semelhantes aos os
obtidos por Gonçalves et al. (2016), obtiveram a
produção de 3.290 L/ha de etanol com o híbrido
BRS511. Davila-Gomez, et al. (2011)
observaram valores de 720 L/ha com a cultivar
Thor e 1051,53 L/ha com a cultivar Della.
Ratnavathi et al. (2010), obtiveram valores de
1.570 L/ha com a variedade Wray até 4.500 L/ha
com a variedade SSV 84.

D. Análises Estatísticas
Os resultados foram submetidos à
análise de variância pelo teste F, e as médias
comparadas pelo teste de Tukey (5%).
Resultados e Discussões
Para a produtividade de colmos,
observou-se que no genótipo BRS508
resultou em valores significativamente
menores em relação aos genótipos CV147 e
CV198. No manejo dos colmos, não houve
diferença significativa, verificou-se valores
médios de 83,2t/ha para os colmos integrais e
despontados.
Embora
não
difiram
estatísticamente entre si, a colheita aos 116
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A produção de etanol no ciclo cultural
(Figura
1)
não
houve
diferenças
significativas, com uma média para os
genótipos de 968L/ha/mês. Para o manejo dos
colmos, os colmos integrais resultaram em
acréscimo de 20% no rendimento em relação
aos despontados. Aos 102 d.a.s. os valores
médios obtidos para a produção de etanol
L/ha/mês foram superiores em 25% que os
116 d.a.s. Nos estudos de Masson (2015)
foram observados valores médios de 466,4
L/ha/mês, resultados estes inferiores aos
encontrados em nosso estudo.
Conclusões
O genótipo CV198 resulta em valores
de produtividade de colmo e de etanol
superiores aos outros genótipos estudados.
A restrição do desenvolvimento das
panículas promove maior rendimento de
etanol litros/toneladas, porém os colmos
integrais resultam em maior produtividade
(t/ha) e produção teórica de etanol
(litros/hectare e litros/hectare/mês).
As épocas de amostragem resultaram
em comportamento similar, exceto produção
de etanol L/ha/mês, em que a colheita no
estágio grão leitoso apresenta maior
rendimento.
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Figura 1. Desdobramento da interação entre os genótipos e
o manejo dos colmos obtidos para etanol teórico (L/ha/mês).
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Tabela 1. Valores médios obtidos para bioetanol teórico (L/t), (L/ha), (L/ha/mês) e
produtividade (t/ha) de três cultivares de sorgo sacarino (CV147, CV198 e BRS508), em dois
sistemas de manejo (Integral e Despontado) e em duas épocas de amostragem (102 e 116
d.a.s.). Jaboticabal/SP – Safra 2013.
Rendimento Etanol Teórico
L/t

L/ha

L/ha/Mês

Produtividade de
colmos (t/ha)

44,3B
44,5B
53,2A
6,5*
8,7
16,9

3574A
3734A
3515A
0,32ns
863
22,0

963A
1003A
940A
0,375ns
226
21,56

93,3A
95,2A
74,3B
32,7**
8,76
6,52

45,2B
49,5A
16,2**
2,39
7,74

3941A
3274B
50,5**
212
9,0

1058A
879B
50,37**
57
9,01

92A
83,2A
1,63ns
15,52
19,17

47,2A
47,4A

3767A
3448A

1076A
862B

86,56A
89,8A

Teste F
DMS
C.V

0,015ns
3,35
11,7

1,59ns
530
24,26

9,83**
143
24,42

7,40ns
11,42

Teste F AxB
Teste F Inter AxC
Teste F Inter BxC
Teste F AxBxC

3,6ns
2,7ns
0,11ns
0,63ns

4,8
0,8ns
0,006ns
0,07ns

4,77*
0,814ns
0,06ns
0,075ns

0,06ns
0,9ns
0,12ns
0,04ns

Tratamentos
Cultivares (A)
CV147
CV198
BRS508
Teste F
DMS
C.V
Manejo (B)
Integral
Despontado
Teste F
DMS
C.V
Épocas - d.a.s (C)
102
116

Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <
.01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05); ns=não significativo (p >= .05); DMS=desvio mínimo
significativo; CV=coeficiente de variação
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ANÁLISES TECNOLÓGICAS EM DIFERENTES ÉPOCAS DE
COLHEITA DE SORGO SACARINO E POTENCIAL PARA
PRODUÇÃO DE ETANOL
Cristhyane Millena de Freita1; Lidyane Aline de Freita1; Aline Ferreira Silva1; Calisto
Nonato Silva Júnior1; Márcia Justino Rossini Mutton1.
Resumo
No cenário atual, as questões ambientais relacionadas a mudanças climáticas e suas
consequências ambientais tem intensificado a procura por fontes energéticas alternativas e que
contribuam para a redução de partículas poluentes e minimizem os efeitos das mudanças
climáticas. O sorgo sacarino destaca-se entre as matérias-primas disponíveis para produção de
bioetanol devido a sua semelhança com a cana-de-açúcar. Entretanto, a viabilidade de seu uso
depende de práticas que otimizem o seu rendimento tecnológico. Nesse contexto, o objetivo do
trabalho foi avaliar as características químico/tecnológicas do híbrido de sorgo sacarino CV147
colhido em diferentes épocas para a produção de etanol. O delineamento experimental foi em
blocos casualizados, com quatro repetições, os tratamentos principais corresponderam, a três
épocas de colheita (93, 107 e 120 dias após a semeadura). As análises químico-tecnológicas
realizadas para o caldo extraído foram: Brix, pH, AR e ART. Conclui-se que a cultivar CV147
tem sua melhor época de colheita aos 120 d.a.s, por apresentar uma maior produtividade de
etanol (l.ha-1).
PALAVRAS-CHAVE: bioetanol; biocombustíveis; Shorgum bicolor (L). Moench, Açúcares
Redutores Totais; Fontes energéticas..
Introdução
A produção de etanol mundial é
crescente, devido ao
dinamismo de
substituição
do
combustível
fóssil,
especialmente pelo momento em que os
países se encontram de redução considerável
dos gases de efeito estufa (IEA, 2017).
No caso do Brasil, há o compromisso
firmado na COP21, onde o governo se
comprometeu oficialmente, em reduzir os
gases de efeito estufa do país em 37% até

2025, e em 43% até 2030, tendo como
base o ano de 2005, para tanto apenas a

cana-de-açúcar, não será suficiente para
suprir esta demanda, que alcançará 10 bilhões
de litros a mais do que a produção atual, que
está em torno de 27,76 bilhões de litros. Neste
contexto novas biomassas necessitam ser

estudadas e implantadas como complemento
a cana-de-açúcar, para que essa expansão
ocorra
rapidamente
(CONAB,2018;
UNCTAD, 2015).
Dentre as diversas matérias-primas
renováveis e sustentáveis disponíveis
atualmente, para auxiliar o complexo
produtivo do etanol, destaca-se o sorgo
sacarino, que possui colmo suculento e caldo
semelhante ao da cana-de-açúcar, apresenta
açúcares fermentescíveis e utiliza a mesma
tecnologia e as instalações já existentes nas
usinas sucroalcooleiras. (MACEDO, 2013).
Esta cultura também pode oferecer
algumas vantagens por apresentar ciclo curto,
de aproximadamente quatro meses, a
instalação da cultura por meio de sementes
facilita a operacionalidade e mecanização,
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os colmos suculentos com açúcares
diretamente fermentáveis, tem alto potencial
de produção de massa verde e a possível
utilização do bagaço como fonte de energia
para industrialização, na geração de
eletricidade ou etanol de segunda geração
(SANTOS et al, 2015; PARRELLA, 2010).
No Brasil, em regiões onde a cana-deaçúcar é cultivada, o sorgo sacarino poderá
ocupar as janelas da entressafra da cana-deaçúcar e nas demais regiões, não
consideradas pelo zoneamento agrícola de
riscos climáticos e/ou que não apresentam
condições edafoclimáticas para o cultivo da
cana-de-açúcar, o sorgo sacarino poderá
assumir papel de liderança como matéria
prima para produção de etanol. Nesse
contexto, o objetivo do trabalho foi avaliar as
características químico/tecnológicas e o
efeito do momento de colheita nas
propriedades energéticas do híbridos CV147
de sorgo sacarino com potencial para a
produção de etanol.
Metodologia
A. Local do trabalho
O experimento foi instalado na área
do Departamento de Produção Vegetal
UNESP de Jaboticabal-SP e conduzido nos
Laboratórios de Tecnologia do Açúcar e do
Álcool na Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias de Jaboticabal FCAV/UNESP –
Câmpus Jaboticabal, na safra 2012/2013,
sendo o plantio realizado em 03 de janeiro de
2013.
B. Procedimento
O cultivo foi realizado em uma área
total de 1000m², com espaçamento
combinado de 90x70cm, adequado para
colheita mecanizada. Foram empregadas de
10 a 15 sementes por metro.
O delineamento experimental foi em
blocos casualisados com 4 repetições. Foi
realizado preparo do solo (aração, sulcação e

adubação) e posteriormente o plantio. Cada
parcela foi constituída por 10 linhas de 20m.
Sendo que aos 15 dias após a semeadura
(d.a.s), realizou-se o desbaste, deixando-se 10
plantas por metro, para se obter um estande
final de 100.000 plantas/ha.
Aproximadamente 5 d.a.s. foi feita
aplicação de Regente na área devido a
presença de formigas ao longo da plantação;
realizou-se uma adubação 21 d.a.s. com
222kg/ha da fórmula 10-10-10.
Para o controle da lagarta do cartucho
aos 22 d.a.s. foi feita aplicação de 250ml/ha
de : Engeco PlenoTM.
O tratamento principal correspondeu
as 3 épocas de colheita (93, 107 e 120 dias
após a semeadura - d.a.s). Foram colhidos 5
colmos limpos (sem folhas e sem panículas)
por época. Para obtenção do caldo, utilizouse uma moenda laboratorial, a seguir,
realizava-se as análises químico-tecnológicas
de Brix (Refratômetro digital),
pH
(determinação direta em pHmetro digital),
Açúcar Redutor (AR) e Açúcar Redutor Total
(ART) (LANE & EYNON, 1934), Acidez
Total (COPERSUCAR, 2001), Acidez
Volátil, Amido (CHAVAN et al., 1991) e
Compostos Fenólicos Totais (FOLIN &
CIOCALTEAU, 1927.
C. Análise Estatística
Os
resultados
obtidos
foram
submetidos à análise de variância (teste F),
teste de comparação de médias (Tukey 5%)
utilizando o Sistema para Análises
Estatísticas de Ensaios Agronômicos AgroEstat (BARBOSA & MALDONADO,
2015).
Resultados e Discussões
As análises dos resultados observados
para os parâmetros brix, pH e AR estão
apresentados na Tabela 1. O brix não
apresentou diferença nas duas primeiras
épocas, havendo incremento aos 120 d.a.s.,
da ordem de 15%
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Tabela 1. Valores médios obtidos
para Brix, pH, Açúcares Redutores (AR) do
caldo extraído em três épocas de amostragem.
Jaboticabal/SP. Safra 2012/2013.
Épocas
93 d.a.s
107 d.a.s
120 d.a.s
Teste F
DMS
CV

Brix (%)
14,67b
14,69b
16,87a
8,2*
1,92
5,75

pH
5,06a
4,98a
4,67b
15,04**
0,23
2,17

AR(%)
2,30a
2,21a
2,29a
3,95 ns
0,81
8,49

Pacheco (2012), cita que o sorgo
sacarino deve apresentar valores em torno de
15-19°Brix para estar apto a colheita, valor
este observado aos 120 d.a.s.
Os valores médios obtidos para pH
(Tabela 1) diminuíram com o tempo e
apresentaram a menor média ao 120 d.a.s,
Tais resultados ficaram próximos aos
apresentados por Masson et al. (2012), que
relataram valores médios de 4,9 para nos
genótipos CVWS80147 e BRS610, colhidos
entre 90 e 120 d.a.s.
A fermentação do caldo de sorgo
sacarino para a produção de etanol é
favorecido em condições de pH em torno de
4,5 a 5 (ROHOWSKY et al. 2012; FREITA,
2014).
Para os açúcares redutores não houve
diferença
significativa,
porém
cabe
mencionar que as diferentes épocas de
colheitas apresentavam valores dentro dos
limites estipulados como ideais para a
colheita do sorgo, que é entre 1% e 3%.
(PACHECO, 2012).
Fato semelhante foi observado para a
acidez total e os açúcares redutores totais
(ART) que também não apresentaram
diferença significativa entre as épocas
avaliadas (Tabela 2).

Tabela 2. Valores médios obtidos
para Acidez Total, Açúcares Redutores

Totais (ART) e Compostos Fenólicos (C.F)
do caldo extraído em três épocas de
amostragem.
Jaboticabal/SP.
Safra
2012/2013.
Épocas

Acidez
g/L H2So4

93 d.a.s
107 d.a.s
120 d.a.s
Teste F
DMS
CV

1,37a
1,29a
1,27a
2,18 ns
0,51
19,36

ART
(%)
13,54a
13,88a
13,72a
2,09 ns
1,91
6,85

C.F.
(ppm)
135,77c
202,21b
268,72a
19,06**
66,61
15,05

Estudos demonstram que os teores
para que esta matéria-prima seja considerada
tecnologicamente viável e apta para ser
colhida o ART e a Acidez, devem apresentar
o mínimo de 12,5% e inferiores a 0,8 g/L
H2SO4 respectivamente sendo que no
presente ensaio, observou-se valores de ART
superiores aos mencionados.
Os
compostos
fenólicos
são
biomoléculas que atuam negativamente no
processo de fabricação de etanol, uma vez
que são inibidores do metabolismo da
levedura em fermentação, resultando em
significativas
perdas
no
rendimento
alcoólico, além de alterações na composição
do destilado (RAVANELI, 2011).
No presente estudo notou-se que aos
120 d.a.s obteve-se os maiores teores desta
biomolécula, no entanto este ainda se
manteve dentro dos teores toleráveis de 100 650 ppm (PACHECO, 2012; MANEA et al.,
2010).
Após as análise tecnológicas serem
quantificadas, calculou-se o rendimento
prático de etanol (Figura 1), para o qual
percebeu-se que aos 120 d.a.s obteve-se o
valor médio, que foi apenas 1,6% maior que
aos 107 d.a.s e 16% maior que aos 93 d.a.s.
Este resultado revela que de 107 a 120 d.a.s.
temos as maiores produtividade de etanol a
partir desta variedade de sorgo sacarino.
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Figura 1 – Representação Gráfica do
Rendimento de Etanol prático do Hibrido
CV147. Jaboticabal/SP. Safra 2012/2013.
Rendimento de Etanol - Prático
9500

9175,8

9324,12

9000

[4]COPERSUCAR. Manual de controle
químico da fabricação de açúcar.
Piracicaba, 2001. 1 CD-Rom.

l.ha-1

8500
8014,6

8000
7500
7000
93 d.a.s

queda de 3,6% e fecha safra 2017/18 em
633,26 milhões de t. Disponível em:
https://www.conab.gov.br/ultimasnoticias/2327-cana-de-acucar-temqueda-de-3-6-e-fecha-safra-2017-18em-633-26-milhoes-de-t. Acesso em 04
de julho de 2017.

107 d.a.s

120 d.a.s

Rendimento prático = Etanol produzido na
prática industrial da fermentação livre de
todos os interferentes.
Conclusões
O hibrido de sorgo CV147 apresentou
maior brix, pH e produtividade de etanol
(l/ha-1)e menor teor de composto fenólico aos
120 d.a.s.
A melhor época de colheita para este
híbrido é dos 107 d.a.s aos 120 d.a.s.
A colheita aos 93 d.a.s não traz
benefícos para produção de etanol.
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ANSBBR REACTOR START-UP WITH CASSAVA WASTEWATER
Kauanna Uyara Devens1; Tamiris Uana Tonello1; Ana Paula Trevisan¹; Giovane
Biasotto¹; Jose Roberto Fernandes Santos¹; Simone Damasceno Gomes2
Abstract
Anaerobic digestion of agroindustrial residues minimizes the environmental and
economic impact generated in these activities, presenting the potential of biogas
production and the treatment of the effluent itself. This study aimed to evaluate the startup and efficiency of cassava wastewater treatment in an anaerobic sequential batch
biofilm reactor (AnSBBR). The reactor operated at a temperature of 30±1oC with liquid
phase recirculation and support medium composed by polyurethane foam. The
performance of the reactor evaluated through indicators such as reactor stability and
chemical oxygen demand (COD) removal capacity. The results showed that the first
condition, with has a hydraulic retention time (HRT) of 24 hours and organic loading rate
(OLR) of 3.223 kg COD m-³ d-¹ presents the higher percentages of COD removal,
reaching the rate of 98.19%. However, the other conditions showed COD removing rates
of 97.27±0.13 %, indicating the reactor stability and wastewater treatment potential under
lowers HRT and higher OLR.
Keywords: COD Removal; Biomass; Effluent; Anaerobic Digestion.
Introduction
Brazil are in the fourth position on the wordwide ranking of cassava production,
exporting 23.25 million tonnes in 2015. On the Paraná state this industrial segment has
been increasing in the last years, turning this state the second biggest producer of this raw
material in the national scenario, reaching on 2015 4.31 million tonnes of cassava
production (EMBRAPA, 2016).
Cassava productive processes results in a higher amount of wastewater. There
are an average of 5 to 7 m³ of wastewater production per tonne of cassava root processed
(ANDREANI, 2017).
This effluent is very harmful to the aquatic ecosystem, causing several impacts
to water sources due to the presence of cyanide. Cassava wastewater (CW) Also has a
higher content of organic matter, represented by chemical oxygen demand (COD), total
volatile solids (TVS) and volatile suspended solids (VSS) (AMORIM et al., 2018; JIANG
et al., 2018). These characteristics shows that CW has a polluter potential, indicating the
need of treatment before disposal.
Anaerobic digestion is an alternative to CW treatment, due to potential of biogas
(methane) production and wastewater treatment itself (LIMA et al., 2015; VOLPINI et
al., 2018). The study of methane production by fermentative processes are increasing,
applying different reactor configurations.
Anaerobic sequential batch biofilm reactor (AnSBBR) has proven workable and
beneficial to biogas production and effluent treatment, with a simple and efficient
1
2

Post-graduation student at Western Paraná State University – PR, BR. Email: kauanna.devens@hotmail.com
Professor at Western Paraná State University – PR, BR.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

125

configuration, reducing the construction and operation costs (INOUE et al, 2014;
LULLIO et al., 2014).
Therefore, this study aims to evaluate the treatment efficiency in an anaerobic
sequential batch biofilm reactor for cassava wastewater and the reactor stability in the
start-up process as well, with CW previously processed in an acidogenic reactor.
Methods
The experiment happens in the biological reactors laboratory, at UNIOESTE Cascavel. The AnSBBR, which has a useful volume of 1.6 L and an immobilized biomass
occupying 1.6 L, having a total volume of 3.2 L, operate under mesophilic conditions
(Figure 1). The reservoir has the same reactor dimensions, used to recirculation of the
substrate. The start-up occurred without biogas measurement.

Figure 1. AnsBBR schematic representation
1 – AnSBBR with imobilized biomass; 2 –Lateral reservoir; 3 – Hoses conecting the reactor and reservoir
headspaces; 3.1 – Biogas collection point 4 – Hydric seal; 5 – Gas meter; 6 – Recirculation pump; 7 –
Loading pump; 8 – Unloading pump; 9 – Substrate reservoir; 10 – Effluent discharge; 11 – Control unity;
(–––) Hoses; (- - -) Eletric current.
Source: Mari (2018).

The operation of the reactor was divided into three phases based on the
application of increasing applied organic loading rate (AOLR), decreasing hydraulic
retention time variation (HRT), and operation period.
Table 1. Review of the reactor conditions
Conditions
I
II
III

HRT
(h)
24
12
8

AOLR
(kg COD m-³ d-¹)
3.223
6.47
9.70

Period
(days)
10
9
17

Cassava samples were collected on an industry located in Maripá, PR, BR. The
effluent was acidified and adjusted to the reactor conditions. The main physicochemical
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characteristics of the acidified CW, were as follows: total chemical oxygen demand
(TCOD) – 3.223 g L-1, total volatile solids (TVS) 4517.52 mg L-1, volatile suspended
solids (VSS) – 247.3 mg L-1, and pH 4.8 ± 0.3. Alkalinity was provided to the effluent by
adding sodium bicarbonate (NaHCO3), leading to an average pH of approximately 7.0.
The process efficiency was confirmed through the affluent and the effluent
(digestate) characterization, by the parameters: TCOD removal, total volatile solids
(TVS), volatile suspended solids (VSS) and intermediary and partial acidity. The values
of TVS and VSS corresponds to the concentration of organic matter and solids in the
filtered samples, and the TCOD show results from both filtered and non-filtered samples.
Results and discussion
The AnSBBR was operated during 36 days and submitted to three experimental
conditions with different AOLR’s and HRT’s. In this period were observed the
wastewater treatment potential and the reactor behavior in the start-up. The results related
to the reactor performance in the CW treatment are in Table 2. The acidified effluent used
as substrate presented average pH of 4.8 ± 0.3, then was adjusted to pH 7.0 with NaHCO3.
In the Table 2 can be observed the variance of the pH in the rates of 8.17 to 7.69.
This show that higher AOLR combined with low HRT decrease the pH values.
Nevertheless, there are not conditions with pH inferior to 6.7, which is the limit related
to the methanogenic archeas inhibition, causing acidification in the system and for
consequence reducing the wastewater treatment (DEUBLIN e STEINHAUSER, 2008).
Table 2. Reactor performance under the submited conditions
Cond
I
II
III

AOLR
(kg COD m-³ d-¹)
3.22
6.47
9.70

HRT
(h)
24
12
8

εST
(%)
98.19
97.14
97.21

εSF
(%)
98.07
97.4
97.25

TVS

VSS

IA/PA

pH

2612.22
2303.75
2035.35

243.8
180
215

0.288
0.335
0.394

8.17
8.03
7.69

AOLR – applied organic loading rate; HRT – hydraulic retention time variation; εST – COD removal on non-filtered
samples; εSF – COD removal on filtered samples, TVS - total volatile solids; VSS - volatile suspended solids.

There is a decrease of COD removal when the applied organic loading rate
increases (Figure 2). In the first condition the reactor was capable to remove 98.19% of
the organic matters, reaching the final concentration of 0.041605 mg. L-1. The efficiency
of condition II was 97.14%, with final concentration of 0.07328 mg. L-1 The III condition
presents similar results on the non-filtered and filtered samples, with a variance of
97.23±0.2%. Most of the COD removal efficiency was on the filtered samples, and this
could be based in the fact that soluble COD is easier consumed by microorganisms
(CHERNICHARO, 2016).
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Removed COD (%)

COD REMOVAL (%)
98,4
98,2
98
97,8
97,6
97,4
97,2
97
96,8
96,6
3,22

6,47

9,7

OLR (kg COD m-³ d-¹)
FILTERED

NON-FILTERED

Figure 2. COD removal (%) with the AOLR increase in the AnSBBR reactor

The IA/PA relation was influenced by the HRT reduction and AOLR increase.
In the Figure 3 is possible to verify that this combination result in the IA/PA enhancement,
and can be related to the reduction of reaction time needed to organic acids consumption
and alkalinity production by the system.
Ripley et al. (1986) suggest that a stable anaerobic digestion system need to
operate with IA/PA relation lower than 0.3. On the other hand, Fleck et al. (2017) related
stability in a sequential batch reactor feeded with CW in IA/PA 0.4. Therefore, can be
consider the IA/PA 0.4 as limit predictor for reactor stableness, so the reactor presented
values between the rates of system stability, with exception of the first condition, with
IA/PA 0.288±0,1.

IA/PA
0,5

0,43

0,433

IA/PA relation

0,45
0,4

0,333

0,35

0,394

0,3
0,335

0,25

0,288

0,2
3,22

6,47
OLR (kg COD

Affluent

9,7
m-³

d-¹)

Effluent

Figure 3. Intermediate and partial acidity relation
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In general, the reactor presented stability in all operational conditions evaluated,
independent of de AOLR, HRT and period tested.
Conclusions
The first condition, with has a hydraulic retention time variation (HRT) of 24
hours and organic loading rate (OLR) of 3.223 kg COD m-³ d-¹ were the one that remove
higher percentages of COD, reaching the rate of 98.19%. However, the other conditions
presents COD removing rates of 97.27 ± 0.13%, indicating the reactor stability and
wastewater treatment potential.
The IA/PA results showed that all the experimental conditions were stable, and
indicates a possibility of work on lowers HRT and higher AOLR, improving the process
and simulating the industrial real scale.
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Resumo
A cana-de-açúcar é uma das biomassas mais estudadas para fins energéticos, seus resíduos, palha e
bagaço são utilizados como forma de aproveitamento na pirólise, onde um dos produtos gerados é o
bio-óleo, que possui grande potencial industrial e como biocombustível. Neste trabalho, estudou-se o
aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar para a produção de bio-óleo, realizando fracionamento
para melhor caracterização dos compostos e o isolamento da fração fenólica visando a aplicação
industrial. Utilizou-se duas espécies de bagaço da cana-de-açúcar das espécies Saccharum sp. e
Erianthus arundinaceus (com melhoramento genético). A pirólise foi realizada na temperatura de
500ºC e variando as taxas de aquecimento (25, 45, e 65ºC min-1). Os bio-óleos nas melhores condições
foram fracionados usando cromatografia líquida preparativa e suas frações foram analisados por
GC/qMS. O fracionamento permitiu aumentar o número de compostos identificados em cerca de 50%
em relação ao bio-óleo sem fracionar, além de permitir o isolamento de compostos apolares
(majoritariamente hidrocarbonetos) e dos compostos polares (majoritariamente fenóis e aldeídos).
Além disso, verificou-se que o bagaço da espécie Erianthus arundinaceus apresentou maior teor em
bio-óleo quando comparada à Saccharum sp, demonstrando que o processo de melhoramento
genético foi eficiente. Entre os compostos identificados destacaram-se: metóxi fenóis (guaiacol,
siringol e eugenol), os derivados do furfural e hidrocarbonetos olefínicos e aromáticos, indicando
potencial uso do bio-óleo não apenas para fins energéticos, mas como insumo industrial.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa, pirólise, fracionamento, cromatografia gasosa, compostos
fenólicos.
Introdução
A biomassa apresenta grande potencial
em inovação para conversão energética como
também na geração de insumos para a indústria
química. Uma das biomassas mais utilizadas
no Brasil é a cana-de-açúcar, especialmente
por ser o maior produtor do mundo. A
produção estimada no Brasil para a safra
2017/18 é de 636 milhões de toneladas, que
corresponde a uma área colhida estimada em
8,7 milhões de hectares [2].
O
uso
de
transformações
termoquímicas é um grande aliado na geração
de produtos químicos e energia, a partir da
biomassa. Dentro dos processos de conversão
termoquímica, o processo mais usado na
transformação da biomassa é a pirólise que
pode ser definida como degradação térmica do

material orgânico na ausência parcial ou total de
um agente oxidante. Sua temperatura varia de
400ºC a 800ºC e gera produtos gasosos como os
aerossóis e vapores, que logo após o resfriamento
e a condensação formam uma fase líquida
denominada bio-óleo, além da formação do
resíduo sólido denominado de biochar [13].
O bio-óleo é considerado uma mistura
química complexa de vários compostos orgânicos,
como os ácidos, álcoois, cetonas, aldeídos, fenóis,
ésteres, açúcares, furanos e hidrocarbonetos. O
seu uso enfrenta alguns desafios pelo fato de não
poderem ser utilizados diretamente como
combustíveis, devido ao seu elevado teor de
oxigenados, alta viscosidade, instabilidade
relativa e natureza corrosiva. No entanto, a
determinação da composição química desse
material é de suma importância para seu
aproveitamento em diversos segmentos da

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

131

indústria podendo prever viabilidade para
utilização desses compostos [7].
Na análise de misturas complexas,
como é o caso do bio-óleo, vários métodos de
fracionamento para o isolamento de frações ou
de compostos de interesse podem ser
utilizados, a exemplo da Cromatografia
Líquida Preparativa (PLC - do Inglês
Preparative Liquid Chromatography) [3,4].
Na qual a separação ocorre por diferença de
polaridade, entre os solventes eluentes,
favorecendo a separação dos compostos
presentes nas amostras de bio-óleo com base
na solubilidade e polaridade desses solventes.
A técnica faz uso de uma fase estacionária
sólida (sorvente) e uma sequência de eluentes
com diferentes graus de polaridade [4].
Uma boa técnica de fracionamento
deve separar os grupos químicos semelhantes,
independente
do
bio-óleo
analisado,
proporcionando uma comparação satisfatória
entre as amostras de diferentes origens e
pirólises e posterior caracterização química de
compostos orgânicos [3].
A técnica de cromatografia gasosa é
muito usada na análise química e na
caracterização de compostos orgânicos
voláteis presentes em amostras de bio-óleo. A
maior desvantagem dessa técnica está
relacionada com a co-eluição de compostos, o
que dificulta sua identificação, resultando em
acréscimo das etapas de fracionamento para
possibilitar a identificação correta dos
compostos [12].
A cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas (GC/MS) promove o
melhor entendimento da cinética do processo
de pirólise da lignocelulose indicando a
modificação de seus caminhos químicos, a fim
de chegar aos principais produtos de interesse
[6].
Entre os compostos oxigenados de
maior importância tecnológica nos bio-óleos,
podem ser citados primeiramente os fenóis, os
quais são usados na produção de resinas,
polímeros, fármacos e aditivos alimentares,
como também as cetonas, em especial as
ciclopentanonas e ciclohexanonas que são
derivadas diretamente dos açúcares da
celulose,
e
as
cetonas
aromáticas

(cetofenonas), provavelmente derivadas da
lignina. As cetonas encontram aplicações
farmacológicas e industriais também relevantes
[8,13].
Diante do exposto, o presente trabalho teve
como objetivo analisar o perfil cromatográfico dos
compostos orgânicos químicos encontrados nos
bio-óleo de diferentes bagaços de cana-de-açúcar
(Saccharum sp., variedade cultivada com código
de campo 27 e Erianthus arundinaceus, variedade
modificada com código de campo 120).
Metodologia
A. Local de trabalho
O trabalho foi realizado no Laboratório de
Síntese
de
Materiais
e
Cromatografia
(LSINCROM) da Universidade Tiradentes
(UNIT) em Aracaju, Sergipe, Brasil.
B. Procedimento Experimental
B.1. Obtenção e pré-tratamento das amostras
As amostras de bagaço de cana-de-açúcar
foram cedidas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Unidade
Tabuleiros Costeiros, de Aracaju, SE, Brasil. O
material vegetal é advindo do Banco Ativo de
Germoplasma de Saccharum sp. (BAG CANA).
Dois acessos foram identificados por um código
nacional da EMBRAPA. A espécie variedade
comercial (Saccharum sp) de código de campo 27
(Bagaço 27 ou BAG27), e a cana energia da
espécie Erianthus arundinaceus, com código de
campo 120, (Bagaço 120 ou BAG120). As
amostras foram colocadas em estufa a 100°C por
24 horas para garantir sua secagem por completo.
B.2. Materiais e Reagentes
Foi utilizado como fase estacionária a
sílica gel 60 (0,063-0,200mm, 70-230 mesh)
previamente ativada em forno a 200°C por 8 horas
(Merck, Alemanha). Os solventes orgânicos
utilizados: acetona, diclorometano, metanol, nhexano e tolueno (previamente destilados)
adquiridos da Synth (São Paulo, Brasil), também
se utilizou o sulfato de sódio anidro (Na2SO4),
adquiridos da Neon (Suzano, Brasil) para a
extração líquido-líquido. Os gases utilizados para
GC/qMS foram Hélio (He) e o Nitrogênio (N2),
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com purezas superiores a 99,999%, adquiridos
da White Martins (Aracaju, SE).
B.3. Pirólise
O processo pirolítico foi realizado em
escala de bancada em um reator de leito fixo
de aço inoxidável com forno vertical de
pirólise. As condições do experimento foram
realizadas a uma temperatura fixa de 500ºC e
uma variação apenas na taxa de aquecimento
de 25, 45 e 65ºC min-1, utilizando 10 gramas
de cada amostra (BAG27, e BAG120). Os
experimentos foram realizados em triplicata e
seus rendimentos das frações foram
calculados.
B.4. Fracionamento
Foi realizada a PLC para o
fracionamento da amostra, com intuito de
isolar os compostos de interesse (fenóis). O
fracionamento foi denominado de PLC 5,
gerando 5 frações. Inicialmente pesou-se 0,200
g de bio-óleo dissolvendo-se em 5 mL de
diclorometano
(DCM)
e
adicionado
posteriormente 1 g de sílica gel previamente
ativada. Essa mistura foi transferida ao topo de
uma coluna cromatográfica (uma bureta de 50
mL) previamente empacotada com 10 g de
sílica ativada em emulsão com hexano. Logo
após, o bio-óleo foi eluído com solventes de
diferentes polaridades, e coletado em 5 frações
conforme descrito: FR 1- 25 mL de hexano; FR
2 - 20 mL de uma mistura de hexano/tolueno
(1:1); FR 3 - 25 mL de uma mistura de
diclorometano/tolueno (4:1); FR 4- 25 mL de
uma mistura de acetona/diclorometano (4:1); e
FR 5 – 25 mL de metanol [3].
O procedimento foi realizado em
triplicata, sendo calculados os rendimentos em
cada fração, após a evaporação do solvente
com auxílio de um fluxo suave de N2. Os
rendimentos das frações foram calculados pela
diferença de peso inicial do frasco vazio e após
coleta da fração até peso constante.
C.

Análise cromatográfica
(GC/qMS)

gasosa

A identificação dos compostos
presentes na fase orgânica (bio-óleo) foi feita
através
da
cromatografia
gasosa

monodimensional acoplada a um detector de
espectrometria de massas com analisador de
massas tipo quadrupolo (GC/qMS), modelo
GC/qMS-QP 2010 Ultra, da Shimadzu (Japão).
Foi utilizado uma coluna DB-5 (poli-dimetil
siloxano com 5% de fenil) com 30 m de
comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25
μm de espessura de fase estacionária. O forno foi
aquecido de 40ºC iniciais, permanecendo por 5
min e aquecimento a 3ºC min-¹ até 280ºC
permanecendo por 25 minutos. A corrida teve uma
duração total de 110 min. As amostras foram
injetadas na concentração de 2500 mgL-1 em
diclorometano. Todos os dados foram processados
pelo software GCMS solution 2.6.1 (Shimadzu,
Japão). O gás de arraste foi o hélio (He) com
pureza 99,999% com fluxo de 1 mL min-1. As
condições utilizadas para o qMS foram: O injetor
splitless foi mantido a 280ºC com uma injeção de
1 μL da solução de 10.000 mg L-1 das amostras de
bio-óleo em diclorometano a temperatura de
interface e da fonte de íons mantidas a 280°C,
modo de aquisição com varredura de espectros
(full scan) com faixa de massas de 45 a 400 Da.
Todos os dados foram processados pelo software
GCMS solution 2.6.1 (Shimadzu, Japão) [9].
Considerou-se tentativamente identificados
apenas os analitos que apresentaram similaridade
espectral acima de 70% relacionados com o banco
de dados da biblioteca do equipamento (NIST-08
e NIST-11). Os valores de LTPRIs de cada
composto da amostra de bio-óleo foram
calculados pela equação de Van den Dool & Kratz
[9] e realizada automaticamente pelo software do
sistema GC/qMS. Posteriormente esses valores
foram comparados com os índices encontrados na
base de dados da NIST e utilizando a identificação
tentativa dos compostos foi considerada a
diferença máxima de 20 unidades entre os valores
do LTPRI experimental e da literatura.
Resultados e Discussões
A. Rendimento
Os rendimentos dos produtos da pirólise
são apresentados na Tabela 1. Na amostra do
BAG120 o maior rendimento em bio-óleo ocorreu
com a maior taxa de aquecimento (18,65%) com
valores aproximadamente iguais (13,03% e
12,62%) nas taxas de 45 e 25ºC min-1,
respectivamente. Na amostra do BAG27 ocorreu
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o inverso, com o rendimento aumentando a
medida que a taxa de aquecimento diminuiu
(14,02%, 10,83% e 8,08%, respectivamente).
Esse aumento no BAG120 ocorre devido as
suas
características
relacionadas
ao

melhoramento genético que ocorreu nesse tipo de
cana-de-açúcar, provocando diferenças nos
produtos da pirólise, em comparação com a
amostra BAG27 que é de variedade comercial [5].

Tabela 1. Rendimentos dos produtos.
bio-óleo

Amostra

fração aquosa

biochar

gases + perdas

Rend%

DVP

Rend%

DVP

Rend%

DVP

Rend%

DVP

Bag. 120 – 25 ºC min

-1

12,62

± 1,39

24,95

± 4,07

25,35

± 5,94

37,08

± 8,83

Bag. 120 – 45 ºC min

-1

13,03

± 6,08

23,64

± 3,99

26,25

± 6,06

37,08

± 1,67

18,65

± 5,30

26,57

± 3,95

27,04

± 2,60

27,74

± 1,25

Bag. 27 – 25 ºC min -1

14,02

± 3,76

21,42

± 4,01

33,76

± 10,72

30,81

± 6,55

Bag. 27 – 45 ºC min -1

10,83

± 2,13

22,52

± 0,05

35,27

± 1,34

31,38

± 0,84

min -1

8,08

± 0,72

26,09

± 4,07

29,08

± 5,68

36,76

± 3,13

Bag. 120 – 65 ºC min

Bag. 27 – 65 ºC

-1

B. Fracionamento
As amostras que apresentaram melhor
rendimento em teor de bio-óleo nas pirólises
realizadas
foram
submetidas
ao
fracionamento: BAG120, à taxa de
aquecimento de 65ºC min-1 e BAG 27, 25ºC
min-1. As recuperações para todos os
experimentos ficaram acima de 75% com
médias de 86,5% e 91,4% para as amostras
BAG27 e BAG120, respectivamente, podendo
ser consideradas aceitáveis, devido à
possibilidade de retenção irreversível na
coluna mesmo após a passagem de um
solvente muito forte como o metanol.

BAG27, a medida que aumenta a taxa de
aquecimento (Figura 1).

C. Análise cromatográfica
C1. Análise Cromatográfica dos Bio-óleos
Produzidos
Dentre os compostos identificados pôdese perceber uma variedade de compostos de
diferentes classes (fenóis, aldeídos, ácidos,
açúcares e cetonas, majoritariamente). Em
menores
quantidades,
estão
os
hidrocarbonetos, álcoois, éteres e ésteres e
compostos nitrogenados, para as amostras sem
o uso do fracionamento.
Observou-se diante dessa distribuição
das classes a predominância dos compostos
fenólicos nas seis amostras analisadas, com
valores variando de 49,7 a 55,4% na amostra
BAG120 e de 40,0 a 51,0 para a amostra

Figura 1. Distribuição das principais classes de compostos
identificadas nos bio-óleos, das três condições de taxa de
aquecimento das pirólises (25ºC min-1, 45ºC min-1, 65ºC
min-1) nas duas amostras (BAG120 e BAG27) antes do
fracionamento.

Os compostos fenólicos de maiores
concentrações encontrados nas amostras foram: 2,6
dimetóxi fenol com valor médio de 7,6%, seguido
do 4-etilfenol, com 6,40%. O catecol também
presente, apresentou-se majoritário no BAG27. Esse
resultado é semelhante ao encontrado por Barros et
al., (2018) [1].
As análises cromatográficas das amostras
BAG120 e BAG27 permitiram a identificação de
aproximadamente 100 compostos nos bio-óleos
brutos, e o fracionamento aumentou este total para
cerca de 150 compostos, usando a mesma técnica
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monodimensional. Os compostos tentativamente
identificados pertencem às mesmas classes
químicas, porém com enriquecimento em
frações
distintas
(Tabela
2).
Os
hidrocarbonetos (nonacosano com 6,94% para o
BAG120 e 8,64% para o BAG27, heptacosano
com 12,71% para o BAG27 e 4,19% para o
BAG120) foram melhor discriminados e
identificados, após o isolamento das frações
1&2. Já os fenóis, compostos majoritários,
foram encontrados em todas as amostras, foram
pré concentrados na fração 4, por exemplo, 2,6
dimetóxi fenol (siringol), com área de 8,25% e
9,93%; o 4-metil-siringol com 6,71% e 4,71%, o
ácido n-hexadecanóico com 4,20% e 4,81% e o

5- hidroximetilfurfural com 5,55% e 19,46%,
respectivamente para o BAG120 e BAG27 [5, 10].
Além destes, os demais compostos se distribuíram
de acordo com sua polaridade, com éteres e
cetonas nas frações apolares e ácidos, aldeídos e
cetonas nas FR3 e FR4. Outras classes também
foram identificadas, principalmente os aldeídos,
como o 5-hidróximetilfurfural [1], que teve
presente como um dos majoritários para as duas
amostras. Outras classes como as cetonas,
açúcares e ácidos também tiveram seu percentual
nessa fração, assim como os nitrogenados, álcoois,
éteres e ésteres.

Tabela 2. Distribuição das classes de compostos nas frações dos bio-óleos analisados (BAG120 e BAG27) em termos
de composição percentual (área percentual) e número total de picos.
CLASSES
QUÍMICAS

COMPOSIÇÃO PERCENTUAL (%)
BAG120
BAG27
FR 1&2 FR 3 FR 4 FR 1&2 FR 3 FR 4

NÚMERO TOTAL DE PICOS IDENTIFICADOS
BAG120
BAG27
FR 1&2 FR 3 FR 4 FR 1&2 FR 3 FR 4

ÁCIDOS

n.d.

n.d.

6,44

n.d.

n.d.

8,62

n.d..

n.d.

4

n.d.

n.d.

3

AÇÚCARES

4,62

2,68

6,89

n.d.

n.d.

5,51

3

1

6

n.d.

n.d.

4

ÁLCOOIS

0,64

n.d..

0,19

n.d.

n.d.

1,06

2

n.d.

1

n.d.

n.d.

1

ALDEÍDOS

n.d..

2,85

22,08

n.d.

5,99

27,48

n.i.

2

13

n.d.

2

6

CETONAS

6,25

n.d..

9,71

n.d.

n.d.

6,67

1

n.d.

14

n.d.

n.d.

7

ÉSTERES

n.d.

n.d..

3,92

n.d.

n.d.

4,78

n.i.

n.d.

7

n.d.

n.d.

3

ÉTERES

15,06

16,71

1,09

n.d.

17,52

1,98

4

2

1

n.d.

6

1

FENÓIS

n.d.

n.d..

48,14

n.d.

n.d.

37,63

n.d.

n.d..

30

n.d.

n.d.

17

HC AROMÁTICOS

0,17

33,49

n.d..

n.d.

12,06

n.d.

1

12

n.d..

n.d.

8

n.d.

HC CÍCLICOS

3,66

n.d.

0,24

n.d.

23,36

n.d.

1

n.d..

1

n.d.

1

n.d.

HC OLEOFINAS

40,36

44,28

n n.d.

71,67

35,39

5,68

24

11

n.d.

21

16

11

HC SATURADOS

29,24

n.d..

n.d.

28,33

5,68

n.d.

6

n.d..

n.d..

5

1

n.d.

NITROGENADOS

n.d..

n.d..

1,29

n.d.

n.d.

0,59

n.d.

n.d.

4

n.d.

n.d.

1

42

28

81

26

34

54

NÚMERO TOTAL DE PICOS IDENTIFICADOS
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A presença do 24-Noroleano-3,12-dieno,
na FR3, pode indicar uma outra aplicação para a
pirólise, como técnica de extração de compostos
bioativos e uma fonte diversificada para este
composto, além da acácia [11].
A
eficiência
do
processo
de
fracionamento, baseado nos resultados obtidos,
aliado ao baixo custo da técnica, demonstram que
o fracionamento é uma boa alternativa para
diminuir a complexidade de amostras complexas,
como bio-óleos.
Conclusão
Conclui-se que os compostos puderam
ser melhor caracterizados, ocorrendo um
aumento significativo em seu número de
identificações, em média 50% em relação ao bioóleo sem fracionar, com isso alguns novos
compostos foram encontrados, os quais não
poderiam ser identificados sem o processo de
fracionamento.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA UTILIZAÇÃO DO BAGAÇO DA CANADE-AÇÚCAR IN NATURA COMO SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE
MOLÉCULAS PLATAFORMA E BIOHIDROGÊNIO
Eduardo Bittencourt Sydney1*; George Betim de Campos2; Leticia Tesuka3; Alessandra Cristine
Novak Sydney4
Resumo
O Brasil é maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Durante a produção de açúcar e álcool é
gerado o bagaço, que vem sendo estudado na produção de etanol de segunda geração. Este bagaço
possui um grande potencial na produção de ácidos graxos voláteis (AGVs) e biohidrogênio pela via
fermentativa anaeróbica devido a sua composição rica em celulose e hemiceluloses. Enquanto
alguns AGVs podem ser utilizados como moléculas-plataforma na produção de diversos materiais,
o biohidrogênio caracteriza-se como uma fonte alternativa de energia renovável. Este trabalho teve
como objetivo realizar a caracterização química da cana-de-açúcar e realizar fermentações
anaeróbicas para produção de AGV e biohidrogênio. As fermentações foram conduzidas com um
consórcio microbiano bioprospectado e uma cepa pura (ATCC 8260). Em ambos os casos foi obtido
1,5 – 2,5 Lgás/Lmeio com concentração de biohidrogênio entre 10 e 12%. O perfil de AGV foi
diferente quando cepa pura e o consórcio foram utilizados, mas em ambos observou-se produção de
moléculas mais oxidadas, o que explica o teor de biohidrogênio obtido e sugere que o bagaço
possui potencial na produção de moléculas plataforma.
Palavras chave: AGV, hidrogênio, fermentação anaeróbica, consórcio de microrganismos
Introdução
O Brasil é o maior produtor mundial de canade-açúcar do mundo. Segundo estimativas, a
safra brasileira 2017/2018 deve chegar a
633,26 milhões de toneladas (CONAB, 2018).
Praticamente 100% desta cana-de-açúcar é
destinada à produção de açúcar e álcool, com
rendimento de 45,4% de açúcar e 54,6% de
álcool (MOKHENA et al., 2018). A partir do
processamento da cana para produção de
etanol e açúcar, são produzidos dois
importantes resíduos: vinhoto e bagaço.
Enquanto o vinhoto é utilizado como
fertilizante (SYDNEY et al., 2014), o bagaço
vem sendo extensamente estudado para
produção de etanol de segunda geração. Este
bagaço representa 25% do peso da cana in
natura (RAINHO et al., 2011), o que significa
um volume de 253,305 milhões de toneladas
em 2018. Por conter celulose (50%) e
hemiceluloses (25%) em sua composição
(HAJIHA; SAIN, 2011), o bagaço adquire
1

enorme potencial para exploração por via
fermentativa.
A via fermentativa anaeróbica resulta na
produção de vários componentes como: ácido
lático, etanol, ácido propanoico, ácido acético,
ácido butílico, butanol, acetona, álcool
isopropílico, ácido succínico, entre outros
(SARMA et al., 2012). Esses ácidos que possuem
cadeia de 1-5 carbonos são conhecidos como
AGVs (ácidos graxos voláteis) ou como
moléculas plataformas pela sua capacidade de
polimerização e produção de diversos materiais
renováveis, como bioplásticos. Diferentes
microrganismos produzem diferentes tipos de
AGV, por exemplo: Streptococcus sp. são
produtores de ácido lático, Clostridium sp. ácido
butílico e acético, enquanto Saccharomyces sp. é
um reconhecido produtor de etanol. Muitas vezes
prefere-se utilizar consórcios microbianos ao
invés de cepas puras, o que dá mais robustez e
produtividade ao bioprocesso.
O mais interessante de algumas vias anaeróbicas
é que a produção desses AGVs é acompanhada
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pela produção de hidrogênio. Desta forma, a
partir de um único bioprocesso tem-se dois
produtos: um na fase líquida (geralmente uma
mistura de AGVs) e outro na fase gasosa
(H2). A utilização do bagaço de cana como
substrato para produção de bioH2 e AGVs
surge como uma alternativa interessante e
promissora em uma sociedade que
naturalmente evolui para uma economia
baseada em produtos de base renovável.
Este trabalho teve como objetivo realizar a
análise físico-química do bagaço de cana-deaçúcar e realizar testes preliminares visando
sua utilização como substrato para a produção
de AGVs e biohidrogênio.
Material e Métodos
A análise foi realizada nos laboratórios do
campus de Ponta Grossa da Universidade
Tecnologia Federal do Paraná.
O Bagaço de cana-de-açúcar foi obtido de
vendedores locais de caldo de cana e
desidratado em estufa a 80ºC até peso
constante. A caracterização da biomassa em
relação aos teores de umidade, extrativos,
cinzas, holocelulose, hemiceluloses e lignina
foi realizada em duplicata e conforme a
metodologia da Embrapa para análise de
material lignocelulósico (MORAIS; ROSA;
MARCONCINI, 2010).
A determinação da umidade foi realizada pela
secagem de 1g da amostra a 105ºC por 48
horas, sendo o teor de umidade calculado de
acordo com a diferença de massa da amostra.
O teor de extrativos foi realizada em um
extrator soxhlet deixando 1,601g de amostra
sob refluxo em acetona por 4 horas. Após
recuperação do solvente, a massa de material
extraído foi determinada em balança analítica
pós-secagem em estufa a 105ºC. Cinzas foram
determinadas pela digestão da amostra em
mufla a 600ºC por 2 horas.
O teor de holocelulose foi realizado por
oxidação da lignina pelo cloro. Em um
Erlenmeyer, 120 ml de água destilada foi
adicionada à 3,00 g de amostra e a mistura
aquecida em banho-maria a 70ºC. Clorito de
sódio (2,5 g) e ácido acético glacial (1 mL)
1

foram
adicionados
e
a
mistura
foi
homogeneizada e mantida a 70ªC. A adição de
clorito de sódio e ácido acético se deu mais 2
vezes em intervalos de 1h. Após a última adição,
a mistura foi mantida por 2h a 70ºC e a reação
interrompida em banho de gelo. Após filtração a
vácuo, a amostra foi seca em estufa a 105ºC por
8 horas e pesada.
Hemiceluloses foi calculada pela diferença de
massa da amostra tratada com hidróxido de
sódio. Utilizou-se a amostra advinda da análise
de holocelulose, a qual foi macerada (1,00 g) em
almofariz com solução de 15ml NaOH 17,5%,
filtrada a vácuo e novamente seca em estufa
105ºC. A determinação de lignina foi realizada
por método de Klason, utilizando ácido sulfúrico
72% (v/v): 1,00 g de amostra foi macerada em
almofariz com 17ml de ácido sulfúrico, resfriado
por 15 minutos e mantida em repouso por 24
horas. O papel filtro resultante da filtração a
vácuo da amostra digerida foi seco em estufa
105ºC. A fase líquida foi para análise com
espectrofotômetro, utilizando o comprimento de
onda indicado pela literatura de 215nm e 280nm.
O preparo do meio de cultura para a fermentação
anaeróbica foi realizado adicionando-se 15,8 g/L
de bagaço de cana desidratado e moído a uma
solução composta por extrato de levedura 4,0g/L,
triptona 1g/L ,K2HPO4 1,5g/L, MgSO4.7H2O
0,1g/, MnSO4.7H2O 0,1g/L, FeSO4.7H2O e NaCl
0,1g/L. A obtenção de atmosfera anaeróbica
seguiu a adaptação da técnica de Ralph S. Wolfe
(1970) descrita em (SYDNEY et al., 2018). Em
cada tubo Hungate de 15mL de volume total
foram adicionados 6 mL de meio de cultivo.
Neste trabalho avaliou-se o potencial de
produção de AGV e bioH2 por um
microrganismo puro (Clostridium beijerinckii
ATCC 8260) e um consórcio microbiano obtido a
partir de uma amostra de solo (retirada de uma
profundeza de 15cm em área rica em material
lignocelulósico no campus da UTFPR – Ponta
Grossa). As fermentações foram conduzidas em
triplicata em tubos Hungate contendo o meio
acima descrito e mantidas a 37ºC sem agitação.
A cada 7 dias foi realizada a medição da
produção de gás do tubo utilizando-se uma
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seringa de 60mL seguida da inoculação de um
novo meio com 1mL do fermentado.
A estabilização do consórcio microbiano foi
considerada atingida quando a produção de
gás apresentou pouca variação após 3
semanas. A fase gasosa foi analisada em um
MicroGC Agilent 300 com dois canais para
análises de gás, o Hidrogênio (H2), o oxigênio
(O2), o nitrogênio (N2) e gás carbônico (CO2),
foram analisados através de uma coluna
MoleSieve 5A (10mx0.32mm) operada a
100°C, com uma temperatura de injeção de
95°C, usando Argônio como gás transporte a
30ψ. Dióxido de carbono (CO2), hidrogênio
sulfito (H2S), ar e vapor de água (H2O (v))
foram medidos em coluna PLOT U
(8mx0,32mm) operada a 70ºC, na temperatura
de 70ºC, utilizando hidrogênio como gás
transporte a 15ψ. Cada coluna foi conectada a
um TCD separado para detecção.
Os AGVs presentes na fase líquida foram
identificados e analisados em HPLC
ULTIMATE 3000 (Thermo Scientific)
equipado com detector UV-VIS e coluna C18
fase reversa (NST 125mm x 4,0mm x 5μm)
conforme (CERQUEIRA et al., 2011). Como
fase móvel foi utilizada uma mistura de água
ultrapura acidificada (pH 3,0) com ácido
fosfórico adicionada de metanol na proporção
90:10. A vazão foi mantida em 1 mL/min,
coluna a 25 º; e detecção em 210 nm. O
tempo de corrida foi de 15 minutos e o
volume de injeção de 20 μL. Os padrões de
AGV utilizados foram os ácidos butírico,
lático, acético, succínico, D-L málico e
fórmico, todos de pureza analítica.
Resultados e Discussões
O bagaço de cana-de-açúcar utilizado
apresentou 50,83% de holocelulose e 9,39%
de extrativos em sua composição (Tabela 1).
O percentual da holocelulose apresentou valor
abaixo aos de referência (próximo de 60%)
(GUILGHERME et al., 2015) e os extrativos
maiores que os de (RABELO, 2010). Esta
variação na composição é normal pois a
composição depende da espécie, condições
climáticas e de solo em que foi cultivada,
1

podendo ainda ser alterada pelo tempo entre o
corte e o processamento. São nas frações de
extrativos e holocelulose que se encontram os
açúcares residuais da extração do caldo, que
servem como principal fonte de carbono aos
microrganismos. Portanto, 60% da massa do
bagaço de cana pode ser potencialmente
aproveitada para produção de AGVs e
biohidrogênio por via anaeróbica.
Tabela 1. Composição do bagaço da cana-de-açúcar obtido
de vendedores de caldo de cana na cidade de Ponta
Grossa/PR.
Parâmetro

Concentração (%)

Umidade

2,04

Extrativos

9,39

Cinzas

2,05

Holocelulose

50,83

Celulose

36,06

Hemiceluloses

14,77

Lignina

14,31

O teor de 2,04% de umidade mesmo ele já ter
passado por uma secagem pós coleta da amostra
pode ser explicado devido ao tempo de
armazenamento do bagaço entre a secagem e o
início das análises. O teor de lignina de 14,31%
se apresentou menor que o da referência, porem
esse valor é importante pois a lignina junto com a
recalcitrância da celulose cristalina dificultam
que os microrganismos e água cheguem a
celulose e realizar a sua decomposição e gerar
AGVs e o BioH2. Portanto de modo geral quanto
maior taxa de lignina menor será a taxa de
produção.
A fermentação anaeróbica do bagaço de cana in
natura pelo consórcio microbiano obtido a partir
de amostra de solo (SOLO) resultou na produção
de uma média de 10±2 mL de gás, dos quais
apenas 10% foi identificado como hidrogênio
(0% CH4). Já para o Clostridium beijerinckii
ATCC 8260 a produção de gás estabilizou em
15±1mL com concentração de 12% de
hidrogênio. Este baixo valor pode ser explicado
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pelo perfil de AGVs produzidos
consórcio (Tabela 2).

pelo

Tabela 2. Perfil e concentração de ácidos graxos
voláteis obtidos da fermentação anaeróbica do bagaço
de cana-de-açúcar por um consórcio obtido de amostra
de solo.
ATCC
SOLO
8260
AGV
(g/L)
(g/L)
Málico
1,07
0
Succínico

0

0,12

Lático

2,42

4,49

Fórmico

2,28

0

Acético

3,97

2,7

Propiônico

8,17

0

Butírico

0,65

4,66

A produção de biohidrogênio é maximizada
quando moléculas mais oxidadas são
produzidas. A máxima produção de
hidrogênio ocorre quando ácido acético (4
molsH2/molglicose)
e
butírico
(2
molsH2/molglicose) são produzidos (Muri et al.,
2016). A presença de ácidos mais reduzidos,
tais quais propiônico, lático e málico,
encontrados neste trabalho (Tabela 2)
explicam o baixo teor de hidrogênio obtido. A
literatura cientifica é rica em estudos em que
se atingiram 40% (SYDNEY et al., 2014) –
64% de hidrogênio na fase gasosa. Estes
resultados indicam que, neste caso específico,
a fase líquida possui maior potencial de
exploração.
É importante ressaltar que a literatura
científica é bastante rica em condições de
otimização, pré-tratamento de biomassas,
utilização de cepas puras e consórcios
microbianos de alto rendimento para a
produção de biohidrogênio e AGVs. O
objetivo deste trabalho era realizar uma
avaliação preliminar que servisse como
parâmetro para futuros trabalhos nesta linha.
Conclusões
Devido a sua rica composição em celulose e
hemiceluloses, o bagaço de cana-de-açúcar
possui grande potencial para servir como
1

substrato na produção de biohidrogênio e
moléculas plataformas. Este trabalho mostrou
que é possível produzir estas substâncias a partir
do bagaço in natura, porém atingindo baixa
produção de hidrogênio. Para otimizar este
processo, sugere-se realizar o pré-tratamento da
biomassa visando a remoção da lignina,
aumentando a disponibilidade da holocelulose,
promover a hidrólise do material (transformação
de celulose e hemiceluloses em açúcares mais
simples) e/ou a utilização de cepas ou consórcios
que possuam maior atividade enzimática e
capacidade de acessar os polissacarídeos do
bagaço. Por outro lado, a produção de AGVs
oxidados nas duas condições testadas,
especialmente os ácidos lático, propiônico e
málico sugerem que esta biomassa pode ser
utilizada na produção de moléculas-plataforma.
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CARACTERÍSTICAS DA EXPANSÃO RECENTE DA PRODUÇÃO
DE CANA-DE-AÇÚCAR NOS PRINCIPAIS ESTADOS
PRODUTORES BRASILEIROS
Karina Beneton 1; Silvia Angélica D. de Carvalho1; Jaqueline Zani1;

Resumo
Como é de conhecimento, a cana-de-açúcar é uma das principais culturas produzidas no
país, e contribui significativamente para a geração de renda e emprego na economia
brasileira. Em virtude disso, esse trabalho objetiva discutir a produção da cana-deaçúcar nos principais estados produtores, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, relacionando o valor da terra em área rural, o
rendimento da produção e a expansão da área. Este estudo foi realizado por meio de
revisão bibliográfica e coleta de dados secundários em instituições de referência. Os
resultados apontam que os estados com maior expansão da área de produção com canade-açúcar são aqueles onde o preço da terra estava mais baixo, confirmando o
movimento extensivo da produção, enquanto o rendimento da cultura em toneladas por
hectare não tem aumentado, apontando para os baixos investimentos em manejo e
custeio. Desta forma, a necessidade de renovação das áreas de cultivo, do uso de
cultivares aptas para as novas regiões de expansão e do manejo adequado, tornam-se
ações fundamentais para intensificar o rendimento da cana-de-açúcar por hectare. O uso
intensivo de tecnologia na produção de cana-de-açúcar nacional configura-se como fator
essencial para a sustentabilidade da cultura a longo prazo.
PALAVRAS-CHAVE: rendimento; preço da terra; área de produção; tecnologia;
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1. Introdução

A importância da cana-de-açúcar
na
economia
brasileira
possui
reconhecimento não só por ser matériaprima para uma ampla gama de
produtos que derivam dela (açúcar,
combustíveis, eletricidade, plásticos,
entre outros) (Matsuoka et al, 2011;
Campos, Lucafó e Corder, 2015), mas
também por representar uma cadeia
produtiva social e ambientalmente
benéfica. Essa afirmação se intensifica
com pesquisas sobre o aquecimento
global e as mudanças climáticas que
consolidam seu papel na qualidade de
fonte energética renovável e mitigadora
dos gases de efeito estufa
Na década de 70, com a
implantação do Programa Nacional do
Álcool (Proálcool), a capacitação
tecnológica que o Brasil alcançou nesta
cultura foi capaz de ampliar os ganhos
no rendimento da produção, intensificar
o desenvolvimento do melhoramento
genético, melhorar o gerenciamento da
cadeia, o manejo e o controle de pragas,
inserir a mecanização, entre outros
elementos, que levaram a uma total
reestruturação setorial e contribuíram
para que o país se tornasse referência
mundial na produção de cana-de-açúcar.
Um novo ciclo de crescimento desta
produção ocorreu a partir da safra
2002/03 com a introdução dos veículos
movidos a etanol (automóveis flexfluel)
e o estímulo fornecido pelo governo
(aumento de renda nacional, isenção de
impostos à indústria automobilística e
concessão de crédito ao consumidor),
além das perspectivas de exportação
deste
combustível.
Em
2010,
intempéries climáticas afetaram a
produção de cana-de-açúcar no campo e
o Brasil teve que importar etanol,
atingindo 1.150 mil m3 em 2011. O
rendimento da cana-de-açúcar também
foi
afetado
pelo
Protocolo

Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro
Paulista que, em 2014, pôs fim à
colheita de cana queimada e introduziu
a colheita mecanizada no campo,
contudo, a inadequação das variedades
plantadas à mecanização agregou
muitas impurezas à cana colhida.
Aspectos macroeconômicos afetaram os
investimentos dos produtores e um
quadro importante de endividamento
agravou
as
condições
setoriais.
(Carvalho & Furtado, 2016).
Segundo
Braunbeck
e
Magalhaes (2010), o modelo de
produção de cana-de-açúcar precisará
ser
reformulado
para
que
a
produtividade aumente de forma
sustentável do ponto de vista
econômico, social e ambiental, sendo
necessário definir estratégias de manejo
para um melhor aproveitamento dos
recursos. Dessa forma, a tecnologia de
produção
agrícola
deverá
ser
aprimorada
com
enfoque
na
produtividade, na redução da demanda
de áreas e na redução de seus impactos
ambientais. Correa e Belik (2013)

constataram que no período de expansão
recente da produção de cana-de-açúcar no
país ocorreu a incorporação de novas áreas
de maneira extensiva, ampliando a
produção enquanto os indicadores de
rendimento da cultura, em toneladas por
hectare, permaneceram baixos.

Desta forma, este trabalho teve
em como objetivo analisar os fatores
preço da terra, rendimento e expansão
da área de produção da cana-de-açúcar
nos principais estados produtores, a fim
de
identificar
características
da
expansão recente da produção de canade-açúcar no país e verificar se a
característica extensiva apontada por
Correa e Belik (2013) permanece.

2. Metodologia
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A pesquisa tem como base a
revisão bibliográfica teórica-setorial
com finalidade exploratória, onde foram
reunidas e detalhadas as principais
características do setor sucroenergético.
Também foi realizada a coleta de dados
secundários nas seguintes fontes:
CONAB, Secretarias de Agricultura
Estaduais, Associação de Produtores
como a UNICA, NovaCana, CTC, IEA,
CATI, IBGE-PAM (Produção Agrícola
Municipal), INCRA e Consecana. O
preço da terra utilizado na comparação
refere-se ao valor médio dos preços de
terra em área rural, relativo ao ano de
2017. Os valores foram calculados
através do levantamento das principais
cidades produtoras de cana em cada
estado, coletando os preços de
comercialização das terras e realizando
a média por hectare. As tabelas com os
dados de rendimento por hectare e área
de produção foram construídas a partir
de dados coletados nas fontes citadas.
Entre os estados analisados estão três
que representam as áreas tradicionais de
cultivo, São Paulo, Paraná e Minas
Gerais, e três que representam as áreas
de expansão recente da produção, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

o mais elevado em São Paulo, cujas
condições de solo e clima são muito
propícias à cultura, e em Mato Grosso
do Sul, onde as características
edafoclimáticas são semelhantes às de
São Paulo. Goiás tem apresentado um
rendimento oscilante, mas próximo aos
indicadores dos dois primeiros estados.
Tabela 1: Área plantada com cana-de-açúcar
(em mil ha).

Fonte: organização dos autores, a partir de
dados da UNICA e do IBGE/PAM.
Tabela 2: Rendimento médio da produção de
cana-de-açúcar (ton/ha).

3. Resultados e discussão
O estado de São Paulo mantém a
liderança da produção de cana-deaçúcar no Brasil com mais de 5 milhões
de hectares e representando em torno de
65% das lavouras do estado, portanto,
sendo notória a importância do setor
para a geração de renda e emprego no
estado (Tabela 1). Goiás é o segundo
maior produtor, estado que representa as
áreas de expansão recente da cultura.
O rendimento da produção de
cana-de-açúcar, em toneladas por
hectare (Tabela 2), no ano de 2016, foi

Fonte: organização dos autores, a partir de
dados do IBGE/PAM.

Observando a variação da área
plantada e do rendimento entre os anos
de 2010 e 2016 (Tabela 3), observa-se
que o crescimento em área é positivo
em todos os estados, enquanto que o
rendimento decresce, com exceção de
Mato Grosso que tem variação positiva
de 1% no rendimento nesta comparação.
Esses dados nos rementem às questões
estruturais que têm cercado o setor
recentemente, resumidamente retratadas
na introdução deste trabalho, tais como
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o endividamento dos produtores e
usinas que levaram à decisões de
expansão
que
envolviam
prioritariamente a extensão em área e
não investimentos em intensidade
(manejo) para melhorar o rendimento
por hectare, o que corrobora com os
baixos índices de renovação de canavial
no período (Figura 1), que em geral
representam cerca de 10% da área de
produção com cana nos estados. Além
disso,
alterações
climáticas
surpreenderam os produtores, afetaram
a lavoura e, consequentemente, também
afetaram o rendimento da cultura.
Tabela 3: Comparação entre os principais
estados produtores e o preço médio da
terra.

Fonte: organização dos autores, a partir de
dados da UNICA e do IBGE/PAM
Figura 1: Área de renovação com cana-deaçúcar, por estado.

Fonte: organização dos autores, a partir de
dados Conab.

O crescimento extensivo da
produção também se justifica pela
análise dos preços médios das terras em

áreas rurais nos estados analisados
(Tabela 3). No estado de São Paulo e no
Paraná os preços são os mais altos, tal
relação justifica-se pelas características
do solo (terras roxas ou Latossolo
Vermelho/Nitossolo) que são aquelas
com maior fertilidade e teor de ferro,
demandando menor investimento com
insumos, as quais também ampliam a
disputa de área com outras culturas.
Além disso, a maior ocupação
populacional e a diversidade de canais
de escoamento são justificativas para o
preço mais elevado. O valor da terra
elevado também se reflete no valor dos
contratos
de
arrendamento,
encarecendo-os e levando os produtores
a reduzirem os investimentos na
lavoura. Assim, no Paraná, a área
plantada se mantém estável.
Nos estados do Centro-Oeste, o
Mato Grosso do Sul apresenta a maior
taxa de expansão da cultura. Suas
características de solo e clima são
semelhantes às do Paraná e de São
Paulo, além do que, o preço das terras
em área rural é o mais baixo entre os
estados analisados. O rendimento da
produção no Mato Grosso do Sul,
depois de atingir níveis baixos entre
2012 e 2014, ficou em 79 ton/ha em
2016, igual ao estado de São Paulo. O
estado de Goiás é o segundo em
crescimento da área de expansão
recente da produção de cana-de-açúcar,
mesmo apresentando o preço médio da
terra em área rural um pouco mais
elevado, pois a expansão da cana-deaçúcar nesse estado foi beneficiada por
programas estaduais de estímulo ao
desenvolvimento agrícola e industrial.
A grande expansão em área choca-se
com o baixo rendimento em toneladas
por hectare da cultura, as possíveis
justificativas envolvem a ausência de
manejo adequado, a falta de água nos
momentos limitantes da cultura e
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também as perdas durante a colheita
mecanizada.
Em Minas Gerais, a produção
foi severamente afetada pelas secas e
pela falta de renovação dos canaviais.
Entretanto, sua taxa de expansão foi a
mais elevada entre os estados
tradicionalmente produtores de cana, o
que se relaciona também ao preço da
terra mais baixo. No Mato Grosso, o
baixo preço das terras reflete-se na
grande expansão de produção tanto
canavieira quanto de grãos. É um estado
que se destaca pela capacidade de
produção com maior nível de
mecanização, a qual está estabelecida
em áreas de planalto, com baixa
declividade e aptas para a entrada de
máquinas. Outros fatores que estimulam
esse desenvolvimento em Mato Grosso
são as políticas públicas governamentais
e a interação com a produção de grãos,
que auxiliam na renovação dos
canaviais por quebrarem o ciclo de
pragas e doenças advindas do longo
período da cana no campo, melhorando
suas propriedades físicas e nutricionais.
Diante
dos
resultados
apresentados, nota-se que o movimento
extensivo de expansão da produção de
cana-de-açúcar se mantém forte, como
já apontou Correa e Belik (2013),
enquanto as oscilações acentuadas nos
indicadores de rendimento ressaltam a
necessidade de intensificação dos
investimentos em custeio e manejo para
reverter tal quadro.

alguns anos. Nestes estados, o preço da
terra em área rural é elevado e têm
afetado, inclusive, os contratos de
arrendamento de área, sendo que muitos
deles não têm sido renovados. O custo
maior para a manutenção da posse da
terra leva a redução ainda maior nos
investimentos de custeio, afetando o
manejo de safra e, consequentemente, a
produtividade da cultura. Nos estados
que representam a expansão recente da
cultura, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Goiás, os preços da terra são mais
baixos e a expansão da cultura tem
ocorrido nitidamente via ampliação de
área, ou seja, de maneira extensiva, pois
os rendimentos em toneladas por
hectare não têm aumentado. É evidente
que a renovação das lavouras,
investimentos no melhoramento das
cultivares,
desenvolvimento
de
maquinário específico, irrigação, entre
outras tecnologias e inovações, são
necessários para que se reduza as
perdas, se eleve o rendimento e se
alavanque a produção de maneira
sustentável e a longo prazo.

4.Conclusão
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CARACTERIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SABUGO DE MILHO
CARBONIZADO COMO ADSORVENTE NA PURIFICAÇÃO DE ÓLEO
RESIDUAL DE FRITURA
Aline Bavaresco1; Joel Gustavo Teleken2
Resumo
O sabugo de milho é um resíduo agroindustrial abundante em praticamente todas as regiões do
Brasil. Este trabalho teve como objetivo avaliar a capacidade do sabugo de milho carbonizado
remover a acidez de óleos residuais de fritura, pelo processo de adsorção, visando à aplicação destes
na produção de biodiesel. Os testes consideraram os efeitos de temperatura, velocidade de agitação e
massa de adsorvente na redução da acidez do óleo. Um Delineamento Composto Central Rotacional
foi utilizado, tendo um carvão ativado comercial como referência. Os testes iniciais de adsorção,
com duração de 6 horas, forneceram os dados das melhores condições experimentais (Experimento
14: 20°C, 175 rpm e 5 g para o CSM e Experimento 6: 23°C, 145 rpm e 4,6 g para o CAC) , que
proporcionaram maior redução do índice de acidez (SMC: 19,53 % e CAC: 9,19 %). A partir destes
dados, foram realizados os testes cinético e o de efeito da massa de adsorvente. Os melhores
resultados de redução de acidez foram obtidos, respectivamente, com um tempo de 4 h (SMC:
36,54 % e CAC: 6,56 %) e com massas de adsorventes iguais a 4 g para o SMC (32,2 % de RA) e
massa de 7 g para o CAC (13,95 % de RA). Deste modo, afirma-se que, nas condições
experimentadas, o material carbonizado obtido pela pirólise do sabugo de milho apresentou
melhores e mais elevados valores de remoção de ácidos graxos livres do óleo residual de fritura, se
comparado ao carvão ativado de origem comercial.
PALAVRAS-CHAVE: resíduo agroindustrial; adsorção; índice de acidez.


Introdução
A reutilização ou reciclagem do óleo
residual de fritura (ORF) e de diversos
resíduos agroindustriais tem conquistado um
espaço cada vez maior na produção de
biocombustíveis, principalmente em função
da necessidade de se buscar soluções, a curto
ou médio prazo, para os efeitos da degradação
ambiental,
decorrentes
de
atividades
industriais e urbanas que vêm atingindo níveis
cada vez mais preocupantes (COSTA, 2010).
As características físicas e químicas do
óleo residual de fritura estão intimamente
associadas à presença de contaminantes
oriundos do processamento dos alimentos,

como a água e ácidos graxos livres (AGL) que
influenciam
diretamente
a
reação
de
transesterificação (DIYA’UDDEEN, 2012). A
determinação do índice de acidez (IA) pode
fornecer um dado importante na avaliação do
estado de conservação do óleo, inclusive pela
avaliação da quantidade de ácidos graxos
residuais que ainda não sofreram oxidação
(SILVA, BORGES e FERREIRA, 1998).
Na remoção destes compostos, mais
comumente são utilizados processos de lavagem
com água quente, neutralização com bases,
injeção de vapor, centrifugação e adsorção. A
maioria destes exige alta temperatura ou grandes
quantidades de solventes, tornando-os inviáveis
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devido ao elevado custo operacional
(TALEBIAN-KIAKALAIEH et al., 2013). O
processo de adsorção vem conquistando
espaço e importância nas etapas de
purificação de óleos vegetais, em virtude de
sua eficiência e baixo custo energético, onde,
normalmente, são utilizados diversos tipos de
adsorventes sintéticos, como carvão ativado
(YAAKOB et al., 2013; CAI et al. 2015;
ULLAH, BUSTAM e MAN, 2015;
CVENGROS e CVENGROVA, 2004;
DALAI et al., 2007; MAHAJAN, KONAR e
BOOCOCK, 2007). Recentemente, vários
materiais orgânicos considerados resíduos do
setor agrícola de culturas diversas como soja,
milho, trigo ou cana-de-açúcar, têm sido
testados e reconhecidos como adsorventes
para o processo de purificação do óleo
residual de fritura e também do biodiesel
(AQUINO, 2009; COSTA, 2010; MANIQUE
et al., 2012).
Fatores como área superficial do
adsorvente, propriedades físico-químicas do
adsorvente e do adsorvato e, ainda, as
condições do processo, como temperatura,
pH, agitação e quantidade relativa
adsorvato/adsorvente
podem
interferir
diretamente na capacidade de adsorção de um
líquido sobre um sólido (HAGHSERESHT et
al., 2002).
Considerado a importância de se
estudar o desenvolvimento e expansão de
novos métodos de produção do biodiesel, com
vistas às ações de preservação do meio
ambiente, neste trabalho, buscou-se avaliar a
possibilidade de aproveitamento de um
resíduo agroindustrial como adsorventes,
utilizando-o no processo de purificação do
óleo residual de fritura destinado à produção
do biodiesel.
Metodologia
A. Coleta e caracterização dos materiais
O sabugo de milho e o óleo residual de fritura
(ORF) utilizados no estudo foram obtidos na
região de Palotina/PR-Brasil. O carvão

ativado comercial (CAC) utilizado como
referência para os experimentos de adsorção, com
partículas
uniformes
de
tamanho
0,004 mm (4 µm), foi fornecido pela empresa
Alphatec e submetido apenas à secagem, mesmo
procedimento usado para o sabugo de milho. As
etapas de tratamento estão descritas na Figura 1.

Figura 1. Preparação dos materiais utilizados no processo
de adsorção.
Fonte: a autora.

B. Índice de Acidez (IA)
Os valores de índice de acidez foram
determinados conforme método oficial Cd 3d-63
para análise de Valor de Acidez de Óleos e
Gorduras, da American Oil Chemist’s Society AOCS (AOCS, 2009). Os resultados foram
expressos em termos de porcentagem de redução
da acidez (RA) ao serem comparadas a acidez
inicial e a acidez do óleo residual de fritura
obtida após cada processo de adsorção.
C. Ensaios de Adsorção
Para os ensaios de adsorção, cujo objetivo
era reduzir o IA do ORF, utilizou-se um banhomaria Dubnoff (Nova Instruments, modelo NI1232), com controle de temperatura e velocidade
de agitação. Foi elaborado um planejamento
experimental baseado em um Delineamento
Composto Central Rotacional (DCCR), proposto
para cada um dos adsorventes com vistas à
otimização do processo de adsorção pela redução
do número de ensaios, onde foi avaliado o modo
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como as variáveis envolvidas (temperatura
(T), velocidade de agitação (A) e massa de
adsorvente (M)) influenciaram a resposta
(redução da acidez (RA) do óleo residual de
fritura) por meio de superfícies de respostas,
em um tempo fixo de 6 horas e 33 g de óleo
residual de fritura.
O DCCR utilizado contemplou 3 (três)
fatores em 5 (cinco) níveis, fornecendo um
planejamento fatorial do tipo 23 com 6 pontos
axiais e triplicata no ponto central, totalizando
17 ensaios (Tabela 1). A escolha dos valores
de cada uma das variáveis independentes foi
feita levando-se em consideração a
capacidade técnica do equipamento disponível
para condução dos ensaios.
Tabela 1 Especificação dos níveis do planejamento
experimental (DCCR) proposto.
Fatores
(n)
(variáveis
independentes)
Temperatura
(°C)
Massa
Adsorvente (g)
Velocidade
Agitação (rpm)

-1,68

-1

0

+1

+1,68

15

17

20

23

25

3,0

3,4

4,0

4,6

5,0

125

145

175

205

225

As análises de IA das amostras foram
realizadas em triplicata. Estes dados foram
avaliados estatisticamente com o auxílio do
programa Statistica versão 7.0.
Da análise estatística do DCCR,
obteve-se a equação de ajuste do modelo
proposto, que foi calculada de acordo com a
Equação 1:

(1)

Em que, RA (%) é a porcentagem de
Redução de Acidez; β0, β1, β2 e β3 são,
respectivamente, os coeficientes de regressão
do fator independente, das variáveis
temperatura, velocidade de agitação e massa
de adsorvente.

D. Cinética de adsorção
Com base no valor máximo de RA (%)
obtido, foi realizado estudo da cinética de
adsorção, sendo mantidos fixos os valores de
temperatura, agitação e massa de adsorvente,
conhecidos na condição ótima, e fez-se uma
varredura em diferentes tempos de ensaio
(15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h,
8 h e 9 h). O objetivo deste procedimento foi
verificar o tempo de contato necessário, entre
adsorvente e adsorvato, para que se observasse a
maior RA (%) para estas amostras em estudo,
mantendo-se fixa a quantidade de adsorvato
(33 g).
E. Avaliação da influência da massa do
adsorvente no processo de adsorção
A partir da definição do tempo de máxima
adsorção por meio do estudo da cinética de
adsorção, verificou-se a influência que a variação
da massa de adsorvente exerceria no processo de
adsorção. Neste caso, mantiveram-se fixos os
valores de temperatura e agitação da condição
ótima observada, variando-se apenas a massa de
adsorvente utilizada para os ensaios, iniciando
com 1 g até 10 g de adsorvente, aumentando
gradualmente em 1 unidade. O objetivo desta
análise foi verificar qual quantidade de
adsorvente forneceria ao processo de adsorção
melhores valores de RA (%) para estas amostras
em estudo, mantendo-se fixa a quantidade de
adsorvato (33 g).
Resultados e Discussões
Os primeiros testes de adsorção tiveram o
objetivo de verificar qual dos 17 experimentos
propostos pelo DCCR apresentaria o melhor
resultado de redução da acidez do óleo residual
de fritura no tempo fixo de 6 h, estabelecido
como tempo padrão. O valor inicial de acidez do
ORF de 3,84 mg KOH g-1. Os resultados
indicaram que, para o SMC, o melhor percentual
de redução da acidez foi obtido com o
experimento 14 (T= 20 °C; A= 175 rpm; M=
5 g), com uma redução máxima de 19,53 %, o
que equivale a um IA de 3,09 mg KOH g-1 de
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óleo. Em relação ao CAC, o melhor resultado
foi obtido com o experimento 6 (T= 23 °C;
A= 145 rpm; M= 4,6 g), alcançando uma
redução menos significativa em relação ao
SMC, chegando a apenas 9,19 %, o que
equivale a um IA de 3,34 mg KOH g-1 de
óleo.
Os valores que apresentaram p-valor
inferior a 5 % foram considerados significativos
ao nível de confiança estabelecido, sendo eles
atribuídos às variáveis Temperatura (termo
quadrático), Velocidade de Agitação (termo
quadrático) e Massa (termo linear), como
esboça o diagrama de Pareto (Figura 2) e a
Tabela 2, onde estão apresentados os resultados
da Análise de Variância (ANOVA).
TABELA 2: Análise de Variância dos resultados de
RA obtidos com o uso do SMC.

Figura 3. Gráficos de superfície de resposta obtidos com o
uso do SMC (massa constante (a); agitação constante (b) e
temperatura constante (c)).
Fonte: a autora.

O modelo matemático de segundo grau
que descreve os efeitos da RA (%) das amostras
analisadas e que representa o planejamento
proposto foi calculado conforme equação 1.1:

(1.
1)

Figura 2. Diagrama de Pareto obtido com o uso do
SMC.

Nos gráficos de superfície de resposta
(Figura 3) do SMC é possível observar
facilmente a interação entre as três variáveis
analisadas, mantendo fixos os valores obtidos
nas melhores condições.

Comparando este valor teórico obtido
pelo modelo matemático com aquele observado
experimentalmente, encontrou-se um erro de
1,95 %. Este valor demonstra a relação coerente
entre os resultados obtidos e, sugere-se que o
modelo proposto é representativo.
Em relação ao estudo da cinética de
adsorção utilizando o SMC, nos primeiros
30 min de contato com o adsorvato, a acidez do
óleo reduziu 22,34 %. Contudo, a maior
porcentagem de redução só foi obtida após 8 h de
análise, com 38,44 % de RA (%). Já nos testes
utilizando o CAC verificou-se uma porcentagem
de redução menor e mais constante se comparada
àquela obtida pelo SMC, uma vez que iniciou
com 6,51 % de RA (%) aos 30 min e atingiu o
maior valor de adsorção após 7 h, com apenas
6,57 %, ou seja, uma ínfima variação ao longo de
todo o tempo de análise. O teste de Tukey indicou
que, ao nível de 95 % de confiabilidade, as médias
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obtidas nos experimentos utilizando CAC não
diferiram estatisticamente entre si em nenhum
dos tempos de análise. Nos experimentos com
SMC deixou de haver diferença estatística entre
as médias somente a partir do tempo de 4 h.
Comumente, no início do processo, a
taxa de adsorção ocorre de forma mais rápida
em função do maior número de sítios ativos
disponíveis na molécula e poros ainda não
preenchidos pelo adsorvato. A partir do
momento em que as moléculas começam a ser
sorvidas, física ou quimicamente, a
velocidade de sorção diminui, pois inicia-se a
difusão nos poros no interior do material
adsorvente (WEBER e SMITH, 1987; SUD,
MAHAJAN e KAUR, 2008).
Quanto ao efeito da quantidade, em
massa, de adsorvente no processo de
adsorção, utilizou-se o tempo de análise de
4 h, reconhecido como tempo mínimo no teste
de cinética para estabilização da adsorção do
SMC. Tanto para o SMC quanto para o CAC,
os melhores resultados de RA (%) foram
alcançados com a máxima quantidade de
adsorvente (10 g). Entretanto, no teste de
Tukey realizado para estes resultados obtevese que, para o CAC, as médias já não
apresentaram diferença estatística (p<0,05) a
partir do experimento onde foram utilizados
7 g de adsorvente. No caso do SMC, a
diferença deixou de ser estatisticamente
significativa já a partir do experimento
utilizando apenas 4 g do adsorvente.

Conclusões
O processo de carbonização utilizado
possibilita a formação de um material com
capacidade adsortiva, apesar de não
compreender qualquer processo de ativação
física ou química.
Os melhores resultados de redução do
índice de acidez são obtidos utilizando-se
valores intermediários de Temperatura e de
Velocidade de Agitação, fixados no ponto
central do planejamento, combinados com
valores máximos de Massa de adsorvente.
O valor de acidez obtido após o uso do
SMC ainda mostra-se elevado se comparado

ao valor máximo sugerido na literatura. Contudo,
tendo em vista que este processo busca viabilizar
o uso de um resíduo agroindustrial, preparado
sem qualquer tipo de ativação, para o tratamento
de óleos residuais de fritura destinados à
produção de um biocombustível, consideram-se
estes valores de redução da acidez obtidos como
sendo valores excelentes, sugerindo-se apenas
algumas melhorias para este processo.
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COMPARATIVO DE RENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE CANA-DEAÇUCAR NOS ESTADOS DE GOIÁS E PARANÁ NA SAFRA 17/18
Franklin de Souza Barbosa 1 ; Wellington Gustavo Bendinelli 2, Maura Seiko Tsutsui
Esperancini3
Resumo
A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene altamente explorada no Brasil, principalmente na região
Centro-Sul do Brasil. Os maiores estados produtores no Brasil são: São Paulo, Goiás e Minas Gerais,
possuindo mais de 70% da área total da commodity. Ao se falar de Goiás e Paraná, a participação dos
dois estados na produção brasileira de cana-de-açúcar representam 17% do total da cultura. Dessa
forma, o presente estudo tem como objetivo comparar os indicadores de rentabilidade de duas regiões
de importância econômica na produção de cana-de-açúcar no Brasil: Goiás e Paraná. A avaliação
entre os dois estados é que a Margem Bruta é maior para Goiás apenas no primeiro ano da cultura
mas, o Índice de Lucratividade é superior, em média, de 8% das lavouras paranaenses em comparação
à goiana e em relação ao Lucro Operacional, os ganhos são 11% superiores, trazendo maior
competividade na produção canavieira no estado do Paraná.
.
PALAVRAS-CHAVE: cana-de-açúcar, Centro-Sul, rentabilidade, lucratividade

Introdução
A cana-de-açúcar é uma commodity que
atua como uma alternativa energética
importante ao setor de biocombustíveis no
Brasil e no mundo (CONAB, 2018), no que
concerne a produção de etanol e de seus
subprodutos. O país é líder mundial em
quantidade produzida, segundo dados da
FAOSTAT de 2016, com 768,6 milhões de
toneladas produzidas, o que representa 40,7%
da produção mundial da commodity. Lidera
também no quesito de área colhida, 10,2
milhões de hectares, para o ano de 2016.
No Brasil, os maiores estados produtores de
cana-de-açúcar, para a safra 2017/2018 são:
São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul e Paraná (CONAB, 2018),
representando mais de 70% da área plantada
no país. A produção de cana no Brasil possui
três momentos importantes de expansão
produtiva: o primeiro com a chegada da cana
no Brasil (no Período Colonial), com o seu

estabelecimento no Nordeste, principalmente no
estado de Pernambuco. O segundo momento
ocorreu nos anos de 1970, com o desenvolvimento
do Programa Proálcool, momento em que o
governo buscou alternativas energéticas para
mitigar os efeitos das crises mundiais do petróleo
na década.
Através do programa e dos investimentos
realizados pela Instituto de Açúcar e Álcool (IAA)
nas décadas de 1970 e 1980, tradicionalmente
cultivada no Nordeste, a cana-de açúcar passou a
ser amplamente explorada no estado de São Paulo,
devido as facilidades logísticas e pelos arranjos
contratuais quanto ao uso da terra (arrendamentos,
aquisição de áreas etc.) que proporcionou a
construção de um novo polo regional (CASTRO,
2010). O terceiro, já final dos anos de 1990 e
começo dos 2000 com a criação do Protocolo de
Kyoto, em que se buscava a redução da emissão
de poluentes e gases de efeito estufa, tendo como
principais saídas, a busca e o desenvolvimento de
energias
renováveis
e
alternativas
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(MENEGUELLO; CASTRO, 2007). Com o
polo regional de São Paulo fortemente
estabelecido, houve uma expansão das áreas
produtoras, deslocando-se para o Cerrado,
mais propriamente para Minas Gerais e Goiás.
O advento dos veículos flexfuel impulsionou
a indústria sucroalcooleiro de forma
importante a expansão dos cultivos de cana-deaçúcar que passaram a explorar novas
fronteiras pouco exploradas como o Cerrado
brasileiro, como o Mato Grosso do Sul, Goiás
e Minas Gerais.
O estado de Goiás é o maior produtor de
cana-de-açúcar na região Centro-Oeste
(CONAB, 2018), tendo como suas principais
regiões produtoras o nordeste e o sudoeste do
estado e os municípios de Quirinópolis,
Itumbiara e Goiatuba que, segundo o Instituto
Mauro Borges (2016), estão entre as vinte
principais cidades produtoras de cana-deaçúcar do Brasil.
O início da produção canavieira goiana teve
início durante os anos de 1980, através do
Programa Proálcool, numa escala muito menor
do que no estado de São Paulo, mas com o
intuito de expandir destilarias pelo Brasil,
aproveitando-se do impulso dado pelo
programa (ANDRADE, 1994).
A produção em escala comercial no estado
se deu a partir dos anos 2000, devido a alguns
fatores: as modificações atribuídas ao mercado
de cana no Brasil, ao final dos anos de 1990,
quando o governo deixou de regulamentar os
preços da commodity, tornando-o uma espécie
de livre-mercado; condições edafoclimáticas e
topográficas favoráveis à produção; baixo
valor do preço da terra e proximidade com os
grandes centros produtores (SHIKIDA, 2013).
A participação da indústria canavieira
goiana cresceu, em nível de importância
econômica, entre os anos de 2011 e 2015,
aumentando em 33% a produção em seu
território, além de um incremento de 34% de
aumento na área colhida no estado. O aumento
da área de exploração da cana-de-açúcar se deu
de modo mais acintoso em áreas de pastagem
não-degradadas
(SANT’ANNA,
2016).
Atribui-se a esse aumento aos benefícios
fiscais concedidos aos produtores em meados
dos anos 2000 através da isenção em 73% de

pagamento do ICMS e melhorias na logística
regional para distribuição da produção regional.
A indústria canavieira no estado do Paraná
desenvolveu-se em concomitância com a indústria
goiana, no período do Proálcool na década de
1970. De acordo com Shikida e Alves (2001), a
indústria
sucroalcooleira
paranaense
é
considerada moderna devido às suas práticas
agrícolas e economicamente importante devida a
proximidade com São Paulo.
O início do cultivo de cana-de-açúcar na
região está intimamente relacionado com a
decadência da produção de café na região norte do
estado (principal área produtora), pois a cultura
trazia retornos econômicos interessantes aos
produtores. Além disso, com a elevada demanda
de açúcar e a diminuição da oferta do açúcar
paulista durante a década de 1970, trouxe um
estímulo a mais para o início da produção no
Paraná.
A expansão da cultura canavieira pelo norte
paranaense se deu pela excelente fertilidade do
solo, proximidade com a área de comercialização,
efeitos climáticos menos intensos (como as
geadas) e uma disponibilidade de mão-de-obra
favorável para a instalação desta indústria
(TOMASETTO, 2010).
Entre os anos de 2000 e 2010, a cultura
canavieira teve sua expansão em área plantada
favorecida pela redução dos plantios de mandioca,
café, aveia, algodão, feijão e arroz (AGUIAR E
SOUZA, 2014). Ao se tratar do volume de
produção paranaense entre os anos de 2011 e
2015, a média foi de 49.275 mil toneladas e
oscilando a área colhida ao redor dos 660 mil
hectares, representando 8% da área total colhida
no Brasil (AGRIANUAL, 2018).
Segundo estimativas mais recentes da CONAB
(2018), os estados de Goiás e Paraná produziram,
respectivamente, 70,6 milhões de toneladas e 37,4
milhões de toneladas, o que os posicionam como
segundo e quinto maiores produtores de cana-deaçúcar brasileiros, representando próximo a 17%
do total produzido pelo país.
Dada a importância do posicionamento dos
estados frente a produção brasileira de cana-deaçúcar, o presente estuda tem como objetivo,
através de índices econômico-financeiros,
estabelecer um comparativo de rentabilidade entre
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os estados de Goiás e Paraná e verificar em
qual dos dois a produção de cana-de açúcar é
mais economicamente viável.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
Foram escolhidos os estados de Goiás e
Paraná, reconhecidamente importantes na
produção de cana-de-açúcar no Brasil. Os
dados foram coletados a partir dos
levantamentos realizados pelo AGRIANUAL
para a safra 2017/2018, uma vez que estes são
os levantamentos mais recentes realizados
quanto aos custos de produção.
B. Procedimento
O modelo analítico utilizado é o de Indicadores
de Rentabilidade e que, para este estudo, serão
utilizados os seguintes:
𝐶𝑇𝐴 =

𝐶𝑇
(1+𝑟)𝑛

𝑅𝐵𝐴 =

𝑅𝐵
(1+𝑟)𝑛

Em que: CTA – Custos Totais Anualizado;
RBA – Renda Bruta Anualizada – taxa de juros;
n – ano produtivo da cana-de-açúcar.
Como a cana-de-açúcar não possui
características de plantas anuais e também, não
é considerada uma planta perene, os
indicadores de rentabilidade devem ser
anualizados de forma a ajudar na tomada de
decisão sobre um investimento em um valor
realmente anual contribuindo, dessa forma,
para uma comparação mais equalizada dos
diferentes momentos produtivos que a lavoura
se encontra. Para tanto, a taxa de juros utilizada
tem como referência a taxa SELIC referente ao
mês de Junho de 2018.
A Margem Bruta (MB) será dada por:
𝑀𝐵 (𝐶𝑇) =

𝑅𝐵 − 𝐶𝑇
× 100
𝐶𝑇

Por fim, para o Lucro Operacional (LO) e o
Índice de Lucratividade (IL), tem-se que:
𝐿𝑂 = 𝑅𝐵 − 𝐶𝑇

𝐼𝐿 =

𝐿𝑂
𝑅𝐵

× 100

Resultados e Discussões
As tabelas 1 e 2 comparam o desempenho
econômico dos estados através dos Indicadores de
Rentabilidade, ano a ano, a partir do primeiro ano
após a fundação do plantio de cana-de-açúcar até
o último ano produtivo.
Comparando o desempenho econômico dos dois
estados, verifica-se que o estado do Paraná
apresentou um Índice de Lucratividade superior,
em média, de 8% em relação a Goiás. Esse
desempenho comprova-se quando se verifica que
a Renda Bruta foi superior em todos os anos,
compensando os Custos Totais que também se
apresentaram maiores, mas em um número menor
do que foi verificado em Goiás.
Outro ponto de relevância é que os preços pagos
pelo produto são muito próximos entre os estados
(R$ 82,01 no GO e R$ 81,74 no PR por tonelada),
no entanto, a produtividade esperada para cada
período foi o fator mais importante na diferença
de receitas pois, entre estados, ano a ano, é, na
média, de 4% superior no Paraná. Dessa forma,
incrementa-se o valor de Renda Bruta do estado,
tornando-o mais competitivo.
A Margem Bruta mostra-se mais vantajosa em
GO, no primeiro ano após a Fundação, mas ao
longo do tempo apresenta uma queda mais
acentuada, quando comparada ao estado do PR,
principalmente no Ano 3, em que este indicador
fica abaixo dos 20%. Dessa forma, ao longo do
período da cultura instalada em campo com uma
capacidade produtiva competitiva, o PR possui
maior vantagem à produção goiana.
Quando comparados os estados e considerando
a safra de 2017/2018, verifica-se que o estado do
Paraná oferece mais vantagens competitivas pois,
oferece uma maior Margem Bruta, ao se comparar
com Goiás e deve-se, principalmente, a maior
produtividade estimada para o primeiro estado.
Além disso quando verifica-se o Lucro
Operacional e o Índice de Lucratividade, verificase que apenas no primeiro ano, o Índice é superior
em Goiás e os outros anos o Paraná é superior.
Dessa forma, pode-se dizer que, como o
desenvolver da cultura da cana-de-açúcar, o
Paraná oferece mais vantagens econômicas, tendo
como referência a safra de 2017/2018, em
comparação com o estado de Goiás.
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Tabela 1. Indicadores de Rentabilidade Anualizados para safra 2017/2018 no Paraná
Fundação

Ano 1

R$ 6.695,49
43,4%
R$ 9.603,38
R$ 2.907,89
30,28%
Fonte: Elaboração Própria (2018)

COTaPR
MB(COT)aPR
RBaPR
LOPR
ILPR

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

R$ 5.543,70
30,2%
R$ 7.220,24
R$ 1.676,54
23,22%

R$ 4.692,21
22,9%
R$ 5.768,13
R$ 1.075,92
18,65%

R$ 3.975,37
22,7%
R$ 4.878,90
R$ 903,53
18,52%

R$ 3.621,85
20,3%
R$ 4.355,90
R$ 734,05
16,85%

Tabela 2. Indicadores de Rentabilidade Anualizados para safra 2017/2018 em Goiás
Fundação

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

-

R$ 6.395,68

R$ 5.353,79

R$ 4.712,96

R$ 3.876,28

R$ 3.536,06

-

44,6%

29,9%

17,9%

21,2%

18,7%

-

R$ 9.249,06

R$ 6.954,36

R$ 5.555,60

R$ 4.699,44

R$ 4.196,04

R$ 2.853,38
30,85%
Fonte: Elaboração Própria (2018)

R$ 1.600,57
23,02%

R$ 842,64
15,17%

R$ 823,16
17,52%

R$ 659,99
15,73%

COTaGO
MB(COT)aGO
RBaGO
LOGO
ILGO
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Resumo
O biodiesel é um combustível o qual tem sido considerado como alternativa ao diesel derivado
do petróleo, exatamente por não conter enxofre e gerar baixos níveis de poluição. Entretanto,
uma das limitações atualmente encontrada para o aumento do uso do biodiesel em motores está
relacionada com a estabilidade oxidativa durante o armazenamento. O objetivo deste trabalho
foi avaliar o uso de extrato vegetal de alecrim (Rosmarinus officinalis L.) como antioxidante
sobre o biodiesel B100, durante o armazenamento. O extrato de alecrim foi extraído por soxhlet
com hexano, e após secagem foi diluído em álcool etílico a 99,5% de pureza para facilitar a
aplicação no biodiesel. Biodiesel de soja com e sem a aplicação do extrato de alecrim foram
armazenadas em frascos de vidro durante 102 dias. Nos períodos de tempo de 0, 30, 60 e 102
dias, amostras do biodiesel com e sem tratamento foram coletadas para avaliação da sua
estabilidade oxidativa por meio da determinação do período de indução. Durante o
armazenamento, a amostra B100 puro teve seu período de indução reduzido, enquanto a
amostra com tratamento antioxidante, se manteve estável. O extrato testado neste trabalho na
dose de 10000 ppm não foi efetivo no aumento do período de indução. Apesar disso mostrou
interessante efeito de estabilizante, o que indica um potencial para ser utilizado em misturas
com outros produtos naturais que tenham efeito maior sobre o aumento imediato do período de
indução.
Palavras-chave: biodiesel; extrato vegetal; antioxidante.
Introdução
A ANP (Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) define
biocombustíveis como “derivados de
biomassa renovável que podem substituir,
parcial
ou
totalmente,
combustíveis
derivados de petróleo e gás natural em
motores a combustão ou em outro tipo de
geração de energia”. Ainda segundo a ANP,
os dois principais biocombustíveis líquidos
usados no Brasil são o etanol obtido a partir
de cana-de-açúcar e, em escala crescente, o
biodiesel, que é produzido a partir de óleos
vegetais ou de gorduras animais e adicionado
ao diesel de petróleo em proporções
variáveis.

Durante o processamento do óleo de
origem vegetal, os compostos antioxidantes
naturalmente presentes são eliminados e o
biodiesel obtido possui menor estabilidade
quando comparado ao óleo que o originou.
De
acordo
com
SCHOBER
e
MITTELBACH (2004), o biodiesel tende a se
deteriorar devido a reações hidrolíticas e
oxidativas, o que pode levar à formação de
produtos insolúveis causando problemas no
sistema de injeção de combustível. Além
disso, a formação de ácidos orgânicos
aumenta a acidez total do combustível e
consequentemente, o risco de corrosão do
motor e do sistema de distribuição do
combustível.
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Diversos pesquisadores estudaram o efeito
de fatores como exposição a luz, exposição ao
ar, temperatura e presença de umidade e/ou
contaminantes sobre os processos oxidativos
que ocorrem durante o armazenamento de
biodiesel obtido de diferentes oleaginosas
(BONDIOLI et al. 1995; PRANKL E
SCHINDBAUER, 1998; MITTELBACH E
GANGL, 2001; BONDIOLI et al. 2002;
BOUAID et al. 2007). Além do controle
destes fatores, o uso de aditivos com
propriedades antioxidantes é uma alternativa
na busca pela manutenção da qualidade do
biodiesel por períodos mais prolongados de
armazenamento.
Em óleos e gorduras e em biodiesel obtido
a partir deles, os antioxidantes utilizados
podem ser de dois tipos, naturais e sintéticos
(JAIN e SHARMA, 2010).
Os antioxidantes naturais extraídos de
plantas são renováveis, seguros e têm sido
amplamente aplicados na indústria de
alimentos. As concentrações ideais e os
efeitos do uso de diferentes antioxidantes
naturais sobre as propriedades físicoquímicas do biodiesel obtido a partir de óleos
vegetais e sobre sua estabilidade à oxidação
ainda não estão completamente estabelecidas.
Diversos extratos e óleos essenciais obtidos
de plantas e/ou sementes têm sido utilizados
com sucesso no controle da oxidação em
diferentes tipos de aplicações. Entre estes
produtos têm destaque os que são obtidos a
partir de plantas como o tomilho e alecrim
(Rosmarinus officinalis L.) (TENORE, et al.
2012; MILADI et al. 2013). A aplicação
destes extratos naturais no biodiesel para
controlar a oxidação pode favorecer a
manutenção da qualidade do combustível
com a vantagem de menor toxidez ao
organismo humano e ao ambiente, devendo,
portanto, ser avaliada. Diante disso, o
objetivo com o presente trabalho foi analisar
o efeito antioxidante do extrato vegetal de

alecrim no biodiesel de soja durante o
armazenamento.
Metodologia
O experimento foi realizado no
Laboratório de Simulação e Biocombustíveis
do Departamento de Engenharia Mecânica,
na Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), campus de Rondonópolis.
O biodiesel utilizado foi coletado em uma
indústria de biodiesel localizada no
município de Rondonópolis – MT, Brasil.
Esta coleta foi feita anteriormente a adição de
qualquer antioxidante pela indústria, para
garantir a avaliação do efeito antioxidante do
extrato.
Para a obtenção do extrato, utilizou-se
alecrim medicinal da marca Bio Botica, que
foi seco em estufa a 50 °C até massa
constante, posteriormente, triturado em
liquidificador e submetido ao processo de
extração simples utilizando o equipamento
soxhlet e hexano como solvente, sendo o
tempo fixado em 10 horas. Em seguida, as
micelas obtidas (extrato mais solvente) foram
submetidas ao processo de destilação a vácuo
em temperatura de 50 °C, sendo o extrato
resultante submetido ainda ao processo de
secagem em estufa na mesma temperatura até
massa constante, obtendo-se o extrato seco de
alecrim. Para facilitar a aplicação do
tratamento posteriormente, foi preparada uma
diluição do extrato seco em etanol a 99,5% de
pureza, obtendo-se o extrato na concentração
de 0,5 g de extrato/g de solução. A solução
obtida foi mantida congelada até o momento
da aplicação do tratamento. A dosagem
testada neste trabalho foi de 10000 ppm,
sendo que para a aplicação do tratamento,
quatro amostras de 300 ml de B100 foram
acondicionadas em 4 recipientes, sendo dois
frascos contendo B100 puro e dois contendo
B100 com tratamento (10000 ppm de extrato
de alecrim). Esses, foram hermeticamente
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vedados, para evitar a evaporação de
compostos voláteis, e armazenados em
temperatura ambiente durante um período de
102 dias. Foram coletadas amostras nos
tempos 0, 30, 60 e 102 dias de
armazenamento tanto do B100 puro, como do
B100 tratado com alecrim e efetuou-se as
análises de estabilidade oxidativa.
A estabilidade a oxidação foi determinada
baseando-se no teste Rancimat. Consistiu em
expor a amostra a um fluxo de ar com vazão
de 10 L h-1 a 110 ± 2 °C. Nestas condições, a
formação de compostos de oxidação é
intensificada, sendo os gases carreados para a
célula de medição contendo água destilada,
cuja condutividade foi então monitorada
continuamente. Um súbito incremento da
condutividade foi observado indicando o
período de indução (PI), quando então se
inicia o processo de propagação da reação de
oxidação.
Os resultados obtidos para o período de
indução dos tratamentos durante o
armazenamento foram submetidos a análise
de regressão para avaliar o efeito do tempo
sobre este parâmetro e ao teste de Tukey a 5%
de significância para comparação de médias.

Para a realização das análises estatísticas foi
utilizado o programa Sisvar 5.6.
Resultados e discussão
A Tabela 1 mostra os parâmetros iniciais
do biodiesel de soja utilizado neste trabalho.
Estes parâmetros foram determinados no
Laboratório de Simulação e Biocombustíveis
da UFMT no tempo zero para caracterização
prévia do produto a ser armazenado.
O parâmetro massa específica do biodiesel
foi superior ao limite estabelecido pela ANP.
A coleta das amostras nos tanques da
indústria foi realizada por funcionários da
mesma. Uma hipótese é de que uma vez que
a coleta do material tenha sido realizada pelo
fundo do tanque de armazenamento, este
material tenha em sua composição residual de
umidade de decantação suficiente para alterar
a densidade das amostras coletadas. Diante
desta suspeita, após a chegada do material no
laboratório, antes de qualquer coleta de
subamostras para análise, era realizada a
homogeneização do material. Além disso,
todas as análises foram também realizadas
com no mínimo 3 repetições para maior
segurança nos resultados.

Tabela 1 – Propriedades do biodiesel de soja puro (B100)
Características
Massa específica a 20 °C (ρ) –
kg/m3
Viscosidade cinemática a 40 °C
(υ) – mm2/s
Estabilidade à oxidação a 110 °C
–h
Índice de acidez – mg KOH/g

Valores Estabelecidos
pela ANP

Amostra (média ±
desvio padrão)

850 – 900

994,2 ± 1,13

3,0 – 6,0

5,44 ± 0,16

Mínimo 8

3,08 ± 0,12

Máximo 0,50

0,78 ± 0,044
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A viscosidade cinemática do biodiesel
utilizado foi de 5,44 mm2/s, parâmetro que
estava dentro dos padrões de qualidade
estabelecidos pela ANP. O índice de acidez é
um dos parâmetros utilizados para o controle
de qualidade do biodiesel. Tanto o parâmetro
viscosidade cinemática como o índice de
acidez apresentaram valores médios superior
a valores comumente reportados na literatura,
sendo que o índice de acidez do biodiesel
cedido pela indústria já se encontrava com
valor médio de 0,78 mg de KOH/g de amostra
o que é superior ao limite estabelecido que é
de 0,5 mg de KOH/g de amostra. Quanto à
estabilidade oxidativa, o valor médio
encontrado foi de 3,08 horas. Sarin et al.
(2007) obteve para o biodiesel metílico de
pinhão-manso período de indução de 3,23 h,
considerado baixo quando comparado ao
biodiesel metílico de palma que foi de 13,37
h. Os mesmos autores avaliaram a
estabilidade oxidativa para biodiesel metílico
de girassol e de soja, os quais apresentaram
períodos de indução de 1,73 h e 3,80 h,
respectivamente.
Os resultados obtidos para o índice de
oxidação ao longo do armazenamento estão
apresentados na Tabela 2 e os resultados da
análise de regressão linear realizados estão
representados na Figura 1. Ao analisar a
Tabela 2 e a Figura 1, pode-se observar que o
biodiesel que recebeu adição de 10000 ppm
de extrato de alecrim manteve constante seu
período de indução ao longo do
armazenamento. Isto pode ser observado pelo
resultado da análise de regressão que mostra
que o parâmetro dependente do modelo não
difere de zero. Por outro lado, o biodiesel
B100 armazenado sem adição de qualquer
produto antioxidante teve uma redução
significativa do seu período de indução ao
longo dos 102 dias de armazenamento. A
relação entre o período de indução e o tempo

de armazenamento pode ser representada
adequadamente por um modelo linear com
todos os parâmetros do modelo significativos
ao nível de 1% de significância.
Diversos trabalhos têm confirmado que,
de um modo geral, o biodiesel de natureza
metílica, como o que foi utilizado neste
experimento se oxida após curtos períodos de
estocagem e que sua inércia química está
diretamente relacionada com a composição
em ácidos graxos dos óleos utilizados na sua
produção. O limite mínimo estabelecido pela
ANP é de 8 h, no entanto, para biodieseis
obtidos de diversas oleaginosas, torna-se
necessário a adição de antioxidantes para
aumentar o período de indução e a
estabilidade oxidativa a altas temperaturas.
Tabela 2 – Médias e desvios padrões de
período de indução (horas) a 110 °C para o
biodiesel puro e biodiesel tratado com
extrato de alecrim
Produto

Tempo de armazenamento
(dias)
0

30

60

102

B100

3,08a
± 0,12

2,97
±
0,31

2,83a 2,63b
± 0,59 ± 0,26

B100 +
EA

3,73a
± 0,47

3,69

3,50a 3,97a
± 0,49 ± 0,27

Médias seguidas de mesma letra numa
mesma coluna não diferem entre si pelo teste
t a 5% de probabilidade
O extrato testado neste trabalho na dose de
10000 ppm não foi efetivo no aumento do
período de indução. Apesar disso mostrou
interessante efeito de estabilizante, o que
indica um potencial para ser utilizado em
misturas com outros produtos naturais que
tenham efeito maior sobre o aumento
imediato do período de indução.
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Ainda de acordo com a Tabela 2, observase que para os tempos de armazenamento de
0 a 60 dias, não houve diferença significativa
entre as médias para B100 puro e B100
tratado com alecrim. Para o período de 102
dias, a partir do teste de Tukey ao nível de 5%
de significância, observa-se diferença entre
os tratamentos o que reforça a ideia do efeito
conservante do extrato de alecrim.

Ambas amostras não atenderam o tempo
mínimo estabelecido pela ANP, porém outros
métodos de extração deverão ser testados
futuramente, pois sabe-se que diversos
parâmetros do processo de extração podem
influenciar significativamente a composição
do extrato e, portanto, influenciar na sua
capacidade antioxidante. Neste trabalho, o
método de extração não foi parâmetro de
estudo.

4,8
Y = 3,6509 + 0,0010nsX
R2 = 0,0767

Período de Indução (horas)

4,0
3,2

Y = 3,0453 - 0,0039**X
R2 = 0,9591

2,4
1,6
B100 Puro
B100 + EA

0,8
0,0
0

20

40

60

80

100

120

Tempo de Armazenamento (dias)

Figura 1 – Resultados do período de indução do biodiesel de soja puro e tratado com extrato de alecrim ao longo
do tempo de armazenamento.

Conclusões
O biodiesel puro teve uma diminuição do
seu período de indução, como era esperado.
O extrato de alecrim na dose testada neste
trabalho não foi efetivo no aumento do
período de indução. Apesar disso mostrou
interessante efeito de estabilizante, o que
indica um potencial para ser utilizado em
misturas com outros produtos naturais que
tenham efeito maior sobre o aumento
imediato do período de indução. Efeito
sinérgico do alecrim com outros produtos e
também outros métodos de extração deverão

ser testados para uma busca de melhores
resultados para o uso de alecrim como
antioxidante para biodiesel.
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ESTUDO CINÉTICO DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DA CASCA DE
CAFÉ (Coffea arabica L.) USANDO MODELOS DE REAÇÃO GLOBAL
Carine Setter

1

; Tiago José Pires de Oliveira 1, Maíra Reis de Assis 1; Paulo Fernando
Trugilho 1

Resumo
O conhecimento da cinética de degradação térmica da biomassa é essencial para a otimização dos
processos termoquímicos, em especial, a pirólise. Assim, o estudo teve como objetivo investigar o
processo da pirólise da casca de café por análise termogravimétrica (TGA) não-isotérmica, e obter
parâmetros cinéticos, isto é, energia de ativação (Ea) por meio de modelos isoconvercionais. A TGA
foi realizada até 900°C sob atmosfera de nitrogênio em diferentes taxas de aquecimento, 5, 10, 15 e
20°C.min-1. Verificou-se que o processo de pirólise ocorreu principalmente em torno de 400-650 K.
O efeito da taxa de aquecimento nas curvas TG e DTG também foi observado. A Ea foi calculada
pela inclinação da linha reta a partir da regressão linear para métodos isoconversionais diferenciais
e integrais de Friedman e Flynn Wall Ozawa (FWO), respectivamente. Foi observado que a Ea
calculada para ambos métodos isoconvercionais tendeu a aumentar com o aumento do grau de
conversão e que o método de Friedman apresentou valores de Ea ligeiramente maiores que o método
de FWO. Contudo, ambos modelos se mostraram eficazes para estimar a Ea do processo de pirólise
com boa precisão. A pesquisa contribuiu para o conhecimento da cinética da pirólise da casca de
café, possibilitando o melhoramento do processo de conversão desse resíduo em produtos.
PALAVRAS-CHAVE: Pirólise; Termogravimetria; Energia de ativação; Modelos Isoconversionais.

Introdução
O Brasil se destaca como um dos maiores
produtores e exportadores mundiais de café.
A produção de café no Brasil nos últimos 5
anos, alcançou cerca de 267,8 milhões de
sacas de 60 kg (INTERNATIONAL COFFEE
ORGANI-ZATION – ICO, 2017). Assim,
esse produto é de grande importância para
economia do país.
Durante o processamento, no entanto,
vários subprodutos são gerados. Esses
subprodutos incluem, por exemplo, casca,
polpa, pergaminho e mucilagem que são
descartados após a retirada do grão. As cascas
de café são os principais resíduos sólidos do
processamento, dado que para cada kg de café

produzido são gerados cerca de 1 kg de casca
(GOUVEA et al., 2009).
Alguns dos usos alternativos propostos para
este resíduo incluem, por exemplo, suplemento
para alimentação animal, fermentação para a
produção de diversos produtos (enzimas, ácido
cítrico e substâncias aromatizantes), utilizados
como substratos para o crescimento de
cogumelos (NAVYA; PUSHPA, 2013) e uso
direto como combustível. No entanto, toneladas
de casca de café são geradas levando a enormes
quantidades que ainda permanecem sem destino
final, sendo descartados no ambiente o que pode
provocar problemas ambientais (contaminação
do solo, poluição da água e do ar).
Assim, é necessário buscar por outros usos
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alternativos que permitam transformar os
resíduos em materiais de maior valor
agregado e consequentemente reduzir os
problemas ambientais. Neste sentido, a
conversão termoquímica se destaca como uma
técnica eficaz para a conversão da biomassa
em produtos de valor agregado (GARBA et
al., 2018).
Entre os processos termoquímicos, a
pirólise vem se demonstrando o processo
mais promissor, no qual a biomassa é
transformada em biocombustíveis líquidos,
sólidos e gasosos de maior energia que
posteriormente podem ser utilizados para
abastecer motores de combustão e turbina a
gás, por exemplo (LIANG et al., 2014).
Contudo, a pirólise da biomassa é um
processo complexo que envolve reações
paralelas e em série (GARBA et al., 2013).
Assim, é necessário que se conheça o
comportamento
térmico
do
material
lignocelulósico, durante o processo de
conversão termoquímica, para que a biomassa
seja melhor aproveitada.
A análise termogravimétrica (TGA) não
isotérmica é a técnica mais empregada para o
estudo das propriedades cinéticas e
termodinâmicas de materiais lignocelulósicos
(HASHIMOTO et al., 2011). Essa técnica
permite que as informações sejam obtidas de
forma simples e rápida.
Além disso, a partir dos dados de TGA é
possível estimar os parâmetros cinéticos na
reação de decomposição térmica do material.
A energia de ativação (Ea) é um dos
parâmetros cinéticos importantes para uma
reação, por meio desse parâmetro é possível
conhecer a reatividade de um combustível
(GAI; DONG; ZHANG, 2013).
Para que a Ea seja determinada muitos
métodos matemáticos podem ser utilizados.
Entre estes, os métodos isoconversionais, se
apresentam como uma ferramenta simples e
importante para estimar a energia de ativação
usando dados de uma série de experimentos
em diferentes taxas de aquecimento
(SLOPIECKA; BARTOCCI; FANTOZZI,

2012).
Diante disso, o estudo buscou investigar o
comportamento térmico da casca de café (Coffee
arabica L.) em diferentes taxas de aquecimento,
bem como determinar o parâmetro cinético, isto
é, energia de ativação (Ea) do processo de
pirólise
usando
modelo
isoconversional
diferencial, método de Friedman e um modelo
isoconvercional integral, método de Flynn Wall
Ozawa (FWO).
Material e Métodos
A. Local da coleta
A biomassa utilizada para a análise térmica
foi a casca de café, adquirida na Fazenda da
Lagoa, localizada no município de Santo Antônio
do Amparo em Minas Gerais, Brasil.
B. Coleta e preparo do material
Primeiramente, a casca de café foi
processada em um moinho de facas do tipo
Willey, em seguida foi classificada em peneira
granulométrica de 100 mesh. As partículas
passantes pela peneira foram utilizadas para
análise termogravimétrica. A análise térmica da
casca de café foi realizada em analisador
termogravimétrico modelo TGA/DTG-60H,
marca Shimadzu, sob fluxo contínuo de
atmosfera inerte de nitrogênio gasoso (N2), de
elevada pureza (99,999), a uma taxa de 30
mL/min.
C. Análise térmica
Foi utilizado aproximadamente 4mg de
material. A análise consistiu em aquecer o
material a 100 °C, com taxa de aquecimento de
50°C/min, permanecendo a essa temperatura por
30 min, esse tempo de residência consistiu em
retirar a umidade da amostra, sendo esse tempo
desconsiderado nos cálculos dos parâmetros
cinéticos.
Posteriormente o material foi aquecido a
900°C, a fim de avaliar a decomposição térmica
do material lignocelulósico em função da perda
de massa. As taxas de aquecimento utilizadas
foram: 5, 10, 15, 20°C/min. As diferentes taxas
de aquecimento se deram com o intuito de
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minimizar os efeitos de transferência de calor
e massa nos cálculos de parâmetros cinéticos.
Por fim, os valores de peso, tempo e
temperatura foram registrados pelo software
do TGA, obtendo-se dessa forma os valores
de perda de massa (TG), e perda diferencial
de massa (DTG). Por meio dos dados de
perda de massa das amostras, tempo e
temperatura se determinou os valores de
energia de ativação para os modelos de reação
global de Friedman (Equação 1) e FlynnWall-Ozawa (Equação 2).
  d  
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 d 
ln 
 = ln   
  = ln  Af ( )  −
dT
RT
 dt 
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Resultados e Discussões
A Figura 1 apresenta os resultados das
curvas de perda de massa (TG) obtidas
experimentalmente para cada taxa de
aquecimento empregada nos testes nãoisotérmicos.

Figura 1. Curva TG da casca de café nas diferentes
taxas de aquecimento.

Foi observado que a perda de massa da
maioria das amostras se iniciou em
aproximadamente 400 K. Além disso,
também foi verificado que o aumento da taxa
de aquecimento proporcionou o deslocamento
das curvas TG em temperaturas mais altas
(745-1100 K). Esse deslocamento das curvas
de perda de massa pode ser atribuído à

variação na taxa de fluxo de calor dentro das
partículas de casca de café, provocado pelas
diferentes taxas de aquecimento.
De acordo com Chutia, Kataki e Bhaskar
(2013) taxas de aquecimento menores promovem
melhor transferência de calor para parte interna e
entre as partículas de biomassa, devido ao
aquecimento gradual das mesmas. A fim de que a
curva TG fosse interpretada de modo mais
eficiente foi utilizado a derivada dessa curva,
conhecida como derivada de perda de massa
(DTG). Assim, os estágios presentes na curva do
TG podem ser claramente observados por picos
(Figura 2).

Figura 2. Curva DTG da casca de café nas taxas de
aquecimento 5, 10, 15, 20 e 25°C.min-1.

Verificou-se que as perdas de massa
ocorreram na faixa de temperatura entre 400 e
650 K. Sabe-se que nessa temperatura são
degradados principalmente hemiceluloses e
celulose, enquanto que apenas uma pequena
fração de lignina se decompõe nessa faixa
(CARRIER et al., 2011). A decomposição em
temperaturas maiores (>650 K) progrediram
lentamente, devido à lenta decomposição da
lignina (LIANG et al., 2014).
A curva da derivada de perda de massa
correspondente a menor taxa de aquecimento
(5°C.min-1) permitiu visualizar melhor a
dinâmica de degradação dos constituintes
principais do material lignocelulósico (celulose,
hemiceluloses, lignina), pois a medida que a taxa
de aquecimento aumentou os picos tenderam a se
fundir.
A taxa máxima do processo de decomposição
foi observada entre 550-565 K e conforme o
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aumento da taxa de aquecimento a perda de
massa aumentou significativamente. Quan, Li
e Gao (2009) relatam que altas taxas de
aquecimento possuem tempo de reação
menor, portanto, a temperatura necessária
para a amostra se decompor também é maior.
Isso faz com que a curva de taxa máxima se
desloque para a direita.
Os perfis de DTG mostraram que o pico
térmico de degradação se tornou mais amplo
e de maior magnitude à medida que a taxa de
aquecimento aumentou de 5 para 20°C.min-1.
Loy et al., (2018) relataram o mesmo
comportamento de degradação térmica da
casca de arroz, conforme a taxa de
aquecimento aumentou de 10 para 50 K.min1. Este resultado pode ser atribuído à
composição heterogênea da biomassa
lignocelulósica.
Em
altas
taxas
de
aquecimento, esses componentes podem se
decompor simultaneamente e gerar picos
sobrepostos (LIANG et al., 2014).
Os dados obtidos experimentalmente
foram adequadamente aplicados as Equações
1 e 2, para cada modelo de reação global. A
energia de ativação (Ea) foi calculada a partir
das regressões lineares para o modelo de
Friedman (Figura 3) e Flynn Wall Ozawa
(Figura 4), com intervalo de conversão de
0,05 a 0,50.

Figura 4. Regressão linear para determinação da energia
de ativação obtida pelo método de FWO.

Os valores de Energia de ativação (Ea) obtidos
para o modelo de Friedman e Flynn Wall Ozawa
(FWO) são apresentados na Tabela 1 e na Tabela
2, respectivamente.
Tabela 1. Resultados obtidos para o modelo de
Friedman.
Ea
α
Linearização (Y)
R²
[kJ/mol]
0,05
0,10
0,20
0,30
0,45
0,50

Figura 3. Regressão linear para determinação da
energia de ativação calculada pelo método de
Friedman.

10836,068X+15,444
21893,404X+37,160
22492,558X+35,275
31599,504X+50,069
48264,689X+76,128
57060,931X+89,801
Média

0,91

104,9

0,98

196,0

0,98

179,1

0,98

258,6

0,90

315,3

0,94

345,2
233,2

Tabela 2. Resultados obtidos para o modelo de
FWO.
Ea
α
Linearização (Y)
R²
[kJ/mol]
0,05

-2682,650X+6,910

0,80

70,4

0,10

-4446,186X+10,128

0,87

112,5

0,20

-8636,119X+17,407

0,96

164,5
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0,30 -12287,852X+23,266 0,98

203,0

0,45 -14109,543X+25,270 0,88

243,6

0,50 -15938,286X+28,025 0,91
Média

288,8
180,5

O método de Friedman apresentou
coeficiente de correlação (R2) variando entre
0,90 a 0,98, já o método FWO obteve R2 entre
0,80 a 0,98. Dessa forma, pode-se inferir que
o método de Friedman apresentou melhor
ajuste às curvas.
Para ambos os modelos se observa que os
valores de Ea tenderam a aumentar com o
aumento do grau de conversão (α). Este
aumento na energia de ativação pode ser
provocado pela influência da transferência de
calor
em
temperaturas
mais
altas
(WONGSIRIAMNUAY; TIPPAYAWONG,
2010).
Nota-se que os valores de Ea, obtidos pelo
modelo de Friedman, são ligeiramente
superiores aos obtidos pelo modelo de FWO.
Isto pode ser explicado pelo princípio
matemático empregado em cada método. Os
métodos isoconversionais integrais, como
FWO, utilizam aproximações numéricas para
resolução da integral de temperatura. Assim,
os valores obtidos pelo modelo de Friedman
são mais precisos, os quais estão mais
próximos da energia de ativação real durante
o processo de pirólise (YUAN et al., 2017).
Contudo, os valores médios da Ea dos
métodos isoconversionais foram próximos,
sugerindo que tanto o Friedman como o FWO
são adequados para se determinar este
parâmetro cinético. Em geral, a energia de
ativação é definida como a quantidade
mínima de energia necessária para uma
reação ocorrer e, portanto, economicamente é
mais viável pirolisar uma reação com Ea
menor.
Conclusão
Os resultados obtidos nos termogramas
TG/DTG evidenciaram a influência da taxa de
aquecimento no perfil de degradação térmica
da pirólise da casca de café. Concluindo que

altas taxas de aquecimento proporcionam maior
perda de massa e deslocamento das curvas para a
direita, ou seja, a temperatura para que ocorra a
degradação do material tende a ser maior em
taxas de aquecimento mais altas. Já baixas taxas
de aquecimento promovem melhor transferência
de calor na parte interna e entre as partículas.
Ambos modelos isoconversionais mostraramse eficientes e capazes de predizer a energia de
ativação do processo de pirólise com boa
precisão. Assim, os resultados contribuem para a
melhor compressão dos processos de pirólise da
casca de café, possibilitando o aperfeiçoamento
dos processos de conversão desse resíduo em
outros produtos.
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HYDROLYSIS OF SISAL RESIDUE TO EVALUATE BIOETHANOL PRODUCTION
Habila Yusuf Thomas¹; Izanilde Barbosa da Silva²; Scarllet O'Hara de Oliveira Moraes³;
Adson Bruno Costa Pereira4; Marta Célia Dantas Silva5
Abstract
In recent years, green fuel has been the main focus of scientific researches as an alternative to fossil
fuels which have huge negative environmental impacts. In this research, technological processes of
biomass conversion into biofuel through fermentation were analyzed. Updated information about
sisal residue and the recent scientific developments for the production of bioethanol from sisal
residue obtained after the removal of fibers were thoroughly researched. Various pretreatment
methods aiming to convert the residue (pressed liquid and bagasse), to sugars were analyzed and
some of them were applied in this study to convert agave bagasse and liquid residue of the sisal
residue to readily fermentable sugars. It was concluded from the various acid/thermal and
enzymatic pretreatments and hydrolysis of sisal residue, the overall free fermentable sugar content
increased significantly and raised the efficiency of ethanol production after fermentation.
KEYWORD: Acidic/enzymatic pretreatment, Sisal residue, bioethanol, renewable biofuel.
Introduction
Sisal is a fibrous plant which is believed to be
indigenous of Southern America, the
Caribbean Islands and the southern coast of
the U.S.A, with Brazil and Tanzania as the
world leading producers. This plant takes an
average of 2-3 year to reach full maturity;
production ranging from 200-300 leaves per
plant. The leaf is composed of approximately
87,25% liquid, 8% dry matter 4% fiber and
0,75% cuticle 1. Another study by 2 related
that the Sisal plant is composed of
approximately 69% of liquid residue and 31
percent of wet bagasse which on further
characterization amounted to 85% water and
soluble compounds, 7% dry bagasse and 8%
total soluble solids. . The solid biomass is
primarily composed of cellulose which can be
converted almost totally into simple sugars by
enzymatic, acidic or basic hydrolytic
pretreatment, while the liquid residue is
composed mainly of readily fermentable
sugars such as glucose, fructose and sucrose.
Sisal is used for various industrial and local
applications around the world, but it is mostly
recognized for the production of natural fibers
from sisal leaves which are very strong and
resistant. The fiber amounts 5 to 7 percent of

the total sisal plant mass, and after processing, 93
to 95% is a residue in the form of bagasse or
liquid wastewater 3. Up to now, the main
objective of this research is to analyze the
various and commonly used cellulose to sugars
conversion processes used to convert sisal
residues to obtain sugars which can be fermented
to obtain bioethanol.
A. Location
This research was carried out in the Federal
University of Paraiba, with visitations to sisal
farms at Algodão da Janaira,PB, Brazil. This
community has a population of approximately
2,366 people in 2010, an estimated population of
2,500 in 2017 and a total land area of 220,246
km² 4. This article was made possible with the
aid of this interview and technical visit to the
farm coupled together thorough research and upto-date information from high impact scientific
journals and publications dated from the last 15
years back till date.
B. Methology
The methodology of this review was based on
technical, qualitative and experimental analysis
about sisal in which actual sisal cultivation farm
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was visited and an interview with local
farmers were conducted at the municipality of
Algodão da Janaíra in the State of Paraiba,
Brazil. The papers and articles and all the data
utilized to make this review are all collected
from highly recognized quality and
trustworthy of qualis A1 to B2 sources and
these sources and publications are well
described and mentioned in this article. These
researched data have been limited to a time
period of 15 years (from 2003 to 2018) for the
purpose of obtaining actualized and updated
correct information. The results of these
researches about sisal in 15 years were
elaborated and compared and discussed in
detail. Capes periods were utilized as the
main search engine for the articles focusing
on the Web of Science as the source of the
articles.
Results e Discussions
Pretreatment methods and results
Various pretreatment methods for the
conversion of cellulosic biomass into simple
sugars have been reported in literature. About
sisal
residues
(juice
and
bagasse),
pretreatment conditions, and types of
pretreatment and potential sisal residue to
bioethanol efficiency are elaborated as
described by the authors. As observed in table
1, the least conversion efficiency of sisal
residue(liquid residue and bagasse) to obtain
fermentable sugars was 60% in the
pretreatment of agave leaf juice 2. The highest
efficiency obtained was 74,3% of total
fermentable sugars 5. All the pretreatment
methods mentioned in table 1 have their
advantages and disadvantages. The acidic
hydrolysis is often related to degradation of
simple sugars, promoting a low efficient
process when compared to enzymatic
hydrolysis 6. On the other hand, enzymatic
hydrolysis Although considered highly
specific and with higher sugar production
efficiency. The process is often related as
being too limited because the best enzymes
conditions performances are limited, and
these enzymes are expensive. The overall

hydrolysis time of enzymes is also superior than
the acidic hydrolysis reaction time 1. Another
pretreatment
method
often
used
is
Saccharification combined with enzymatic or
acidic pretreatments. The overall efficiency of
the combined processes is greater than when a
single process is used. The biggest disadvantage
of this process is the high temperature needed
(100-190°C), compared to enzymatic hydrolysis
which can occur at room temperature and only
needs a maximum of up to 50°C 5. It is important
to note that the use of acid hydrolysis may yield
more reducing sugars than enzymatic and
thermal hydrolysis, but the inhibitors such as
acetates, lactic acid which consequently increases
the pH of the reacting system, thus stopping or
reducing the capacity of the yeast to ferment the
sugars, leading to low yield of ethanol 7. When
compared to enzymatic hydrolysis, even with less
sugar produced in this process than the acid
pretreatment, literature shows that the
fermentation of sugars obtain through enzymatic
pretreatment has more efficiency and sugar yield
than the acidic pretreatment which can be
explained due to a specific action of the enzyme,
which serves as a conducive environment for the
growth of the yeast and adequate pH for the
optimal conversion of sugars to ethanol and CO2
8
.
Conclusions
Sisal residue (leaf juice and bagasse), contains
both polysaccharides and mono-saccharides.
Pretreatment of agave residue increased the
amount of fermentable sugars significantly for
both the acidic and enzymatic hydrolysis.
Bioethanol efficiency has been increased
significantly too after the pretreatments, with the
best result obtained with the acidic hydrolysis.
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Tabela 1. Comparison of several agave residue pretreatment methods.
PRETREATMENT
METHODS

RESIDUE
OF AGAVE
USED

CONDITIONS

ADVANTAGES

DISADVANTAGES

EFFICIENCY

REFERENCE

Hydrolysis with H2SO4

Sisal bagasse

Acid concentration at 1,
2 and 3% w/w, at 125 to
150°C for 20 minutes

Fast and cheap
process

Formation of unwanted chemical
products such as acetic acid and
degradation of sugars

16g/L

25g/L

73.62%

(HIDALGOREYES et al.,
2013)

Hydrolysis with Enzymes
Cellulase and Cellobiase

Sisal bagasse

Specific
enzymatic
processes and
production of
specific products

Expensive and time consuming
processes, enzymes often need
specific growth conditions

Hydrolysis with enzyme
(Cellulase and Novozymes
188 (cellobiase) from
Aspergillus niger))

Sisal leaf
juice

pH of 5 at 40°C and
100rpm. Enzyme
concentration of 100
units/l g and 80 unit/l g
of total solids
respectively
40 FPU(filter paper
unit) enzyme activity,
enzyme concentration of
1,5ml/L of leaf juice,
time of 30 minutes at
25°C in a 1 liter reactor

18g/L

40g/L

69%

(HIDALGOREYES et al.,
2015)

Mild acid hydrolysis and
thermal pretreatment of
agave leaf juice

Sisal Leaf
juice

Reactor with acid reflux
at 100°C, 30 minutes
reaction time with
acid(H2SO4)aq
concentration of 0,5, 1
and 2M

Specific
enzymatic
reactions and
safe for
manipulation and
reaction can
occur at room
temperature and
a maximum of
40-50°C
Cheaper and
faster processes
when compared
to enzymatic
hydrolysis

Expensive enzymes, expensive
enzyme reproduction for large
industrial scale applications

39g/L

47g/L

60%

(CORBIN et
al., 2015)

Often dangerous to manipulate
concentrated acids, production of
unwanted end products and high
temperatures of >100°C

14g/L

42,7g/L

61%

(Author´s
archives)

Combined
saccharification and
enzymatic hydrolysis with
commercial cellulase.

Sisal Bagasse

Saccharification at
190°C for 30 minutes
and hydrolysis carried
out in a steel reactor of
1L, at 100°C for 15
minutes

High hydrolysis
efficiency and
high sugar
conversion yield

High temperature of up to a 190°C
needed for the Saccharification and
enzymes are expensive to obtain,
enzymes perform best at specific
conditions limiting applications

72g/L

126g/L

74,3%
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MÉTODOS DE PRÉ-TRATAMENTO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO
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Resumo
A busca por alternativas viáveis de atividades que geram menos impactos a natureza já é uma
realidade vivenciada pela sociedade, uma dessas possibilidades são as fontes de energias
renováveis, contando com recursos que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente,
divididas em vários tipos das quais podemos citar a biomassa, a eólica, a hídrica, a solar, a
geotérmica, a das ondas e a das marés. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão da
literatura sobre os processos de pré-tratamento utilizados para produção de bioetanol a partir da
biomassa proveniente da bananicultura. Analisando as vantagens e desvantagens dos métodos e
possivelmente diante da revisão, sugerir uma possível otimização dos processos de conversão. Os
estudos realizados mostraram alguns métodos de pré-tratamento, podendo ser tratamentos alcalinos
e ácidos, dos quais os tratamentos alcalinos foram considerados ótimos para deslignificação. Outras
formas são utilizadas, como a explosão de vapor. A literatura reporta que o pré-tratamento com
NaOH diluído para processar o substrato lignocelulósico (SLC), é suficiente para quebrar as cadeias
celulósicas. No entanto, existem vários processos de pré-tratamento para a produção do etanol
proveniente da bananicultura.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa, bioetanol, banana.
Introdução
O homem na busca pelo desenvolvimento
econômico vem causando alterações ao meio
ambiente. Estas mudanças geram um
desequilíbrio como o crescimento da
população e das cidades. A atuação do
homem junto à natureza está ficando limitada
em função do próprio espaço e recursos. A
busca por alternativas viáveis de atividades
que geram menos impactos a natureza já é
uma realidade vivenciada pela sociedade e
com as perspectivas de esgotamento das
reservas de petróleo e os compromissos mais
sólidos com a questão ambiental, uma dessas
possibilidades são as fontes de energias
renováveis.

As fontes renováveis de energia inserem-se na
demanda energética, em que suas fontes são
capazes de manterem-se disponíveis durante um
longo prazo, contando com recursos que se
regeneram ou que se mantêm ativos
permanentemente. Utilizar a biomassa para
produção de bioetanol torna-se uma alternativa
bastante interessante, uma vez que o resíduo será
aproveitado como fonte de matéria prima para
conversão em energia (PENA, 2014).
Biomassa é todo recurso renovável proveniente
da matéria orgânica que pode ser utilizada como
fonte de energia. De uma maneira geral, o
aproveitamento da biomassa pode ser feito de
forma direta, como na combustão em fornos e
caldeiras, ou de forma indireta através de
processos termoquímicos (gaseificação, pirólise,
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liquefação e transesterificação), e de
processos biológicos (JONER, 2012).
Entre os resíduos gerados na agricultura
encontra-se a biomassa da bananicultura. As
condições de produção, industrialização e
comercialização da banana resultam em
grande quantidade de matéria vegetal, tanto
em termos de resíduos acumulados quanto de
frutos rejeitados. A produção de bioetanol a
partir da biomassa da bananicultura torna-se
um processo bastante atraente. Além de
permitir a criação de uma fonte alternativa e
renovável de energia e de contribuir com a
redução de resíduos no meio ambiente, a
geração de energia pode agregar valor à
matriz produtiva da fruta reduzindo assim o
risco de perdas provocadas pelas oscilações
do seu preço no mercado (SOUZA, 2011).
O planeta se depara, com a perspectiva de um
significativo aumento na demanda por etanol.
Para evitar que haja o limite da oferta ou a
competição pelo uso da terra, torna-se
necessário investir no desenvolvimento de
tecnologias de segunda geração de produção
de etanol. Essa nova geração representa uma
alternativa para o uso energético da biomassa,
apresentando
vantagens
ambientais
e
econômicas, por ser o etanol produzido a
partir de Fonte de material lignocelulósico presente
em resíduos de origem vegetal (PACHECO,
2011).
As pesquisas para otimizar a produção do
etanol de segunda geração têm se
intensificado. A utilização de vários tipos de
biomassa é estudada e uma delas é a
proveniente da bananicultura. A biomassa,
por ser uma matéria insolúvel, é necessária a
realização do pré-tratamento, hidrólise,
fermentação e destilação. O pré-tratamento é
um processo crucial para a otimização da
produção, pois prepara a biomassa e favorece
a quebra das estruturas complexas e desta
forma, facilita a conversão da matéria em
açúcar fermentescível. Nessa circunstância, a
escolha do método de pré-tratamento pode
garantir a viabilidade de comercialização e
um alto rendimento desse biocombustível.
Neste contexto, este trabalho teve como
objetivo realizar uma revisão da literatura

sobre os processos de pré-tratamento utilizados
para produção do bioetanol a partir da biomassa
proveniente da bananicultura.
Metodologia
A revisão bibliográfica enfoca pesquisas
relevantes do pré-tratamento da biomassa
advinda da bananicultura e a análise desta,
poderá gerar evidências positivas na escolha do
pré-tratamento mais eficaz. A pesquisa foi
realizada por meio da seleção de artigos
científicos publicados em periódicos da capes
utilizando a base de dado do Web of Science,
com os termos descritores: “biomassa”,
“bioetanol” e “banana.” A pesquisa bibliográfica
ocorreu durante o período do dia 16 de abril até
29 de junho de 2018.
Resultados e Discussões
No primeiro momento da pesquisa, utilizando a
palavra chave biomassa e limitando a busca de
2010 ao ano corrente, foram encontrados 157.171
artigos. A busca foi refinada para bioetanol
diminuindo para 4.450, seguindo de um novo
refinamento com a palavra banana, foram
encontrados 29 artigos, conforme Tabela 1.
Tabela 1: Busca na base de dados web of
Science

Ingale, Joshi e Gupte (2014) pesquisaram
pseudocaule da bananeira, foi realizado
tratamentos alcalino (5% de biomassa vegetal
com NaOH mol L-1 durante 18 horas à
temperatura ambiente) foi considerado ótimo
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para deslignificação, Com o pré-tratamento
realizado para favorecer a ruptura da estrutura
lignocelulósica, foi observado que a
composição química do pseudocaule da
bananeira apresenta aproximadamente 2,5 e
3,4% de lignina; 19,3 e 24,4% de
hemicelulose; 30,3 e 35,2% de celulose e 7,3
e 10,7% de cinza. Quanto à composição
química do pseudocaule Ferreira (2015)
identificou por meio do pré-tratamento
alcalino uma fração de lignina 10% e 25%
além de mostrar que essa não está relacionada
a moléculas simples de açúcar, não sendo
pretendida, pois, para a produção de bioetanol
por rotas fermentativas. Por sua vez, a fração
hemicelulósica representando 15% e 45% do
material lignocelulósico seco, já a estrutura
bioquímica da fração celulósica representou
40% e 60% da matéria seca.
Thakur et al. (2013) mostram em suas
pesquisas que o pré-tratamento químico
emprega produtos químicos, como ácido e
base. O objetivo do pré-tratamento de
substratos é favorecer a quebra da estrutura
cristalina de micro e macrofibrilas para liberar
cadeias
poliméricas
de
celulose
e
hemicelulose e modificar o tamanho dos
poros para torná-los acessíveis ao ataque
enzimático. Foram realizados dois prétratamentos químicos anteriores à hidrólise
enzimática e fermentação. Para isso, uma
suspensão de 10% de biomassa proveniente
do caule da banana foi incubada em NaOH
1M ou H2SO4 0,5M à temperatura ambiente
por 24 h. Foram obtidos os seguintes
resultados, 49,2, 8,5 e 49,5% de remoção de
lignina,
celulose
e
matéria
seca,
respectivamente, em pré-tratamento alcalino,
enquanto 16,2% de remoção de hemicelulose
foi obtida usando pré-tratamento ácido. Neste
sentido, a pesquisa dos métodos utilizados no
pré-tratamento de estruturas lignocelulósicas,
o método alcalino foi o mais eficaz na ruptura
das ligações celulósicas; favorecendo assim, a
conversão dessas estruturas em açucares
fermentáveis para posterior fermentação
utilizando a levedura do tipo S. cerevicea. Os
autores afirmam que o tratamento com ácido
diluído não remove a lignina do substrato

completamente, mas modificar a ligação ligninacarboidrato. Ferreira (2015) evidencia que a
principal função do pré-tratamento da biomassa
lignocelulósica é retirar a lignina e a
hemicelulose, diminuir a cristalinidade da
celulose e aumentar a porosidade da biomassa em
estudo. Além de otimizar a formação de açúcares
por hidrólise, evitar a decomposição de
carboidratos, evitar a formação de inibidores para
a hidrólise subsequente e a fermentação, aliado a
viabilidade econômica.
Nisha et al. (2017) explicam a estratégia de
desenvolver hidrolisado rico em mono-açúcares a
partir do substrato lignocelulósico (SLC) para a
produção do etanol usando Clostridium
thermocellum. Essa pesquisa mostra que os prétratamentos, como uma explosão de vapor, ácido
/ enzima ou em combinações, são usados para a
remoção de lignina, bem como para a
sacarificação do SLC. A amostra seca foi prétratada com 250 mL de solução aquosa de NaOH
a 1% por 30 minutos a 121 ºC. Os SLC tratados
foram neutralizados com repetidas lavagens com
água destilada e seca em 50 ºC e resfriado em
dessecador até atingir a massa constante. Esse
método de pré-tratamento proporcionou um teor
de celulose de (53,7 ± 1,7%).
De acordo com o estudo de Padoan et al. (2014)
no pré-tratamento da polpa e cascas da banana,
foi possível realizar o experimento sem
tratamento químico, utilizando os seguintes
procedimentos. Cortou previamente as amostras
em tamanhos de 1 a 2 cm de comprimento,
triturou em liquidificador doméstico com adição
de água destilada para uma concentração final de
500 g L-1 de massa úmida de substrato, para a
massa seca obteve 149,6 g L-1 de massa seca e
para a polpa e 57,0 g L-1 para as cascas.
No trabalho desenvolvido por Souza et al. (2012)
o método de pré-tratamento descrito foi realizado
em duas séries de ensaios, cada uma contendo
dezoito ensaios de pré-tratamento para a polpa da
banana. Nos dois casos foi utilizado, como
referência, o resíduo in natura, sob temperatura
ambiente e sem adição de ácido. Utilizaram-se
como reatores, frascos Erlenmeyer de 250 mL,
contendo 100 mL de volume e biomassa na
concentração de 250 g L-1 em base úmida. Os
ensaios nas temperaturas de 100 ºC e 120 ºC
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foram conduzidos em autoclave a vapor e a
90ºC. O procedimento desenvolvido obteve
rendimento de 26% em base úmida. Com a
ação do ácido sulfúrico o valor do rendimento
foi de 34,10%. Resultado referente ao teor de
açúcar que resulta da transformação da
celulose em glicose.
Just et al. (2015) usando um método mais
simples no pré-tratamento, secou previamente
o pseudocaule de bananeira Musa cavendishii
a 60 ºC durante 24 h, moendo em moinho de
facas até as partículas atingirem tamanhos
menores que 0,6 mm, e após, submetido à
hidrólise ácida. Através do procedimento
realizado verificou-se a presença de açúcar
que posteriormente foi convertido em etanol
pela fermentação, confirmando a eficiência do
método de pré-tratamento.

Conclusão
Os estudos realizados permitiram a avaliação
da etapa de pré-tratamento de resíduos da
bananicultura para produção de etanol. O prétratamento com NaOH diluído para processar
o substrato lignocelulósico (SLC), foi
suficiente para quebrar as cadeias celulósicas.
Verificou-se que todos os métodos reportados
obtiveram resultado positivo levando em
consideração o objetivo do pré-tratamento
que tem como função a quebra das ligações
complexas da matéria orgânica, facilitando os
procedimentos seguintes, contribuindo para
um maior rendimento do produto final.
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POTENCIAL METANOGÊNICO DO BAGAÇO DE MALTE APÓS PRÉTRATAMENTO HIDROTÉRMICO
Marina Mauro Gomes 1 ; Maria Bernadete Amancio Varesche2
Resumo
O bagaço de malte, resíduo com maior significância na indústria cervejeira, pode ser utilizado na
digestão anaeróbia para obtenção de produtos de valor agregado, fonte energética passível de
abastecer etapas da fabricação de cerveja. O rendimento metanogênico em reatores anaeróbios em
batelada foi avaliado empregando-se o bagaço de malte como substrato e lodo de reator UASB de
avícola como fonte de inóculo. O bagaço de malte foi utilizado nas seguintes condições: (a) in
natura, (b) in natura e pré-tratado hidrotermicamente; (c) triturado, (d) triturado e pré-tratado
hidrotermicamente; (e) moído, (f) moído e pré-tratado hidrotermicamente. O pré-tratamento
hidrotérmico foi realizado a 180 oC, 9,6 bar por 15 minutos. Os reatores em batelada foram
operados em triplicata, sem agitação, e 37 oC. A remoção de carboidratos (82-97%) ao término da
operação foi elevada para todos os ensaios, assim como a remoção de DQO (72-97%), para valores
iniciais de 173,0-1.572 mg.L-1 e 546,5-5.350 mg.L-1, respectivamente. O maior rendimento
metanogênico foi obtido para a condição de bagaço de malte moído e pré-tratado
hidrotermicamente (44,42 mmol. L-1), o qual resultou em maior remoção de carboidratos (96%) e
DQO (97%) para valores iniciais de 1.572 ± 3,53 mg.L-1 e 5.350 ± 4,24 mg.L-1, respectivamente.
Portanto, a produção de metano foi favorecida pela redução da granulometria do bagaço de malte
(de 1,70-5,00 mm para 0,50-0,84 mm) e pelo pré-tratamento hidrotérmico.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa lignocelulósica; digestão anaeróbia; metano; resíduo de
cervejaria.
Introdução
Em 2015, o Brasil destacou-se como o
terceiro maior produtor de cerveja do mundo,
atrás da China e Estados Unidos, os quais
fabricaram 13,8; 44,1 e 22,3 bilhões de litros,
respectivamente [1]. Neste ano, estima-se que
foram gerados 2,7 milhões de toneladas de
bagaço de malte pela indústria cervejeira
brasileira, uma vez que a cada 100 litros de
cerveja são produzidos 20 kg de bagaço de
malte [2]. Atualmente, a principal destinação
desse resíduo é a alimentação do gado leiteiro
[3].
Possível alternativa para a obtenção de
produtos de interesse biotecnológico a partir
do bagaço de malte é via a fermentação-

metanogênese. Contudo, trata-se de estrutura
fibrosa, o que pode limitar a degradação
completa do material [4]. A redução da
eficiência da hidrólise é decorrência da presença
de lignina e hemicelulose que, de fato,
dificultam o acesso da celulase ao substrato de
forma a inibir a degradação da cellulose [5]. O
bagaço de malte em base seca é composto por
28% de hemicelulose, 17-25% de celulose, 828% de lignina e 4,6 % de cinzas [6].
Portanto, é de interesse o pré-tratamento do
bagaço de malte em benefício da maior
susceptibilidade do material à digestão
anaerobia [4]. Pré-tratamentos de diversos tipos
tem sido estudados visando ao rompimento da
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estrutura lignocelulósica, os quais podem ser
químicos, físicos e físico-químicos.
A recuperação de biogás a partir da
degradação anaeróbia da matéria orgânica
descartada durante o processo industrial vai
ao encontro da necessidade de redução de
custos com disposição de resíduos e da
utilização de fonte de energia alternativa aos
combustíveis fósseis, o que significa
economia e garantia de fonte energética
renovável. Por meio deste estudo se propôs
avaliar o potencial metanogênico do bagaço
de malte in natura e submetido aos prétratamentos de trituração ou moagem, aliados
ao pré-tratamento em reator hidrotérmico, a
fim de indicar a melhor alternativa para esse
tipo de substrato lignocelulósico. Para tanto,
os ensaios foram conduzidos em reatores
anaeróbios em batelada empregando-se como
fonte de inóculo lodo de reator anaeróbio de
fluxo ascendente (UASB).
Metodologia
A. Local do trabalho
Este trabalho foi realizado no Laboratório
de Processos Biológico (LPB), Universidade
de São Paulo, campus de São Carlos, São
Paulo.
B. Procedimento
O bagaço de malte foi cedido pela
cervejaria Kirchen, localizada no município
de São Carlos, São Paulo (Brasil). Após a
coleta, o resíduo foi submetido à lavagem em
água corrente para remoção de impurezas
seguida por secagem em temperatura
ambiente, até atingir cerca de 10% de
umidade. Um terço do bagaço de malte foi
submetido à trituração por 3 minutos em
liquidificador, outra parcela foi condicionada
à maceração em moinho de facas (tipo Willey
SL-31, marca Solab), enquanto a outra fração
foi conservada íntegra. As amostras foram
armazenadas em ambiente refrigerado a 4 oC.

O pré-tratamento em reator hidrotérmico
[7] constituiu-se da adição de bagaço de malte
nas condições: (1) in natura (íntegro), (2)
triturado e (3) moído em 210 mL de água
destilada. A temperatura de operação do reator
hidrotérmico foi de 180 oC por 15 minutos à
pressão de 9,6 bar. Ao término da reação, a
fração sólida foi separada da fração líquida com
auxílio de peneira de 2 mm de diâmetro de poro.
A fonte de inóculo utilizada foi o lodo
granular de reator UASB da Avícola Pereira,
localizada no município de Tietê-SP (Brasil). O
inóculo foi mantido a 4 oC até a inoculação dos
reatores anaeróbios, antes da qual houve
maceração do mesmo em liquidificador e
aclimatização em temperatura de 37 oC.
Na composição do meio reacional, foi
utilizado meio basal Zinder [8] como forma de
suprir a necessidade nutricional microbiana.
Além disso, foram acrescidos solução de
vitaminas [8] e extrato de levedura (1 g.L-1).
Os reatores anaeróbios foram constituídos
em bateladas empregando-se frascos Duran de
250 mL com headspace de 125 mL preenchido
com N2 (100%). Desse modo, foi adicionado o
meio reacional (125 mL), após ajuste do pH em
7,0, o bagaço de malte (1 g SSV.L-1) e inóculo
(2 g SSV.L-1), havendo inserção de N2 (100%)
por 10 minutos. Posteriormente, os reatores em
triplicata foram selados com tampa de butila e
rosca plástica e incubados, a 37 oC, sem
agitação.
As condições do bagaço de malte avaliadas
foram: (I) in natura, ou seja, em sua forma
íntegra e isento de qualquer pré-tratamento; (H)
bagaço pré-tratado em reator hidrotérmico; (T)
bagaço triturado em liquidificador; (TH) bagaço
triturado em liquidificador e submetido ao
reator hidrotérmico; (M) bagaço moído e (MH)
bagaço moído e pré-tratado em reator
hidrotérmico. Triplicata de reatores controle
foram confeccionados contendo apenas meio
reacional, sem o bagaço de malte.
A determinação de gases ocorreu por
meioda coleta de 0,5 mL de amostra gasosa dos
reatores por seringa gastight com trava. Foi
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realizada
cromatografia
gasosa
para
monitoramento da produção de metano (GC
2010, Shimadzu®) provido de coluna capilar
Carboxen™ 1010 PLOT (30m x 0,53 mm,
Supelco) e argônio como gás de arraste. Os
ácidos orgânicos foram quantificados por
meio de cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE, Shimadzu®) com detector
ultravioleta (UV/DAD, 210 nm) e arranjos de
diodos em coluna Aminex® HPX-87H (300
mm x 7,8 mm; Bio-Rad). O eluente foi uma
solução de H2SO4 0,005 M, a um fluxo de 0,5
mL.min-1, temperatura do forno de 43 ºC e
injeção de 100 μL [10].
A
análise
granulométrica
por
peneiramento [11]. Para tanto, foram
separados 100 g do material seco para
peneiramento com agitação manual. As
peneiras foram posicionadas verticalmente em
ordem decrescente de abertura, no sentido do
topo para a base. Os tamanhos das aberturas
dos poros das peneiras foram: 5,00 mm; 2,83
mm, 1,70 mm; 1,41mm; 1,00 mm; 0,84 mm;
0,50 mm; 0,42 mm; 0,29 mm e 0,14 mm.
Após o peneiramento, os grãos retidos em
cada
peneira
tiveram
suas
massas
determinadas.
Amostras líquidas foram coletadas para
análises de série de sólidos SST (sólidos
suspensos totais), demanda química de
oxigênio (DQO), pH, carboidratos totais, pH
[12,13] e fenóis [14]. A amostragem foi
realizada ao início, durante e ao término da
operação.
A curva de produção de metano foi
ajustada pelo modelo de crescimento
microbiano de Gompertz modificado [15].
(Equação (1)) utilizando o software Origin®
9.0.
(Eq. 1)
H= concentração de massa (mmol.L-1); P =
Produção Potencial de CH4 (mmol.L-1); Rm =
Taxa de Produção de CH4 (mmol.h-1); t =
tempo de incubação dos reatores (horas); e =

número de Euler (2,71828); λ = tempo de início
da produção de CH4 (horas).
C. Análise Estatística
A análise estatística foi realizada por meio
do teste ANOVA com p > 0,05 e verificado com
Tukey, comparando-se os resultados do
potencial metanogênico de cada ensaio.
Resultados e Discussões
Verificou-se para o bagaço de malte in
natura,
triturado
e
moído
grãos
majoritariamente com diâmetro entre 1,70 a
5,00 mm, 1,00 a 1,41 mm e 0,50 a 0,84 mm,
respectivamente, os quais foram aplicados aos
reatores com 10% de umidade.
Obteve-se ajuste de R2 > 0,96 para os
perfis de produção de metano ao modelo
Gompertz modifidado para todos os ensaios em
reatores em batelada (Figura 1). Para as
condições avaliadas: (I) in natura; (H) bagaço
pré-tratado em reator hidrotérmico; (T) bagaço
triturado em liquidificador; (TH) bagaço
triturado em liquidificador e submetido ao
reator hidrotérmico; (M) bagaço moído e (MH)
bagaço moído e pré-tratado em reator
hidrotérmico foram obtidos 22,0; 33,2; 24,8;
30,9; 24,6 e 44,4 mmol.L-1, respectivamente.
Portanto, as condições do ensaio com maior
potencial metanogênico foram aquelas do MH
(bagaço moído e pré-tratado em reator
hidrotérmico), enquanto a menor produção foi
obtida para a condição I (in natura). Por meio
do teste ANOVA com p > 0,05, verificado com
Tukey, houve comprovação estatística de que o
pré-tratamento do bagaço de malte moído aliado
ao hidrotérmico foi significativamente superior
aos demais quanto à produção de metano (44,4
mmol.L-1), exceto com relação ao prétratamento de trituração aliado ao hidrotérmico (
33,2 mmol.L-1). Entretanto, a condição com o
bagaço moído e pré-tratado hidrotermicamente
foi considerada a melhor alternativa devido à
maior produção de metano e ácidos orgânicos
detectada.
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refere à condição MH (bagaço moído prétratado em reator hidrotérmico), cujo
desempenho foi superior, tanto para a remoção
de matéria orgânica (97,2%, para valor inicial
de 5.350 ± 4,24 mg.L-1), quanto para o
rendimento metanogênica (Tabela 1).
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos dos
ensaios em batelada para diferentes condições
de bagaço de malte
DQO

Figura1. Potencial de produção de metano nas
diferentes condições do bagaço de malte em reatores
em batelada.
Fonte: Dados do autor.

Verificou-se que a redução da
granulometria do bagaço favoreceu o
acréscimo de carboidratos solúveis no meio
reacional (Tabela 1) e, quando aliada ao prétratamento hidrotérmico, a solubilização de
carboidratos inicial no meio foi ainda mais
significativa. A remoção de carboidratos foi
bastante elevada (82-97%), obtendo-se
reduzidos valores de carboidratos solúveis ao
término da operação (12,2 ± 2,12; 53,5 ±
2,12; 22,5 ± 0,70 e 14,0 ± 2,82 mg.L1
,respectivamente).
A redução da recalcitrância do bagaço de
malte em decorrência da aplicação dos prétratamentos de trituração, moagem e
hidrotérmico é evidenciada pela redução do
início da produção de metano de 96,5 horas
para o bagaço de malte in natura para 46,1
horas quando foi utilizado o bagaço de malte
moído junto ao tratamento hidrotérmico. A
aplicação dos pré-tratamentos que reduziram
o tamanho das partículas, provavelmente,
favoreceu o acesso enzimático e redução da
cristalinidade da celulose promovendo maior
digestibilidade [16].
Para menor tamanho de partículas houve
incremento da matéria orgânica solúvel no
meio reacional, caracterizada pela DQO.
Observou-se que houve remoção eficiente de
matéria orgânica principalmente no que se

Carboidratos
Ensaio Inicial Remoção Inicial- Remoção
(mg.L
(mg.L-1)
(%)
(%)
1
)
I
546
72,3
173
82,1
IH
862
80,8
222,5
88,3
T
596,5
79,4
375
96,4
TH
3.670
96,2
1.425
96,4
M
4.815
72,7
450
86,6
MH
5.350
97,2
1.575
96,9
Fenóis
SST
Inicial
Final
Final
Inicial
Ensaio
(mg.L
-1
(mg.L ) (mg.L⁻¹)
(mg.L⁻¹)
1
)
I
116,2
25,5
485
480
IH
208,6
18,5
325
330
T
20,2
7,4
454,3 450,8
TH
218,5
102,2
286
290
M
195,8
95,4
180
150
MH
658,6
206,3
290
300

I: in natura; H: bagaço pré-tratado hidrotermicamente; T:
bagaço triturado; TH: bagaço triturado e pré-tratado
hidrotermicamente; M: bagaço moído e MH: bagaço
moído e pré-tratado hidrotermicamente.
Fonte: Dados do autor.

Em decorrência do tratamento hidrotérmico
em materiais lignocelulósicos são liberados
compostos tóxicos, tais como furfural, 5hidroximetilfurfural e fenóis. Esses são
formados em virtude da degradação da lignina e
podem prejudicar a membrana microbiana [17].
Embora tenham sido detectadas maiores
concentrações de fenóis após a etapa
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hidrotérmica, para o bagaço de malte essas
concentrações não foram inibidoras da
digestão
anaeróbia
permitindo
o
desenvolvimento da comunidade fermentativa
e metanogênica.
No que se refere aos sólidos suspensos
totais (SST) do meio reacional ao início e
término dos ensaios, as concentrações iniciais
e finais permaneceram muito próximas de
modo a não apresentar tendência de acordo
com as condições estabelecidas. No entanto, a
manutenção das concentrações de sólidos
suspensos voláteis (SSV) pode indicar a
adaptação da biomassa microbiana.
Por meio de análise de ácidos orgânicos
foi detectado consumo de ácido acético,
propiônico e butírico, assim como a produção
desses ácidos no decorrer do período
operacional para todas as condições. Ao
término dos ensaios I, H, T e TH foram
verificadas concentrações bastante reduzidas
de ácidos orgânicos, ao passo que para o
ensaio M observou-se 447,9; 466,1 e 741,7
mg.L-1 dos ácidos acético, propiônico e
butírico,
respectivamente,
o
que
provavelmente contribuiu para pH de 5,77 ±
0,12. Para a condição M (234 horas de
operação) verificou-se diminuição da
produção de metano, após a estabilização e
rendimento metanogênico de 23,0 mmol.L-1.
Tal rendimento foi similar ao obtido para as
condições do ensaio I (22,0 mmol.L-1); no
entanto, a velocidade de produção de metano
deste
(0,020
mmol.L.h-1)
foi
aproximadamente metade daquela referente
ao ensaio M (0,043 mmol.L.h-1).
Para o ensaio MH também foi verificado
alta concentração de ácido propiônico (196,7
mg.L-1) após 261 horas de operação se
comparado aos outros ensaios. Nesse mesmo
período observou-se 24,0 mg.L-1 e 46,2,5
mg.L-1 de ácido acético e ácido butírico,
respectivamente.
Foram
identificadas
reduzidas
concentração de ácido acético, propiônico e
butírico para todas as condições durante a

fase exponencial de produção de metano o que
se relaciona com o eficiente consumo de ácidos
orgânicos e sintrofia entre as bactérias
fermentativas e arqueias metanogênicas (Tabela
2).
Tabela 2. Concentrações máxima e final de
ácidos orgânicos e pH final dos ensaios.
Ácido Acético
(mg.L-1)
Ensaio
Conc.
Conc.
Máxima final
I
64,9
0
H
160,3
0
T
88,7
0
TH
23,8
0
M
24,6
447,9
MH
24
0
Ácido Propiônico
Ensaio
(mg.L-1)
Conc.
Conc.
Máxima final
I
52,8
0
H
66,4
0
T
6,3
0
TH
5,4
0
M
684
466,1
MH
196,7
395,5

Ácido Butírico
(mg.L-1)
Conc.
Conc.
máxima final
198,3
0
12,3
0
14,6
0
11,3
0
183,4
741,7
46,2
20,3
pH final
7,1 ± 0,12
6,76 ± 0,21
6,8 ± 0,10
6,92± 0,15
5,77 ± 0,12
6,88± 0,15

I: in natura; H: bagaço pré-tratado
hidrotermicamente; T: bagaço triturado; TH: bagaço
triturado e pré-tratado hidrotermicamente; M: bagaço
moído;
MH:
bagaço
moído
e
pré-tratado
hidrotermicamente; Conc. máxima= concentração
máxima de ácidos orgânicos detectada durante o ensaio;
Conc. final = concentração de ácidos orgânicos ao
término do ensaio.
Fonte: Dados do autor.

A fermentação-metanogênese do bagaço de
malte nas condições empregadas viabiliza a
recuperação de metano, sobretudo quando em
reduzida granulometria (0,50-0,84 mm). A
redução da granulometria dos grãos e o prétratamento hidrotérmico (temperatura de 180 oC
e 9,6 bar por 15 minutos) favoreceram a
hidrólise enzimática e, consequentemente, a
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disponibilidade de matéria orgânica no meio.
Não houve liberação significativa de
inibidores decorrentes da degradação
lignocelulósica
para
as
populações
fermentativas e metanogênicas. Obteve-se
melhor rendimento de metano para o ensaio
com bagaço de malte moído e pré-tratado em
reator hidrotérmico (44,4 mmol.L-1) com
produção final de ácido propiônico, acético e
butírico, respectivamente, de 196,7; 24,0 e
46,2 mg.L-1. Além disso, foi verificada
remoção de 97% de DQO, 97% de
carboidratos totais e 68,7% de fenóis, cujos
valores iniciais eram, respectivamente, 5.350
± 4,24; 1.575 ± 3,53 e 658,7 mg.L-1.
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PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ADSORBENT OBTAINED
FROM AGROINDUSTRIAL WASTE BIOMASS
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Abstract
The increasing demand for low cost alternatives for wastewater treatment, with the adequate waste
disposal, makes the use of vegetal biomass a viable and environmentally correct alternative as
adsorbent for wastewater treatment. In Brazil there is a great production of peanuts, producing
466.2 thousand tons in 2016/2017 harvest, and the peanut shells are considered an agroindustrial
residue that can be used as an adsorbent. This work focused on the use of agroindustrial peanut
shells to prepare an organic adsorbent and in the characterization of the prepared adsorbent. The
methods used in the analysis were based on physical-chemical assays and Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR). The results show that the use of the peanuts biomass as adsorbent can
be applied due its properties, which are able for adsorption applications.
Keywords: Biomass; Biosorbent; Water and wastewater treatment; Waste management.
Introduction
The increasing demand for low-cost
alternatives to effluent treatment, coupled
with adequate waste disposal makes the use
of plant biomass from agro-industrial waste a
viable solution, economically feasible and
environmentally friendly processes. A large
variety of low-cost adsorbents have been
examined for their ability to remove various
types of pollutants from water and
wastewater, and, in general, an adsorbent can
be assumed as ‘‘low cost’’ if it requires little
processing, is abundant in nature, or is a byproduct or waste material from the industry.
Agricultural waste materials are economic
and eco-friendly due to their chemical
composition, as well their abundant
availability, renewable nature and low cost
make them a viable option for aquatic
pollutants remediation. Agricultural byproducts usually are composed of lignin and
cellulose as major constituents and may also

include other polar functional groups, as
alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic,
phenolic, and ether groups. These groups have
ability to bind aquatic pollutants through
different mechanisms. As renewable resources
and agro-industrial wastes, they are a promising
resource for environmental technology if applied
in water and wastewater treatments [1].
Peanut shells are an agroindustrial residue that
can be used as an adsorbent [2]. In Brazil, peanut
(Arachis hypogaea L.) has a production of 466.2
thousand tons in 2016/2017 harvest [3], being
promising the use as biosorbent through peanut
shell waste due to large production, and also to
provide environmentally appropriate for waste of
this production. In this context, this work focused
in the use of agro-industrial waste of peanut shell
for preparation of an adsorbent in natura, and the
characterization of prepared adsorbent.
Materials and Methods
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Agroindustrial waste biomass
The agroindustrial waste of peanut shells used
in this study was collected from a peanut and
glucose processing company, located in the
municipality of Santo Antônio da Patrulha,
Rio Grande do Sul state, Brazil.
Adsorbent preparation
The agroindustrial waste was first washed
several times with water to remove dirt and
dried in the oven at 50°C for 24 hours. The
peanut shells (PS) biomass was selected after
drying. Twigs and straw were removed from
the shells, aiming to work only with the
peanut shells. The PS were grounded and
sieved to obtain particles between 42 and 60
mesh.
Adsorbent characterization
The adsorbent was characterized and the
physical-chemical parameters were realized to
obtain information about the studied biomass,
contributing
to
a
better
responses
understanding of adsorption process. And it
was realized characterization in Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR) in
order to identify the major functional groups
present in peanut shell.
Pshysical-chemical parameters
The
physical-chemical
parameters
investigated were moisture, volatile material,
ashes and fixed carbon. It was performed
based on Brazilian standards NBR-8293,
NBR-8289 and NBR-8290.

of the biomass residue used in this study.
Table 1. PS physical-chemical composition used
in this study.
Parameter
Composition %
Moisture
8,96%
Volatile Material
76,54%
Ashes
3,04%
Fixed Carbon
20,41%
FTIR
The FTIR spectra is shown in Figure 1. The
broad and intense peak around 3310 cm-1
corresponds to O-H stretching vibrations, and it
was also possible to identify the presence of
methylcellulose by detecting C-H in absorption
bands located on the spectrum at 2920 cm-1. The
peak observed at 1625 cm-1 is attributed to
carbonyl of primary amides. The band centered
on 1050 cm-1 belongs to the upper vibration C-O
of primary and secondary alcohol respectively.
The band at 1750 cm-1 represents the draw ratio
C=O indicating the presence of ester and the
band at 1300 cm -1 is due to the C-O stretch of
the carboxylic group. These functional groups
are characteristic functional groups presents in
cellulose and lignin, components present in PS.
Polar groups, such as hydroxyls, carboxylic acids
and amines, are quite common in lignocellulosic
materials. These groups have a well-known
affinity for metals, promoting a better interaction
between the metal ion and the surface of the
adsorbent [4].
Figure 1. FTIR spectra of PS.

FTIR
The FTIR spectra was recorded in mid IR
region in the range of 4000 to 400 cm−1.
Conclusion
Results and Discussion
Pshysical-chemical parameters
The PS physical-chemical compositions are
shown in Table 1, which shows results that
are typical of organic materials, as in the case

This study presented that the use of an
agroindustrial waste biomass as adsorbent may
be applied due its property. In the case of this
study, was evaluated the physical-chemical
parameters and functional groups, showing
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properties that
applications.

is

good for adsorption

Acknowledges
Laboratório Multitécnicas do Instituto de
Química da UFRGS.
References
[1] BHATNAGAR, A., SILLAMPÄÄ, M.; WITEKKROWIAK, A. Agricultural waste peels as
versatile biomass for water purification – A
review. Chemical Engineering Journal. 270, 2015,
Vols. 244–271.
[2] BOUMCHITA,
S.,
LAHRICHI,
A.,
BENJELLOUN, Y., LAIRINI, S., NENOV, V.,
ZERROUQ, F. Application of Peanut shell as a
low-cost adsorbent for the removal of anionic dye
from aqueous solutions. Journal of Materials and
Environmental Sciences. V. 8, Issue , Page 23532364, 2017.
[3] COMPANHIA
NACIONAL
DE
ABASTECIMENTO
(CONAB).
Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos.
V.5 – Safra 2017/18 – N.7 – Sétimo levantamento.
Abril, 2018.
[4] NASCIMENTO, R. F., LIMA, A. C. A., VIDAL,
C. B., MELO, D. Q., RAULINO, G. S. C.
Adsorção: Aspectos teóricos e aplicações
ambientais. Imprensa Universitária. Fortaleza,
2014. Brasileira de Ciência do Solo, 2005. 100p.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

187

PRÉ-TRATAMENTO ÁCIDO E BÁSICO DO BAGAÇO DE LARANJA
PARA PRODUÇÃO DE ETANOL DE 2ª GERAÇÃO
Ismara Simone Ladeira Pinheiro1; Larissa Ribeiro Camargo1; Janaína dos Santos
Ferreira2, *; Mariana Fronja Carosia3; Rafael Resende Maldonado2
Resumo
O etanol de segunda geração surgiu como alternativa para aumentar a produção de
biocombustíveis sem a necessidade de expansão da área agrícola, utilizando resíduos
lignocelulósicos. Para este estudo utilizou-se a biomassa da laranja, por ser um dos resíduos
gerado em maior quantidade no Brasil. Seu aproveitamento para produção de bioetanol confere
maior valor agregado comparado com o destino atual deste resíduo que é, principalmente,
produção de ração animal. Entretanto, essa biomassa, assim como outros resíduos
lignocelulósicos aplicados à produção de etanol de segunda geração, possuem uma estrutura
complexa, que dificulta o processo de fermentação. Em decorrência disso, é necessária a
realização de um pré-tratamento para alterar essa estrutura produzindo açúcares
fermentescíveis. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar pré tratamentos (ácido ou
básico) da biomassa da laranja para obtenção açúcares fermentescíveis. O bagaço de laranja
resíduo foi seco em estufa (70 ºC/ 48 h), triturado e classificado (em peneira de 35 mesh). Os
pré-tratamentos foram estudados através de delineamentos fatoriais, com variáveis
independentes – tempo de aquecimento (36 a 99 min) e concentração do reagente (1,2 a 6,8%
m/v) a 121 °C. O melhor resultado foi obtido na concentração de 2% m/v e no tempo de 45 min
para ambos os pré tratamentos (ácido e básico). O pré-tratamento ácido apresentou maior
sacarificação (3,0 °Brix/ 31,25% de conversão). Também foi avaliada a eficiência do prétratamento combinado (ácido e básico), porém não houve aumento da hidrólise. O hidrolisado
ácido seguiu para etapas posteriores (fermentação e destilação), entretanto devido às baixas
concentrações de açúc ar, a formação de etanol deve ter ocorrido em concentração muito
pequena, não podendo ser detectada a partir do método analítico utilizado.
Palavras-Chave: Conversão de Biomassa, Bioenergia, Resíduos Lignocelulósicos.
1. Introdução
Atualmente, o biocombustível mais
utilizado no Brasil é o etanol de primeira
geração (1G), proveniente da cana-deaçúcar. No entanto, para suprir a demanda
por biocombustíveis exclusivamente com o

etanol 1G, seria necessária uma grande
expansão das áreas agrícolas. (CYPRIANO,
2015). Em busca de uma solução para
aumentar a produtividade de etanol, há um
grande investimento em pesquisas para a
produção do etanol 2G, proveniente de
resíduos agroindustriais.

________________
1. Graduadas em Processos Químicos, Instituto Federal de São Paulo, Capivari, São Paulo. 2. Professores Doutores no Instituto Federal de
São Paulo, Capivari, São Paulo, *email: janajanee@hotmail.com. 3. Doutora, Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos,
São Paulo.

Quando
hidrolisados,
estes
polissacarídeos
produzem
açúcares
(monossacarídeos) que são facilmente
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fermentados por leveduras produzindo
etanol. (CYPRIANO, 2015).

solúveis (ΔS) e a concentração de açúcares
totais (AT) medida pelo método de Felhing.

Este trabalho teve como objetivo avaliar
pré-tratamentos ácido e básico para
hidrólise da biomassa lignocelulósica do
bagaço de laranja para produção de
açúcares fermentescíveis visando a
produção de etanol de segunda geração.

Foi avaliada também a eficiência do
pré-tratamento ácido-base combinado
(ácido + básico e vice-versa), com 30 min
de aquecimento para cada etapa. Três
combinações foram realizadas: (i) solução
básica a 2% m/v (primeira etapa) + solução
ácida 4% m/v (segunda etapa); (ii) solução
básica 2% m/v (primeira etapa) + ácido
sulfúrico concentrado (segunda etapa) até
atingir o pH desejado para (2ª. etapa) e (iii)
solução de ácido sulfúrico 2% m/v
(primeira etapa) + hidróxido de sódio sólido
diretamente a solução até atingir o pH
desejado. A opção de realizar a segunda
etapa com reagente concentrado se deu para
evitar diluição excessiva do hidrolisado
obtido. Nesta etapa também foram
avaliadas as respostas ΔS e AT.

2. Metodologia
2.1. Preparo da biomassa e prétratamento da biomassa de laranja
O bagaço de laranja (triturado)
utilizado neste trabalho foi cedido por um
estabelecimento comercial localizado na
cidade de Capivari-SP. O bagaço foi seco
em estufa a 70 ºC por 48 h. Posteriormente,
o resíduo seco foi triturado em um
liquidificador e classificado em peneira de
35 mesh, para ireduzir e uniformizar o
tamanho das partículas facilitando a etapa
de pré-tratamento. Os pré-tratamentos
foram avaliados por delineamentos fatoriais
completos com as variáveis - concentração
de reagente (ácido ou base) e tempo de prétratamento.
A temperatura e a pressão do
sistema foram mantidas fixas (121 ºC e 1,1
atm em autoclave). Para cada ensaio foi
utilizada a proporção de 1:10 m/m de
bagaço de laranja para solução ácida (ácido
sulfúrico) ou básica (hidróxido de sódio),
totalizando
100
g
de
material
acondicionados em Erlenmeyer de 250 mL.
A resposta analisada foi a variação de
sólidos solúveis (ΔSS) obtida durante os
pré-tratamentos.
A condição ótima obtida através dos
delineamentos fatoriais foi validada com a
realização de ensaios em triplicata (para
cada tratamento selecionado). A fração
líquida obtida em cada pré-tratamento foi
avaliada quanto a variação de sólidos

2.2. Fermentação e destilação
Por apresentar maiores valores de
AT, a fermentação foi realizada apenas com
o hidrolisado do pré-tratamento ácido. O pH
foi ajustado a 4,5 e a solução foi transferida
para um béquer, no qual adicionou-se
levedura Saccharomyces cerevisae (1:100
m:m). O béquer foi vedado com papel Kraft,
com pequenos furos para saída do gás
carbônico (CO2) formado. SS e pH foram
medidos diariamente. Para destilação, 100
mL da solução fermentada foi aquecida até
93 °C em um balão de fundo redondo.
Acoplou-se o condensador ao balão e o
material destilado foi coletado.

2.3. Métodos analíticos
Foi realizada determinação da
umidade por secagem em estufa (105 °C por
3 h) para bagaço de laranja úmido (matériaprima) e seco (após secagem a 70 °C por 48
h) em triplicata. Sólidos solúveis e pH
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foram mensurados por leitura direta em
refratômetro portátil (modelo RTA-50,
Instrutherm) e em pHmetro DM-22 da
Digimed, respectivamente. AT e AR (após
o pré-tratamento) foram quantificados pelo
método titulométrico com solução de
Fehling. A determinação do teor alcoólico
foi realizada por densidade por picnometria.
(IAL, 2008).
3. Resultados e Discussão
A massa inicial de bagaço de laranja
úmido foi de 1160 g e do bagaço de laranja
seco, 273g, resultando em rendimento
mássico de 23,5%. A umidade dos bagaços
da laranja úmido e seco foram 76,28 % e
3,95 %, respectivamente. Segundo Silva
(2014), a umidade do bagaço de laranja
corresponde em torno de 65 – 75% da fruta
e após a secagem por 18 h/50°C apresentou
10 % de umidade. Cypriano (2015), por sua
vez, obteve umidade no bagaço de laranja
úmido de 78,3%.
Na Tabela 1 são apresentados os
valores de SS obtidos nos ensaios dos
delineamentos fatoriais. A partir da análise
estatística desses delineamentos verificouse que para ambos os casos (pré-tratamento
ácido ou básico) nem a concentração de
reagente, nem o tempo de aquecimento
apresentaram
efeito
estatisticamente
significativo a 95% cd confiança (p = 0,05).

Tabela 1. Delineamento fatorial com 22
pontos fatoriais + 4 pontos axiais + 4
pontos centrais para pré-tratamento
(ácido ou básico) do bagaço de laranja
realizado a 121 °C em autoclave.
Ensaios

Concentração (%
m/v)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tempo de
aquecimento
(min)
45 (-1)
45 (-1)
90 (+1)
90 (+1)
68(0)
68 (0)
36 (-1,41)
99 (+1,41)
68 (0)
68 (0)
68 (0)
68 (0)

2,0 (-1)
6,0 (+1)
2,0 (-1)
6,0 (+1)
1,2 (-1,41)
6,8 (+1,41)
4,0 (0)
4,0 (0)
4,0 (0)
4,0 (0)
4,0 (0)
4,0 (0)
ΔSS
(°Brix)

Conversão
(% m/m)

Ensaios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hidrólise
Ácida

Básica

Ácida

Básica

3,0
3,0
3,0
1,0
0,0
0,5
1,0
0,0
2,0
2,0
2,0
3,0

2,0
3,0
3,0
2,0
0,0
1,5
2,0
1,0
4,0
2,0
3,0
3,0

31,25
31,25
31,25
10,42
0,0
5,20
10,42
0,00
20,83
20,83
20,83
31,25

20,83
31,25
31,25
20,83
0,0
15,60
20,83
10,42
41,67
20,83
31,25
31,25

* Para o pré-tratamento ácido foi utilizado H2SO4 e para prétratamento básico, NaOH como reagente.
** Valores codificados entre parêntesis.
*** Conversão calculada pela razão entre aumento de sólidos
solúveis por sólidos totais.

Os dados obtidos indicaram que a
maioria das condições utilizadas resultou
em ΔSS e de conversão muito semelhantes.
Selecionou-se a condição do ensaio 1 (2,0%
m/v de reagente e 45 min de aquecimento)
para o prosseguimento dos estudos, pois
nesta condição houve boa conversão de
sólidos em açúcares e as condições de
concentração (ácido ou base) e tempo de
aquecimento foram menores. Essa escolha
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teve como princípios a diminuição de custos
e a menor formação de possíveis inibidores.
A partir da escolha das condições do
ensaio 1 (2% m/v de reagente e 45m de
aquecimento) repetiu-se os ensaios
mantendo a proporção de biomassa de 1:10
m:m para validar o resultado obtido e medir
com um método mais preciso a quantidade
de açúcares liberados nos pré-tratamentos
(Tabela 2).
Tabela 2. Resultados para validação dos
pré-tratamentos ácido e básico.
PréAçúca
tratame
SS
SS
res
nto
inicial final
ΔSS
totais
(°
(°
(°Brix)
Brix) Brix)
(%m/v
)
Ácido
6,75
8,82
2,07
5,76
Básico
8,00
8,75
0,75
1,63
É possível observar que o prétratamento ácido apresentou maior ΔSS e,
consequentemente,
maior
quantidade
açúcares totais, assim como havia sido
verificado nos delineamentos fatoriais.
Porém observou-se uma incoerência entre
os valores de SS e AT, sendo mais evidente
nos resultados do pré tratamento ácido, pois
a quantidade de açúcares totais de 5,76%
m/v equivale a aproximadamente 5,8 °Brix,
sendo que a variação de sólidos obtida após
o pré-tratamento foi de 2,07 °Brix. Silva
(2014) avaliando o pré tratamento ácido
com H2SO4 no bagaço de laranja aos 15 e
120 min e concentração de 1% verificou
quantidade de açúcares redutores totais de
6,2% e 4,0% m/v, respectivamente. Foi
levantada a hipótese de que o método
analítico utilizado (determinação de
açúcares totais) que utiliza um aquecimento
de 15 min com meio ácido concentrado
ocasionou um aumento da conversão dos
sólidos que não haviam sido hidrolisados no

pré-tratamento, levando a um resultado
alterado de concentração de açúcares. Os
resultados obtidos nos pré-tratamentos
combinados são apresentados na Tabela 3.
Na Tabela 3, é possível observar que
o pré-tratamento combinado não alterou os
resultados obtidos na primeira etapa, ou
seja, não houve conversão dos açúcares
durante a segunda etapa. Entretanto,
teoricamente a junção dos pré-tratamentos
alcançaria melhores resultados, uma vez
que cada um tem o objetivo de degradação
de componentes diferentes, facilitando a
obtenção dos açúcares para a etapa de
fermentação. Para confirmação da hipótese
levantada sobre a análise de AT foi feita a
comparação do método de Fehling seguindo
a metodologia de AT (utilizando hidrólise
com ácido concentrado da amostra) com a
metodologia de açúcares redutores (AR, em
que se faz apenas a titulação da amostra
obtida no processo). Esta comparação foi
realizada apenas nos hidrolisados obtidos
em dois pré tratamentos combinados
(básico + ácido), pois o hidrolisado do prétratamento combinado ácido + básico já
havia descartado.

Tabela 3. Resultados obtidos de sólidos
solúveis e açúcares totais nos pré
tratamentos combinados.
PréΔSS (°Brix) Açúcares
tratamento
totais
1ª.
2ª.
etapa etapa (%m/v)
Básico +
1,0
0,0
Ácido
1,54
diluído
Básico +
1,0
0,0
Ácido
2,59
concentrado
Ácido +
2,2
0,0
básico
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A partir da comparação foi possível
verificar que o resultado obtido com AR foi
muito mais coerente com a ΔSS do que a
análise de AT, evidenciando que (i) no
material hidrolisado ainda havia sólidos que
não tinham sido convertidos em açúcares e
(ii) que o método de açúcares totais estava
alterando a amostra analisada, aumentando
o resultado de açúcares.
Tabela 4. Comparação dos métodos de
determinação de açúcares nos
hidrolisados de bagaço de laranja.
Pré-tratamento
Básico +
Básico +
Ácido
Ácido
diluído
concentrado
Açúcares
1,54
2,59
totais
(% m/v)
Açúcares
0,97
1,44
redutores
(%m/v)
ΔSS (°Brix)
1,0
1,0
Conversão
10,1
15,0
(%)
A Tabela 4 ainda traz os valores
calculados de conversão (%) considerando
o resultado de AR (considerada mais
apropriada) dividido pela quantidade total
de sólidos presentes no bagaço de laranja
seco.
A fermentação foi realizada apenas
com o hidrolisado obtido do pré-tratamento
ácido, pois este apresentou concentrações
mais elevadas de sólidos solúveis. A
fermentação foi monitorada durante 4 dias,
conforme mostrado na Figura 1.

Figura 1. Consumo de sólidos solúveis durante a
fermentação do hidrolisado de bagaço de laranja
obtido por pré-tratamento ácido.

É possível observar que houve
alteração na concentração de SS até o
segundo dia de fermentação, mantendo-se
depois constante até o final. A concentração
inicial de SS de 8,75 °Brix não diz respeito
apenas a concentração de açúcares, pois as
leituras iniciais desta variável sofreram
interferência de outros componentes da
mistura como os reagentes utilizados.
Sendo assim, a variação dessa concentração
é que realmente foi avaliado, que foi de 1,75
°Brix ao longo do processo. Considerando
que o hidrolisado utilizado tinha SS de 2,07
°Brix, pode-se considerar então, que
praticamente todo o açúcar disponível no
meio foi utilizado pelas leveduras durante o
processo
fermentativo.
Como
a
concentração era baixa, isso explica por que
houve uma estabilização da fermentação
após dois dias. Provavelmente todo o açúcar
foi consumido para o crescimento das
leveduras, não havendo formação de etanol
no processo ou formação em concentração
muito baixa, inferior a 1% v/v, que o
método de densimetria (do destilado
alcoólico obtido após destilação a 93 ºC)
não possui sensibilidade suficiente para
detectar.
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4. Conclusões
Ambos
os
pré-tratamentos
estudados para conversão do bagaço de
laranja em açúcares fermentescíveis não
sofreram influência significativa da
concentração de reagente nem do tempo de
aquecimento. A condição de 2,0% m/v de
reagente e 45 min de aquecimento levou
uma produção máxima de 3,0 °Brix
(31,25% de conversão) quando se utilizou a
hidrólise
ácida.
Pré-tratamentos
combinados não melhoraram a hidrólise
conforme sugerido pela literatura. O
método analítico de AR mostrou-se mais
coerente para avaliação da concentração de
açúcares na amostra e a aplicação do
hidrolisado obtido para fermentação
alcoólica mostrou um consumo de SS,
indicando
ocorrência
do
processo
fermentativo. Entretanto, devido às baixas
concentrações de açúcares, a formação de
etanol provavelmente ocorreu em baixas
concentrações, que foi percebida pela
temperatura de ebulição do material
fermentado inferior à da água pura, porém
não podendo ser detectada pelo método
analítico utilizado. Os pré-tratamentos
avaliados foram eficientes para hidrolisar o
resíduo lignocelulósico do bagaço de
laranja, porém para produção de etanol o
processo precisa ainda ser melhorado para
que se obtenha hidrolisados com
concentrações mais elevadas de açúcares.
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PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DE MELAÇO DE CANA-DEAÇÚCAR CLARIFICADO COM FLOCULANTES SINTÉTICO E
NATURAIS
Franciele Quintino Mendes¹; Cristhyane Millena de Freita²; Natália Novais
Ribeiro¹; Calisto Nonato Silva Junior ¹;Márcia Justino Rossini Mutton³
Resumo
A crescente demanda por etanol tem estimulado a busca por fontes completares a
produção deste. O melaço, oriundo do processamento do caldo da cana-de-açúcar, é rico
em açucares diretamente fermentescíveis e se apresenta como uma opção de matéria
prima para a produção de etanol. Este trabalho objetivou avaliar a utilização do melaço
residual do caldo de cana-de-açúcar submetido a clarificação com diferentes floculantes
para produção de etanol. O caldo foi submetido aos processos de clarificação, evaporação,
cozimento e centrifugação obtendo-se os cristais de açúcar e como resíduo o melaço. O
melaço foi caracterizado quanto ao brix, Pol, pureza, pH e compostos fenólicos. Após
fermentação etanoica, utilizando-se Sacharomices ssp, o vinho foi caracterizado quanto
ao seu teor alcoólico, sendo calculada a eficiência fermentativa do processo. A utilização
dos extratos de folha e semente de moringa não refletiram sobre a quantidade de açúcares
do melaço residual da fabricação do açúcar. A pureza do melaço, utilizando floculante de
extratos de sementes e folhas de moringa, foi semelhante ao tratado com polímero
comercial. O melaço produzido com floculantes naturais de moringa é similar ao obtido
com polímero sintético e produz vinho de teor alcoólico e eficiência fermentativa
equivalente.
PALAVRAS-CHAVES: Acácia negra; Biocombustível; Biofloculante; Moringa oleífera
Lam.; Polieletrólito;
Introdução
A cana-de-açúcar é conhecida pelo
seu processo produtivo sustentável, no qual
nada se perde, da sua moagem, obtém-se o
caldo que pode ser destinado à produção de
açúcar e etanol. Quando este é utilizado
para produção de açúcar, um dos
subprodutos é o melaço. Este subproduto
contem cerca de 20% de agua, 10% de não
açucares como ácidos, material nitrogenado
e substâncias gomosas solúveis, 6% de
constituintes não orgânicos assim como
potássio, cálcio, óxidos de silício,
magnésio, sódio, ferro, fósforo e alumínio,
além de 62 % de açucares (SOCCOL et
al.,1990). Estes açúcares residuais, podem

ser utilizados como matéria-prima para a
produção de etanol (MUTTON et al.,
2012).
Em virtude do aumento na demanda
de etanol aliada aos preços do açúcar no
mercado internacional, nos últimos anos o
“mix” de produção foi mais direcionado
para produção de açúcar. Verifica-se em
função desta situação, a utilização de
quantidade significativa de melaço como
matéria prima da produção de etanol. Este
tem se tornado uma importante matéria
prima apesar de ser pouco estudada como
tal.
Cabe ressaltar que o processo de
clarificação, onde são retiradas do caldo as
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impurezas impacta diretamente a qualidade
do melaço, logo apresenta fundamental
importância na sua utilização. Atualmente o
processo
é
realizado
utilizando-se
polieletrólitos sintéticos a base de
acrilamida, que segundo a OMS (2002), são
carcinogênico.
Neste contexto a busca por mais
informações sobre o melaço assim como
alternativas de produtos naturais, que
possam substituir estes polieletrólitos
sintéticos, é de grande valia.
Um dos floculantes naturais de
maior potencial, os extrato de semente e de
folhas de Moringa Oleifera Lamarck.
Segundo Costa, (2015), este extrato
favorece a coagulação das impurezas
presentes no caldo, além de ser livre de
compostos
tóxicos
ao
homem
(EGBUIKWEM & SANGODOYIN, 2013).
A Moringa é uma planta, que se adapta a
baixos índices pluviométricos e climas
quentes além de ser pouco exigente quanto
ao tipo de solo o que reafirma seu potencial
(GIDDE et al., 2012). O extrato de moringa
apresenta como vantagens o baixo custo de
produção, a facilidade de obtenção para
países em desenvolvimento, não modifica o
pH do meio em que está agindo e sua
eficiência independente do pH da água
(COSTA, 2015).
Dentro deste enfoque, o objetivo
deste trabalho foi caracterizar o melaço
obtido de caldo clarificado com diferentes
floculantes em duas variedades de cana-deaçúcar e seus reflexos na produção de
etanol.
Metodologia
A. Local do trabalho
O experimento foi conduzido no
Laboratório de Tecnologia do Açúcar e do

Álcool da FCAV/UNESP, campus
Jaboticabal SP, na safra 2015/2016.
B. Procedimento
O delineamento utilizado foi o
inteiramente casualizado com parcelas
subdivididas, com 4 repetições. Os
tratamentos principais foram compostos
pelos floculantes: a) polieletrólito sintético,
b) extrato de semente de Moringa Oleífera
Lam, c) extrato de folha de Moringa
Oleífera Lam, d) extrato de Acácia mearnsii
(Acácia negra) e) testemunha onde não
ouve a adição de floculantes. Os
tratamentos secundários foram constituídos
pelas variedades RB867515 e SP81-3250.
As dosagens dos floculantes foram
1,5mg/L de Polieletrólito Sintético
(dosagem utilizada pela indústria), 13mg/L
de Extrato de semente de Moringa Oleífera
Lam, ( COSTA et al., 2016), 10mg/L de
Extrato de folha de Moringa Oleífera Lam,
(MACRI, 2014) e 10mg/L do Extrato de
Acácia
Negra
(recomendações
do
fabricante Tanfloc®).
As folhas e sementes da moringa
foram coletadas e a seguir, as sementes
foram dispostas em estufa a 55ºC por 12
horas,
descascadas
e
maceradas
manualmente em cápsula de porcelana.
Para a extração do princípio ativo da
semente, adicionou-se 10g de semente para
100g de solução CaCl 1 mol/L. A mistura
ficou em agitação por 10 minutos, seguida
de filtração a vácuo, utilizando-se papel de
filtro qualitativo para retenção das
partículas grosseiras insolúveis, conforme
descrito por Okuda et al. (2001).
Para preparo do extrato de folhas,
realizou-se cocção por 10 minutos, seguida
de filtração em peneira de 6 mashes na
proporção de 200g/L (BHATIA et al,
2007).
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Os caldos tiveram seus Brix
ajustados a 16˚ e estes foram submetidos ao
processo de clarificação por caleagem
simples, com elevação do pH até 7,0 e
posterior aquecimento até ebulição,
adicionando-se os auxiliares de floculação
no decantador previamente a adição do
caldo aquecido. Logo após os caldos
clarificados foram submetidos ao processo
de evaporação para a obtenção do xarope,
sendo este submetido ao processo de
cozimento para obtenção da massa cozida,
que foi centrifugada, para separar os cristais
de açúcar do melaço.
Os
melaços
obtidos
foram
submetidos às análises de Brix, Pol, Pureza,
pH (CTC, 2005) e Compostos Fenólicos
Totais (FOLIN e CIOCALTEU, 1927).
Posteriormente estes tiveram seu Brix
ajustado a 16˚ e seu pH a 4,5, sendo
submetidos a inoculação com a levedura
Saccharomyces
cerevisiae
(fermento
prensado biológico) na concentração de 108
Unidades Formadoras de Colônia/mL para
se obter o vinho que foi caracterizado
quanto ao seu Teor Alcoólico (leitura em
Densímetro Digital Antoon-Paar DMA
500) e tiveram a Eficiência fermentativa
calculadas (FERNANDES, 2000).

Resultados e Discussões
A Tabela 01 apresenta os valores
médios obtidos para Brix, Pol e Pureza, do
melaço obtido de caldos clarificados para os
tratamentos estudados.
Considerando-se o Brix, os
tratamentos utilizados não resultaram em
diferenças significativas, indicando que o
emprego de diferente floculantes para o
tratamento dos caldos não afetaram este
parâmetro. Sendo os valores obtidos
inferiores aos referidos por Costa (2013),
que obteve valores entre 76-77˚Brix.
Quanto a Pol e a Pureza, o
tratamento testemunha foi o que apresentou
menores valores médios comparados aos
demais tratamentos, que não diferiram entre
si.
Os valores obtidos diferem dos
relatados por Costa (2013), que foram de
50-52% para Pol e de 66% para Pureza o
que pode se justificar devido ao uso de
variedades diferentes por este. Vale
ressaltar que os valores
semelhantes
obtidos para os floculantes utilizados
demonstram que os floculantes naturais
apresentam um comportamento parecido
ao do polímero sintético, quanto a remoção
de impurezas

C. Análise Estatística
Os resultados obtidos foram
submetidos a análise de variância pelo teste
F, e as médias obtidas comparadas segundo
o Teste de Tukey (5%), utilizando-se o
programa Experimentação Agronômica &
AgroEstat:
Sistema
para
Análises
Estatíticas de Ensaios Agronômicos
(BARBOSA; MALDONADO JUNIOR,
2015).

Analisando-se os valores médios
obtidos para pH do melaço (Tabela 02),
observou-se diferenças significativas entre
os floculantes estudados, porem houve uma
tendência geral de redução do pH do melaço
em relação ao pH do caldo clarificado, que
teve seu pH ajustado a 7.

.
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Tabela 01 – Resultados médios obtidos para Brix, Pol e Pureza do melaço de caldo de canade-açúcar. Jaboticabal-SP (2015/2016).
Tratamentos
Floculante (F)
Testemunha
Polímero
Sementes
Folhas
Acácia Negra
DMS
CV
Variedade (V)
RB867515

Brix
1,62ns
69,45A
69,04A
69,45A
69,00A
69,08A
0,78
0,73
0,03ns
69,22A

Pol
13,61**
40,42B
52,23A
51,72A
52,35A
49,43A
6,00
7,88
1,40ns
49,84A

Pureza
16,02**
58,20B
76,19A
74,49A
75,88A
71,54A
8,22
7,46
0,94ns
72,01A

SP81-3250
69,19A
48,62A
70,50A
DMS
0,37
2,18
3,32
CV
0,80
6,59
6,91
Inter FxV
2,01ns
0.96ns
0,84ns
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si (Teste de Tukey 5%). As letras
comparam médias na coluna. ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). *significativo ao nível
de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05). DMS - Desvio Mínimo Significativo. CV - Coeficiente de Variação.
ns não significativo

Tabela 02 – Resultados médios obtidos para pH, Compostos fenólicos do melaço de cana-deaçúcar, Teor alcoólico do vinho e Eficiência fermentativa. Jaboticabal-SP (2015/2016).
Tratamentos

Floculante (F)
Testemunha
Polímero
Sementes
Folhas
Acácia Negra
DMS
CV
Variedade (V)
RB867515
SP81-3250
DMS
CV
Inter FxV

pH

Teor alcoólico
(%)

6,18**
5,7BC
6,1A
5,8ABC
6,0AB
5,5C
0,44
4,94
0,21ns

Compostos
Fenólicos Totais
(mg/L)
4,12 *
1136A
830B
1015AB
793B
922AB
300,84
20,74
1,16ns

Eficiência

14,00**
3,31C
6,73AB
6,62AB
7,20A
5,17B
1,85
20,68
6,64*

10,67**
43,69C
86,47AB
85,06AB
92,38A
65,46BC
26,78
23,24
1,88ns

5,8A
5,9A
0,18
4,59
1,69ns

909A
969A
116,80
18,48
0,78ns

6,19A
5,41B
0,64
16,46
1,58ns

77,66A
71,56A
9,48
18,85
1,34ns

Fermentativa (%)

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si (Teste de Tukey 5%). As letras
comparam médias na coluna. ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). *significativo ao nível
de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05). DMS - Desvio Mínimo Significativo. CV - Coeficiente de Variação.
ns- não significativo
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Este comportamento é resultante da
concentração de ácidos que ocorre durante
os processos de evaporação e cozimento.
Os resultados foram similares aos obtido
por Costa, (2015) que não observou
diferença
significativa
entre
os
tratamentos, porem constatou uma
tendência
de
redução
no
pH.
Considerando-se as variedades estudadas
não houve diferença significativa para pH
do melaço.
Para os compostos fenólicos
(Tabela 2) observou-se que os maiores
valores foram obtidos pela testemunha que
não diferiu do extrato de semente de
moringa e de acácia negra. Os menores
teores foram verificados com o polímero
sintético e extrato de folha de moringa.
Esta observação indica que este tratamento
resultou em maior retirada de Compostos
fenólicos pelo processo de clarificação
sendo este resultado benéfico ao processo
já que estes podem inibir o crescimento e
desenvolvimento das leveduras em
fermentação (RAVANELI et al. 2011).
Considerando-se o teor alcoólico
observou-se que a variedade RB867515
apresentou o melhor resultado. Quanto aos
floculantes o extrato de folhas resultou em
maior teor alcoólico, não diferindo do
extrato de semente e do polímero sintético.
Este resultado indica que o extrato de
folhas e semente de moringa apresentam
um efeito positivo e similares aos do
polímero sobre a produção de etanol, sendo
eles 28 a 39% superiores a acácia e 100 a
118% à testemunha. Os resultados obtidos
para teor alcoólico são inferiores aos
determinados por Macri et al. (2014), que
observaram valores de 8,5 a 9,0% isto se
justifica pelo uso de leveduras distintas, a
cepa FT858 caracterizada por produzir
elevados teores de etanol.
A eficiência fermentativa não
apresentou variação significativa para
variedades. Ao analisarmos os resultados

obtidos para floculantes o extrato de folhas
e semente apresentaram eficiência
fermentativa semelhante a do polímero.
Este fato contribui para reafirmar o
potencial da Moringa como floculante a ser
utilizado na clarificação do caldo de canade-açúcar.
Conclusões
A utilização dos Extratos de Folha
e Semente de Moringa não resulta em
quantidade de açucares, pureza, pH e
compostos fenólicos similares.
As variedades utilizadas não
interferem nos resultados.
Os efeitos quali-quantitativos
observados no melaço resultam em maior
teor alcoólico e eficiência fermentativa
para os tratamentos com polímero sintético
e extratos de semente e folhas de moringa.
As variedades utilizadas não
influenciam
os
parâmetros
qualiquantitativos do melaço.
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PROPRIEDADES ENERGÉTICAS DE PELLETS DE RESÍDUOS DA
CANA-DE-AÇÚCAR E DO PROCESSAMENTO DO CAFÉ
Nayara Tamires da Silva Carvalho¹; Dieimes Ribeiro Resende¹; Paulo Fernando
Trugilho¹; Maria Lúcia Bianchi¹
Resumo
A biomassa tem sido cada vez mais utilizada para fins energéticos no mundo. Sua utilização na
forma de pellets resulta em valorização energética, aumento da eficiência econômica e
ambiental, facilidade de transporte e armazenamento, simplificando a logística da cadeia
bioenergética. O Brasil possui grande potencial energético proveniente do aproveitamento da
biomassa na forma de resíduos, como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar e dos resíduos do
processamento do café. O objetivo do estudo foi avaliar as propriedades energéticas de pellets
produzidos com bagaço da cana-de-açúcar e resíduos do café. A densificação foi realizada em
uma peletizadora com matriz plana de 6 mm. Foram determinados para as biomassas e seus
respectivos pellets produzidos, a umidade, densidade a granel, taxa de compactação, poder
calorífico, densidade e aumento energéticos. Ambas às biomassas apresentaram resultados
satisfatórios para à produção de pellets. O maior valor encontrado para a densidade energética
útil foi para pellets do resíduo do café, com 10,65 GJ.m-³.
Palavras-chave: Bioenergia; Biocombustível sólido; Densificação da biomassa.
Introdução
A busca por fontes de energias alternativas
cresce a cada dia. Vários países, como os
que compõem a União Europeia, têm se
esforçado para substituir gradativamente os
combustíveis fósseis por fontes renováveis
de energia, especialmente a biomassa
sólida, fato que foi ratificado na COP 21 em
2015.
A biomassa vegetal é fonte
energética renovável com potencial para
suprir parte das necessidades mundiais de
energia. No entanto, a baixa densidade a
granel, elevada umidade e heterogeneidade
de tamanho e forma dificultam a
manipulação, transporte, armazenamento e
utilização da biomassa in natura
(TUMULURU et al. 2011; ZAMORANO et
al. 2011).
O pellet é um biocombustível sólido
resultante da compactação da biomassa

lignocelulósica. Possui alta densidade a
granel e valor energético, baixa umidade,
diâmetro de 6 a 18 mm, facilidade de
manuseio, transporte e armazenamento,
ocupando menos espaço físico no
armazenamento e no transporte (FAO,
1990).
O Brasil, por suas características
naturais, dimensão e volumes de produção
agrícolas e florestais apresenta grande
potencial de geração de energia por meio do
aproveitamento da biomassa na forma de
pellets (ESCOBAR, 2015).
Os resíduos de biomassa gerados
nas atividades agroindustriais ainda são
subutilizados, sem aproveitamento da
energia neles contida, podendo gerar
passivos
ambientais
significativos.
Demonstrando a necessidade de avaliações
mais precisas quanto a potencial

______________
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utilização desses materiais como produtos
energéticos (MORAES et al. 2017).

Dentre as biomassas residuais com
potencial energético, destaca-se pela
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elevada quantidade o bagaço de cana-deaçúcar, que normalmente é reaproveitado
para fins energéticos, contudo se fossem
retirados apenas 10% desses resíduos para
serem destinados a peletização, esse
percentual já seria equivalente a mais de
18,7 milhões de toneladas de resíduo. Além
do bagaço de cana, outro resíduo que se
destaca são os resíduos do processamento
do café, tendo em vista que o Brasil ocupa a
posição de maior produtor mundial, com
área de 2.256.500 hectares, com produção
de aproximadamente 50 milhões de sacas de
60 quilos de café beneficiado no ano de
2016 (CONAB, 2017).
Assim, o objetivo do estudo foi
avaliar as propriedades energéticas de
pellets produzidos com bagaço da cana-deaçúcar e de resíduos do café em relação à
biomassa in natura.
Material e métodos
A. Local da coleta
Os resíduos lignocelulósicos de
cana-de-açúcar (Saccharum spp.) foram
coletados em um alambique de cachaça
localizado na cidade de Lavras, Minas
Gerais. Já os resíduos provenientes do
processamento dos grãos do cafeeiro
(Coffea arabica L.) foram coletados no
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais,
Campus Machado.
B. Coleta e preparo do material
O bagaço de cana-de-açúcar foi
processado em moinho de facas utilizando
peneira com malha de aproximadamente 5,5
mm. O resíduo do café foi homogeneizado
e utilizado na mesma granulometria que se
encontrava, ou seja, com diâmetro inferior a
6,0 mm. As biomassas coletadas foram
acondicionadas para secagem em condições
de umidade de aproximadamente 10%.
C. Análises
A umidade (base seca e base úmida)
das biomassas foi determinada de acordo
com a norma DIN EN 14774-1

(DEUTSCHES
INSTITUT
FÜR
NORMUNG - DIN, 2010).
Para a determinação da densidade a
granel (Dg) das biomassas, foi utilizado o
método estereométrico para determinação
do volume e balança de precisão para
obtenção da massa.
A quantificação do teor de
hidrogênio foi realizada conforme o
procedimento adotado por Protásio et al.
(2013), com a utilização do analisador
universal da marca Elementar (modelo:
Vario Micro Cube).
Para a peletização foi utilizada uma
peletizadora com capacidade para produzir
110 kg. h-1, que possui pressão do rolo sobre
a matriz de aproximadamente 300 kgf.cm-2
e matriz plana horizontal com canais de 6
mm de diâmetro. Para cada biomassa
utilizada
foram
produzidos
aproximadamente 6 kg de pellets.
Para a caracterização dos pellets, a
determinação da umidade (base seca e base
úmida) e da densidade a granel foram
realizadas seguindo a mesma metodologia
utilizada para as biomassas antes da
peletização.
O poder calorífico superior dos
pellets (PCS) foi obtido em um calorímetro
digital IKA C-200® seguindo a norma
ASTM E711-87 (AMERICAN SOCIETY
FOR TESTING MATERIALS, 2004).
O poder calorífico inferior (PCI),
base seca, foi estimado utilizando a equação
1:
PCI= PCS-(600 ×9H⁄100) (1)
Em que:
- PCI: Poder calorífico inferior
(kcal.kg-1)
- PCS: Poder calorífico superior
(kcal.kg-1)
- H: Teor de hidrogênio (%) obtido
na análise química elementar
Já o poder calorífico útil (PCU) foi
estimado utilizando a equação 2:
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PCU = PCI × [(

100 - Ubu
100

)] - (6 × Ubu) (2)

Em que:
- PCI: Poder calorífico inferior
(kcal.kg-1)
- Ubu: Umidade média do lote na
base úmida (%)
A densidade energética útil (DEU)
foi obtida através do produto entre
densidade a granel e o poder calorífico útil,
tanto para as biomassas in natura, quanto
para os pellets.
O aumento energético útil (AEU)
por m³ de material após a peletização foi
obtido dividindo os valores de densidade
energética útil dos pellets pelos valores de
densidade energética útil das biomassas
antes da peletização.
A taxa de compactação foi calculada
dividindo a densidade a granel dos pellets

pela densidade a granel das biomassas,
demonstrando a redução do volume
promovida pelo processo de peletização.
Na Avaliação do experimento foi
utilizado o delineamento inteiramente
casualizado com dois tratamentos (matérias
primas) e três repetições.
Resultados e discussão
A Tabela 1 apresenta os valores de
umidade base seca e úmida, densidade a
granel e taxa de compactação para ambas às
biomassas antes e após a peletização. Podese verificar que todas as características
apresentaram diferença significativa entre
os tipos de resíduos considerados, tanto na
biomassa in natura como na peletizada.
Observa-se que o resíduo do café
apresentou maiores valores de umidade e
taxa de compactação e menor densidade a
granel.

Tabela 1. Características físicas das biomassas in natura e após a peletização.
Tipos de pellets

Biomassa in natura
Dg
UBS
UBU

(%)
Bagaço de cana-de-açúcar 8,97 a
Resíduo do café
10,84 b

(%)
8,23 a
9,78 b

Biomassa peletizada
Dg
UBS
UBU

(Kg.m-3) (%)
(%)
63,27 a 5,89 a 5,57 a
167,70 b 10,27 b 9,32 b

(Kg.m-3)
632,93 a
696,33 b

Taxa de
compactação
10,00 b
4,17 a

UBS= umidade base seca; UBU= umidade base úmida; Dg= densidade a granel.
Médias, na coluna, seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de significância na análise de variância.

Pela Tabela 1, verifica-se que o
processo de peletização resultou em
diminuição da umidade do combustível,
especialmente para o bagaço de cana-deaçúcar, pois durante a compactação ocorre
atrito entre a matriz da peletizadora e a
biomassa, o que proporciona aumento na
temperatura e, consequentemente, parte da
água contida no material é liberada na forma
de vapor de água.
O bagaço de cana-de-açúcar
apresentou porcentagens menores de
umidade, o que é de suma importância
quando
se
avaliam
materiais

lignocelulósicos como fonte de bioenergia,
pois, quanto menor a quantidade de água
presente no combustível, maior será o seu
valor calórico.
Quanto à densidade a granel, o
bagaço de cana-de-açúcar in natura
apresentou 63,27 kg.m-³, valor inferior ao
encontrado para o resíduo de café in natura,
que foi de 167,70 kg.m-³. Para os pellets, os
valores de densidade a granel encontrados
foram 632,93 kg.m-³ e 696,33 kg.m-³ para
pellets de bagaço de cana-de-açúcar e de
resíduos de café, respectivamente. Estes
valores estão de acordo com o que é
encontrado na literatura, que relata valores
variando de 435 a 730 kg.m-³, para pellets
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produzidos a partir de diferentes materiais
lignocelulósicos (FILBAKK et al. 2011;
CARROLL; FINNAN, 2012).
Antes da peletização havia grande
diferença na densidade a granel das
biomassas, e após o processo de
peletização, os pellets produzidos a partir
das duas biomassas apresentaram uma
diferença consideravelmente menor em
comparação a antes da peletização, o que
explica também os resultados encontrados
para a taxa de compactação. De acordo com
Obernberger e Thek (2010), a densidade é
um importante índice de qualidade dos
pellets, pois está relacionada com o
armazenamento e o transporte, ou seja,
quanto maior a densidade dos pellets,
menor o volume ocupado pela mesma
quantidade de massa (OBERNBERGER;
THEK, 2010).
A taxa de compactação apresentou o
maior valor médio para o bagaço de canade-açúcar (10,00) quando comparado ao
resíduo de café (4,17). Isso porque, quanto
maior a densidade a granel do material,
menor será a taxa de compactação. Segundo
Protásio et al. (2011), quanto menor a

densidade a granel da biomassa, maior será
o aumento percentual da sua densidade após
a compactação e melhor será a acomodação
das partículas, corroborando com os
resultados encontrados.
Os valores de teor de hidrogênio,
poder calorífico superior, inferior e útil,
densidade energética e aumento energético
útil estão apresentados na Tabela 2. Pode-se
verificar que a maior parte das
características apresentaram diferença
significativa entre os tipos de resíduos
considerados, tanto na biomassa in natura
como na compactada, exceto o teor de
hidrogênio e densidade energética útil da
biomassa peletizada.
Os
teores
de
hidrogênio
apresentados por cada biomassa foram de
5,62% para o bagaço de cana-de-açúcar e
6,20% para o resíduo de café não
apresentando diferença de acordo com a
análise estatística.
Foram encontrados valores de PCS
de 19,12 MJ kg-¹ para o bagaço de cana-deaçúcar e 18,4 MJ kg-¹ para resíduo de café.
O PCS é uma das propriedades mais
importantes para caracterizar um material

Tabela 2. Propriedades energéticas das biomassas in natura e após peletização
Tipos de pellets

PCS
PCI
H
-1
(%) (MJ.kg ) (MJ.kg-1 )

Biomassa in natura Biomassa peletizada Aumento
PCU
DEU
PCU
DEU energético
-1
-3
-1
-3
útil
(MJ.kg ) (GJ.m ) (MJ.kg ) (GJ.m )

Bagaço de cana-de-açúcar 5,62 a 19,12 b
17,72 b 16,05 b
1,02 a
16,59 b
10,49 a
10,3 b
Resíduo do café
6,20 a 18,4 a
17,13 a
15,20 a
2,55 b
15,30 a
10,65 a
4,2 a
H= teor de hidrogênio; PCS= poder calorífico superior; PCI= poder calorífico inferior; PCU= poder calorífico útil;
DEU= densidade energética útil.
Médias, na coluna, seguidas da mesma letra não diferem entre si a 5% de significância na análise de variância.

como combustível (DEMIRBAS, 2002;
GILLESPIE et al. 2013).
O PCI encontrado para o bagaço de
cana-de-açúcar foi 17,72MJ kg-¹, e para
resíduo de café foi de 17,13MJ kg-¹.
Os valores de PCU obtidos para o
bagaço de cana-de-açúcar foram de 16,05
MJ.kg-¹ para a biomassa in natura e de
16,59 MJ.kg-¹ para a biomassa peletizada.
Para o resíduo do café, a biomassa in natura

apresentou valor de 15,20 MJ.kg-¹ e a
biomassa peletizada, 15,30 MJ.kg-¹.
Pela Tabela 2, verifica-se também
que o bagaço da cana-de-açúcar apresentou
maiores valores de poder calorífico útil e
aumento energético, enquanto que o resíduo
do café maior densidade energética útil na
biomassa in natura. O processo de
peletização proporcionou mesma densidade
energética útil na biomassa compactada.
A densificação realizada pelo
processo de peletização proporcionou
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aumento significativo da densidade
energética dos pellets comparativamente à
biomassa in natura. Os valores encontrados
para a biomassa in natura foram de 1,02
GJ.m-³ e 2,55 GJ.m-³ para o bagaço de canade-açúcar
e
resíduo
de
café,
respectivamente. Já os pellets de bagaço de
cana-de-açúcar apresentaram densidade
energética útil de 10,49 GJ.m-³ e os pellets
de resíduo de café 10,65 GJ.m-³. Alta
densidade energética proporciona ganhos
logísticos no transporte de energia porque é
possível transportar maior massa de pellets
em um menor volume de carga (FARIA et
al. 2016; GARCIA et al. 2013; NADIAH;
ABD, 2016; PEREIRA et al. 2016).
O
aumento
energético
útil
apresentou valor superior para o bagaço de
cana-de-açúcar, de 10,3 enquanto o resíduo
de café apresentou aumento de 4,2. O que
pode ser justificado pela menor densidade e
maior taxa de compactação do bagaço de
cana-de-açúcar. O bagaço de cana-deaçúcar apresentou aumento energético 2,45
vezes superior ao do resíduo do café.
Conclusões
De modo geral, tanto o bagaço de
cana-de-açúcar quanto o resíduo do café
apresentam grande potencial para produção
de pellets como forma de aproveitamento de
parte dos resíduos da colheita.
A
peletização
proporcionou
aumento energético de aproximadamente
quatro e dez vezes, respectivamente, para o
resíduo de café e bagaço de cana-de-açúcar,
em relação a biomassa in natura,
demonstrando ser uma alternativa viável
para a utilização bioenergética desses
resíduos.
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QUALIDADE TECNOLÓGICA DO SORGO SACARINO E BIOMASSA
COM APLICAÇÃO DE REGULADOR VEGETAL
Márcia Justino Rossini Mutton1; Aline Ferreira Silva2; Lidyane Aline de Freita 3; Karen
Caroline Martins4; Miguel Angelo Mutton5;
Resumo
A busca por fontes de energia renováveis aos combustíveis fósseis que contribuam para a
redução de partículas poluentes e minimizem os efeitos das mudanças climáticas tem sido cada
vez mais intensa. Dentre as matérias-primas estudadas para produção de biocombustíveis,
destaca-se o sorgo sacarino, em função do grande acúmulo de açúcares nos colmos, além de ser
uma cultura com ampla adaptabilidade a diferentes ambientes de produção, ciclo vegetativo
curto, propagação por sementes e ser totalmente mecanizável. Práticas para otimização da
produção de etanol vem sendo empregadas, dentre estas o uso de reguladores vegetais. Neste
trabalho, objetivou-se avaliar as características químico-tecnológicas dos híbridos de sorgo
sacarino Malibu J53 e sorgo biomassa Palo Alto N52K1009, submetidos ao uso de inibidor de
florescimento. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso num esquema de
parcelas sub-subdivididas, com 6 repetições. O tratamento principal correspondeu aos híbridos
de sorgo sacarino (Malibu J53) e sorgo biomassa (Palo Alto N52K1009); tratamento secundário
o uso do inibidor de florescimento (com e sem Etefom), e o terciário, às épocas de amostragens
(69, 82, 96, 110, 124, 140 dias após semeadura). Os resultados indicam que o Malibu J53
apresenta as melhores características químico-tecnológicas para produção de etanol 1G; o
emprego de Etefom resulta em incrementos significativos na qualidade da matéria-prima; o
período de 82 a 140 D.A.S. apresenta os melhores valores para os parâmetros estudados.
PALAVRAS-CHAVE: Bioenergia; Características tecnológicas; Etefom; Sorghum bicolor
(L.) Moench.
Introdução
No cenário atual, a busca por fontes de
energia renováveis em substituição aos
combustíveis fósseis que contribuam para a
redução de gases causadores do efeito estufa
e consequentemente minimizem os efeitos
das mudanças climáticas, tem sido uma
prioridade. Neste contexto, de acordo com
Tolmasquim, (2016), diversas culturas,
dentre elas, a cana-de-açúcar no Brasil, o
milho nos Estados Unidos e a beterraba na
Europa se destacam como alternativas.
A produção total de cana-de-açúcar
para a atividade sucroenergética na safra

2018/2019 foi estimada em 625,96 milhões
de toneladas, representando uma redução de
1,2% em relação à safra 2017/2018, com
produtividade média estimada de 72,7 t.ha-1.
Estes
valores
são
resultado
do
envelhecimento natural dos canaviais, pela
baixa taxa de renovação, a falta de
investimentos em muitas regiões e a redução
do emprego de tecnologias (CONAB, 2018).
A melhoria na qualidade da cana-deaçúcar representou um aumento de 1,4% na
produção de etanol, que deverá atingir 28,16
bilhões de litros. O Brasil poderá enfrentar
problemas diante da previsão de crescimento
da demanda de etanol para os próximos anos,
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sendo que apenas o processamento de canade-açúcar pode não ser suficiente para
garantir a produção. Verifica-se a
necessidade de associar uma cultura
complementar à cana-de-açúcar, como o
sorgo, que possa incrementar a quantidade de
etanol produzida e assim possibilitar que a
produção estimada seja alcançada.
Assim como cana-de-açúcar, o sorgo
é uma planta tropical que apresenta colmos
ricos em açúcares fermentescíveis. Tem
capacidade de se desenvolver em diferentes
ambientes, ciclo vegetativo curto e
propagação realizada por sementes, o que
facilita as operações de plantio. O bagaço
resultante do processamento industrial
também pode ser utilizado como matériaprima para cogeração de energia elétrica,
assim como produção de etanol de segunda
geração (SILVA, 2014).
A fisiologia do sorgo difere da canade-açúcar, pois ao final do ciclo o sorgo
transloca a sacarose presente no colmo para
os grãos da panícula, que são armazenados na
forma de amido, carboidrato não fermentável
diretamente por leveduras (SILVA, 2014).
Neste sentido, a utilização de reguladores
vegetais tem por objetivo inibir ou retardar as
atividades fisiológicas relacionadas com o
florescimento ou formação da panícula
otimizando o rendimento energético da
planta. Segundo Fortes et al. (2016) a
aplicação de Etefom resultou em inibição do
florescimento do sorgo com aumento do Brix,
diminuição da produção de grãos e aumento
o período de utilização industrial (PUI).
Neste contexto, a presente pesquisa
objetivou avaliar as características químicotecnológicas dos híbridos de sorgo sacarino
Malibu J53 e sorgo biomassa Palo Alto
N52K1009, submetidos à aplicação de
regulador vegetal (inibidor de florescimento).
Metodologia
A. Condições Experimentais

O experimento foi conduzido no
Departamento de Produção Vegetal e nos
Laboratórios de Tecnologia do Açúcar e do
Álcool na FCAV/UNESP- Campus de
Jaboticabal, na safra 2016/2017. O município
de Jaboticabal está localizado a nordeste do
Estado de São Paulo (21° 17’ a 21° 18’ S e
48° 08’ a 48° 10’ W), com altitude média de
583 metros.
A cultura foi instalada no sistema de
plantio direto e a semeadura foi realizada no
dia 16/12/2016, utilizando-se semeadora
adubadora de 5 linhas, com 6 a 7 sementes
por metro, com espaçamento de 0,45 metros
entre linhas, resultando num estande final de
120.000 a 130.000 plantas. ha-1. A adubação
do plantio constituiu-se da aplicação de 36126-72 kg.ha-1 de N-P2O5-K2O, mais
micronutrientes. Aos 28 dias após a
semeadura (D.A.S.) foi realizada a primeira
adubação de cobertura aplicando-se 45-0-45
kg.ha-1 de N-P2O5-K2O. Aos 62 D.A.S., foi
realizada a segunda adubação de cobertura
utilizando-se 45 kg. ha-1 de N.
Aos 64 D.A.S., foi realizada a
aplicação do inibidor de florescimento nos
dois híbridos. Para o sorgo sacarino Malibu
J53, a aplicação foi feita com dosagem de
1,25 L. ha-1 de Ethrel 720 (Etefom 720 g.L-1
de i.a.) e para o sorgo biomassa Palo Alto
N52K1009, a dosagem aplicada foi de 300
mL. ha-1 de Ethrel 720 sendo que o estádio
fenológico para o Malibu J53 foi o de emissão
da folha bandeira e para o Palo Alto no
estádio V6.
Durante o desenvolvimento do
experimento, os tratamentos fitossanitários
foram priorizados, objetivando-se garantir a
sanidade da cultura, assim como a eliminação
de plantas infestantes, através de capinas
manualmente.
B. Delineamento Experimental
O
delineamento
experimental
utilizado foi o em blocos ao acaso num
esquema de parcelas sub-subdivididas, com 6
repetições. O tratamento principal (parcelas)
correspondeu aos 2 híbridos de sorgo (Malibu
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J53 e Palo Alto N52K1009); o tratamento
secundário correspondeu ao uso do inibidor
de florescimento (com e sem Etefom); e o
tratamento terciário, as épocas de
amostragens (69, 82, 96, 110, 124, 140
D.A.S.).
As dimensões das parcelas (unidades
experimentais) foram de 4,5 m de largura e
12,0 m de comprimento, com dez linhas de
plantio com espaçamento entre si de 0,45 m.
C. Características dos Híbridos
O sorgo sacarino Malibu J53
apresenta ciclo que possibilita colheita entre
90 e 120 dias, seus colmos são ricos em caldo
com
elevados
teores
de
açúcares
fermentescíveis. Esse híbrido é tolerante ao
calor e seca e resistente as mudanças
climáticas. Tem capacidade para produção de
etanol que pode chegar a 3 mil L.ha-1
(NEXSTEPPE, 2017).
O sorgo biomassa Palo Alto
N52K1009 apresenta porte elevado, quando
comparado ao sorgo sacarino, com altura
superior a 3 metros. Atinge o ponto de
colheita entre 120 e 140 dias, com alto
rendimento tanto na safra quanto na safrinha.
Os colmos são grossos e fibrosos, as
panículas são pequenas e a produção de grãos
é baixa. Com alta quantidade de biomassa, o
sorgo Palo Alto N52K1009 apresenta alto
rendimento e baixo custo para a produção de
bioenergia,
incluindo
biogás
e
biocombustíveis celulósicos (NEXSTEPPE,
2017).
D. Análises químico-tecnológicas
Os colmos foram colhidos limpos
(sem folhas e panículas) e submetidos ao
processo de extração em moenda de
laboratório. Após extração, o caldo foi
peneirado e encaminhado ao laboratório para
as determinações de Brix, pH, Açúcares
Redutores (AR) e Açúcares Redutores Totais
(ART) segundo (CTC, 2009).

Os
resultados
obtidos
foram
submetidos à análise de variância (teste F) e
teste de comparação de médias (Tukey 5%),
utilizando o Sistema para Análises
Estatísticas de Ensaios Agronômicos AgroEstat (BARBOSA e MALDONADO,
2015).
Resultados e Discussões
Os resultados das características
químico-tecnológicas do caldo dos sorgos
estão apresentados na Tabela 01. Observouse que o pH reduziu significativamente no
período compreendido entre 96 e 124 D.A.S.,
quando as médias apresentaram valores de
4,8. Freita (2013), encontrou valores médios
de pH de 4,9 para os híbridos CVSW800007,
CVSW800147 e BRS610, valor próximo ao
encontrado nesta pesquisa. Segundo este
autor, o pH, que determina a condição de
maturação do colmo e a qualidade do caldo
extraído, deve estar entre 4,5 a 6,5, valores
indicados
como
ideias
para
o
desenvolvimento das leveduras no processo
fermentativo. Após os 124 D.A.S. o pH do
caldo aumentou, porém, os valores não
ultrapassaram o pH de 4,8. Não foi observado
efeito do inibidor para este parâmetro.
Para o teor de AR do caldo, verificouse que as épocas apresentaram efeito
significativo ao nível de 1% (Tabela 01). De
acordo com Silva et al. (2015), quanto menor
a quantidade de AR, maior é a pureza do
caldo e consequentemente maior é a
eficiência na recuperação nos processos
industriais, sendo indicados valores menores
de 1,5% de AR para o híbrido de sorgo. Os
valores indicados como referência para sorgo
sacarino de acordo com Embrapa (2012) é de
1 a 3 % de AR. Na presente pesquisa, para
ambos os híbridos, o AR apresentou média
geral de 1,65%, valor intermediário ao
indicado. Em todas as épocas avaliadas o
valor de AR foi menor que 3%, reduzindo-se
a partir dos 96 D.A.S., significativamente
com os menores valores sendo atingidos aos
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140 D.A.S., quando de um modo geral
apresentaram valores próximos a 1%
Pode-se verificar para o teor de
sólidos solúveis (Brix), que os efeitos dos
híbridos, do inibidor de florescimento e
épocas foram significativos ao nível de 1%.

Verificou-se que o híbrido Palo Alto
N52K1009
apresentou
valores
significativamente menores de Brix em
relação ao Malibu J53 (Tabela 01).

Tabela 01-Valores obtidos para pH, AR, Brix e ART do caldo extraído dos híbridos de sorgo sacarino
e biomassa. Jaboticabal /SP.
Híbridos (H)

pH

Malibu
Palo Alto
Teste F
DMS
CV (%)

4,8a
4,8a
0,12ns
0,11
5,48

Com
Sem
Teste F
DMS
CV (%)
69 D.A.S.
82 D.A.S.
96 D.A.S.
110 D.A.S.
124 D.A.S.
140 D.A.S.
Teste F
DMS
CV (%)

AR (%)

Brix (%)

ART (%)

1,65a
16,19a
1,65a
10,84b
0,00ns
523,85**
0,36
0,60
21,71
10,37
Inibidor(I)
4,8a
1,69a
14,18a
4,8a
1,60a
12,86b
2,27ns
5,78ns 71,88**
0,06
0,10
0,35
3,11
9,08
6,92
Épocas (E)
4,8a
1,87a
6,46f
4,9a
1,95a
10,71e
4,6b
1,85a
14,47d
4,6b
1,95a
16,53b
4,8a
1,29b
17,15a
4,8a
0,98c
15,79c
16,71** 59,15** 758,31**
0,11
0,23
0,62
2,80
11,28
5,46

14,93a
9,93b
249,99**
1,36
10,79
12,99a
11,87b
7,86*
1,11
13,68
6,00b
13,95a
13,30a
13,78a
14,48a
13,07a
70,56**
1,60
10,57

Letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** significativo ao nível
de 1% de probabilidade (p < .01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05);
ns=não significativo (p >= .05); DMS=desvio mínimo significativo; CV=coeficiente de variação.

Esta característica pode ser explicada
pelo Palo Alto N52K1009 ser um híbrido
selecionado para produção de biomassa. O
regulador vegetal empregado proporcionou
aumento significativo no Brix. A época de
maior concentração desta característica foi
aos 124 D.A.S., com presença do inibidor de
florescimento. A ação do fito hormônio inibiu
o
florescimento,
redirecionou
os
fotoassimilados que seriam utilizados para a

formação da panícula, para serem
acumulados nos colmos. As concentrações
médias de sólidos solúveis atingiram de 96 a
140 D.A.S. os maiores teores.
Valores semelhantes para o sorgo
sacarino foram obtidos por Freita (2013), que
verificou teores de 16,12%, 15,89% e 11,96%
para
os
híbridos
CVSW800007,
CVSW800147 e BRS610, respectivamente.
O uso do regulador vegetal proporcionou a
inibição/ atraso da emissão de panículas,
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resultando em teores de sólidos solúveis
maiores do que para as plantas sem o inibidor
de florescimento. Fortes et al. (2016)
relataram incremento de 23,3 e 16,6 % para
os híbridos precoces denominados A e B,
respectivamente, no valor de Brix quando
comparado com as plantas que não receberam
a aplicação de Etefom. Comportamento
contrário foi observado por Silva (2014) que
realizando o desponte de panículas de sorgo
sacarino observou decréscimo do teor de Brix
para as cultivares CV147 e CV198,
provavelmente pelo desenvolvimento de
brotações laterais no colmo, que resultaram
na formação de novas panículas.
Maiores concentrações de ART
(Tabela 1) foram determinadas no sorgo
Malibu J53 com média geral de 14,93 %
diante de 9,93% de média do Palo Alto
N52K1009, verificando maiores valores em
plantas que receberam a aplicação do inibidor
de florescimento. A partir dos 82 D.A.S.
houve incrementos no valor de ART, não
sendo significativa essa diferença após esta
data. De acordo com Schaffert e Parrella
(2012), para que a produção de etanol,
utilizando sorgo como matéria-prima, seja
econômica e sustentável, é necessário um
mínimo de 12,5% de ART, que é utilizado
para se estabelecer o PUI. Os resultados desta
pesquisa indicaram que o sorgo Malibu J53
apresentou um PUI maior que de 60 dias
iniciando-se aproximadamente aos 80 d.a.s. e
prolongando-se além dos 140 D.A.S.. Este
PUI foi maior do que encontrado por Freita
et. al. (2014) com PUI de 40 dias para os
híbridos CVSW80007 e o CVWS80147 e por
Souza et al. (2016), com PUI de 35 dias para
o híbrido BRS508. Considerando-se os
resultados do Palo Alto N52K1009 verificouse que mesmo com uso de inibidor, o PUI
seria inferior a 10 dias, não se caracterizando
como matéria-prima adequada para produção
de etanol.

Conclusões
O Malibu J53 apresenta melhores
características químico-tecnológicas para ser
utilizado na produção de etanol 1G;
O emprego de Etefom resulta em
incremento significativo na qualidade da
matéria-prima;
O período de 82 a 140 D.A.S. evidencia
os melhores valores para os parâmetros
estudados.
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USO DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO PRÓXIMO PARA
DETERMINAÇÃO DO PODER CALORÍFICO EM SORGO BIOMASSA
Maria Lúcia Ferreira Simeone1; Edislane de Araújo Souza2; Rafael Augusto da Costa
Parrella1; Robert Eugene Schaffert1
Resumo
A biomassa vegetal representa uma das mais abundantes e promissoras alternativas de matériaprima com base em fontes de energia limpa e renovável. Com a perspectiva de aumento de 50% na
demanda de energia elétrica do Brasil até 2030 é também de se esperar um aumento na demanda
por biomassa para atender este crescimento. Neste cenário, torna-se proeminente a necessidade de
desenvolvimento de tecnologias e a caracterização de espécies dedicadas à produção de biomassa
para cogeração de energia elétrica. Desenvolveu-se um método mais rápido e alternativo aos
métodos de referência, o qual utiliza a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) associada ao
desenvolvimento de modelos de calibração multivariados para a determinação do poder calorífico
superior em diferentes genótipos de sorgo biomassa. Foram utilizadas 545 amostras de sorgo
biomassa provenientes do programa de melhoramento genético de sorgo da Embrapa Milho e
Sorgo. As análises de poder calorífico superior foram obtidas em um calorímetro. Para o
desenvolvimento do modelo utilizou-se o algoritmo quadrados mínimos parciais. Obteve-se uma
boa correlação entre os valores previstos pelo modelo e os valores obtidos pelo método de
referência tanto para as amostras do conjunto de calibração como para as do conjunto de validação
externa com RMSEP 0,19, não apresentando diferença significativa com o método de referência. O
uso da espectroscopia NIR associada a métodos de calibração multivariada possibilitou o
desenvolvimento de um método rápido e não destrutivo para análise do poder calorífico superior em
sorgo biomassa.
PALAVRAS-CHAVE: Bioenergia, Quimiometria, Calibração multivariada, Sorghum bicolor.
Introdução
A biomassa vegetal representa uma das mais
abundantes e promissoras alternativas de
matéria-prima com base em fontes de energia
limpa e renovável. A combustão direta é a
principal tecnologia aplicada para produção
de calor e energia mecânica a partir da
biomassa,
apresentando
vantagens
socioeconômicas e ambientais, tais como a
redução no balanço das emissões de produtos
nocivos ao meio ambiente [1]. Com elevada
produção de biomassa vegetal, o sorgo

[Sorghum bicolor (L) Moench] apresenta um
grande potencial para queima em caldeiras de
usinas de grande porte ou termelétricas [2]. Os
genótipos caracterizados como “sorgo biomassa”
apresentam um alto potencial para produção de
biomassa, boa adaptabilidade e podendo atingir
um porte de 6,0 m de altura e uma produção de
massa verde de 120 a 150 t.ha-1, num ciclo de
180 dias em média.
Com a perspectiva de aumento de 50% na
demanda de energia elétrica do Brasil até 2030
[3], é também de se esperar um aumento na
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demanda por biomassa para atender este
crescimento.
Neste cenário, torna-se
proeminente
a
necessidade
de
desenvolvimento de tecnologias e a
caracterização de espécies dedicadas à
produção de biomassa com vistas à
diversificação e descentralização do processo
de geração de energia. Na identificação de
genótipos
de
sorgo
biomassa
com
características adequadas a essa tecnologia de
conversão de energia, há a necessidade de
caracterização da composição química da
biomassa conforme descrito por Karampinis
et al [4]. Entre essas características, o poder
calorífico superior é importante para avaliar o
potencial da fonte de biomassa para uso no
processo de cogeração de energia.
O poder calorífico de um combustível
pode ser definido como a quantidade de
energia liberada na forma de calor durante a
combustão completa de uma unidade de
massa (ou de volume) do combustível
analisado.
Para atender a essa demanda,
desenvolveu-se um método mais rápido e
alternativo aos métodos de referência, o qual
utiliza a espectroscopia no infravermelho
próximo (NIR) associada ao desenvolvimento
de modelos de calibração multivariados. Essa
abordagem tem sido amplamente utilizada em
análises agrícolas [5]. O objetivo desse
trabalho foi desenvolver um modelo de
calibração
multivariada
utilizando
a
espectroscopia no infravermelho próximo
para a determinação do poder calorífico
superior em sorgo biomassa.

Material e Métodos
2.1 Análises químicas
Foram utilizadas 545 amostras de
sorgo biomassa provenientes do programa de
melhoramento genético de sorgo da Embrapa
Milho e Sorgo obtidas durante os anos de
2015, 2016 e 2017. As amostras foram secas a

65 ºC em estufa de circulação de ar marca Solab,
modelo LS102/960 e em seguida moídas em
moinho de facas tipo Whiley até a granulometria
de 2 mm. Utilizou-se o algoritmo Kennard-Stone
[6] para a seleção do conjunto de amostras a ser
utilizado no desenvolvimento do modelo de
calibração (2/3 das amostras) e validação (1/3
das amostras).
As análises de poder calorífico superior
foram obtidas em um calorímetro marca Ika,
modelo C2000. As análises foram realizadas em
duplicatas.
2.2. Obtenção dos espectros de infravermelho
próximo e processamento dos dados
Os espectros das amostras de sorgo
biomassa foram obtidos em equipamento Buchi,
modelo NIRFlex 500. Os espectros das amostras
de sorgo biomassa foram obtidos em triplicata,
na região de 4.000 a 10.000 cm-1, com resolução
de 4 cm-1 e 32 varreduras por espectro. Para
corrigir os efeitos de espalhamento da luz e
deslocamentos de linha de base os espectros
foram pré-processados utilizando a variação
normal padrão - SNV (Standard Normal Variate)
e primeira derivada Savitzky-Golay. Os dados
também foram centrados na média. Os resultados
obtidos pelo método de referência para o poder
calorífico superior foram associados à média dos
espectros NIR de cada amostra. Em seguida foi
desenvolvido
o
modelo
de
calibração
multivariada utilizando o algoritmo PLS (Partial
Least Square) com a validação cruzada pelo
método randômico. Para o desenvolvimento dos
modelos utilizou-se o software Unscrambler®
(versão 10.3, CAMO Software Inc., Norway). Os
indicadores estatísticos [7] utilizados para avaliar
o desempenho e validação dos modelos foram:
raiz quadrada do erro médio de calibração RMSEC (Root Mean Squared Error of
Calibration), raiz quadrada do erro médio de
validação cruzada - RMSECV (Root Mean
Squared Error of Cross Validation), raiz
quadrada do erro médio de predição - RMSEP
(Root Mean Squared Error of Prediction) e R2
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(coeficiente de determinação para o conjunto
de calibração e validação). Também foram
avaliadas a relação de desempenho do desvio
- RPD (Residual Prediction Deviation) e a
razão de intervalo de erro - RER (Range
Error Ratio) (Williams, 2001). Outras figuras
de mérito como precisão e veracidade foram
avaliadas segundo norma do MAPA, 2011.
Resultados e Discussão
As características dos conjuntos de
calibração e validação para o poder calorífico
superior
em
sorgo
biomassa
estão
apresentadas na Tabela 1. Os indicadores
estatísticos obtidos para os conjuntos de
amostras utilizados para o desenvolvimento
dos modelos multivariados de calibração e
validação externa para amostras de sorgo
biomassa estão apresentados na Tabela 2.
Obteve-se uma boa correlação entre os
valores previstos pelo modelo e os valores
obtidos pelo método de referência tanto para
as amostras do conjunto de calibração
(RMSEC) como para as do conjunto de
validação (RMSEP). O coeficiente de
determinação (R2) obtido para o conjunto de
amostras da calibração foi de 0,9,
demonstrando uma boa correlação entre os
valores previstos pelo modelo multivariado
desenvolvido e os valores obtidos pelos
métodos de referência.
A eficiência do modelo foi avaliada
pela previsão de resultados para o conjunto de
validação externa de amostras de sorgo
biomassa. As razões RPD e RER também
foram utilizadas para estimar a capacidade
preditiva dos modelos e relacionam o SEP à
variância e à faixa utilizada nas amostras de
referência [8].
O valor de RPD representa a relação
entre o desvio padrão dos valores da
propriedade
medida
pelo
método
convencional e o erro padrão das amostras
contidas no conjunto de calibração ou
previsão.

Tabela 1 – Características dos conjuntos de
calibração e validação para o poder calorífico
superior em sorgo biomassa.
N
Faixa DPc SELd
valb (%)

Parâmetros

N
cala

Poder
Calorífico
superior
(KJ.kg-1)

15,52
370 184
a
0,57 0,17
18,02

a-Cal: número de amostras de calibração, b-Val: número de
amostras de validação; c-DP: desvio padrão, d– erro
padrão de laboratório.

Williams e Sobering (1993) indicam que
se deve utilizar RPD com valores acima de 3 e
RER acima de 10 para determinações
quantitativas na maioria das aplicações utilizando
a tecnologia NIR em produtos agrícolas. Os
valores de RPD (3,0) e RER (13,1) (Tabela 2)
foram considerados adequados para a realização
da previsão do poder calorífico em sorgo
biomassa.
Podemos observar na tabela 2 que os
resultados da predição para o poder calorífico
superior de 184 amostras de sorgo biomassa
apresentaram valor de RMSEP igual ao RMSEC
e próximos ao valor de SEL (tabela 1).
Podemos observar na tabela 2 que os
resultados da predição para o poder calorífico
superior de 184 amostras de sorgo biomassa
apresentaram valor de RMSEP igual ao RMSEC
e próximos ao valor de SEL (tabela 1).
Tabela 2 – Resultados das análises estatísticas
dos conjuntos de calibração e validação
externa para o poder calorífico superior em
sorgo biomassa.
Parâmetros

Poder Calorífico (KJ.kg-1)

VLa

7

Pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo, Sete Lagoas, MG, e-mail: marialucia.simeone@embrapa.br;
rafael.parrella@embrapa.br; robert.schaffert@embrapa.br
2
Estudante do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei, Sete Lagoas, MG,
email: edislane.araujosouza@gmail.com
1

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

214

R2cal b

0,89

R2 val
RMSECc (%)
RMSECV(%)
RMSEP(%)
RPDcald
RERcale

0,89
0,19
0,19
0,19
3,0
13,1

a- Variávies latentes, b- R2: coeficiente de
determinação, c- RMSE: raiz quadrada do erro médio –
Cal (RMSEC), validação cruzada (RMSECV) e
Validação externa (RMSEP), d- RPD: relação de
desempenho do desvio, e- RER: razão de intervalo de
erro.

Para comparar os resultados obtidos
entre o método da bomba calorimétrica e o
modelo desenvolvido utilizando o algoritmo
PLS foi utilizado o teste-t pareado. O teste-t
pareado não revelou diferenças estatísticas
entre os dois métodos (NIR e bomba
calorimétrica) ao nível de 95% de
significância (p = 0,05 e t = 0,741; t tabelado
= 1,97). Também foram avaliadas a precisão
e a veracidade do método PLS-NIR. A
precisão expressa o grau de concordância
entre os resultados de uma série de medidas
realizadas em condições determinadas e foi
avaliada através da avaliação da precisão
intermediária. O método foi considerado
preciso com valor de DPR 0,50%.
A
veracidade pode ser avaliada através dos
parâmetros absolutos RMSEC e RMSEP, os
quais não apresentaram diferenças. Os limites
de erros relativos utilizados para avaliação da
veracidade variaram entre -3,0 a +3,3% e
estão de acordo com os limites sugeridos pela
norma do MAPA (valores menores que 20%)
[9].

Conclusão
O uso da espectroscopia NIR
associada a métodos de calibração

multivariada possibilitou o desenvolvimento de
um método rápido e não destrutivo para análise
do poder calorífico superior em sorgo biomassa.
Os valores encontrados para precisão, veracidade
e outras figuras de mérito apresentadas
demonstram que o modelo desenvolvido para
predição do poder calorífico superior em
amostras de sorgo biomassa pode ser utilizado
como uma metodologia alternativa. Espera-se
que a utilização do modelo PLS-NIR torne mais
ágil a caracterização de novos genótipos de sorgo
biomassa para cogeração de energia.
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UTILIZAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO
PRÓXIMO NA IDENTIFICAÇÃO DE TEMPERATURAS DE
CARBONIZAÇÃO
Fernanda Maria Guedes Ramalho1; Taiana Guimarães Arriel1; Rodrigo Simetti1; Breno
Assis Loureiro1; Paulo Ricardo Gherardi Hein1
Resumo
Para detecção de possíveis fraudes, a temperatura de carbonização da madeira influencia
fortemente na distinção de carvão vegetal via espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS)
quanto à espécie florestal precursora. Por isso, um dos procedimentos metodológicos sugeridos é
estimar a temperatura de carbonização e então identificar qual foi a origem da madeira utilizada
para produção dos carvões a partir de um modelo apropriado para aquela temperatura. Diante
disso, o objetivo desse estudo foi gerar modelos de classificação da temperatura utilizada em
carbonizações de diferentes espécies florestais utilizando a espectroscopia no NIR associada a
análise multivariada. Quatro espécies nativas (Cedrela sp., Aspidosperma sp., Jacaranda sp. e
Apuleia sp.) e dois híbridos de Eucalyptus grandis × E. urophylla foram carbonizados.
Quinze corpos de prova de cada material nas temperaturas 300 °C, 500 °C e 700 °C foram
utilizados, totalizando 270 corpos de prova (6 materiais x 15 repetições x 3 temperaturas).
Espectros no NIR foram coletados na face radial de todos os corpos de prova e submetidos a
análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) com tratamento primeira
derivada e sem tratamentos. Os modelos desenvolvidos por meio da PLS-DA em espectros não
tratados foram capazes de classificar as classes das temperaturas com 99, 93 e 98% de acertos para
as temperaturas 300 °C, 500 °C e 700 °C, respectivamente. Para os espectros tratados por primeira
derivada o total de acertos foi 99, 96 e 94% para as classes de temperaturas 300 °C, 500 °C e 700
°C, respectivamente. A tecnologia NIR se mostrou eficiente na identificação de todas as
temperaturas de carbonização utilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: NIRS; carvão vegetal; carbonização de madeira; análise multivariada.
Introdução
O carvão vegetal é uma importante
fonte de energia muito utilizada no
Brasil. O seu consumo está concentrado
no mercado interno, mais precisamente
no setor siderúrgico.
Além do setor siderúrgico, o
carvão vegetal é destinado a outros fins
como a indústria farmacêutica, empresas
produtoras de filtros de máscaras de

gases, purificação de água e bebidas, dentre
outros (SOUZA et al., 2016). Outro destino
do carvão vegetal é o uso doméstico para
cocção de alimentos, popularmente chamado
de churrasco, e em lareiras (DIAS JÚNIOR
et al., 2015).
De todo carvão vegetal consumido no
país em 2016, 4,5 milhões de toneladas,
84% foi oriundo de madeira de florestas
plantadas e 16% provindo de madeiras
nativas. Em relação ao ano de 2015, ocorreu

________________
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um aumento de 2% na participação de
florestas plantadas (IBÁ, 2017). Esse
aumento na participação de madeira
plantada na produção de carvão vem
ocorrendo ao decorrer dos anos devido à
proibição do uso de madeira nativa por
alguns estados. Com isso há a
fiscalização por meio de órgãos
ambientais e a implementação de plantios
comerciais para suprir a demanda do
produto.
A identificação da origem do
carvão, se é proveniente de madeira
nativa ou de florestas plantadas, é difícil a
olho nu, fazendo-se necessário a
aplicação de técnicas para auxiliar na
distinção
desses
materiais.
A
espectroscopia no infravermelho próximo
(NIRS) associada a análise multivariada
vem sendo estudada com o objetivo de
auxiliar na distinção de classes de
carvões.
Ramalho et al. (2017) apresentaram
o potencial da espectroscopia no NIR
associada a análises multivariadas para
distinção de carvão vegetal produzido de
madeira plantada e nativa. Contudo, este
estudo
mostrou
a
influência
da
temperatura final de carbonização nas
classificações estimadas por modelos com
base em espectros no NIR. Segundo os
autores, os espectros dos carvões se
distinguem primeiramente em função da
temperatura e somente após a separação
das amostras de carvão por temperatura
de carbonização é que a distinção por
origem da madeira é possível.
Dessa
forma,
é
necessário
desenvolver modelos capazes de estimar
as temperaturas de carbonização, como os
apresentados por Costa et al. (2018), para
que posteriormente a amostra seja
classificada em função do tipo de madeira
precursora (madeira nativa ou plantada)
por um modelo apropriado para cada
faixa de temperatura. Dessa forma, será
possível aplicar a tecnologia NIR para
auxiliar nas ações de fiscalização para

coibir a produção e comércio ilegal de
carvão vegetal.
Diante do contexto, o objetivo deste
estudo foi gerar modelos de classificação da
temperatura utilizada em carbonizações de
diferentes espécies florestais utilizando a
espectroscopia no NIR associada a análise
multivariada.
Metodologia
A. Material biológico e preparação das
amostras
Espécies madeireiras do bioma
Cerrado e de reflorestamento foram
utilizadas neste estudo. As espécies do
Cerrado foram Cedrela sp. (Cedro),
Aspidosperma sp. (Peroba), Jacaranda sp.
(Jacarandá) e Apuleia sp. (Garapa). Com
relação ao plantio comercial, dois híbridos
de Eucalyptus grandis × E. urophylla, aos
6,5 anos de idade foram utilizados. As
espécies nativas ocorrem com muita
frequência no Cerrado brasileiro, enquanto
os dois tipos de material de eucalipto se
encontram em conformidade com uma
variação genética existente entre os materiais
de reflorestamento no Brasil.
Quarenta e cinco corpos de prova
(livres de defeitos) foram obtidos para cada
material. Amostras com dimensões de 3,5
cm × 3,5 cm × 10 cm (R × T × L) e 2,5 cm ×
2,5 cm × 10 cm (R × T × L) foram
produzidas a partir de madeira nativa e
reflorestada, respectivamente. Os 45 corpos
de prova produzidos para cada material
foram levados para carbonização em 3
diferentes temperaturas (15 corpos de prova
por carbonização).
B. Carbonização
As amostras de madeira foram
carbonizadas em forno Macro ATG
desenvolvido pelo Centro de Cooperação
Internacional em Pesquisa Agronômica para
o Desenvolvimento (CIRAD, França) em
parceria com a Universidade Federal de
Lavras (UFLA, Brasil). As condições das
carbonizações estão descritas abaixo:
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• Quinze corpos de prova de cada
material biológico (4 nativos e 2
tipos
de
Eucalyptus)
por
carbonização.
• Temperatura inicial: 40 °C
• Taxa de aquecimento: 5 °C.min-1
• Temperatura final: 300 °C, 500 °C e
700 °C
• Patamar
de
residência
na
temperatura final: 1 hora
• Período de resfriamento: 15 horas
Resultando em 270 corpos de
prova de carvão vegetal (6 materiais × 3
temperaturas × 15 repetições). Essas três
temperaturas foram utilizadas para
representar a variação térmica dentro de
um forno industrial.
C. Obtenção dos espectros no NIR
Os espectros foram coletados
utilizando um espectrômetro Bruker FTNIR, modelo MPA, em modo de reflexão
difusa. A via de aquisição foi a fibra,
faixa de 12.500 a 3.500 cm−1 e resolução
de 8 cm−1. Dois espectros foram
registrados na face radial das superfícies
de todas as amostras de carvão. Os
espectros foram obtidos por meio do
programa OPUS, versão 7.5.
D. Análise multivariada
Os
espectros
coletados
no
infravermelho próximo foram analisados
sem tratamentos e com tratamento por
primeira derivada. O Software estatístico
Chemoface v.1.6 (Nunes et al., 2012) foi
utilizado
para
realizar
a
análise
discriminante por mínimos quadrados
parciais (PLS-DA). Essa análise foi usada
para estimar a categoria (300 °C, 500 °C
ou 700 °C) das amostras de carvão
vegetal.
Resultados e Discussões

A. Espectros coletados no NIR em carvões
produzidos em diferentes temperaturas
Os espectros sem pré-tratamentos
adquiridos no infravermelho próximo medidos
em amostras de carvão vegetal produzidas a
300 °C, 500 °C e 700 °C (Figura 1)
apresentaram três padrões distintos de
assinatura espectral.

Figura 1. Espectros no NIR coletados em carvões
produzidos em diferentes temperaturas.

Os espectros coletados em carvões
produzidos
na
menor
temperatura
apresentaram bandas de absorção mais visíveis
que os produzidos nas temperaturas 500 °C e
700 °C. Os carvões produzidos a 300 °C
podem conter componentes químicos como
celulose, hemiceluloses e lignina, que não
estão presentes nos produzidos nas maiores
temperaturas, uma vez que podem ser
degradados nestas últimas. E isso faz com que
os espectros das temperaturas mais altas
apresentem menor interação com a radiação.
B. Classificação das temperaturas por PLSDA
A análise discriminante por mínimos
quadrados parciais foi realizada a partir de
dados espectrais não tratados (Tabela 1) e
tratados por primeira derivada (Tabela 2) com o
objetivo de desenvolver modelos para prever a
classificação de amostras de carvão vegetal nos
grupos 300 °C, 500 °C e 700 °C.
Tabela 1. Predição da temperatura de
carbonização por análise PLS–DA utilizando
espectros não tratados.
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Temp.
300 °C
500 °C
700 °C

Classe predita pelo
NIR
300 °C 500 °C 700 °C
89
1
84
6
1
1
88

N°

%

90 99
90 93
90 98

Temp.: temperatura de carbonização. Nº: número de
amostras. %: porcentagem de acertos.

As estimativas a partir do modelo 300
°C foram as melhores, apenas com uma
classificação incorreta (Tabela 1). Quanto
menor a temperatura de carbonização, mais
componentes químicos que antes existiam na
madeira são preservados e como isso mais
informações úteis terão os espectros para que
ocorra uma boa predição durante as análises.
A amostra classificada de forma incorreta foi
confundida com a maior temperatura, no caso,
700 °C.
O modelo 700 °C apresentou a segunda
melhor estimativa, 98% de acertos, e o
modelo 500 °C gerou maior número de
classificações incorretas. Costa et al. (2018)
realizaram a PLS-DA para predizer as
temperaturas dos carvões produzidos a 400
°C, 500 °C, 600 °C e 700 °C e obtiveram o
menor número de acertos também para a
temperatura 500 °C, corroborando com esse
trabalho.
Ao realizar a análise PLS-DA com os
espectros tratados por primeira derivada
(Tabela 2), o modelo 300 °C novamente
obteve maior porcentagem de acertos na
classificação, com somente uma amostra
classificada como 700 °C, da mesma forma
como ocorreu com os espectros sem
tratamento.
Tabela 2. Predição da temperatura de
carbonização por análise PLS–DA utilizando
espectros tratados por primeira derivada.
Classe predita pelo NIR
N°
%
Temp. 300 °C 500 °C 700 °C
300 °C
89
1
90
99
500 °C
1
86
3
90
96
700 °C
1
4
85
90
94

Temp.: temperatura de carbonização. Nº: número de
amostras. %: porcentagem de acertos.

As classificações a partir do modelo 500
°C melhorou com o tratamento dos dados, obteve
96% de acerto na predição da temperatura. O
modelo para 700 °C diminuiu a capacidade de
predizer corretamente a classe de temperatura,
passando de 98% para 94% de classificação
correta.
Após a aplicação do tratamento observouse que a porcentagem de classificações corretas
diminui à medida que a temperatura final de
carbonização aumenta. Ramalho et al. (2017)
utilizaram a PLS-R para predizer classes de
carvões nativos e plantados produzidos em
diferentes temperaturas e também encontraram
essa tendência em seus resultados.
Conclusões
A identificação das temperaturas de
carbonização por meio da espectroscopia no
NIR associada a PLS-DA foi mais eficiente
na menor temperatura, seguido dos modelos
700 °C e 500 °C para os espectros sem
tratamento e pelos modelos 500 °C e 700 °C
para os espectros tratados. Entretanto, a
porcentagem de acerto mínima foi 93% o
que é considerado satisfatório. As predições
das temperaturas de carbonização se
mostraram eficazes, com isso é possível
separar os espectros por lotes em função das
temperaturas e esses podem ser utilizados em
novas análises para predição das espécies
que deram origem aos carvões.
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CÁLCULO DA CAPACIDADE INSTALADA DE USINAS
SUCROALCOOLEIRAS INTEGRANDO A GERAÇÃO DE ENERGIA AO
CONSUMO DE UMA INDUSTRIA QUÍMICA
Brenno Vinicius de Medeiros Lima 1; Danilo Herculano da Silva 2; Maria Paula Cardeal
Volpi 3; Bruno Bristotti de Castro 4; Bruna de Souza Moraes 5
Resumo
A vinhaça, resíduo proveniente da produção de etanol, é usualmente aplicada no solo como
fertilizante para o cultivo da cana-de-açúcar. Porém, essa aplicação pode resultar em importantes
impactos ambientais, tendo em vista a alta concentração de matéria orgânica presente neste resíduo.
Uma alternativa para esse problema é o tratamento da vinhaça por meio da biodigestão anaeróbia,
minimizando seu teor orgânico e produzindo biogás, que pode ser convertido em energia elétrica. O
objetivo deste trabalho consistiu em determinar a capacidade instalada de plantas de biogás
hipotéticas em usinas sucroalcooleiras, utilizando como substrato vinhaça de 1ª geração (1G) e de
2ª geração (2G), i.e., vinhaça gerada no processo convencional de produção de etanol (1G) e a partir
do bagaço de cana-de-açúcar (etanol 2G), respectivamente. O biogás produzido foi utilizado para
geração de energia elétrica, visando atender o consumo energético de 180 MJ de uma indústria
química hipotética durante o período da safra. Foram avaliados 5 cenários de integração da usina
sucroalcooleira à indústria química. A modelagem foi realizada no software LINGO 17.0, no qual
obteve-se a solução de otimização dos cenários. Os resultados mostraram que nos cenários
comtemplando apenas usinas 1G, as capacidades instaladas variaram de 62 a 93 MJ, enquanto que
nos cenários 2G os valores foram de 123 MJ e 6 MJ. Apenas no cenário 3 (usina 1G com
capacidade instalada de 93MJ) a usina conseguiria suprir a demanda de energia elétrica da indústria
química sem comprometer sua autossuficiência energética. Neste caso, o menor preço a ser pago
pela indústria química seria de R$ 65. 903, 97 no período da safra.
PALAVRAS-CHAVE: biogás; vinhaça; digestão anaeróbia; energia distribuída; mercado livre.

Introdução
A vinhaça é um dos resíduos mais
importantes da produção de etanol, gerada
após o processo de destilação do caldo
fermentado, em uma proporção de 10 a 12
litros para cada 1 litro de etanol produzido.
Atualmente a vinhaça é utilizada como
fertilizante na lavoura de cana-de-açúcar,
devido a presença de nutrientes e matéria
orgânica, sendo visto como o mais simples
processo de reuso viável economicamente.
Porém esta prática pode causar impactos
ambientais, como percolação/lixiviação no
solo, emissão de gases do efeito estufa, entre
outros. No caso da vinhaça gerada no
processo de produção de etanol 2G, não se
sabe se suas características físico-químicas

permitirão a mesma destinação dada à vinhaça
1G (MORAES et al., 2015). Como alternativa, a
biodigestão anaeróbia da vinhaça pode minimizar
o teor de matéria orgânica além de produzir
biogás, que pode ser convertido em energia
elétrica.
Este trabalho avaliou 5 cenários de usinas de
cana-de-açúcar 1G ou 2G e sua integração a uma
indústria química por meio da venda de energia
elétrica a partir do biogás produzido pela
biodigestão da vinhaça (1G ou 2G).

Metodologia
Para elaboração do trabalho foi realizado um
levantamento de dados em de 5 usinas
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sucroalcooleiras localizadas na região centro
oeste e nordeste, sendo utilizados os dados de
produção das safras de 2012/2013 e
2013/2014. Dentre as usinas estudadas 3
usinas produzem etanol de 1G (cenário 1, 2 e
3) e 2 usinas produzem etanol de 2G (cenários
4 e 5), gerando as vinhaças 1G e 2G,
respectivamente. O dimensionamento da
capacidade instalada das plantas de biogás de
cada usina foi feito com base no potencial
bioquímico teórico do metano (PBTM),
levando em consideração a demanda
bioquímica de oxigênio (DQO) da vinhaça, as
eficiências de remoção de DQO dos
biodigestores, o poder calorifico inferior
(PCI) do metano (35,8MJ/Nm³), e a eficiência
do motor de combustão interna para geração
de energia elétrica (40%) (Tabela 1). Para
estimar a energia produzida pelas usinas, foi
necessário utilizar o fator de capacidade de
geração (FC).

Resultados e Discussões
As usinas sucroalcooleiras 1G apresentaram
capacidade instalada de 62,16 MJ, 75,15 MJ,
92,93 MJ (cenários 1, 2 e 3, respectivamente),
enquanto as usinas 2G apresentaram a
capacidade instalada de 123,36 MJ e 5,87 MJ
(cenários 4 e 5) A partir da simulação, o cenário
3 foi o mais vantajoso para atender a demanda
energética consumida pela indústria química,
sendo o menor preço a ser pago pela mesma.
Neste caso, para atender sua demanda de 180 MJ
no período da safra, o preço resultante foi de R$
65.903, 97.
Conclusão
Após avaliar os 5 cenários, conclui-se que o
cenário 3 consegue suprir a demanda de energia
elétrica da indústria química sem comprometer a
autossuficiência energética da usina, pois além
de apresentar uma grande quantidade de vinhaça
os parâmetros de otimização foram significativos
para a produção de biogás e compra de energia.

A simulação foi realizada no software
LINGO 17.0, que além de realizar os cálculos
da capacidade instaladas das usinas simulou a
integração da geração de energia das usinas
sucroalcooleiras com a necessidade de
consumo energético de 180 MJ da indústria
química hipotética, durante o período da
safra. O critério de otimização levou em
consideração a minimização do preço pago
pela indústria química, utilizando as seguintes
restrições de análise: capacidade de geração
de energia para atender o consumo energético
da indústria e o preço da tarifa em R$/MJ
cobrado pelas mesmas.
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Tabela 1. Principais dados de entrada para
simulação dos cenários.
Cenário
Vinhaça
(Litros/s
afra)
DQO
(g/L)

1
1.10x10

2
1.33x1010

3
1.64x1010

4
2.18x1010

5
1.08
x108

33

30

23

75

109

Ef.bio(
%)
FC(%)

76

80

58

20

40

57

45

26

76

55
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ANÁLISE DO POTENCIAL ENERGÉTICO DO RESÍDUO LÍQUIDO DA
PRODUÇÃO DO SISAL NA OBTENÇÃO DE BIOETANOL
Michel Alves Branco1; Marta Célia Dantas Silva2, Silvia Layara Floriani Andersen²
RESUMO
A utilização de combustíveis derivados do petróleo tem causado preocupação em virtude da
emissão de gases poluentes que contribuem de forma significativa com as mudanças climáticas.
Nesse contexto, o uso energético de fontes de biomassa tem sido intensificado no
desenvolvimento de pesquisas, a exemplo dos resíduos agroindustriais. A Agave sisalana é
utilizada na produção do sisal, principal fibra dura natural comercializada no mundo, e é
constituída por aproximadamente 4% de fibra e 96% de resíduos, dos quais 80% corresponde
ao resíduo líquido, geralmente descartado nos campos de produção. O Brasil é o maior produtor
mundial da fibra e os estados da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará concentram toda
a produção do País. Essa espécie se adapta a regiões áridas e semiáridas, onde as condições
ambientais muitas vezes são inviáveis para a produção de alimentos, o que contribui para
minimizar o conflito existente entre a produção de alimentos e de bioenergia. Assim, este
trabalho objetivou uma análise do potencial energético do resíduo líquido da produção do sisal
na obtenção de bioetanol, a partir da determinação dos teores de Açúcares Redutores Totais
(ART), Açúcares Redutores (AR), Sólidos Solúveis Totais (Brix) e pH. O resíduo líquido foi
coletado agave no município de Nova Floresta – PB, por prensagem manual à medida que a
fibra era extraída no motor de agave, transportado em garrafas plásticas condicionados em
isopor com gelo e analisado no LABMAQ e LBA da Universidade Federal da Paraíba. As
análises de ART foram realizadas a partir do método de Somogy (1937) adaptado por Nelson
(1944), AR a partir do método de Lane-Eynon (1934), o Brix com o auxílio de um densímetro
e o pH com phmetro digital. Os teores de ART variaram de 2,6% a 3,5%, AR de 2,3% a 3,1%,
o Brix 10 e pH 4,5. Os valores de AR se aproximam dos reportados na literatura para a obtenção
de bioetanol a partir da cana-de-açúcar e sorgo sacarino. Dessa forma, é possível concluir que
os açúcares que constituem o resíduo líquido são formados em maior proporção por glicose e
frutose, açúcares possíveis de serem convertidos em etanol. O Brix do resíduo corresponde à
aproximadamente metade dos valores reportados para a cana e o sorgo e o pH apresenta valor
considerado ótimo em processos de fermentação (4,5-6,5%). Embora o resíduo líquido da
produção do sisal apresente resultados satisfatórios como matéria-prima para a produção de
bioetanol, é necessária a realização de uma caracterização mais detalhada dos seus constituintes
e, posteriormente, testes de fermentação, de modo que seja possível realizar o aproveitamento
dos resíduos, agregando valor, gerando emprego e renda e minimizando possíveis impactos
ambientais decorrentes do descarte inadequado destes resíduos, o que impactaria positivamente
os setores econômico, social e ambiental.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; agave; fibra; bioenergia; impactos ambientais;
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE CANA-ENERGIA
Wilker Alves de Araujo1 ; Tamara Rocha dos Santos1 ; Wilson Mozena Leandro1 ; Randro dos
Reis Faria1; Caio César Magalhães Borges1
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A busca por alternativas de novas fontes para obtenção de energia vem aumentando cada vez
mais, e os novos estudos utilizando a cana-de-açúcar e suas variedades melhoradas como a
cana-energia vem sendo frequentes. A utilização da biomassa como fonte energética
apresentou aumento significativo ao longo dos anos. O objetivo do presente trabalho foi
selecionar cultivares de cana-energia com maior potencial de cultivo. O experimento foi
conduzido nas áreas comerciais de cana-energia, nas fases cana soca durante a safra
2017/2018, em uma propriedade, situada em Andradina-SP. O solo utilizado foi um Latossolo
Vermelho Distroférrico. Os clones foram: VX 121238, VX 121985, VX 120168, VX 121997,
VX 132307 e VX 132325, com cinco repetições. As avaliações foram realizadas em fevereiro
de 2018, aproximadamente com 6 meses da rebrota da cana soca. Foram mensurados os
parâmetros de altura de plantas (mensuradas com uso de trena, medindo a planta do nível do
solo até o ponto de inserção da última folha), diâmetro de colmos (mensurados com
paquímetro digital) e biomassa total (colocadas em estufa com ventilação forçada de ar a uma
temperatura média de 70⁰C, por 72 horas. Depois de obter peso constante, as amostras foram
pesadas e foi estimada a quantidade de massa seca por hectare de cada variedade). Os
resultados indicam que a cultivar VX 121997 foi a que apresentou menor diâmetro médio do
colmo (15 mm), porém apresentou maior altura média de plantas (3,01 m). As cultivares VX
121238 e VX 132307 apresentaram melhor desempenho em relação à produção de biomassa
total, com médias de 56 e 59 ton/ha, respectivamente. Conclui-se que as cultivares VX
121238 e VX 132307 apresentam maior potencial de cultivo na região estudada.
Palavras-chave: biomassa, fonte energética, cultivares.
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AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DE COMBUSTÍVEIS SÓLIDOS
ALTERNATIVOS NA REGIÃO DO PAMPA
Marciele Garcia Peraça1; Sérgio Meth2; Tania Regina de Souza3
Resumo
Um dos maiores problemas para o desenvolvimento na atualidade é a falta de energia e
combustíveis. Além de significarem alto custo do processo, os combustíveis mais utilizados são de
origem fóssil, os quais causam sérios danos ambientais, seja na sua extração ou queima. A demanda
de energia mundial tem crescido significativamente, isso se deve ao desenvolvimento tecnológico e
aumento populacional. Com isso, tem-se buscado cada vez mais a diversificação da matriz
energética. A atenção em relação às fontes de bioenergia, como a biomassa, aumentou ao longo dos
últimos anos como alternativa aos combustíveis fósseis. No Bioma Pampa há uma grande
diversidade de biomassas, pois boa parte da economia vem de atividades agrícolas, como
plantações de arroz e soja, as quais geram resíduos agroflorestais. Para utilizá-las como
combustível é muito importante o conhecimento básico de suas propriedades. Desta forma,
analisou-se no presente trabalho as propriedades químicas e térmicas de algumas biomassas, que
podem interferir no processo de combustão. Resíduos de casca de arroz, serragem e de plantação de
soja foram comparados com os carvões vegetal e mineral, que são comumente utilizados para
combustão, tanto em termoelétricas como em processos que necessitam aquecimento como
secagem de grãos. Além disso, foram avaliadas misturas das biomassas com os carvões estudados.
A análise imediata foi responsável por determinar os teores de umidade, gases voláteis, cinzas e
carbono fixo presentes em cada material. Para os processos de combustão, um dos fatores de grande
importância é a capacidade energética do material combustível, e para avaliação de tal, foram
verificados o poder calorífico superior e inferior das biomassas. Dentre os parâmetros importantes
para caracterizar um material como combustível bom ou ruim, obteve-se valores de umidade de
7,7% a 16,5% para casca de arroz e rejeitos de plantação de soja e cinzas variando de 0,3% a 47,7%
para serragem e carvão mineral respectivamente, e para poder calorífico superior os valores
variaram de 3452 kcal/kg a 7104 kcal/kg para resíduos de plantação de soja e carvão vegetal,
respectivamente. Sabe-se que para um material ser bom combustível, preferencialmente este deve
ter baixo teor de cinzas, baixo teor de umidade e elevado poder calorífico. Com este trabalho
obteve-se conhecimento destas propriedades de cada material analisado e assim pode-se predizer o
potencial uso de todos os materiais como combustível, destacando-se entre eles a casca de arroz e a
mistura de casca de arroz com carvão mineral.
PALAVRAS-CHAVE: Combustão. Biomassa. Rejeitos agroflorestais. Carvão. Poder Calorífico.
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AVALIAÇÃO DO PODER CALORÍFICO SUPERIOR DE
BIOCARVÕES OBTIDOS POR PIRÓLISE LENTA DE BIOMASSAS
Gustavo Felix Bitencourt1; Gilberto Alves Romeiro2; Márcia Cristina da Cunha Veloso2;
Bruno Salarini Peixoto3; Pamella Christina Ortega de Oliveira3
Resumo
A elevada demanda de combustíveis fósseis utilizados e produzidos no dia-a-dia, muitas
vezes de forma não sustentável, vem crescendo cada vez mais e a busca por meios alternativos
de produção de energia se torna essencial. A partir disso, pode-se associar a utilização de
carvões vegetais como combustível sólido com os biocarvões, visto que há uma semelhança
entre suas propriedades físicas. O biocarvão pode ser produzido através da pirólise, que é um
processo termoquímico em atmosfera inerte (N2), gerando este produto rico em carbono,
estável, com porosidade variável e outros produtos (gás, água de pirólise e bio-óleo), que
também podem ser utilizados em diversos setores. Várias biomassas constituídas
majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina, e, em menor parte, pelos extrativos
(ácidos graxos, taninos e óleos essenciais) foram selecionadas como matéria-prima para este
estudo: a casca do fruto do Licuri (Syagrus coronata), a semente de Crambe (Crambe abyssinica),
a amêndoa do fruto da Bocaiuva (Acrocomia aculeata), o fruto da Amendoeira-da-praia
(Terminalia catappa) e o resíduo de varrição de cereais constituído em maior parte por milho,
trigo e soja (Zea mays, Triticum ssp, e Glycine max). As condições utilizadas na pirólise de
biomassas podem ser bastante variadas. Neste trabalho foi realizado um processo de pirólise
lenta, no qual utiliza-se temperaturas brandas (400°C), taxa de aquecimento de 12,5°C/min e
tempo de residência elevado (2 horas). A fim de avaliar a qualidade dos biocarvões produzidos
como insumo energético, foi realizada a determinação do poder calorífico, para tal, foi utilizada
bomba calorimétrica com atmosfera de O2. Os resultados do poder calorífico superior (PCS),
em kcal/kg, obtidos foram 6777, 7172, 7605, 7637 e 8828 para os biocarvões da bocaiuva
(BCB), do crambe (BCC), dos cereais (BCE), do licuri (BCL) e das amêndoas (BCA)
respectivamente. De acordo com a literatura, o poder calorífico superior dos carvões vegetais
permanece na faixa de 7000-7500 kcal/kg enquanto que o carvão mineral nacional fica entre
5000-7000 kcal/kg, ambos sendo amplamente comercializados. Dessa maneira, a partir da
análise e comparação do PCS, é possível afirmar que os biocarvões podem ser aplicados como
excelentes combustíveis sólidos. Assim, processo de pirólise lenta de biomassas surge dentro
deste contexto como uma alternativa tecnológica para o aproveitamento de biomassas in natura
e seus resíduos agroindustriais (cascas, palhas, bagaços, tortas, entre outros) para a produção
de biocarvões.
PALAVRAS-CHAVE: Crambe, licuri, bocaiuva, amêndoa, cereais
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE RESÍDUO DE
PROCESSAMENTO DE BATATAS PARA ESTUDO DE VIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BIOGÁS
Heder Jobbins de Arruda1; Eduardo Sydney Bittencourt2; Alessandra Cristine Novak
Sydney3
Resumo
A batata está entre as culturas alimentares mais importantes do planeta e o mesmo se reflete no
Brasil. O estado do Paraná é o segundo maior produtor do país, com uma produção estimada de 877
mil toneladas de batata-inglesa na safra 2016/2017. A maior parte deste montante é consumida in
natura porém, uma parte é destinada ao processamento industrial. Tanto a produção como a
industrialização geram um montante de rejeitos ricos em matéria orgânica de difícil tratamento nas
estações convencionais, que devem se adequar a políticas socioambientais e legislação vigente. A
digestão anaeróbia surge como um potencial de tratamento de resíduos com cogeração de energia
limpa e renovável, o biogás. A biomassa é uma fonte de substrato de baixo custo e gera economia
em processos de eliminação. A eficiência da digestão anaeróbia depende de fatores físico-químicos,
como pH, índice de refração, teor de sólidos totais, fixos, dissolvidos e voláteis. Este trabalho tem
como objetivo caracterizar o resíduo produzido por uma agroindústria de processamento de batatas
como biomassa, visando a produção de biogás no estado do Paraná. As análises foram realizadas
nos laboratórios vinculados ao Departamento de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Ponta Grossa. A análise de pH e
condutividade foi realizada em amostra bruta. O índice de refração foi obtido em refratômetro
portátil com amostra diluída a 1/3. A série de sólidos foi realizada conforme procedimento padrão,
com secagem a 103ºC seguido de calcinação a 550ºC. Os resultados obtidos foram: pH de 4,50,
condutividade de 126 mS, Sólidos Totais 11,39%m/m, Sólidos Fixos Totais 0,66%m/m, Sólidos
Dissolvidos Totais m/m 10,73%m/m, Umidade 87,96%m/m e índice de refração de 8,75ºBrix. O pH da
amostra bruta não está na faixa de 6,5 a 8,0, ideal para biodigestão, o valor deve ser corrigido antes
do início da fermentação. O índice de refração representa o teor de sólidos solúveis, com alta
correlação com os açúcares dissolvidos na amostra e, a condutividade elétrica, possui uma relação
linear com este teor. Os valores obtidos na série de sólidos indicam um bom potencial para
produção de biogás, pois o teor de sólidos voláteis representa a capacidade da matéria orgânica em
volatizar, embora o teor de sólidos totais possa ser diluído até 7%, representando um aumento na
produtividade. O resíduo do processamento de batatas apresenta um grande potencial para
tratamento, via digestão anaeróbia, visando a produção de biogás, com algumas características
ideais para o tratamento e outras, que podem ser corrigidas, visando uma maior produtividade.
PALAVRAS-CHAVE: digestão anaeróbia, energia renovável, tratamento de resíduos.
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PLANTA COGERAÇÃO A BAGAÇO DE CANA ASSISTIDA POR
CAMPO SOLAR DO TIPO FRESNEL
Renata Filadelfo de Oliveira1; Eduardo Lucas Konrad Burin2; Edson Bazzo3
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A hibridização de planta de cogeração do setor sucroalcooleiro com energia solar representa
uma oportunidade para viabilizar a sua operação na entressafra e incrementar a geração de
eletricidade. Com relação às tecnologias de concentradores disponíveis no mercado, os sistemas
Fresnel se destacam em função do custo de investimento reduzido e por possibilitarem a geração
direta de vapor. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de geração
adicional de eletricidade, e custo nivelado de geração correspondente, decorrente da integração
de campo Fresnel com caldeiras a bagaço de cana que equipam ciclo de cogeração do setor
sucroalcooleiro. A modelagem do sistema foi realizada utilizando-se o software EES® onde
foram implementadas equações de conservação da massa e primeira lei Termodinâmica, além
de dados operacionais fornecidos por fabricantes de equipamentos. A planta de cogeração
atende à demanda de uma usina com capacidade de moagem de 3 Mt de cana de açúcar por
safra. Seu projeto consiste na utilização de uma turbina de contrapressão (44 MW) e de uma
turbina condensação (30 MW) acionadas por duas caldeiras que totalizam capacidade de
geração de 328 t/h de vapor superaquecido a 515oC e 67 bar. A área do campo solar foi
dimensionada, na condição de projeto, para geração de 30% do vapor superaquecido
demandado pelo ciclo de cogeração. Após, foi realizada simulação para o período da safra
avaliando-se o potencial de economia de bagaço de cana em função da operação híbrida da
planta de cogeração. Nos meses da entressafra, dois modos de operação foram considerados:
(i) períodos sem incidência de radiação solar, considerando vapor gerado pelas caldeiras
utilizando combustível economizado na safra para acionamento da turbina de condensação da
planta; (ii) períodos ensolarados, considerando vapor superaquecido gerado pelo campo Fresnel
para operar a turbina de condensação de modo intermitente (estratégia de operação conhecida
como solar-only). As simulações foram realizadas com base em dados de ano meteorológico
típico da cidade de Campo Grande - MS. Após a realização das simulações, foi delineado
cálculo do Levelized Cost of Electricity (LCOE) da eletricidade adicional gerada em função da
operação híbrida da planta. Como resultados finais, observou-se que a economia de bagaço
pode chegar a 50.000 t/safra. Na entressafra, a queima deste combustível associada à operação
no modo solar-only possibilitou exportação adicional de 42.549 MWh de eletricidade para a
rede (+12% em relação à concepção não híbrida). Com relação à análise econômica,
identificou-se LCOE de 137 US$/MWh, valor este menor quando comparado ao custo típico
de geração de plantas CSP convencionais equipadas com sistemas de armazenamento térmico.
Conclui-se, assim, que a operação híbrida de plantas de cogeração a bagaço de cana com energia
solar possibilita incremento significativo na exportação de eletricidade para a rede a um custo
competitivo em relação ao custo de geração de plantas CSP convencionais não híbridas.
Palavras-chave: bagaço de cana; cogeração; energia solar; geração híbrida.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

229

ESTUDO DO BIODIESEL COM ADIÇÃO DE BIOANTIOXIDANTE VIA
TGA
Katiane de Morais Gasperin1; Priscila Paola Dario2; André Lazarin Gallina3; Leandro
Cardoso de Morais4
Resumo
O biodiesel sofre fácil oxidação pelas ações da luz, ar e temperatura, o que diminui o seu tempo de
estocagem e dificulta a sua comercialização. Nesta perspectiva, pesquisas sobre a adição de
antioxidantes alternativos aos derivados do petróleo, mantém a vida útil do biodiesel e impulsionam
o seu desenvolvimento e implantação. Diante do exposto, este trabalho tem como finalidade
analisar as curvas termogravimétricas (TG) e derivada termogravimétrica (DTG) da amostra do
biodiesel de soja e do biodiesel com adição do bioantioxidante produzido da biomassa da semente
do abacate, a fim de determinar a ação deste bioantioxidante no comportamento da
termodecomposição deste biocombustível. A produção do antioxidante ocorreu primeiramente pela
sua extração da semente do abacate, por meio de extração via Sohlext, utilizando água destilada,
com tempo de extração de 6 horas. O biodiesel foi produzido através da reação de
transesterificação, utilizando o óleo de soja, o metanol e como catalisador o hidróxido de potássio,
nas proporções de 100:30:2 (v/v/m). Após a decantação da glicerina e a retirada do biodiesel,
efetuou-se a lavagem do biodiesel com água destilada e com o antioxidante da semente do abacate.
Posteriormente, executou-se as análises termogravimétricas (TG) e termogravimétrica diferencial
(DTG), utilizando uma rampa de aquecimento de 10⁰C min-1 até 300⁰C em atmosfera de ar e
nitrogênio, com fluxo de entrada de ar de 100 mL.min-1 e com uma quantidade de massa das
amostras de 3,0 mg. Os resultados das análises das curvas termogravimétricas TG/DTG, tanto para
o biodiesel com adição de antioxidante e o controle, demonstraram-se semelhantes; a degradação
térmica ocorreu somente em um evento térmico, representando a decomposição, iniciando em
aproximadamente na temperatura de 100⁰C. Isto é relativo à combustão e pirólise dos ésteres de
metilo, restando ao final do processo uma pequena quantidade de resíduo da amostra no processo
térmico. Dessa forma, percebe-se que não existe diferença na termodecomposição do biodiesel,
quando comparado com a adição do bioantioxidante da semente do abacate neste, sendo necessário
em trabalhos futuros avaliar a sua estabilidade oxidativa.
PALAVRAS-CHAVE: Antioxidante natural, biocombustível, bioenergia.

________________
1.Mestranda – Universidade Estadual Paulista, Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, São Paulo, katigasperin@hotmail.com. 2. Mestranda –
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Paraná. _3. Doutor – Universidade Federal da Fronteira Sul, Realeza, Paraná. _4. Doutor – Universidade
Estadual Paulista, Instituto de Ciência e Tecnologia, Sorocaba, São Paulo.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

230

POTENCIAL DE CANA ENERGIA CULTIVADAS EM GOIÂNIA-GO

Renata Pires Batista1; Gabriela Gomes Costa 2; Tamara Rocha dos Santos 3; Wilson Mozena
Leandro4; Graciele Ferreira de Oliveira 5

Resumo
A cana-energia quando comparada à cana-de-açúcar tradicional, apresenta maior produção de
biomassa, além de apresentar custo mais competitivo e maior produção de massa seca por área.
O objetivo do trabalho foi avaliar características agronômicas de cultivares de cana energia. O
experimento foi realizado na área experimental da Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás, certificada como orgânica pelo IBD (Instituto Biodinâmico, certidão GO022-001) localizada no município de Goiânia-GO. O solo da área foi um Latossolo Vermelho
Distróferrico. As cultivares avaliados foram: RB127039, UFPR 12185, UFPR 12197 e UFPR
12450, com cinco repetições. As avaliações foram realizadas em fevereiro de 2018,
aproximadamente com 6 meses da rebrota da cana soca. As cultivares foram submetidas às
mensurações da altura de plantas, diâmetro de colmos e biomassa total. Os resultados indicam
que a cultivar apresentou RB127039 diferiu estatisticamente das demais cultivares avaliadas.
Apresentou maior altura de plantas, maior diâmetro do colmo e maior produção de biomassa
total. Portanto, conclui-se que a cultivar RB127039 apresenta maior potencial de cultivo na
região avaliada.
Palavras-chave: cana-de-açúcar, cultivares, biomassa.
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOMETANO DA CANA ENERGIA E
EFICIENCIA AGRONOMICA DE BIOFERTILIZANTE NA CANA DE
AÇUCAR
Wilson Mozena Leandro1; Warde Antonieta Fonseca Zang2; Joachim Werner Zang3; Sérgio Botelho
de Oliveira4; Marciana Cristina Da Silva5
Resumo
A cana energia (Sacharum spontaneum), diferente da cana de açúcar, tem como características de
alto teor de fibra, baixo conteúdo de sacarose e elevada produtividade de biomassa (acima de 200
Mg/ha). A biomassa lignocelulósica tem se mostrado como alternativa viável, sustentável e racional
na produção de combustíveis sólidos, líquidos, energia elétrica, biometano, bioóleo e produtos
químicos diversos. A cana energia é uma das culturas agrícolas mais eficientes na conversão de
energia solar em biomassa. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo, verificar a
contribuição para a geração de energia, representados pelo aproveitamento da cana energia na
produção de biogás e do Biofertilizante na cana de açúcar. O trabalho foi realizado no Laboratório
de Biomassa e Biogás da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás/Instituto Federal
de Goiás. A Biomassa de cana energia foi obtida numa unidade comercial em Cachoeira Dourada,
GO. O rendimento de metano foi medido utilizando o Sistema de teste de potencial metanogênico
(AMPTS II). Otimizado o processo de produção de Biometano foi obtido por meio dos digestatos
gerados o Biofertilizante. O efeito agronômico do biofertilizante foi avaliado por meio de doses
crescente na primeira soca da cana de açúcar conduzida em vasos de PVC de 0,25 m de diâmetro
por 1,10 m de altura. O acompanhamento da geração de biogás, medida diariamente, resultou em o
volume total acumulado de 250 NmL/gMSO com tempo de retenção hidráulica de 35 dias. A dose
de 300 m3/ha de biofertilizante no Latossolo Vermelho Amarelo, distrófico, foi a que proporcionou
maior crescimento de planta e produção de colmos e superiores da adubação NPK.
PALAVRAS-CHAVE: Bioenergia, Cerrado, Biodigestato, Biogás, AMPTS.
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PROJEÇÃO DA ENERGIA TEÓRICA GERADA DO BIOGÁS
A PARTIR DA VINHAÇA E DA TORTA DE FILTRO
Danilo Herculano da Silva1 ; Brenno Vinicius de Medeiros Lima 2; Bruno Bristotti de Castro3;
Maria Paula Cardeal Volpi 4; Bruna de Souza Moraes5
Resumo
As projeções realizadas pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética) mostram uma produção de 446
bilhões de litros de vinhaça e 26 milhões de toneladas de torta de filtro para 2030. Nas
biorrefinarias brasileiras, a vinhaça e a torta de filtro são utilizadas como adubo nas lavouras de
cana-de-açúcar em razão do seu elevado teor de matéria orgânica e nutrientes. No entanto, esses
resíduos têm sua aplicação limitada devido ao excesso de carga orgânica, que eleva a DBO
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) tanto no solo, como em lençóis freáticos, significando
presença de poluição. Assim, uma alternativa é aproveitar a matéria orgânica desses resíduos
supracitados no processo de digestão anaeróbia para a geração de energia a partir do biogás. O
objetivo desta pesquisa foi realizar a projeção da energia teórica gerada do biogás a partir da
vinhaça e da torta de filtro nas biorrefinarias brasileiras, tendo 2030 como ano base. Foram
calculados o potencial bioquímico de metano teórico (PBMT) a partir da concentração de sólidos
voláteis e a energia teórica gerada a partir do biogás, utilizando as equações adaptadas de Nielfa et
al., (2015) e Moraes et al., (2015), respectivamente. Os resultados indicaram que, 1 m³ vinhaça tem
potencial teórico para gerar até 55,44 m³ de biogás, apresentando capacidade de produzir cerca de
24,7 bilhões de m³ desse gás por ano. Já para 1 m³ de torta de filtro o potencial teórico foi de 117,36
m³ de biogás, com capacidade de produção de 3 bilhões de m³ de biogás por ano. Essas capacidades
de conversão consideram o aproveitamento de todo o metano para a produção de biogás. Esses
valores apresentados correspondem a uma geração de energia teórica com a produção de biogás a
partir da vinhaça de 57 mil GWh e da torta de filtro de 7 mil GWh, mostrando que se toda a vinhaça
e a torta de filtro fossem biodigeridas, a capacidade anual seria de 64 mil GWh de eletricidade para
2030, aumentando a participação da bioeletricidade na matriz energética brasileira. Como
conclusão, tanto a vinhaça, quanto a torta de filtro, apresentaram-se promissores para uso final nas
biorrefinarias na geração de energia, proporcionando grande potencial energético e ambiental com o
tratamento adequado desses resíduos supracitados.
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Mariely Moreira Borges1 ; Tamara Rocha dos Santos1 ; Wilson Mozena Leandro1 ; Gabriela
Gomes Costa1 ; Renata Pires Batista1
1Universidade

Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, Goiás, Brasil.
marielymoreiraborges@gmail.com.
Resumo
A biomassa é uma importante fonte de energia renovável, produto resultante da conversão de
energia solar em energia química pelas plantas. Para a produção de biomassa com fins
energéticos é preferível materiais que possuam altas produtividade e teor de fibras. O capimelefante apresenta estas características, sendo considerada uma planta potencial para uso
como cultura de energia. O objetivo do estudo foi avaliar os atributos fenológicos (altura de
plantas, diâmetro de colmos e biomassa total) de cultivares de capim-elefante com finalidade
de bioenergia. A área experimental localiza-se na Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás certificada como orgânica pelo IBD (certidão GO-022-001) localizada no
município de Goiânia-GO. O solo da área é caracterizado como um Latossolo Vermelho
Distróferrico. As cultivares avaliadas foram: CNPGL 93-41-1, Mercke e Cubana-Pinda, com
cinco repetições. As avaliações foram realizadas em abril de 2018, na soca. Os dados foram
submetidos ao teste de Tukey a 5%, com auxilio do programa Stastical Analysis System – SAS
(1999)A cultivar Cubana-Pinda apresentou maior altura de plantas em relação às demais
cultivares avaliadas (3,20 m), além de apresentar maior diâmetro de colmo (25 cm), enquanto
a cultivar Mercke apresentou menor valor (8 cm) para característica avaliada. Em relação à
produção de biomassa total, a cultivar Cubana-Pinda apresentou maior valor (240g/planta)
para a característica avaliada. Conclui-se que dentre as cultivares de capim-elefante avaliadas,
a cultivar Cubana-Pinda apresenta maior potencial de produção de bioenergia no Cerrado
Goiano.
Palavras-chave: Pennisetum purpureum, teor de fibras, cerrado goiano.
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AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE CULTIVARES DE CANA ENERGIA
Tamara Rocha dos Santos1; Wilson Mozena Leandro1 ; Wilker Alves de Araujo1; Randro dos
Reis Faria 1
1

Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, Goiás, Brasil.
*E-mail do autor para correspondência: tamara.rs@hotmail.com
Resumo
Alguns programas de melhoramento genético iniciaram novas pesquisas para desenvolver
cultivares de cana-de-açúcar com alto teor de fibra. Essas iniciativas se deram diante da
possibilidade do uso da biomassa da cana-de-açúcar para fins energéticos, esses novos
cultivares são chamadas de cana energia. O objetivo do trabalho foi o de avaliar cultivares de
cana energia cultivada em solo de Cerrado. O experimento foi conduzido em uma propriedade
situada em Andradina-SP, em áreas comerciais de cana energia, nas fases cana soca durante a
safra 2017/2018. O experimento foi realizado em um Latossolo Vermelho Distróferrico. Foram
avaliadas as seguintes cultivares: VX 121744, VX 120663, VX 120271, VX 122309, VX
120663 e VX 121256, com cinco repetições. As avaliações foram realizadas aproximadamente
com 6 meses da rebrota da cana soca, em fevereiro de 2018. Foi realizada a análise da altura de
plantas, diâmetro de colmos e produtividade biomassa total. A cultivar VX 121256 apresentou
maior altura de plantas em relação às demais. Em relação ao diâmetro do colmo a cultivar VX
120271 apresentou a melhor performance gerando maiores diâmetros. Quanto a avaliação de
produção de biomassa total, a cultivar VX 121256 apresentou maior valor para característica
avaliada com 56 ton/ ha -1, indicando que a altura é fator relevante na produtividade da espécie.
Como a altura de plantas e a maior produção de biomassa são características específicas na
escolha da produção bioenergética, para esse estudo, conclui-se que dentre as cultivares de cana
energia avaliadas, a cultivares VX 121256 apresenta maior potencial para cultivo em solo de
Cerrado.
Palavras-chave: biomassa, bioenergética, melhoramento genético.
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AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE CULTIVARES DE CAPIMELEFANTE
Amanda Gabriela Lima de Andrade Silva 1*; Tamara Rocha dos Santos 2; Wilson Mozena
Leandro 2; Augusto Teixeira de Melo 2; Thatiane Gasparino Filho2
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2

O capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.), possui grande capacidade de acúmulo de
biomassa. Por existir grande variabilidade genética na cultura do capim-elefante existe a
necessidade de seleção de materiais adaptados a diferentes ecossistemas existentes no Brasil. O
objetivo do estudo foi avaliar as características agronômicas de cultivares de capim-elefante
com finalidade de maior produção de biomassa para geração de bioenergia. A área experimental
utilizada foi da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás certificada como
orgânica pelo IBD (Instituto Biodinâmico, certidão GO-022-001) localizada no município de
Goiânia-GO. O solo da área foi um Latossolo Vermelho Distroférrico. As cultivares avaliados
foram: CNPGL 91-25-1, Piracicaba e Taiwana 25, com cinco repetições. As avaliações foram
realizadas em abril de 2018, na soca (segundo corte da cana). As características agronômicas
avaliadas foram: altura de plantas, diâmetro de colmos e biomassa total. Os dados foram
submetidos ao teste de Tukey, com auxílio do programa SAS (Statistical Analysis System,
1995). Os resultados indicam que a cultivar CNPGL 91-25-1 apresentou maior altura de plantas
(2,60 m) em relação às demais cultivares avaliadas. Em relação ao diâmetro do colmo a cultivar
Piracicaba se destacou (11 cm), em relação às demais cultivares. E na avaliação de produção
de biomassa total, novamente a cultivar CNPGL 91-25-1 apresentou maior valor para
característica (0,857 g/planta). Conclui-se que a cultivar CNPGL 91-25-1 dentre as cultivares
de capim-elefante avaliadas, apresenta maior potencial para região do Cerrado.
Palavras-chave: variabilidade genética, Pennisetum purpureum, biomassa.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE BAGAÇOS DA PRODUÇÃO DE
CERVEJA
Rafael Benjamin Werneburg Evaristo1 ; Munique Gonçalves Guimarães1, Julio Lemos
de Macedo1; Grace Ferreira Ghesti1
Resumo
A produção e o consumo de cerveja cresceram mundialmente na última década, em especial
no Brasil tal setor representa cerca de 1,6% do PIB, tendo participação direta e indireta em
vários setores da economia. Para a produção de cerveja são necessários malte, água, lúpulo e
a levedura. No processo são geradas grandes quantidades de bagaço de malte, cerca de 85%
de todos os resíduos gerados nas cervejarias. Para cada 100 L de cerveja são produzidos cerca
de 14 a 20 Kg de bagaço de malte, sendo esta uma biomassa com grande potencial de
reaproveitamento. Desta forma, este trabalho avaliou a composição de quatro tipos de
bagaços da produção de cerveja, um com bagaço 100% malte de cevada (BC), e outros três
com adição de adjuntos (cereais não malteados que podem complementar a quantidade em
malte), sendo eles o milho (BM), milheto (BMt) e o trigo sarraceno (BS). Os bagaços
apresentaram umidade muito semelhante, entre 70% e 80% (fruto do processo da etapa de
produção em que é separado, a filtração). Foram avaliados os teores de celulose, hemicelulose
e lignina, componentes de grande interesse para os processos de conversão de biomassa. Os
teores de celulose e hemicelulose foram obtidos a partir de método gravimétrico com extração
por hipoclorito de sódio/ácido acético como primeira etapa e com hidróxido de potássio como
segunda etapa, enquanto que para o teor de lignina foi realizado procedimento para extração
pelo método klason através de hidrólise com ácido sulfúrico. BC, BM, BMt e BS
apresentaram teor de celulose de 11,6%, 8,8% , 8,2% e 17,5%, respectivamente, sendo o
bagaço de malte de cevada e trigo sarraceno (BS) com o maior teor fruto da composição do
trigo sarraceno (derivados dos fragmentos de sua casca). A celulose tem grande potencial de
transformação por processos de hidrólise com posterior fermentação para obtenção de etanol
de segunda geração. O conteúdo de hemicelulose foi de 32,5%, 30,1%, 32,1% e 42,3%,
respectivamente. Novamente o bagaço contendo trigo sarraceno (BS) apresentou maior teor
devido a composição inerente ao cereal. Este componente também pode ser reaproveitado
para produção de outros produtos de maior valor agregado derivados do isolamento dos
açucares que forma a hemicelulose. BC, BM, BMt e BS apresentaram teores de lignina de
34%, 28,3%, 21% e 39,1%, respectivamente. O teor de lignina está associada ao conteúdo das
cascas provenientes dos cereais utilizados, tal componente faz parte da estrutura vegetal que
recobre os grãos juntamente com a celulose e a hemicelulose. Como observado, os teores de
celulose e hemicelulose estão em quantidade apreciável para sua destinação, por exemplo, a
processos de transformação por hidrólise e obtenção de produtos derivados de fermentação. Já
a partir do conteúdo de lignina, que também encontra-se com um teor razoável, sua
destinação pode estar relacionada a processos que utilizem matéria-prima como componentes
mais termoresistentes, como em processos termoquímicos. Além disso, a avaliação da
composição entre bagaços que contenham diferentes tipos de mesclas (com adjuntos, no caso)
proporciona a avaliação da interferência de outros componentes no resíduo gerado. Desta
forma, a análise da composição dos bagaços derivados da produção de cerveja é de extrema
importância para identificar quais os melhores processos de conversão de tal biomassa e
consequentemente destinação correta para seu reaproveitamento.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NA ETAPA DE PRÉTRATAMENTO DA BIOMASSA DE CANA-DE-AÇÚCAR
Bruna Gava Floriam1, Bruna Yoshimura2, Debora Danielle Virginio da Silva3, Maria
Angélica Martins Costa4, Kelly Johana Dussán Medina5
Resumo
O uso integral da biomassa vem sendo estudado para diversos fins, entre eles o processamento do
material lignocelulósico para obtenção de produtos de elevado valor agregado, como etanol, xilitol,
furfural, ácido lático, ácido levunílico, entre outros, sendo que tal ideia surge do conceito de
biorrefinarias, unidades de processamento de biomassa para a produção de biocombustíveis, energia
e produtos químicos. Atualmente, a biomassa da cana-de-açúcar vem sendo empregada como
matéria-prima dessas biorrefinarias, principalmente em países que usam e cultivam a cana-deaçúcar para a produção de etanol de primeira geração. Como forma de melhoria do processo de
maneira a se aproveitar todo o material lignocelulósico, começou-se a estudar o emprego da mistura
de palha e bagaço como fonte de matéria-prima. No entanto, para que seja viável esse uso, é
necessário um efetivo processo de pré-tratamento da matriz dessas matérias de forma a se quebrar
sua estrutura fibrosa e se obter açucares, os quais podem ser convertidos em produtos de alto valor
agregado. O ácido sulfúrico diluído vem sendo empregado para a hidrólise de materiais
lignocelulósicos como uma forma de disponibilizar essa matriz, no entanto alguns parâmetros
operacionais influenciam nessa etapa. Com o intuito de obter a maximização da extração de xilose a
partir de uma mistura 1:1 de bagaço e palha de cana-de-açúcar, foi realizado em reatores de alta
pressão (capacidade volumétrica 1L), um planejamento fatorial completo de face centrada 24 (28
experimentos) variando os parâmetros operacionais temperatura (100-140ºC), tempo de reação (20120min), relação sólido-líquido (1:5-1:15) e concentração de H2SO4 (0,5 a 3,5%v/v). Os resultados
para os 28 experimentos mostraram faixas de concentrações de xilose variando entre 0,76 a 33g/L.
A maior concentração de xilose (33g/L) foi alcançada quando foram usadas as condições
operacionais de 120ºC, concentração de ácido de 2%v/v, relação sólido: líquido de 1:5 e um tempo
de reação de 70min. Através da análises estatística foi realizada a otimização do processo e foi
encontrando um valor ótimo de concentração de xilose de 33,6g/L nas condições de 0,5%(v/v) de
concentração de ácido, temperatura de 130ºC, relação sólido-líquido de 1:5 e um tempo de reação
de 120min. Finalmente, o estudo destas variáveis no pré-tratamento da biomassa de cana-de-açúcar
permitiram aumentar a quantidade de xilose extraída contribuindo com o aproveitamento integral
desta biomassa com vistas ao alcance da viabilidade deste processo em escala comercial.
Suporte Financeiro: FAPESP #2016/23209-0 e #2017/19145-0.
PALAVRAS-CHAVE: xilose; hidrolisado hemicelulósico; hidrólise ácida; otimização.
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AVALIAÇÃO FENOLÓGICA DE CAPIM-ELEFANTE
Nívia Soares de Paiva1; Tamara Rocha dos Santos1; Wilson Mozena Leandro1; Augusto
Teixeira de Melo1; Diego Silva Morais1
1

Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, Goiás, Brasil.
*E-mail do autor para correspondência: niviaifgoiano@gmail.com

Resumo
A importância de genótipos de capim-elefante adaptadas as condições edafoclimáticas do
Cerrado Goiano, é uma ferramenta que permite a seleção de variedades rústicas e com potencial
para cultivo na região. O objetivo do estudo foi avaliar os atributos fenológicos (altura de
plantas, diâmetro de colmos e biomassa total) de cultivares de capim-elefante. A área
experimental localiza-se na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, certificada
como orgânica pelo IBD (certidão GO-022-001) localizada no município de Goiânia-GO. O
solo da área foi um Latossolo vermelho distróferrico. As cultivares avaliadas foram: Samambaia
e Cuba 116, com cinco repetições. As avaliações foram realizadas em abril de 2018, na soca.
Os resultados indicam que a cultivar Cuba 116 apresentou maiores valores para as
características avaliadas: diâmetro do colmo (17 cm), altura de plantas (3 m) e biomassa total
(0,350 g) diferindo da cultivar Samambaia, que apresentou respectivamente os seguintes
valores: 16 cm, 2,70 m e 0,200 g. Conclui-se que a cultivar Cuba 116 apresenta maior potencial
para cultivo no Cerrado Goiano.

Palavras-chave: Pennisetum purpureum, seleção, genótipos.
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CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE CANA ENERGIA COM
POTENCIAL PARA CULTIVO NO CERRADO
Caio César Magalhães Borges 1; Tamara Rocha dos Santos1 ; Wilson Mozena Leandro1 ;
Wilker Alves de Araujo1; Larissa Gabriela Marinho da Silva1
1

Universidade Federal de Goiás, Escola de Agronomia, Goiânia, Goiás, Brasil.
*E-mail do autor para correspondência: caio.ea@hotmail.com
Resumo
Diversos programas de melhoramento genético buscam espécies de cana-de-açúcar com maior
teor de fibra em sua composição. Estudos com cana energia ainda são restritos, devido ao tempo
de exploração das mesmas. O objetivo desse estudo foi caracterizar cultivares de cana energia
com potencial para ser cultivado em solo de Cerrado. O experimento foi conduzido nas áreas
comerciais de cana-energia, em uma propriedade situada em Andradina-SP nas fases cana soca
durante a safra 2017/2018. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho Distróferrico. As
cultivares avaliadas foram: VX 120590, VX 120311, VX 121648, VX120616, VX 120398, VX
121686 e VX 120781, com três repetições. As avaliações foram realizadas em fevereiro de
2018, aproximadamente com 6 meses da rebrota da cana soca. Foram mensuradas, a altura de
plantas, diâmetro de colmos, contagem do número de perfilho e biomassa total. Os resultados
indicam que a cultivar VX 120616 foi a que apresentou menor o diâmetro do colmo (14 mm),
enquanto a cultivar VX 120398 apresentou maior valor (19 mm). Com relação à produção de
biomassa total, as cultivares VX 120398 e VX 121686 apresentaram melhor desempenho, com
médias de 63 e 69 ton/ha -1, respectivamente. A cultivar VX 121686 também apresentou a maior
altura de plantas, diferenciando das demais. Conclui-se que dentre as cultivares de cana energia
avaliadas, as cultivares VX 120398 e VX 121686 apresentam maior potencial para cultivo em
solo de Cerrado.
Palavras-chave: biomassa, melhoramento genético, bioenergia.
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ADSORÇÃO DE PESTICIDAS EM SOLOS POR MEIO DE BIOCARVÃO
Luana Guerra1 ; Kauanna Uyara Devens2;
Resumo
O aumento populacional provocou uma maior demanda por alimentos e consequentemente um
crescimento na produção agrícola, necessitando do uso intensivo de pesticidas que, por conseguinte,
pode conceber danos ao meio ambiente. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um
levantamento bibliográfico sobre a aplicabilidade do biocarvão como alternativa para remoção de
pesticidas em solos contaminados. Existem pesquisas que apresentam contaminações diretas e
indiretas no solo, em águas superficiais e subterrâneas, alimentos e em seres vivos (KUMARI et al.,
2015). Os pesticidas podem ser utilizados tanto em culturas agrícolas como no controle da saúde
pública, uso comercial e doméstico. Quando aplicado os pesticidas no solo, seus resíduos e
metabólitos podem se acumular em grandes níveis nas partículas do solo (CHENG et al., 2016).
Desta forma, é fundamental o desenvolvimento e aplicação de técnicas para sanar os impactos
causados e atingir a qualidade ambiental. Uma das técnicas utilizadas é a adsorção, capaz de
controlar o movimento e a ação dos pesticidas no solo, que são influenciados por determinadas
propriedades como o clima (temperatura, pluviosidade), características químicas e físicas do solo
(proporção de matéria orgânica e argila, umidade, compactação) e topografia do local (VRYZAS et
al., 2007). Esta técnica é vista como uma das mais eficientes para extração de poluentes, possuindo
baixo custo e de fácil aplicação. O biocarvão é um produto originado a partir da pirólise de uma
determinada biomassa na ausência de oxigênio (DIEZ et al., 2013). Pode ser aplicado para
modificar características do solo para que assim a produtividade das culturas aumente e o uso de
pesticidas reduza (LIU et al., 2016). Além disso, possui capacidade de sorção e imobilização de
contaminantes orgânicos e inorgâncios no solo, em consequência de suas propriedades fisicoquímicas específicas (LIU et al., 2018). É um material rico em carbono, com granulometria fina,
capazes de sequestrar carbono, tratar efluentes e reduzir a geração de gases do efeito estufa (CHEN
et al., 2011), tendo origem de variados materiais, como subprodutos agrícolas (casca de arroz,
beterraba, palha de trigo), resíduos animais, materiais lenhosos. Hoje existem vários estudos
realizados utilizando o biocarvão derivado de biomassa. Sopeña et al. (2012) trabalhando com a
adsorção do herbicida Isoproturon em solos observaram que a capacidade adsortiva foi 5 vezes
maior em solos com presença de biocarvão. Cabrera et al (2011) obtiveram aumento na adsorção de
Fluometurn e Ácido 4-cloro-2-metil fenoxiacético em solos com 2% (p/p) de distintos tipos de
biocarvão. Wang et al, (2010) em estudo com a sorção de herbicida terbutilazina em solos com
biocarvão verificaram que houve aumento do teor de carbono orgânico no solo e maior adsorção do
herbicida, causando baixa perda por lixiviação do mesmo. Deste modo, o uso de biocarvão
proveniente de fontes de biomassa para remoção de contaminantes se faz postivio, visto que além
de ter capacidade adsortiva também reaproveita materiais que seriam descartados no ambiente.
PALAVRAS-CHAVE: Biochar; Remediação; Biossorvente.
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ANÁLISE ESPECTROSCÓPICA DE BIOMASSAS COM E SEM
EXTRATIVOS
Matheus Felipe Freire Pego 1; Maria Lúcia Bianchi 2; Taís Regina Lima Abreu Veiga 1
Resumo
Os extrativos são importantes componentes químicos das biomassas e determinam seu uso e
aplicação em diversas indústrias. Sendo assim, estudos que visam identificar o impacto e influência
desses componentes é requerido. A espectroscopia é uma técnica que possibilita a identificação dos
principais grupos formadores da biomassa, podendo ser utilizada para identificação dos principais
grupos que compõe os extrativos. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar por meio da
espectroscopia na região do infravermelho médio biomassas (madeiras) com e sem extrativos. Para
isso, as madeiras do Angico Vermelho (Piptadenia rigida), Bálsamo (Myroxylon peruiferum), Ipêamarelo (Tabebuia sp.) e Umburana (Amburana cearencis) foram avaliadas. Amostras com e sem
extrativos foram usadas para a análise. Para cada espécie, amostras aleatórias foram retiradas (três
por espécie). O material foi moído em moinho de facas tipo Willey e em seguida uniformizado.
Após esta etapa, as serragens resultantes foram classificadas de acordo com a granulometria. Para
isso, foram utilizadas peneiras de 40, 60 e 270 mesh. A granulometria utilizada foi a que passou
pela peneira de 270 mesh. As amostras sem extrativos passaram pelo processo de extração dos
extrativos totais segundo a norma Tappi T 204 cm97 (1997) e foram remoídas e reclassificados,
seguindo os mesmos procedimentos anteriores. As serragens foram acondicionadas em sala
climatizada, com temperatura de 20 ± 3 °C e umidade relativa 60 ± 5%. A análise espectroscópica
foi realizada na região do infravermelho médio com transformada de Fourier (FTIR). As amostras
foram preparadas em pastilhas de KBr, com aproximadamente 3 mg (com e sem extrativo) de cada
espécie e 0,197 gramas de KBr. A análise foi realizada em um espectrofotômetro IRAffinity da
Shimadzu, com faixa espectral de 4000 a 500 cm-1, oito scans e resolução de 4 cm. Comparando os
espectros das madeiras com e sem extrativos, é possível observar que existem grandes diferenças
nos espectros, principalmente nos números de onda de aproximadamente 3010, 2350, 1620 e 1250
cm-1. As possíveis vibrações desses comprimentos podem estar relacionadas com a presença dos
ácidos carboxílicos, fenóis e compostos alifáticos nas amostras com extrativos. A identificação
dessas estruturas pode ter impacto sobre poder calorífico dos materiais, já que os extrativos
desempenham papel importante durante, principalmente a combustão. Portanto, o estudo dos
extrativos é importante o uso de biomassas para bioenergia, assim como para outras indústrias.
PALAVRAS-CHAVE: Infravermelho médio; Vibrações moleculares; Bioenergia; Madeira.
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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
INTERNACIONAL SOBRE A DIGESTÃO ANAERÓBIA DA VINHAÇA
PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS
Danilo Herculano da Silva1 ; Brenno Vinicius de Medeiros Lima 2
Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a produção científica internacional sobre a digestão
anaeróbia da vinhaça para produção de biogás a partir de indicadores bibliométricos. O tema foi
escolhido, pois a digestão anaeróbia é uma alternativa promissora para o tratamento de resíduos
orgânicos, promovendo a geração de biogás para fins energéticos. A análise bibliométrica é uma
técnica estatística usada para mensurar aspectos da produção científica mediante estudo de
parâmetros como ano, revista, autor, afiliação, países, tipo de documento e área de interesse. Foi
utilizada a base de dados Web of Science, sendo mapeados 83 documentos no período de 1986 a
2017, utilizando como estratégia de busca Vinasse AND biogas AND anaerobic digestion. Os
resultados mostraram que, os periódicos Water Science and Technology, com 12 publicações e o
Biresources Technology, com 10 publicações registrados foram os que apresentaram maior número
de publicações. Foi observado que a partir do período analisado, a tendência de crescimento em
estudos com esta finalidade ocorreu apenas em 2010, podendo estar associada ao incentivo pelo uso
do biogás como fonte de energia renovável. Sobre a análise de autoria, foi evidenciado que os
autores cujas as publicações mais citadas foram do Brasil. Entre as instituições internacionais
integrantes com o tema proposto destacaram-se a Universidade de São Paulo (Brasil), a Universidad
de Valladolid (Espanha) e a Universiteit Gent (Bélgica). O estudo mostra que as principais áreas
são as Ciências Ambientais, Engenharia Química e Energia, fazendo parte de avaliação denominada
Interdisciplinar. Portanto, conclui que a pesquisa sobre esse tema é escassa e dispersa devido à
pouca quantidade de publicações, contudo, mostra que há potencial para ampliação nos próximos
anos, principalmente no Brasil, com o incentivo na geração de energia através do biogás.
PALAVRAS-CHAVE: vinhoto, biorrefinarias, biomassa, bibliometria.
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SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FURFURAL A
PARTIR DO HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DA BIOMASSA DE
CANA-DE-AÇÚCAR
Giuliano Formaggio de Mello1, Thais Kuriki Kovacs2, Débora Danielle Virginio da Silva3,
Maria Angélica Martins Costa4, Kelly Johana Dussán Medina5.
Resumo
Produtos químicos desenvolvidos a partir de materiais lignocelulósicos são os que possuem maior
potencial em agregar valor às indústrias e é evidente a importância de estabelecer rotas químicas e
métodos que contornem as dificuldades de conversão destes em insumos químicos e viabilizem esse
aproveitamento. Como por exemplo, a fração hemicelulósica pode ser convertida em produtos
químicos tais como xilitol, etanol, butanol, ácido succínico, furfural, entre outros. O furfural é um
bioproduto que pode ser utilizado em uma variedade de indústrias e se mostra promissor por seu
potencial de ser um substituto sustentável de derivados do petróleo, servindo como precursor na
síntese de diversos produtos químicos finos e plásticos, além de sua aplicação na produção de
biocombustíveis. Sua produção se dá pela hidrólise das pentoses com sua subsequente desidratação
a furfural. Por isso, é inegável a necessidade da otimização do processo para melhorar as condições
que influenciam o custo do produto final. Uma das ferramentas mais utilizadas na otimização de
processos químicos é a simulação. Neste contexto, a produção de furfural a partir do hidrolisado
hemicelulósico de biomassa de cana foi avaliada usando o simulador Aspen Plus v10.0,
considerando-se duas condições: (1) o pré-tratamento e a reação ocorrem separadamente (caso 1) e
(2) ambos ocorrem no mesmo equipamento (caso 2). Foi utilizado 167 ton/h de biomassa, levando à
produção de 15,43 ton/h de furfural para o caso 1, com requerimento de energia de cerca de 65 MJ
por kg de produto puro obtido, e 22,25 ton/h de furfural para o caso 2, com requerimento de cerca
de 400 MJ por kg de produto. Devido ao alto consumo energético nos dois casos, realizou-se a
integração energética das correntes de processo utilizando a ferramenta Aspen Energy Analyzer, o
que resultou na obtenção de uma rede de troca térmica para cada caso, com economia de energia de
aproximadamente 85% para o caso 1 e 67% para o caso 2. Alguns fatores devem ser levados em
consideração, como a matéria-prima empregada e as condições ótimas de operação, além dos
aspectos econômicos, a fim de tornar a produção de bioprodutos a partir de materiais
lignocelulósicos competitiva. Desta forma, a integração da produção de furfural à cadeia produtiva
do etanol de segunda geração poderia conferir sustentabilidade ao processo, favorecendo o
aproveitamento integral da biomassa, com a geração de produto com alto valor agregado.
Suporte Financeiro: FAPESP #2016/23209-0 e #2017/14389-8.
PALAVRAS-CHAVE: simulação; biomassa de cana; xilose.

Estudante de Graduação - Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química, Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista-UNESP,
Araraquara - SP, mellogiu@gmail.com. 2Estudante de Graduação - Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química, Instituto de Química,
Universidade Estadual Paulista-UNESP, Araraquara - SP, thais_kuriki@hotmail.com. 3Professora Doutora - Departamento de Bioquímica e
Tecnologia Química, Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Araraquara – SP, debora.virginio@unesp.br. 4Professora Doutora
- Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química, Instituto de Química, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Araraquara – SP,
maria.am.costa@unesp.br. 5Professora Doutora - Departamento de Bioquímica e Tecnologia Química, Instituto de Química, Universidade Estadual
Paulista-UNESP, Araraquara – SP, kelly.medina@unesp.br.
1

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

245

CAPITULO 2. BIOMASSA AGROSILVIPASTORIL

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

EFEITO DE ESTOCAGEM EM BIOMASSAS RESIDUAIS DE TOCO DE
EUCALIPTO E PALHIÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
Natália Laís Felisardo Vieira Arruda1; André Luiz Merthan Saad1, Elaine Cristina
Leonello12; Fabiana Prieto Castanho1; Saulo Philipe Sebastião Guerra1
Resumo
O trabalho objetivou avaliar o efeito da estocagem de tocos e raízes de eucalipto e fardos de palhiço
de cana-de-açúcar por 180 dias por meio da comparação da solubilidade dessas biomassas em
NaOH 1 %. Os fardos de palhiço de cana-de-açúcar apresentavam dimensões de 1,20 m x 2,20 m x
0,90 m e foram estocados em dois ambientes distintos: coberto e aberto (campo). Os tocos e raízes
de eucalipto (clone AEC 0224) foram extraídos de um plantio comercial com seis anos de idade e
estocados em pátio a céu aberto. O material foi avaliado em três momentos: no início (dia 0), após
90 e após 180 dias de estocagem. A análise de solubilidade em NaOH 1 % foi realizada de acordo
com o preconizado por normas TAPPI. Os resultados mostraram que a biomassa do fardo de
palhiço de cana-de-açúcar apresenta maior teor de constituintes de parede celular vegetal
degradadas em relação à biomassa de toco e raízes de eucalipto, além de revelar o comportamento
da solubilidade em NaOH 1 % de toco e raízes de eucalipto e do fardo de palhiço de cana-de-açúcar
estocado em ambiente aberto com valores médios aumentando durante a estocagem de 180 dias, já
o fardo de palhiço de cana-de-açúcar estocado em ambiente coberto não apresentou influência do
período de estocagem nos valores médios de solubilidade em NaOH 1 %.
PALAVRAS-CHAVE: solubilidade em NaOH 1 %; clone AEC 0244; bioenergia; biocombustíveis;
química
Introdução
A energia consumida em âmbito
mundial vem crescendo baseando-se,
principalmente, em combustíveis fósseis,
desencadeando, portanto, uma série de
problemas, como o desequilíbrio ambiental
e econômico (ELOY et al., 2014). Por isso,
alguns países vêm buscando alternativas
energéticas com o uso de fontes
renováveis, tais como resíduos florestais e
agrícolas (BRAND et al., 2014;
CARNEIRO et al., 2014).
A expansão do agronegócio dos
setores canavieiro e florestal coloca o
Brasil em destaque: maior produtor
mundial
de
cana-de-açúcar
com
647,6 milhões de toneladas em 8,7 milhões

de hectares em 2018 (CONAB, 2018) e
reflorestamentos
comerciais
ocupando
7,84 milhões de hectares, representando 91 %
de toda madeira produzida para fins
industriais e 6,2 % do PIB do país em 2017
(IBÁ, 2017). Além disso, a biomassa
representou 6,4 % da oferta interna de energia
elétrica até maio de 2018 (MME, 2018).
O recolhimento e aproveitamento do
palhiço de cana-de-açúcar vem sendo
utilizado para geração de energia elétrica e
para a produção de etanol de segunda geração.
Segundo Denadai et al. (2018), a quantidade
de palhiço de cana-de-açúcar encontrada nos
canaviais após a operação de colheita é de
aproximadamente 25 toneladas de matéria
seca por hectare.
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Diversos autores têm reportado que
tocos e raízes residuais de florestas
entraram em foco como fonte de energia
renovável e a nova perspectiva de sua
colheita
em
larga
escala
para
biocombustíveis provavelmente se tornará
uma estratégia de longo prazo e uma
prática de rotina (BJÖRHEDEN, 2006;
VASAITIS et al., 2008). Além disso, o
aproveitamento energético de resíduos
florestais pode viabilizar economicamente
atividades de manejo florestal e novos
tratos silviculturais (CANTO, 2009).
A estocagem da biomassa influencia
diretamente o seu potencial energético,
portanto, dependendo das condições
ambientais, pode propiciar a decomposição
da biomassa, seja por agentes bióticos ou
abióticos (BRAND et al., 2011).
O objetivo do trabalho foi avaliar o
efeito da estocagem de fardos de palhiço
de cana-de-açúcar estocados em ambiente
coberto e aberto e tocos e raízes do híbrido
clonal de Eucalyptus grandis x E.
urophylla (clone AEC 0224) até o período
de 180 dias por meio da solubilidade do
material em NaOH 1 %.
Metodologia
Os dois fardos de palhiço de cana-deaçúcar apresentavam individualmente
dimensões de 1,20 m x 2,20 m x 0,90 m,
com peso de 420 kg e densidade de
140 kg.MS m-3 e foram estocados em
ambiente coberto (CDA_i) e aberto
(CDA_e), conforme ilustram as Figuras 1 e
2, respectivamente.

Figura 1. Alocação do fardo de palhiço de canade-açúcar em ambiente coberto.
Fonte: os autores

Figura 2. Alocação do fardo de palhiço de canade-açúcar em ambiente aberto (no campo).
Fonte: os autores

No momento inicial da estocagem foi
realizada coleta de três amostras de biomassa
do centro de cada fardo. Foram realizadas
outras duas coletas de biomassa, aos 90 e
180 dias após o início da estocagem.
Os 15 tocos e raízes de eucalipto que
foram amostrados eram oriundos de plantio
comercial no município de Ribas do Rio
Pardo/MS e apresentavam idade média de
6 anos e densidade média de 450 kg m-3. Após
o arranquio, o material foi estocado em pátio a
céu aberto (Figura 3).
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P valor
Armazenamento
4,09 x 10
Biomassa
< 2 x 10
Armazenamento*biomassa 1,21 x 10

-8

-16
-7

Figura 3. Alocação dos tocos e raízes de
eucalipto em pátio a céu aberto para estocagem.
Fonte: os autores

Um terço do material estocado (cinco
tocos e raízes de eucalipto) foi coletado no
momento do arranquio, outro terço,
coletado após 90 dias de estocagem e o
último terço após 180 dias de estocagem.
O material coletado foi preparado segundo
diretrizes da norma T 257 cm-12 (TAPPI,
2012) e, posteriormente, foi feita a análise
de solubilidade em NaOH 1 % de acordo
com a norma T 212 om-02 (TAPPI, 2002)
no Laboratório Agroflorestal de Biomassa
e Bioenergia (LABB), Instituto de
Pesquisas em Bioenergia (IPBEN),
Faculdade de Ciências Agronômicas
(FCA), Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP),
Campus de Botucatu, SP.
Os resultados foram analisados no
programa computacional R (R CORE
TEAM, 2018), idealizada a análise de
variância com fatores duplos e comparação
de médias pelo Teste de Tukey
considerando nível de significância de
5 %.
Resultados e Discussão
A análise estatística revelou influência
dos fatores “Armazenamento” (momento
em que a coleta foi realizada ao longo da
estocagem), “Biomassa” e da interação
entre eles, constatada pelo valor p (P
valor < 0,05) obtido na análise de variância
(Tabela 1).

Os resultados médios obtidos estão
explicitados na Tabela 2, juntamente com o
resultado da comparação de médias pelo Teste
de Tukey considerando nível de significância
de 5 %.
Tabela 2. Teor de matéria solúvel em
NaOH 1 % das biomassas analisadas (%).
ESTOCAGEM
BIOMASSA
0
90
180
DIAS
DIAS
DIAS
cC
bB
EUC
17,45
19,94
23,40aC
CDA_e
39,83bB 41,35bA 44,30aA
CDA_i
43,00aA 40,87bA 41,37abB
*Letras diferentes diferem estatisticamente entre si; letras
minúsculas comparam valores na mesma linha e letras
maiúsculas comparam valores na mesma coluna.
EUC: toco e raízes de eucalipto;
CDA_e: fardo de palhiço de cana-de-açúcar estocado em
ambiente aberto (campo);
CDA_i: fardo de palhiço de cana-de-açúcar estocado em
ambiente coberto.

Os valores médios de solubilidade em
NaOH 1 % obtidos nos três momentos de
estoque analisados para a biomassa de toco e
raízes de eucalipto, fardo de palhiço de canade-açúcar estocado em ambiente aberto e
fardo de palhiço de cana-de-açúcar estocado
em ambiente fechado foi de 20,27 %, 41,83 %
e 41,74 %, respectivamente.
Autores reportam valores de solubilidade
em NaOH 1 % variando entre 20,46 % e
22,85 % para Fagus orientalis, 14,24 % para
Pinus taeda e 16,49 % para Eucalyptus dunnii
(BRAND et al., 2011; MALAKANI et al.,
2014), sendo esses valores muito próximos
aos obtidos na análise da biomassa de toco e
raízes de eucalipto.
As variações dos resultados de
solubilidade em NaOH 1 % para as biomassas
analisadas ao longo dos 180 dias de estoque
são mostradas na Figura 4.

Tabela 1. Análise de Variância.
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Alguns autores observam a tendência de,
em um primeiro momento da estocagem,
haver diminuição do valor de solubilidade da
biomassa em NaOH 1 %. Este fato se deve a
reações de transformação e disponibilização
dos extrativos de biomassas, não havendo
necessariamente efeito direto da estocagem na
integridade molecular da parede celular e,
consequentemente
na
solubilidade
da
biomassa em NaOH 1 % (BRAND et al.,
2011; TOMAZELI et al., 2016).

Figura 4. Solubilidade em NaOH 1 % de toco e
raízes de eucalipto (EUC), fardo de palhiço de
cana-de-açúcar estocado em ambiente aberto
(CDA_e) e fardo de palhiço de cana-de-açúcar
estocado em ambiente coberto (CDA_i).
Fonte: os autores

A tendência do parâmetro analisado,
durante o período de armazenamento, para
tocos e raízes de eucalipto, mostrou-se
ascendente, indicando aumento da
degradação da parede celular ao longo do
período de estocagem, sendo que o valor
médio observado ao final dos 180 dias do
experimento foi 34,1 % maior que o valor
inicial.
Para o fardo de palhiço de cana-deaçúcar estocado em ambiente aberto, o
parâmetro avaliado manteve-se constante
até 90 dias de estocagem, apresentando
posterior aumento até o final da estocagem
com 180 dias, o que representou um
aumento do valor médio observado em
11,2 % em relação ao resultado obtido no
início do experimento.
O valor médio de solubilidade em
NaOH 1 % do fardo de palhiço de cana-deaçúcar estocado em ambiente coberto
apresentou decréscimo após 90 dias. Ao
final do experimento (180 dias de estoque)
o valor de solubilidade em NaOH 1 % foi
3,8 % menor que o mesmo parâmetro
avaliado no início da estocagem.

Conclusões
A biomassa de palhiço de cana-de-açúcar
apresenta maior teor de constituintes de
parede celular vegetal degradadas em relação
à biomassa de tocos e raízes de eucalipto;
Para toco e raízes do híbrido clonal de
eucalipto AEC 0244 e para o palhiço de canade-açúcar enfardado, ambos estocados em
ambiente aberto, os valores médios de
solubilidade em NaOH 1 % aumentaram após
180 dias de estoque.
Para o fardo de palhiço de cana-de-açúcar
estocado em ambiente coberto não se
observou influência do período de estocagem
de até 180 dias nos resultados de solubilidade
em NaOH 1 %.
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POTENCIAL ENERGÉTICO DE BRIQUETES PRODUZIDOS A PARTIR
DE MISTURAS DE RESÍDUO DE ABATEDOURO DE AVES E
MARAVALHA DE Pinus spp
Julio Peretti da Silva 1; Martha Andreia Brand 2, Germano Güttler 3; Juliana de Oliveira
4
; Luana Müller de Souza 5
Resumo
A produção de carne de frango tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, gerando uma
maior quantidade de resíduos nos abatedouros de aves. Esse fato aliado à necessidade do
desenvolvimento de novas formas de energia renovável a partir da biomassa motivaram esse estudo
que teve como objetivo avaliar o potencial energético de briquetes produzidos com diferentes
misturas de resíduo de abatedouro de aves e maravalha de Pinus spp., a partir de análises de Poder
Calorífico Superior (PCS), Densidade Aparente (DA) e Densidade Energética (DE). Os resíduos
utilizados na produção dos briquetes foram coletados em empresas da região de Lages, Santa
Catarina, Brasil. As misturas utilizadas para a composição dos briquetes foram nas proporções
percentuais de 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, 70:30 e 80:20 de resíduo de abatedouro de
aves e maravalha de Pinus, respectivamente. Também foram avaliados os materiais in natura. As
análises de PCS e DA foram realizadas de acordo com as normas DIN 51900 (DIN, 2003) e EN
15103 (EN, 2009), respectivamente, e os resultados foram submetidos ao Teste Tukey a 5% de
significância. Os resultados mostraram que o resíduo de abatedouro de aves possui um alto PCS e
que a DA está mais fortemente relacionada a DE dos briquetes do que ao PCS. O tratamento com
30% de resíduo e 70% de maravalha de Pinus spp. apresentou a maior DE (5,66 Gcal m-3), porém
estatisticamente outras proporções são possíveis e resultam em valores energéticos equivalentes.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; energia; compactação; densidade energética.
Introdução
Na última década a produção de carne de
frango
no
Brasil
tem
aumentado
significativamente. De acordo com o relatório
anual da Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA, 2017), o Brasil produziu
12,90 milhões de toneladas, ficando atrás
apenas da produção dos Estados Unidos que
atingiu 18,26 milhões de toneladas no mesmo
ano. Coincidentemente a quantidade de
resíduos orgânicos gerados pelos abatedouros
de aves também aumentou e parte dessa
biomassa acaba sendo descartada no meio

ambiente, podendo causar sérios problemas para
o mesmo.
No Brasil e no mundo, o uso da biomassa
como fonte energética está sendo incrementado a
cada ano, procurando-se incentivar a valorização
dos aspectos ambientais, sociais e econômicos.
Sendo assim, resíduos ou subprodutos orgânicos
de processamentos diversos podem ser
recuperados em forma de energia renovável. Um
fator importante dessas fontes de energia é que
muitas delas podem ser usadas no mesmo local
onde foram geradas, descentralizando a produção
de energia, minimizando a logística e criando
possibilidades de autossuficiência energética para

________________
1. Programa de Mestrado em Engenharia Floresta – Universidade do Estado de Santa Catarina CAV/UDESC, Lages, Santa Catarina,
icoperetti@hotmail.com. 2. Doutora – Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina CAV_UDESC, Lages,
Santa Catarina, martha.brand@udesc.br. 3. Doutor – Departamento de Agronomia da Universidade do Estado de Santa Catarina CAV/UDESC, Lages,
Santa Catarina, germano.guttler@udesc.br. 4. Programa de Mestrado em Engenharia Floresta – Universidade do Estado de Santa Catarina
CAV/UDESC, Lages, Santa Catarina, julianalagessc@gmail.com. 5. Programa de Mestrado em Engenharia Floresta – Universidade do Estado de
Santa Catarina CAV/UDESC, Lages, Santa Catarina, luana.mullers@hotmail.com.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

252

diversos produtores (DE LUCAS E SANTOS,
2000).
Segundo Marafon et al. (2016), a
biomassa é uma matéria prima de baixo custo
e rápido acesso que armazena grande
quantidade de energia, carbono, oxigênio e
hidrogênio. Trata-se de uma das poucas
fontes que pode facilitar a produção de
energia em grande escala e de forma
sustentável para apoiar o desenvolvimento da
sociedade.
Nesse sentido, o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD,
2015) lançou em dezembro de 2015 a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável,
com os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Segundo esse documento,
deve ser buscado “Um mundo onde o meio
ambiente humano seja seguro, resiliente e
sustentável, e onde exista acesso universal à
energia de custo razoável, confiável e
sustentável” e deve-se “[...] desenvolver
sociedades do conhecimento, tal como a
inovação científica e tecnológica em áreas tão
diversas como medicina e energia”.
Dentre os resíduos dos abatedouros de
aves se tem as águas residuais. As águas
residuais de abatedouro de aves contêm
sangue, vísceras, excrementos, gorduras,
substâncias contidas no trato digestivo de
animais entre outros, caracterizando um
efluente com elevada concentração de matéria
orgânica (BEUX, 2005).
O início do tratamento físico-químico dos
efluentes de abatedouros de aves ocorre com
a equalização do efluente bruto, na sequência
o agente floculante e polímeros são
adicionados para potencializar o processo de
separação da gordura, juntamente com as
dosagens de produtos ocorre a injeção de
microbolhas de ar que auxiliam o processo de
flotação, sendo este responsável por agrupar
partículas de gordura e material orgânico
suspenso em “flocos” elevando-os à
superfície da água. Uma vez que o material
esteja separado o lodo gerado dos flocos
emergentes é retirado do flotador através de
raspadores e a água é enviada ao tratamento

secundário, ou seja, às lagoas de tratamento
(PINTO et al., 2015).
Segundo Unfried e Yoshi (2012), após a
separação o lodo úmido como é denominado o
material proveniente do flotador, este é aquecido
a 90˚C e enviado a uma centrifuga chamada
Tridecanter. Este equipamento tem por princípio
ativo a separação do lodo aquecido em três fases:
óleo de lodo, água ou efluente clarificado e lodo
flotado.
O lodo flotado é a porção sólida do efluente,
contendo umidade aproximada de 60%. Esse
material possui características potenciais para ser
utilizada como combustível. A secagem da torta
de lodo é recomendada favorecendo seu
aproveitamento energético por combustão direta.
Desta forma este material ainda deve passar por
um processo térmico para secagem e redução da
umidade para um intervalo entre 12 e 15%,
viabilizando desta forma sua posterior utilização
como biomassa na combustão em caldeiras e
fornalhas (UNFRIED E YOSHI, 2012).
Uma das formas de transformar a biomassa
em energia é a sua compactação ou densificação.
Granada et al. (2002) afirma que a briquetagem
de biomassa é um processo de densificação que
melhora as características da biomassa residual,
ou seja, proporciona um aumento da densidade
energética, reduz custos com transporte e produz
um combustível uniforme. O processo de
briquetagem consiste na aplicação de pressão a
uma massa de partículas, com ou sem adição de
ligante, e com ou sem tratamento térmico
posterior (QUIRINO E BRITO, 1991).
A densidade energética é uma importante
propriedade a ser avaliada nos combustíveis de
biomassa, bem como a quantidade de água
presente. A umidade do combustível é a principal
responsável pela redução do seu poder calorífico,
pois a etapa de secagem é onde ocorre o maior
consumo de energia, devido à evaporação da
água. A densidade aparente também deve ser
considerada na avaliação da biomassa para a
produção de bioenergia, pois maiores densidades
indicam mais massa disponível para um mesmo
volume considerado e maior densidade
energética (BRAND, 2010).
Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

253

o potencial energético de briquetes
produzidos com diferentes proporções de
resíduo de abatedouro de aves e maravalha de
Pinus spp., visando contribuir com a geração
de energia limpa e para minimização de
resíduos industriais com alto potencial de
poluição.
Metodologia

O presente trabalho foi realizado na
cidade de Lages, Santa Catarina, Brasil. Dois
materiais foram utilizados para a produção
dos briquetes, resíduo de abatedouro de aves e
maravalha de Pinus spp. A maravalha de
Pinus spp. foi coletada em uma empresa
fabricante de portas e o resíduo de abatedouro
de aves foi doado por uma empresa que
realiza tratamento de resíduos sólidos por
meio da compostagem e produção de adubos
orgânicos. Ambas as empresas estão
localizadas na cidade de Lages, Santa
Catarina.
B. Procedimento
Para
a
produção
dos
briquetes,
primeiramente foram realizadas misturas com
diferentes proporções dos componentes
resíduo:maravalha, conforme descrito na
Tabela 1, ressaltando que os tratamentos T9 e
T10 foram referentes aos materiais in natura.
Tabela 1. Composição percentual dos
briquetes.

T1
T2
T3
T4
T5

T7
T8

Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha

60:40
70:30
80:20

T9

Maravalha (in natura)

100

T10

Resíduo de abatedouro de
aves (in natura)

100

Fonte: próprios autores.

A. Local do trabalho

Tratamento

T6

Resíduo
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha
Resíduo de abatedouro de
aves - maravalha

Composição
(%)
10:90
20:80
30:70
40:60
50:70

As misturas ficaram acondicionadas em
câmara climatizada até a estabilização do teor de
umidade que se encontrava entre 12% e 15%. A
produção dos briquetes foi feita por uma
briquetadeira piloto tipo pistão hidráulico. Foram
produzidos 4 briquetes de cada tratamento
apresentado na Tabela 1.
Primeiramente a briquetadeira foi aquecida
até a temperatura de ensaio de aproximadamente
90oC; em seguida pesou-se a quantidade de 40g
de amostra para a produção de cada briquete. O
processo foi realizado em 12 minutos, sendo que
durante 10 minutos se utilizou uma pressão de 5
Mpa e nos 2 minutos finais foi aplicado uma
pressão de 12 Mpa. Esta metodologia foi descrita
por Furtado et al. (2010), com alguns ajustes para
este estudo.
Depois do processo de compactação houve a
liberação gradual da pressão após o término do
ensaio e, posteriormente, a manutenção do corpode-prova sob compressão suave até seu
resfriamento. O tamanho final do briquetes
produzidos foi de 35mm de diâmetro e
comprimento variável, sendo em média de
50mm.
Para a realização das análises de poder
calorífico superior (PCS), amostras dos 4
briquetes de cada tratamento foram coletadas e
em seguida acondicionadas em estufa de
circulação a 103±2oC até atingirem 0% de
umidade. As amostras secas foram ensaiadas em
uma bomba calorimétrica (IKA C-200) de acordo
com a norma DIN 51900 (DIN, 2003). As
análises de densidade aparente (DA) foram
realizadas de acordo com a norma EN 15103
(EN, 2009). A densidade energética (DE) foi
calculada como o produto do PCS e da DA.
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C. Análise Estatística

T10

No estudo foi aplicada a estatística
descritiva dos dados com a obtenção das
médias e coeficiente de variação e todas as
variáveis foram submetidas à análise
estatística pelo Teste Tukey a 5% de
significância. Também foi calculado o
coeficiente de Correlação de Pearson entre a
densidade aparente, o poder calorífico
superior e a densidade energética dos
briquetes.

493 b

5496 a

2,71 c

Fonte: próprios autores.

Os valores observados de DA dos briquetes
produzidos com diferentes misturas não
apresentaram
diferenças
estatísticas
significativas. Para os materiais in natura, o
resíduo de abatedouro de aves é o que apresentou
o menor valor de DA. Pode-se observar que o
processo de briquetagem elevou a DA, o PCS e a
DE dos materiais, evidenciando que a
transformação desses resíduos em briquetes
aumenta o potencial energético dos mesmos.
Resultados e Discussões
Os dados de DE apresentaram um Coeficiente
de Variação (CV) de 6,88 pelo Teste Tukey,
Em termos médios, o T10 apresentou o
indicando uma baixa dispersão dos dados.
maior valor de PCS (5496 kcal kg-1), ou seja,
O tratamento T3 apresentou o maior valor de
o resíduo de abatedouro de aves isolado
DE, o que indica que a mistura com a proporção
possui o maior valor de poder calorífico, por
de 30% de resíduo de abatedouro de aves para
ser composto principalmente por óleos e
70% de maravalha de Pinus spp. (T3) é a que
graxas derivados dos animais abatidos. O
gerou briquetes com o maior potencial energético
maior valor de PCS dos briquetes foi de 5341
em relação aos demais tratamentos. Porém,
kcal kg-1 (T3) e o maior valor de DA foi de
estatisticamente, os tratamentos T1, T2, T4, T5 e
1082 kg m-3 (T1). Os dados médios de
T6 resultaram em briquetes com densidades
Densidade Energética (DE) dos tratamentos
energéticas equivalentes ao valor encontrada para
apresentaram um Coeficiente de Correlação
o T3. Estas mesmas proporções de mistura foram
de Pearson de 0,87, indicando que existe uma
também semelhantes aos briquetes produzidos
relação positiva alta entre a DA e a DE. Os
com 70% (T7) e 80% (T8) de resíduo de
valores resultantes das análises de PCS, DA e
abatedouro de aves. Estes dois últimos
DE estão expostos, em valores médios, na
tratamentos, por sua vez, tiveram o pior
Tabela 2.
desempenho energético.
Analisando os componentes dos briquetes de
Tabela 2.
Qualidade energética de
forma isolada, o resíduo de abatedouro de aves
briquetes com diferentes misturas de
apresentou uma DE muito superior à maravalha
resíduos de abatedouro de aves e
de Pinus spp., 2,71 e 0,42Gcal m-3,
maravalha de Pinus.
respectivamente. Tal resultado indicou que a
quantidade de resíduo de abatedouro de aves na
DA
PCS
DE
mistura aumenta o valor energético aos briquetes
Tratamento
(kg m-³)
(kcal kg-1)
(Gcal m-3) em uma proporção maior do que a maravalha de
T1
1082 a
4907 ab
5,31 ab
Pinus spp. Além disso, a DE do briquete está
T2
1035 a
5045 ab
5,22 ab
mais fortemente relacionada à DA em relação à
T3
1058 a
5351 a
5,66 a
quantidade de resíduo de abatedouro de aves
T4
977 a
5095 ab
4,98 ab
presente na mistura dos briquetes.
T5

989 a

5061 ab

5,00 ab

T6

988 a

5344 a

5,28 ab

T7

893 a

5175 ab

4,62 b

T8

951 a

5025 ab

4,78 b

T9

99 c

4262 b

0,42 d

Conclusões
O resíduo de abatedouro de aves possui
elevado poder calorífico e sua mistura com
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maravalha de Pinus spp. gera briquetes com
densidade energética muito superior aos
briquetes compostos apenas de madeira.
Entre os tratamentos analisados, o T3 é o
melhor em termos de qualidade energética por
ter apresentado o maior valor de densidade
energética.
A densidade aparente está mais fortemente
relacionada à densidade energética dos
briquetes do que o poder calorífico superior,
sendo mais determinante da qualidade
energética dos briquetes.
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ACIDEZ DE CARVÕES ATIVADOS MODIFICADOS PELO
TRATAMENTO CORONA
Matheus Felipe Freire Pego1*; Maria Lúcia Bianchi2; Janaína Alves Carvalho2; Tais Regina
Lima Abreu Veiga1
Resumo
A modificação de materiais promove mudanças em suas propriedades e impactam seu uso e
aplicação em diversos ramos. O tratamento corona é um tratamento que pode ser utilizado para
causar tais modificações. Este estudo teve como objetivo avaliar a acidez de carvões ativados
modificados pelo tratamento corona (descarga elétrica). Para isso, carvão ativado comercial foi
utilizado. Os carvões ativados foram submetidos ao tratamento corona, fornecido pelo
equipamento corona em diferentes tempos de exposição (2, 5, 8 e 10 minutos) na altura de 4,5
cm. A análise de acidez e de grupos funcionais da superfície foi realizada no intuito de verificar
a modificação. O tratamento corona impactou a superfície química dos carvões ativados
submetidos ao tratamento. Houve tendência de aumento na acidez dos carvões tratados de
acordo com o tempo de exposição. Os grupos funcionais também foram impactados, havendo
aumento dos ácidos carboxílicos e redução nas lactonas e fenol. Assim, o tratamento corona
causou modificação na superfície e, com isso, pode impactar as propriedades e aplicações dos
carvões ativados. Este tratamento pode ser utilizado em outras biomassas com objetivos
diferentes, podendo afetar as aplicações.
Palavras-chave: Química da superfície; Descarga elétrica; Reações químicas; Oxidação.
Introdução
O carvão ativado é um material
carbonáceo com características singulares
que
permitem
adsorver
diversas
substâncias. O carvão ativado é obtido
através de duas etapas: a carbonização e a
ativação. A carbonização é a transformação
da matéria-prima em carvão em condições
de atmosfera e temperatura adequadas. Já a
ativação é uma reação físico química que
utiliza um agente ativante atua como
estabilizador com objetivo de impedir a
união de carbonos instáveis e com isso
aumentar a área superficial e porosidade
(BANSAL; GOYAL, 2005).
Dentre as principais características
desse material destacam-se a alta
porosidade, alta área superficial e a química
de sua superfície. É um material usado em

muitas industrias (químicas, petroquímicas,
alimentícias e farmacêuticas), além de ser
usadas para fins ambientais (tratamento do
ar, água e efluentes químicos). Portanto, é
um material que oferece grandes aplicações
(MARSH;
RODRIGUEZ-REINOSO,
2006; RODRIGUEZ-REINOSO; MOLINA
SABIO, 1992).
Assim como qualquer outro
material, o carvão ativado precisa de
melhoria em suas propriedades que possam
impactar sua aplicação. Essa melhoria pode
se dar em função das variáveis que afetam a
sua produção ou através de tratamentos. O
tratamento corona pode ser uma alternativa
para isso.
O tratamento corona é uma descarga
elétrica que possui alta frequência e
voltagem que pode ser aplicado para
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modificar
alguns
materiais.
Este
equipamento
causa
a
modificação
superficial por meio da ionização de gases
atmosféricos (O3, O2), causando reações
químicas na superfícies e mudanças nas
propriedades
dos
materiais
(STEPCZYÑSKA, 2015). Recentemente, o
tratamento corona tem sido estudado no
mundo com objetivo de promover
mudanças nas propriedades de muitos
materiais. No entanto, este tratamento tem
sido pouco utilizado para causar mudança
em biomassas e produtos originários de
biomassas.

O tratamento corona foi usado para
oxidar os carvões. As amostras foram
colocadas em caixas de alumínios para
manter a uniformidade e evitar perdas
durante o processo. Foram realizados quatro
tratamentos, que variaram o tempo de
exposição à descarga. O tratamento 1 (T1)
foi o padrão. Os tempos de exposição foram
de 2, 5, 8 e 10 minutes (T2, T3, T4 e T5,
respectivamente). Aproximadamente 2
gramas do carvão ativado foi utilizada para
casa tratamento em uma altura de 4.5 cm.

Portanto, este trabalho teve como
objetivo avaliar a acidez e quantidade dos
grupos funcionais da superfície de carvões
ativados modificados pelo tratamento
corona (descarga elétrica).

A titulação de Boehm foi realizada
para determinar a acidez e os grupos
funcionais e foi conduzida de acordo com a
metodologia de Boehm (1994). A titulação
foi
realizada
em
um
titulador
potenciométrico
Metrohm,
modelo
Titrando 888, usando NaOH, Na2CO3 e
NaHCO3 como reagentes. 0,25 mg dos
carvões foram pesados e adicionados com
10 ml de NaOH (0.05 mol L-1). Este
material foi agitado por 24h. Repetiu-se o
processo usando Na2CO3 e NaHCO3 (0.05
mol L-1). Depois da agitação, as soluções
foram filtradas e uma alíquota de 5 mL foi
retirada. Nestas alíquotas, soluções de ácido
clorídrico (0.05 mol L-1) foram adicionadas.
As amostras foram deixadas sob 2h de fluxo
de N2 para que não houvesse alterações nas
soluções. Em seguida, a titulação foi
realizada e calculada de acordo com os
pontos de viragem e volume de cada
tratamento.

Metodologia
Neste estudo carvões ativados
comerciais em pó foram usados. Os carvões
foram produzidos pela indústria Alphacarbo
e eram do tipo Alphacarbo LA do lote 3680.
A. Descarga Corona
Os carvões foram submetidos à uma
descarga
elétrica
produzida
pelo
equipamento corona, Plasma Tech - Corona
Brasil, Modelo PT-1, potência de 0.5 kW,
220 V e frequência de 60 Hz (Figura 1).

B. Acidez e grupos funcionais

Resultados e discussão

Figura 1. Descarga elétrica provocada pelo
equipamento corona

De acordo com a tabela 1, é possível
notar que houve uma tendência de aumento
na acidez dos carvões de acordo com o
tempo de tratamento. Assim, nós podemos
inferir que a modificação na superfície
ocorreu pela oxidação da superfície e
formação de novos grupos funcionais. De
acordo com Stepczyñska (2015), reações
químicas podem ocorrer quando materiais
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são expostos à descarga corona, pela
formação de ligações covalentes entre
átomos na superfície dos materiais. A
modificação na superfície é explicada pela
ionização dos gases presentes na atmosfera
causada pela descarga elétrica, causando
modificações nas estruturas dos átomos na
superfície.
Tabela 1. Acidez dos carvões ativados
em função dos tratamentos
Acidez (mmol g-1)
Tratamento
(NaOH) (Na2CO3) (NaHCO3)
T1 (0 m)
1,0207 0,8344
0,9855
T2 (2 m)
0,9934 0,8647
0,9889
T3 (5 m)
1,0336 0,9034
1,0261
T4 (8m)
1,0369 0,8669
1,0153
T5 (10 m)
1,0483 0,9142
1,0305
Os diferentes grupos superficiais
estão retratados na Tabela 2. Os principais
grupos presentes na superfície são ácidos
carboxílicos e esses têm uma relação muito
grande com a acidez, já que são ácidos
fortes. Então, assim como a acidez, houve
tendência de aumento na quantidade de
ácidos carboxílicos de acordo com os
aumentos do tempo de exposição. Para os
grupos lactona e fenol, houve tendência de
diminuição de acordo com o tempo de
exposição. Essas variações nas quantidades
desses grupos podem estar relacionadas
com as diferentes reações químicas
ocorridas durante o tratamento. A presença
desses grupos foi relatada por Sellin e
Campos (2003) em outros materiais.
Tabela 2. Quantidade de grupos
funcionais em função dos tratamentos.
Grupos funcionais (mmol g-1)
Tratamento
Ácido
Lactona Fenol
carboxílico
T1 (0 m)
0,8344
0,1510 0,0352
T2 (2 m)
0,8647
0,1241 0,0045
T3 (5 m)
0,9034
0,1227 0,0075
T4 (8 m)
0,8669
0,1484 0,0216
T5 (10 m) 0,9142
0,1163 0,0179

Conclusão
O tratamento corona foi capaz de
modificar a acidez e os grupos funcionais da
superfície de carvões ativados, e essa
modificação pode ser capaz de promover
melhorias em suas propriedades e
aplicações. Este tratamento pode ser
utilizado em outras biomassas com
objetivos diferentes podendo afetar as
aplicações.
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BIOGEL OBTIDO A PARTIR DE BIOMASSA DO CERRADO
BRASILEIRO
Ana Caroline Martins Vieira1; Romário Victor Pacheco Antero¹; Sarah Silva Brum¹; Ana
Carolina Honorio da Silva¹
Resumo
Hidrogéis são polímeros capazes de absorver grandes quantidades de água e suas aplicações variam
de produtos de higiene pessoal como fraldas descartáveis a usos médicos como lentes de contato e
liberação controlada de fármacos. Os géis naturais possuem as vantagens de serem biocompatíveis,
biodegradáveis e atóxicos, e neste trabalho, o hidrogel extraído de uma biomassa nativa do Cerrado
Brasileiro foi purificado através de métodos oxidativos e modificado com N’-Nmetilenobisacrilamida (MBAAm) a fim de se obter um produto com características físico-químicas
atraentes para sua posterior utilização em diversas aplicações. O Hidrogel Purificado Modificado
(HPM) foi avaliado por espectroscopia na região do infravermelho, análise textural (microscopia
eletrônica de varredura e microscopia óptica) e capacidade de absorção de água. O método de
purificação empregado se mostrou eficiente não alterando a absorvência do hidrogel e
transformando em um produto homogêneo e translúcido. Após a modificação, o HPM apresentou
capacidade de absorver e reabsorver mais de 80 vezes sua própria massa.As de análises de FT-IR
revelaram a incorporação de MBAAm na matriz polimérica pelo do surgimento de bandas
características do grupamento amida. As análises texturais mostraram ainda a aparência fibrosa e
porosa do material.
PALAVRAS-CHAVE: Cerrado, hidrogel natural, polímero, hidroretentor

Introdução
O Cerrado Brasileiro é um importante bioma
brasileiro, sendo, em área, o segundo maior da
América do Sul e, em diversidade biológica, é
a savana mais rica do mundo, abrigando mais
de 10 mil espécies de plantas nativas (BRASIL
- Ministério do Meio Ambiente, [s.d.]). Estimase ainda que este bioma possa perder até 34%
de sua área atual até o ano de 2050, resultando

em um déficit de aproximadamente 1140
espécies nativas, número oito vezes maior que
o número oficial de plantas extintas em todo o
mundo desde o ano de 1500 (Strassburg et al.,
2017)
Estima-se ainda que, de todas as espécies
frutíferas catalogadas do Cerrado, apenas 40
são comercialmente exploradas, sendo,
portanto, o bioma um atrativo não so para as
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comunidades locais que sobrevivem do
extrativismo como para toda comunidade
acadêmica e industrial, que ainda explora pouco
ou quase nada os recursos naturais disponíveis
nesta Savana brasileira.

espécies é de extrema importância pois, além da
produção de um material biodegradável e de
baixo custo, o Cerrado e um bioma que ainda
possui várias espécies pouco exploradas
cientificamente.

Neste contexto, tendo em vista a urgente
necessidade de preservação deste bioma tão
rico e importante, algumas espécies se
destacam pelas suas características peculiares,
desenvolvidas justamente para garantir sua
sobrevivência nas condições climáticas do
Cerrado. Por meio de rotas de conversão
termoquímicas ou bioquímicas, esta biomassa
pode ser convertida em energia ou em novos
materiais. A conversão termoquímica utiliza
processos térmicos e químicos para produzir
produtos energéticos e materiais carbonáceos a
partir de biomassa. Um desses materiais que
podem ser obtidos são os hidrogéis, polímeros
de cadeia tridimensional que tem a capacidade
de absorver em sua estrutura grandes
quantidade de água ou fluidos biológicos
(Koehler, Brandl e Goepferich, 2018; Kono e
Fujita, 2012; Mahinroosta et al., 2018), sendo
largamente utilizados desde fraldas e
absorventes descartáveis até uso médico e
farmacêutico para liberação controlada de
fármacos. Os hidrogéis superabsorventes mais
comuns usados no mercado de produtos
descartáveis são produzidos a partir de recursos
de petróleo, contudo, sua utilização e
consequente acúmulo traz impactos ao meio
ambiente. Em resposta a esta situação, o uso de
recursos renováveis na produção destes
materiais tornou-se o foco das biorrefinarias.
Uma das formas de obtenção de hidrogéis
sustentáveis a partir de biomassa é através da
modificação química de polímeros naturais. No
Cerrado, há a incidência de espécies
formadoras de exudatos, geis e substâncias
pécticas que são passiveis de modificação
química, sendo possível a obtenção de
hidrogéis naturais. Um estudo sobre a produção
de hidrogéis superabsorventes a partir dessas

Metodologia
O hidrogel natural de Biomassa do Cerrado
(HT) foi extraído utilizando Clorito de sódio
30% (m/v) e Ácido Acético 1:5 a 70ºC. O
material foi lavado com água destilada e álcool
etílico, a pH 4,0 e água destilada até a
neutralidade. Em seguida foi reticulado com
30% MBAAm, TEMED e K2S2O8 em solução
aquosa a 40ºC. O Hidrogel purificado
modificado (HPM) foi seco em liofilizador e
suas propriedades hidrofílicas definidas de
acordo com o grau de intumescimento (Q). O
material foi ainda caracterizado utilizando
técnicas FT-IR, MEV e microscopia ótica
Resultados e Discussão
O Hidrogel foi extraído de uma biomassa nativa
do Cerrado que apresentava a formação de um
hidrogel natural, cuja função em seu habitat é a
absorção de água
para preservação e
manutenção da germinação, já que o Cerrado
passa por períodos de seca prolongada,
chegando a 150 dias sem precipitação (Sano,
Almeida e Ribeiro, 2008). Este material foi
então purificado e modificado resultando em
um produto capaz de absorver água e solução
fisiológica em até 80 vezes sua massa
(Tabela1). O intumescimento do hidrogel está
intimamente ligado tanto ao grau de
reticulação, quanto ao tipo e quantidades de
grupos presentes, como hidroxilas e aminas, os
quais vão determinar o grau de hidrofilicidade
do material. Encontrar uma relação para esses
parâmetros é uma tarefa bastante complexa.
Observou-se que, de maneira geral, a
reticulação melhora o grau de intumescimento
e as propriedades do hidrogel. O resultado da
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extração do hidrogel pode ser visualizado na
Figura 1. Este resultado é promissor por se

Figura 1. Comparação dos hidrogéis in natura e purificado modificado (esquerda) e teste de intumescimento (direita)

apresentar uma possibilidade de substituição
dos hidrogéis sintéticos, muito utilizados em
fraldas descartáveis e produtos de higiene
íntima.
Tabela 1. Grau de intumescimento em agua destilada
e solução fisiológica
AMOSTRA
HPM
HT

Água
destilada
81,29
44,8

Solução fisiológica
13,58
-

possibilitando uma visualização de sua
conformação enquanto hidratado bem como
acompanhar as etapas de absorção de água. As
Figuras 3b e 3c representam os hidrogéis
purificados e modificados em dois estágios de
intumescimento. em 3b pode-se ver uma fibra
seca e em 3c, a mesma fibra aparece em um
nível mais avançado de intumescimento, sendo
possível o reconhecimento de sua estrutura
totalmente translúcida

Na Figura 2a é possível identificar um espectro
típico de materiais lignocelulósicos. Dentre os
espectros do material in natura e purificado
(HT), pode-se distinguir uma banda em 1524
cm-1 referente as vibrações do anel aromático da
lignina específicos do anel guaiacílico. Por ter
sofrido um processo de extração da lignina e
outros materiais, esta banda especifica não
aparece em HT. A Reticulação das cadeias no
HT pode ser verificada através das análises de
FTIR (Figura 2b), nas quais são visualizadas
bandas 1240, 3306 e 3073 cm-1características
da MBAAm (Isikver e Saraydin, 2015; Oliveira
et al., 2017; Sharma et al., 2017)
As análises texturais (MEV e microscopia
ótica) revelam ainda a remoção de extrativos e
outros compostos presentes no HT (Figura 3a).
As
microscopias ótica dos HPM foram
realizadas com os Hidrogéis Intumescidos,
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Figura 2.Comparação dos espectros hidrogel in natura
com o hidrogel reticulado
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.As micrografias eletrônicas do hidrogel in
natura apresentaram a morfologia típica dos
materiais celulósicos. Na Figura 3d é possível
observar o aspecto ¨folhoso¨ ou lamelar do
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Figure 3.Microscopia ótica (acima ) e MEV (abaixo) destacando a purificação do HT e formação de poros em HPM
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material, com formação em camadas e
estruturas de canais. As imagens realizadas dos
materiais já purificados sao observadas na
Figura 3e, sendo ainda possível a visualização
de estruturas porosas com tamanho médio de 2
a 4 µm. Segundo Aouada& Mattoso (2009) e
Guilherme (2006), Hidrogéis com poros
grandes tem forte interação com água,
proporcionando a este hidrogel maior absorção
e em maior velocidade.(Aouada e Mattoso,
2009; Guilherme et al., 2015)
Conclusões
O método de purificação se mostrou muito
eficiente não alterando a absorvência do
hidrogel e transformando-o em um gel
homogêneo, inodoro e translúcido após
intumescido. Após a modificação química, o
HPM apresentou capacidade de absorver
solução fisiológicae água mais de 80 vezes sua
própria massa.
O método de purificação do hodrogel in natura
de biomassa do Cerrado para obtenção do
Hidrogel purificado se mostrou muito eficiente
quando realizado com clorito de sódio 30%, não
alterando a absorvência do hidrogel e
transformando-o em um gel homogêneo,
inodoro e translúcido após intumescido. A
purificação foi confirmada através de FT-IR, as
quais comprovaram a retirada de lignina e
extrativos do Hidrogel. A fim de melhorar suas
propriedades de intumescimento foi então
conduzido uma modificação química com o
agente
de
reticulação
N’-Nmetilenobisacrilamida (MBAAm). Através de
análises de FTIR e pode-se observar a
incorporação de MBAAm na matriz polimérica
pelo do surgimento de bandas características do
grupamento amida. As análises texturais
mostraram ainda a aparência fibrosa e porosa
do material. Foi possível também acompanhar

a absorção de água pelas fibras do hidrogel,
observando sua mudança de textura, coloração
e volume durante este processo. Após a
modificação química,o hidrogel apresentou
capacidade de absorver água mais de 80 vezes
sua própria massa a temperatura ambiente e
solução fisiológica 13 vezes o seu peso,
indicando ser um bom candidato a substituto de
produtos de higiene íntima.
Além disso, o Hidrogel purificado e modificado
(HPM), obtido de biomassa natural do Cerrado
brasileiro apresenta muitas das características de
um hidrogel ideal mencionadas por Ahmed (2015)
como por exemplo:

•

O preço mais baixo: a matériaprima é obtida a partir de um
fruto do Cerrado disponível em
abundancia;

•

Taxa desejada de absorção: O
hidrogel
purificado
e
modificado foi capaz de
absorver 80 vezes sua massa;

•

Transparente e inodoro.

Portanto, a utilização desse hidrogel pode
representar uma grande vantagem frente aos
demais pois, além de representar uma inovação
tecnológica na produção de hidrogéis naturais,
pode ainda impulsionar a economia local pela
extração das sementes, configurando, portanto,
o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis
que devem ser aplicadas nos mais variados
ramos da indústria, como por exemplo a
agroindústria,
farmacêutica,
médica
e
cosmética.
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REDUÇÃO DE MASSA E VOLUME EM PROCESSO DE COMPOSTAGEM
DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS
Luana Guerra 1 ; Michelli Caroline Ferronato2
Resumo
A elevada geração de resíduos agroindustriais bem como a destinação inadequada, apresenta-se
como um dos problemas ambientais mais severos da atualidade. Uma das alternativas para o
tratamento destes resíduos é a compostagem, definida como um processo biológico aeróbio de
decomposição da matéria orgânica que a transforma em um produto final chamado húmus. Assim
sendo, este trabalho teve como objetivo avaliar a redução de massa e volume durante o processo de
compostagem com diferentes proporções de resíduos agroindustriais. Para isso foram
confeccionadas cinco leiras de compostagem de 500 kg em pátio aberto localizado em uma empresa
privada, sendo que cada leira era composta por variadas proporções de resíduos agroindustriais.
Foram utilizados como substratos os seguintes resíduos: resíduo de incubatório de aves, lodo de
flotador de frigorífico, cinza remanescente da caldeira, algodão de indústria têxtil, ração, palha de
milho, resíduos industriais e cama de aviário, como também, resíduos gerados de poda e
capinagem. Durante todo o experimento, houve monitoramento da temperatura, revolvimentos e
rega. Verificou-se que houve maiores reduções de massa e volume no Tratamento 2 (Lodo de
Flotador de frigorífico, 217,2 Kg: cama de aviário, 11 Kg: ração, 55,4 Kg: algodão de indústria
textil, 25,2 Kg: poda, 16.6 Kg: palha, 62 Kg: resíduo industrial, 64.4 Kg), com 63.4% e 63.6%,
respectivamente. Sendo assim, a compostagem é uma alternativa eficiente para o tratamento dos
resíduos agroindustriais, promovendo o saneamento ambiental..
PALAVRAS-CHAVE: Matéria Orgânica; Estabilização; Saneamento Ambiental.
Introdução
Nos últimos anos, a agroindústria
brasileira vem colaborando na economia do
país, porém, contribui sistematicamente para
a geração de elevada quantidade de resíduos,
podendo contaminar o solo, a água e o ar.
Embora estes resíduos apresentem grande
potencial poluidor, não podem ser
considerados lixo, visto que possuem valor
econômico agregado e podem ser tratados e
aproveitados na própria agroindústria
(PEDROSA et al., 2013).
Vários métodos para reduzir os
impactos causados pela grande geração de
resíduos e o aproveitamento dos elementos
químicos agroindustriais foram e vêm sendo

pesquisados no mundo, destacando-se os
processos biológicos, como a compostagem.
A compostagem é caracterizada por
processos físicos, químicos e biológicos, capaz
de acelerar a degradação da matéria orgânica
transformando-a em um material estável, livre de
microrganismos patogênicos e com requisitos
necessários para satisfazer a qualidade do
fertilizante no uso agrícola (KIEHL, 2010;
BRASIL, 2011). Porém, para o processo de
compostagem ser eficiente é necessário controlar
alguns fatores, como: temperatura, umidade, taxa
de aeração, relação C:N e o pH (GAO et al.,
2010).
Os parâmetros massa e volume
influenciam
significativamente
o
dimensionamento de pátios de compostagem
(JURADO; LÓPEZ; MORENO, 2014) e por isso
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devem receber devida atenção. A redução de
massa e volume ocorre pela degradação da
matéria orgânica no decorrer da compostagem
(BERNAL; ALBUQUERQUE; MORAL,
2009).
Desta maneira, objetivou-se com a
realização deste estudo, avaliar a redução de
massa e volume do composto final obtido a
partir da compostagem de resíduos
agroindustriais.
Metodologia
O presente estudo foi realizado em um
pátio de compostagem nas dependências de
uma empresa privada localizada na zona rural
do município de Toledo – PR.
Confeccionaram-se cinco leiras de
compostagem de 500 kg cada variando as
proporções de resíduos (Tabela 1), a fim de
observar o desenvolvimento, bem como o
comportamento, da leira com as misturas
realizadas (Figura 1).

metodologia de APHA (1992). O volume
determinou-se por meio de uma caixa de madeira
(Figura 2), com dimensões de: 1.20 m de largura,
1.80 m de comprimento e 0.80 m de altura, onde
os resíduos foram acondicionados para que se
processasse a cubicagem da leira. A altura
alcançada pelo material foi medida com o auxílio
de uma trena, e com posse das três dimensões
(largura, comprimento e altura) determinou-se
então o volume de cada leira. A massa foi
monitorada com o uso de balança digital pesando
o material em galões.

Figura 2 – Caixa de madeira utilizada para medição do
volume.

Resultados e Discussões

Figura 1 – Pátio de compostagem

Os resíduos agroindustriais utilizados
foram: resíduo de incubatório de aves, lodo de
flotador de frigorífico, cinza remanescente da
caldeira, algodão de indústria têxtil, ração,
palha de milho, resíduos industriais e cama de
aviário, assim como resíduos de poda e
capinagem.
Após a montagem das leiras, foi
realizado o monitoramento diário, com
revolvimentos,
rega
e
medição
de
temperatura.
A massa e o volume das leiras foram
determinados no início e final do processo, 3º
e 65º dia de compostagem, de acordo com a

Os resultados das medições de massa e
volume bem como as respectivas reduções em
porcentagem
durante
o
processo
de
compostagem,
nos
tratamentos,
estão
apresentados na Tabela 2.
A redução de massa e volume dos
resíduos, durante o processo de compostagem, é
devido a degradação de matéria orgânica, com
perda de C (PETRIC et al., 2009) e segundo
Kiehl (1985), varia de acordo com vários fatores,
como temperatura, tamanho da leira, umidade e
relação C:N, podendo ter reduções de até 80%
para peso e de até 60% para volume, dependendo
da qualidade do material utilizado, sendo maiores
em substratos de fácil degradação. Conforme a
Tabela 2 observa-se que no T2 houve a maior
redução de massa (63.4%) ao contrário do T1 que
teve a menor redução (45.9%), podendo ser
justificado pelo tipo de substrato utilizado como
fonte de Carbono.
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Zhu (2007), estudando compostagem
com dejetos suínos e palha de arroz alcançou
reduções de peso de 59% e 61%. Kader et al.
(2007), avaliando a compostagem de esterco
bovino, obteve perdas de 45 e 60% para leiras
estáticas e leiras revolvidas, respectivamente.
Bernardi (2011), analisando a compostagem
de resíduos agroindustriais, observou
reduções de massa de 48% e 50%.
Existem variados fatores que podem
provocar a perda de massa bem como a
redução de volume, como: a composição dos
resíduos, turno de revolvimento, tamanho das
partículas e tamanho das leiras. Da mesma
forma, chuvas regulares ligadas às altas
temperaturas, favorecem o desenvolvimento
microbiano e consequentemente promovem à
redução de massa e volume. Além disso, há
também perda de massa em leiras expostas a
ação de chuvas fortes, o que causa o arraste
do material (CARNEIRO, 2012).
Pode-se observar que para todos os
tratamentos ocorreu redução de volume,
sendo o T2 com a maior porcentagem (63.6%)
enquanto a menor redução ocorreu no T5
(47.3%). A redução de volume pode ser
justificada pelo tipo e proporção do substrato
utilizado no processo. No T2 foi utilizado
maiores quantidades de lodo e resíduo
industrial em relação aos outros tratamentos,
resultando em maiores fontes de nitrogênio
enquanto no T5 utilizou-se maiores
proporções de cama de aviário, algodão e
poda. Costa et al. (2017) em trabalho com
compostagem de resíduos agroindustriais com
poda urbana, obtiveram 50% de redução de
massa durante 91 dias.
Ruschel (2013), analisando diferentes
maneiras de aeração em compostagem com
resíduos vegetais encontrou valores de
redução de volume de 40%, para insuflação
de ar e leiras sem revolvimentos, e 54% para
leiras com revolvimento manual. Silva
(2007), trabalhando com compostagem de
resíduos sólidos agroindustriais obteve
reduções de volume de 70% a 79% entre os
cinco tratamentos avaliados. Costa et al.
(2005), ao pesquisarem resíduos da indústria
de desfibrilação de algodão inoculado com

conteúdo ruminal obtiveram uma redução de
volume de 46% das leiras, após 45 dias de
compostagem,
Para aplicação de um processo de
compostagem em uma empresa, valores de peso e
volume bem como outras variáveis são
importantes para definir o dimensionamento de
um pátio de compostagem real.
Conclusões
De acordo com os resultados obtidos
neste experimento, conclui-se que houve redução
de massa e volume dos resíduos tratados no final
do processo para todos os tratamentos, o que
indica eficiência do mesmo.
Os resíduos agroindustriais podem ser
aproveitados para a produção de substratos. São
uma fonte de biomassa rica em nutrientes sendo
eficientes e importantes para o solo.
Referências
AMERICAN
PUBLIC
HEALTH
ASSOCIATION (APHA). Standard methods for
the examination of water and wastewater. 18 ed.
Washington, 1992.
BERNARDI, F. H. Uso do processo de
compostagem no aproveitamento de resíduos
de incubatório e outros de origem
agroindustrial.
2011.
80f.
Dissertação
(Mestrado em Engenharia Agrícola) –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, 2011.
BERNAL, M. P.; ALBURQUERQUE, J. A.;
MORAL, R. Composting of animal manures and
chemical criteria for compost maturity
assessment. A review. Bioresource Technology,
v. 100, n. 22, p. 5444-5453, 2009.
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Instrução Normativa nº 46 de
06 de outubro de 2011. Brasília, DF, 2011.
CARNEIRO, L. J. Compostagem de resíduos
agroindustriais: revolvimento, inoculação e
condições ambientais. 2012.78f. Dissertação
(Mestrado em Engenharia Agrícola) –

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

268

Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, 2012.
COSTA, M. S. S. M; COSTA, L. A. DE M;
SESTAK, M. OLIBONE, D; SESTAK, D;
KAUFMANN, A. V; ROTTA, S. R.
Compostagem de resíduo da indústria de
desfibrilação de algodão. Revista Eng.
Agríc., Jaboticabal, v. 25, n.2, p.540-548,
2005.

Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)
– Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Cascavel, 2007.
ZHU, N. Effect of low initial C/N ratio on
aerobic composting of swine manure with rice
straw. Revista Bioresource Techonology, v. 98,
p.
9-13,
2007.

GAO, M.; LI, B.; YU, A.; LIANG, F.;
YANG, F.; SUN, Y. The effect of aeration
rate on forced aeration composting of chicken
manure
and
sawdust.
Bioresource
Technology, v. 101, p. 1899-1903, 2010.
JURADO, M. M.; LÓPEZ, M. J.; MORENO,
J.
Increasing
native
microbiota
in
lignocellulosic waste composting : Effects on
process efficiency and final product maturity.
Process Biochemistry, v. 49, n. 11, p. 19581969, 2014.
KIEHL, E. J. Novo fertilizantes orgânicos.
Piracicaba: Degaspari, 2010.
KADER, N; ROBIN, P; PAILLAT, J. M;
LETERME, P. Turning compacting and the
addition of water as factors affecting gaseous
emissions in farm manure composting.
Bioresource Technology, v. 98, p.26192628, 2007.
KIEHL, E. J. Fertilizantes orgânicos. 1. ed.
Piracicaba: Agronômica Ceres, 1985. 492p.
PEDROSA, T. D; FARIAS, C. A. S. DE.
PEREIRA, R. A; FARIAS, E. T. R.
Monitoramento dos parâmetros físicoquímicos na compostagem de resíduos
agroindustriais. Revista Nativa: pesquisas
agrárias e ambientais, Pombal, v. 1, n. 1, p.
44-48, 2013.
PETRIC, I; SESTAN, A; SESTAN, I.
Influence of wheat straw addition on
composting of poultry manure. Process
Safety and Evironmental Protection, v. 87,
p.206-212, 2009.
SILVA, L. N.da. Processo de compostagem
com diferentes porcentagens de resíduos
sólidos
agroindustriais.
2007.
70f.
Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

269

Tabela 1 - Quantidade de material utilizado para cada tratamento, em Kg.
Lodo de
Algodão
Cama de
Flotador
de
Resíduo
aviário Ração
Poda Palha
Cinza
de
indústria
industrial
de aves
frigorífico
têxtil
50
100
50
53
50
77
50
70
T1
217.2
11
55.4
25.2
16.6
48.2
62
64.4
T2
165.8
38.8
29
59.2
43.2
28
40.4
95.6
T3
118.8
47.4
99.2
55.6
45.8
0
44.2
89
T4
60
100
50
60
90
50
60
30
T5

Tabela 2 - Massa seca (MS)(Kg) e Volume
respectivas % de reduções.
Massa
Início
Final
Tratamentos
(MS) (Kg)
(Kg)
320
173.3
1
340
124.3
2
370
148.8
3
360
139.9
4
330
176.6
5

Peso
Total
500
500
500
500
500

(m3) inicial e final do processo de compostagem e as
Volume
%
Redução
45.9%
63.4%
59.8%
61.0%
46.5%

Início (m3)

Final (m3)

1.0989
0.7128
0.8748
0.891
1.107

0.567
0.2592
0.3456
0.3943
0.5832
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Redução
48.4%
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APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE DEJETOS AVÍCOLAS
Kauanna Uyara Devens1; Luana Guerra¹; Tamiris Uana Tonello1
Resumo
Como consequência do crescimento populacional, houve um aumento exponencial na demanda por
alimentos, mais especificamente o setor agropecuário. Essa alteração nos padrões de consumo,
aliada com a forma de criação dos animais, levam à obtenção de grandes quantidades de resíduos
em áreas cada vez menores, implicando em atividades com grande potencial de impacto ambiental.
O presente trabalho teve como objetivo levantar o potencial energético de dejetos avícolas, através
da revisão de estudos que abordam este tema. A cama de frango pode ser considerada um substrato
com forte potencial para geração de biogás, e se utilizada como energia alternativa, reduz o uso de
fontes não – renováveis e a disposição incorreta deste resíduo no ambiente.
Palavras-chave: Biogás; Cama de frango; Biorreator.
.
Introdução
O crescimento populacional elevado
ocasiona maior demanda energética. Dado
que as matrizes energéticas atuais são
insuficientes para suprir essa demanda e a
utilização de fontes não renováveis para
produção energética em grande escala, traz o
risco do esgotamento de tais fontes, torna-se
necessário o investimento em fontes de
energia alternativas (TOLMASQUIM et al.,
2007; PEDROSO et al.,2018).
Atualmente, o Brasil é um dos maiores
produtores avícolas do mundo, ocupando o 1°
lugar em exportação (4.384 milhões de
toneladas – 39,21%) e 2° em produção nesse
segmento (12.900 milhões de toneladas –
14,54%) no ano de 2016 (ABPA, 2017).
Os resíduos desta atividade (fezes,
urina, cama avícola e restos de alimentos),
representam grande volume de biomassa, e a
reutilização e disposição adequada destes é de
grande relevância no que diz respeito aos
aspectos econômicos e ambientais. Quando
lançados em mananciais ou no solo, liberam
gases de efeito estufa para a atmosfera, como
o dióxido de carbono (SANTOS; NARDI
JUNIOR, 2013).
1

Os dejetos avícolas podem ser destinados
para a produção de biogás e biofertilizante.
Denomina-se biogás a mistura gasosa produzida
durante a biodegradação anaeróbia da matéria
orgânica (AIRES, 2012).
Tendo em vista o cenário anterior, o
estudo tem por finalidade avaliar o
aproveitamento energético de dejetos avícolas
por meio da sua conversão em energias por
biodigestores anaeróbios.
Metodologia
Para a elaboração desta pesquisa foi
realizado um levantamento bibliográfico com
vistas a identificar o panorama atual nacional de
aproveitamento energético no seguimento de
dejetos avícolas. Os resultados deste estudo
buscam demonstrar o cenário da prática da
aplicação e rendimento dos resíduos avícolas
para a produção de energia.
Resultados e discussão
CAMA DE FRANGO
A cama de frango é um sistema utilizado
para criação de aves de corte, que segundo Avila
(2007) deve ser composto de um material que
possa absorver a umidade proveniente das fezes,
urina e água de bebedouros. A sua utilização
proporciona um ambiente sanitariamente seguro
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ao plantel, evitando o contato da criação com
umidade e microrganismos. Outro fator
desempenhado pela mesma, uma vez que
evita o contato direto da ave com o piso do
aviário, é reduzir as oscilações de
temperatura, o que pode ocasionar elevada
mortalidade e diminuir a exigência por
reguladores mecânicos.
Garcia, Paz e Caldara (2011)
especificam que o material deve possuir
capacidade de absorção de umidade, ser livre
de proliferação de comunidades de fungos,
mofo, de madeira tratada sem o auxílio de
produtos químicos, ser macio, com tamanho
de partículas médias capazes de absorver o
impacto do peso das aves, ser um eficiente
isolante térmico e alta disponibilidade.
Geralmente utiliza-se maravalha de
madeira para sua confecção, porém outros
produtos podem ser utilizados, dentre eles, o
bagaço da cana, capim Napier, casca de arroz
ou amendoim, palhadas e outros, materiais
estes que são geralmente utilizados de forma
conjunta com a maravalha.
PRODUÇÃO DO BIOGÁS ATRAVÉS DE
BIORREATORES
O metabolismo anaeróbio compreende
um processo biológico baseado na conversão
de compostos orgânicos em biogás em um
ambiente quase livre de oxigênio a partir da
atividade sintrófica de microorganismos
atuantes Os principais microrganismos
envolvidos neste processo são as bactérias, e
o biogás resultante desse processo, é formado
principalmente por CH4, CO2, H2, N2 e H2S
(FUESS et al., 2017; ASO, TEIXEIRA E
ACHINEWHU, 2018).
Estudos realizados nas últimas
décadas demonstram que os biorreatores
anaeróbios apresentam potencial para geração
de biogás a partir de resíduos, prevenindo a
emissão de compostos voláteis perigosos,
fornecendo estabilidade e reduzindo custos de
construção, manutenção e tratamento do
efluente.
O processo de biodigestão anaeróbia é
composto por quatro etapas, denominadas de
hidrólise, acidogênese, acetogênese e

metanogênese (BALDACIN; PINTO, 2015;
JHA; SCHMIDT, 2017).
Na hidrólise as moléculas orgânicas
complexas (proteínas, lipídios e carboidratos) são
convertidas
em
compostos
assimiláveis
(aminoácidos, ácidos graxos livres e açúcares) na
fase acidogênica.
Na fase acidogênica, as bactérias
fermentativas degradam os compostos obtidos na
hidrólise a ácidos (propiônico, butírico, acético,
lático e valérico), hidrogênio (H2), sulfeto de
hidrogênio (H2S) e dióxido de carbono (ZHOU et
al., 2018).
Na fase acetogênica há a conversão dos
compostos da fase acidogênica de forma a
favorecer a formação de metano (acetato,
hidrogênio e dióxido de carbono). Estes serão
utilizados pelos microrganismos metanogênicos
para a obtenção de metano (CH4) e gás carbônico
(CO2).
Na
metanogênese
as
arqueas
metanogênicas transformam os produtos gerados
na fase anterior em biogás. Estas arqueas, por sua
vez, podem ser divididas em metanogênicas
acetoclásticas e hidrogenotróficas, a primeira
agindo sobre o acetato e a segunda pelo
hidrogênio juntamente com o dióxido de
carbono, tendo como respectivos subprodutos a
produção de metano e gás carbônico, e metano e
água.
(CHERNICHARO,
2016;
VENKITESHWARAN et al., 2016).
Grande parte do metano formado na
digestão
anaeróbia
é
produzido
pela
descarboxilação do acetato (Equação 1), que
compreende a metanogênese acetotrófica.
CH3COO- + H2O ↔ CH4 + HCO3 –

Eq. 1

O restante do metano é formado a partir
do H2 e CO2 (Equação 2).
4H2 + HCO3- + H+ ↔ CH4 + 2H2O

Eq. 2

O
biogás
produzido
pode
ser
reaproveitado na própria atividade, em
aquecimento,
iluminação,
incubadores,
misturadores de ração e geradores de energia
elétrica (NASCIMENTO, 2011). Deve-se
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escolher a configuração adequada para o
biodigestor visando o resíduo que será
utilizado.
É importante ressaltar os parâmetros
básicos de funcionamento do biodigestor,
sendo eles o tempo de detenção hidráulicas
(TDH), pH, relação acidez e alcalinidade
(AV/AT) e demanda química de oxigênio. O
TDH remete ao tempo necessário para o
processo total de biodigestão no biorreator. O
pH e relação AV/AT indicam a estabilidade e
a via metabólica em que o processo está
ocorrendo e a DQO indica a remoção de
matéria orgânica do meio.
Segundo dados fornecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (2015),
o país possui 1886 usinas termoelétricas, com
potencial instalado de 37,606,369 KW/h,
representando aproximadamente 28.1% do
potencial da matriz elétrica brasileira. Desta,
504 produzem energia através da biomassa,
sendo apenas 12 os empreendimentos que
utilizam resíduos animais, com potencial
instalado de 1361 KW/h.
O resíduo gerado na atividade avícola
pode ser considerado fonte de energia
alternativa, porém, salienta-se que a cama de
frango é reutilizada de 4 a 8 vezes, podendo
ocasionar falta de matéria prima para
produção de biogás (DE PAULA JUNIOR,
2014).
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O biogás, na forma como é produzido
nos biodigestores é constituído basicamente
de 60 a 70% de metano (CH4) e 30 a 40% de
dióxido de carbono (CO2), além de traços de
O2, N2, H2S, etc., isto para resíduos orgânicos
(FUESS et al., 2017; ASO; TEIXEIRA;
ACHINEWHU, 2018). O metano é o
principal componente de interesse presente no
biogás, pois possui elevado poder calorífico.
A temperatura de ignição para o
biogás está entre 923 e 1023 K com
composição entre 55-70% de metano, 30-45%
de dióxido de carbono e vestígios de outros
gases (BARIK; MURUGAN, 2012). O poder
calorífico do biogás com 40-80% de CH4 é

aproximadamente 21,5 MJ.m-3 (HOSSEINI;
WAHID, 2014).
No Brasil, a produção média de cama é de
2.19 Kg por frango de corte pela produção
avícola, sendo gerados aproximadamente 13.14
bilhões de Kg de cama de frango em 2013, ou
seja, a rentabilidade de eficiência energética,
pode gerar aproximadamente 3.98 milhões de
m3.biogás-1 ou 6.77 TW de energia elétrica por
ano, abastecendo 2.82 milhões de residências
com um consumo médio mensal de 200 KW/h
(AIRES, 2013).
IMPACTOS AMBIENTAIS E MANEJO DE
RESÍDUOS
Segundo a Lei nº 12.305/10, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, a cama de
frango a cama de frango é classificada como
resíduo perigoso. Em que, o resíduo perigoso
apresenta risco à saúde pública ou à qualidade
ambiental, quando não tradado de forma
adequada.
Esses resíduos não possuem uma
legislação específica sobre a sua disposição no
solo. As resoluções do CONAMA No 396/2008 e
Nº 430/2011 não contemplam os parâmetros e
padrões de lançamento de efluentes e resíduos no
solo, mas enfatizam que a aplicação e a
disposição destes não poderão se dar em águas
superficiais e subterrâneas de forma inadequada.
A
aplicação
deve
ser
precedida
de
acompanhamento e monitoramento do solo e dos
aquíferos próximos com fiscalização dos órgãos
competentes.
Pela instrução normativa No 25/2009 do
MAPA, em concordância com as Leis 6894/1980
e 4954/2004, o resíduo gerado pode ser
considerado um biofetilizante fluído de
suspensão heterogênea, porém, também não há
uma legislação que atenda às suas especificações.
O crescimento da avicultura, segundo
Bratti
(2013)
tem
levantado
alguns
questionamentos sobre a capacidade do solo de
assimilar os nutrientes presentes na cama,
especialmente em situações de reaplicação, o que
pode levar a excessos de nutrientes e criar um
potencial de contaminação ambiental, se estes
resíduos não forem devidamente geridos.
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O plano de manejo do resíduo inclui a
produção, coleta, armazenamento, tratamento,
transferência e utilização de dejetos animais
de maneira a não degradar o solo, água e ar
ou adversamente afetar as plantas e animais.
Com isso, torna-se viável a aplicabilidade dos
resíduos em diferentes esferas, para que
ocorra equilíbrio com meio ambiente e
manejo adequado do mesmo.
Conclusão
Os dejetos avícolas apresentam
potencial para serem utilizados como energia
alternativa em substituição ao uso de fontes
não renováveis, diminuindo os impactos
ambientais. No entanto, ressalta-se a
necessidade de estudos aprofundados sobre o
tema para verificar sua aplicabilidade.
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GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE RESÍDUOS DA
PRODUÇÃO DE PROTEÍNA ANIMAL NA ZONA DA MATA E CAMPO DAS
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Resumo

As mesorregiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes, situadas em Minas Gerais, possuem uma
produção elevada de proteína animal no que se refere a aves e suínos. A produção dessa proteína
gera uma grande quantidade de resíduos, que podem ser prejudiciais caso não tenham uma correta
destinação. Este trabalho tem como objetivo mostrar o potencial energético desse resíduo para a
produção de energia, dando a ele uma correta destinação e auxiliando na diversificação da matriz
energética da região. Foi estimado que os resíduos suínos têm potencial de produção de 15.096,41 a
30.192,83 MW/ano e os resíduos de frango, de 1.697,47 a 3.394,94 MW/ano. Além disso, devido à
grande produção de resíduos desses animais foi analisado o potencial da região como produtora de
tecnologia e de profissionais capacitados, devido à presença de diversos campi do IF SUDESTE
MG e de Universidades. Portanto, foi possível concluir que essas mesorregiões têm potencial para a
produção de energia elétrica e para se tornar um polo tecnológico de conhecimento e de
capacitação.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável; Biogás; Potencial Energético.
Introdução
O Brasil tem uma grande vocação na
produção agrícola mundial, principalmente
devido às suas condições climáticas
favoráveis e à grande fertilidade de suas
terras. Quando analisamos o cenário da
produção mundial de proteína animal,
ganhamos destaque principalmente na
produção de frango e suínos. Segundo a
Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA, 2017) a produção mundial de carne
de frango em 2016 foi de 88.718 mil
toneladas, sendo que apenas o Brasil foi
responsável por produzir 12.900 mil
toneladas, sendo o segundo maior produtor
neste ano, com cerca de 14,5% da produção
mundial. Na produção de suínos, o Brasil em
2016 foi o quarto maior produtor mundial,
tendo produzido 3.731 mil toneladas de carne

suína.
Devido à grande produção de proteína
animal, são criados também altos volumes de
resíduos líquidos e sólidos, que, apesar de
existirem formas de consumi-los, na maioria das
vezes são dispensados na natureza de forma
incorreta. Os efluentes líquidos dessas produções
possuem uma elevada carga orgânica e, se
descartados de forma inadequada em corpos
d’água, reduzem o oxigênio destes e ocasionam a
diminuição ou até mesmo a morte dos seres
aquáticos, gerando perdas na fauna e na flora e
consequente desequilíbrio ambiental (FEISTEL,
2011). Além disso, perde-se uma biomassa com
um excelente valor energético associado.
Minas Gerais apresenta uma importante
contribuição para o plantel brasileiro de produção
de frango de corte e suínos, sendo o quarto maior
produtor de proteína animal do país (EMBRAPA,
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2017). As mesorregiões da Zona da Mata e do
Campo das Vertentes de Minas Gerais, apesar
de possuírem atividades econômicas bastante
diversificadas, têm a produção de frangos de
corte e suinocultura como atividades de
grande relevância que contribuem de forma
direta para a economia regional e nacional,
possuindo, portanto, potencial para a
utilização energética dos resíduos dessas
atividades.
A demanda total de energia de Minas
Gerais correspondeu, em 2015, a cerca de
12% da demanda total de energia no país,
tendo crescido a uma taxa média de 2,3% ao
ano desde 1978 e, além disso, o estado
importou cerca de 61,1% da sua energia. O
setor agropecuário representa 2,6% desta
demanda, sendo que cerca de 58,7% do
suprimento de energia desse setor é realizado
por fontes não renováveis, como petróleo, gás
natural e derivados (CEMIG, 2017). Dessa
forma, torna-se notável a relevância do uso de
formas alternativas para a produção de
energia na região suprindo as próprias
necessidades e se tornando, a longo prazo, um
polo gerador de energia elétrica.
Um marco importante que cria incentivos
ainda maiores para o aproveitamento desse
tipo de fonte para a produção de energia
elétrica, principalmente por parte dos
produtores rurais, é a Resolução Normativa
da Agência Nacional de Energia Elétrica nº
482/2012. Essa normativa define limites e
autoriza a micro e mini geração distribuída de
energia elétrica por qualquer consumidor
brasileiro, desde que para isso utilize fontes
renováveis ou cogeração qualificada, e
inclusive fornecer o excedente para a rede de
distribuição da concessionária de energia
elétrica local (ANEEL, 2012).
Diante desse cenário, o objetivo do
trabalho foi avaliar o potencial de
aproveitamento energético nas mesorregiões
da Zona da Mata e Campo das Vertentes de
Minas
Gerais
para
o
aproveitamento dos resíduos da avicultura e
suinocultura com a finalidade de produção
de energia elétrica. Além disso, pretende-se
caracterizar as regiões como possíveis pólos

de desenvolvimento de tecnologia, conhecimento
e capacitação dessa fonte energética.
Metodologia
Alguns fatores importantes foram levados
em consideração na criação deste trabalho:
fatores ambientais para a correta disposição
desses dejetos, fatores econômicos como a venda
do excedente de produção para as grandes
concessionárias de energia e sociais para o
produtor na melhora da qualidade de vida e
diminuição dos gastos com energia elétrica.
Para confecção do trabalho foram utilizados
levantamentos de dados oficiais em órgãos
governamentais e associação do setor de
produção de proteína animal, para estimar a
produção de suínos e frangos de corte da região
Sudeste de Minas Gerais. Para a caracterização
dos dejetos da suinocultura e da avicultura em
relação ao seu uso como biomassa energética,
foram utilizadas pesquisas em referências
bibliográficas especializadas. Foram levantadas
também as principais rotas de conversão desses
resíduos em energia elétrica, sendo discutidas as
mais adequadas para cada tipo.
Foi utilizada a metodologia elaborada em
(REIS; REIS, 2017). Outra caracterização feita
foi em relação à propensão da região como polo
de desenvolvimento tecnológico e capacitação
dessa forma de energia renovável.
Resultados e Discussões
De acordo com levantamento de dados no
IBGE (2016), sobre o efetivo do rebanho de
frango e de suínos do estado de Minas Gerais por
mesorregião, pode-se observar o significativo
volume de produção da Zona da Mata e do
Campo das Vertentes no cenário mineiro.
Na figura 1 é possível observar a distribuição
da criação de frango nas mesorregiões
analisadas.
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Figura 1. Efetivo do rebanho de Frango 2016.
Fonte: Confeccionado pelo autor com dados do
(IBGE, 2016).

De acordo com Dalólio et al (2017) em
seu trabalho o volume estimado de cama de
frango gerado na Zona da Mata Mineira foi de
78.624 ton/ano sendo que estes resíduos são
dispostos no meio ambiente de forma
aleatória, caracterizados como passivos
ambientais.
Quanto à criação de suínos, Minas Gerais
está entre os principais estados produtores do
país, com uma parcela de 16% do plantel
nacional (ABCS, 2017). Segundo ABCS
(2017), a Zona da Mata Mineira representa
uma boa parcela dessa participação, sendo um
dos polos independentes do Brasil mais
importante. Esta região mineira é responsável
por 21% do rebanho total de Minas Gerais –
com um efetivo em cabeças de 1,08 milhão a
1,95 milhão. A região do Campo das
Vertentes figura também com uma das mais
importantes.
A região em estudo tem uma tradição na
suinocultura, principalmente nas imediações
da cidade de Ponte Nova. Duas associações
foram criadas para dar suporte a esse
desenvolvimento, sendo elas a Associação
dos Suinocultores do Vale do Piranga
(Assuvap) e a Cooperativa de Suinocultores
de Ponte Nova e Região (Coosuiponte)
(ABCS, 2017). A distribuição do plantel
nessas regiões pode ser observada na Figura
2.

Figura 2. Efetivo de rebanho de suínos.
Fonte: Confeccionado pelo autor com dados do
(IBGE, 2016)

Os resíduos provenientes de animais são
capazes de gerar biogás, uma mistura gasosa
combustível, constituída principalmente de
metano e gás carbônico, através do processo de
digestão anaeróbica. Esse processo é realizado
em biodigestores onde a matéria orgânica é
decomposta por bactérias e gera o biogás e um
substrato que pode ser utilizado como
biofertilizante (PRATI, 2010).
O gás metano será a base para a combustão
do biogás. Para calcular o volume de metano
gerado por cada rebanho, foi utilizada a equação
1 disponibilizada em (REIS; REIS, 2017).
𝑚3 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 = 365𝑑𝑖𝑎𝑠 × 𝑁 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑖𝑠
× 𝐸𝑡 × 𝑃𝑏 × 𝐶𝐻4 × 𝑉𝐸

(1)

Em que Et é a quantidade de resíduo
produzida por dia, Pb a produção de biogás (kg
de biogás/kg de esterco), CH4 a concentração de
metano no biogás (kg de metano por kg de
biogás) e VE o volume específico do metano, que
é de 1,492 m³/kg. Utilizando os dados aqui já
apresentados e os dados fornecidos pelo Atlas da
Biomassa, chegamos aos seguintes resultados
apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Volume de metano produzido para suínos e
frangos
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no de animais
Et (kg)
Pb (kg/kg)
CH4 (kg/kg)
m³ de metano

SUÍNOS
FRANGOS
1.383.078
2.410.501
2,25
0,18
0,062
0,055
0,66
0,6
69.346.813
7.797.501

Fonte: Confeccionada pelos autores.

Para a conversão do biogás em energia
elétrica, a energia química é convertida,
através de uma combustão controlada, em
energia mecânica e esta, por sua vez, é
convertida em energia elétrica através de um
gerador. As tecnologias mais utilizadas para
essa conversão são as turbinas e
microturbinas a gás, os motores de combustão
interna de Otto e os de ciclo Diesel. Nos
motores de Diesel é necessário acrescentar
diesel com baixo teor de enxofre. As
microturbinas podem trabalhar com potências
de 30 a 100 kW, as turbinas, de 500 kW a 150
MW, os motores de Otto, de 30 kW a 20 MW,
enquanto o de Diesel não possui informação
de faixa de potência específica, mas possui
motores comerciais adequados à utilização
com biogás de 630 kW e 314 kW, por
exemplo. Ademais, o tempo de vida das
turbinas e microturbinas é longo e o dos
motores, curto (LIMA; PASSAMANI, 2012).
Quando se usa o biogás na produção de
energia elétrica é necessário fazer a limpeza
do mesmo. Esse processo é usado para
remoção de impurezas presentes no gás, como
sulfeto de hidrogênio, siloxanos, água,
oxigênio, nitrogênio, voláteis e particulados,
geralmente
presentes
em
diferentes
concentrações e dependente da matéria prima
usada para produzir o biogás. Essas
impurezas podem atrapalhar o funcionamento
de equipamentos causando corrosões e
desgastes mecânicos. Também pode causar
emissão de poluentes indesejáveis durante a
queima do gás. Na Tabela 2 são apresentadas
algumas tecnologias usadas (PETERSSON,
2013).
Tabela 2. Tecnologias de Limpeza do Biogás

IMPUREZA

TECNOLOGIA DE

LIMPEZA
Resfriamento / Compressão /
Água
Absorção / Adsorção
Adsorção usando carvão
Nitrogênio e
ativado, peneiras moleculares
oxigênio
ou membranas
Durante a secagem ou filtros ou
Particulados
ciclones
Absorção com solventes
orgânicos, ácidos fortes ou
bases fortes, por adsorção com
Siloxanos
sílica gel ou carvão ativado, ou
em um processo criogênico.
Durante a secagem do gás
Amônia
Remoção biológica ou absorção
Sulfureto de
com água ou solventes
hidrogênio
orgânicos

Fonte: Confeccionada
(PETERSSON, 2013) .

pelos

autores

apartir

de

Para calcular o potencial de energia elétrica
(P) desses efluentes em (MW/Ano), foi utilizada
a equação 2, baseada no Atlas da Biomassa.
(2)
Em que é utilizado o volume de metano já
encontrado, o Poder Calorífico Inferior (PCI) do
gás, que é de 8.604 kcal/m³, n é a eficiência da
rota de conversão em energia elétrica, encontrada
em (LIMA; PASSAMANI, 2012) e p a
densidade, que é de 0,74 kg/m³. Com isso,
chegamos aos resultados apresentados nas
tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Potencial de Produção de energia elétrica da
suinocultura.

ROTAS

N (%)

Turbinas a
gás

20 -30

Microturbina

24 - 28

Ciclo otto

30 - 35

Ciclo diesel

30 - 40

POTENCIAL
(MW/ANO)
15.096,41 22.644,62
18.115,7 21.134,98
22.644,62 26.418,73
22.644,62 30.192,83

Fonte: Confeccionada pelos autores.
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Tabela 4. Potencial de produção de energia elétrica na
avicultura

ROTAS

N (%)

Turbinas a
gás

20 30
24 28
30 35
30 40

Microturbina
Ciclo otto
Ciclo diesel

POTENCIAL
(MW/ANO)
1.697,47 2546,21
2.036,97 2.376,46
2.546,21 2.970,58
2.546,21 3.394,94

Fonte: Confeccionada pelos autores.

Na região analisada, há a presença de 10
campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais (IF Sudeste MG), uma instituição de
educação superior, básica e profissional que
tem por objetivo desenvolver e ofertar a
educação técnica e profissional a fim de
formar e qualificar cidadãos com atuação em
diversos setores da economia, visando o
desenvolvimento socioeconômico da região e
da nação (IF SUDESTE, 2018). Vale destacar
também a presença da Universidade Federal
de Viçosa que possui um Laboratório para
pesquisas em torno do potencial energético
dos diversos tipos de Biomassa.
Na tabela 5 são exibidas as cidades que
possuem Institutos e Universidades Federais
que ofertam cursos em áreas relacionadas à
produção pecuária e/ou a utilização dos
resíduos para a produção energética.
Tabela 5. Institutos e Universidades Federais da Zona
da Mata e Campo das Vertentes

INSTITUTOS FEDERAIS
Cidade
Cursos
Técnico em eletrotécnica
Muriaé
Técnico em agropecuária e
Barbacena
graduação em agronomia
Técnicos em eletromecânica e
Juiz de
eletrotécnica e graduação em
Fora
Engenharia Mecatrônica
Técnicos em agropecuária e
Rio Pomba
zootecnia, graduação em

zootecnia e mestrado em
nutrição e produção animal
Santos
Técnico em eletrotécnica
Dumont
UNIVERSIDADES FEDERAIS
Graduação em Engenharia
Juiz de
Elétrica
Fora
Graduações e pós graduação na
área de Ciências Agrárias e
Viçosa
graduação em várias
Engenharias
Graduações em Engenharia
São João
Elétrica e Zootecnia
del Rei
Graduações e pós graduação na
área de Ciências Agrárias e
Lavras
graduação em várias
Engenharias

Fonte: (IF SUDESTE, 2018; UFJF, 2018; UFSJ, 2018;
UFV, 2018)

Conclusão
O presente estudo conclui-se que a produção
de suínos e frangos na região da Zona da Mata e
do Campo das Vertentes é suficiente para
justificar o investimento na transformação dos
resíduos em energia elétrica, tendo maior
rendimento através do ciclo Otto. Verifica-se na
região grandes possibilidades de capacitação e
desenvolvimento de pesquisas e tecnologias,
devido a seu grande número de universidades e
institutos de grande tradição. Espera-se que esse
e demais estudos acerca do potencial energético
da biomassa possam despertar o interesse de
setores públicos e privados para que os resíduos
orgânicos sirvam para a geração de energia.
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA CODIGESTÃO ANAERÓBIA DE
DEJETOS SUÍNOS E LODO DE FRIGORÍFICO
Tanize Kohlhoff da Silva¹; Juliana Ferreira Soares²; Cristiano Rodrigo Bohn Rhoden³
Resumo
O constante aumento da demanda energética e a necessidade da redução da emissão de gases de
efeito estufa (GEE) tem estimulado cada vez mais a busca por novas fontes de energias renováveis.
O biogás, uma energia limpa e renovável, obtida por meio da digestão anaeróbia de resíduos
orgânicos, torna-se uma fonte alternativa de energia, bem como uma solução para os aspectos
econômico, social e ambiental na destinação destes resíduos. Neste sentido, o objetivo deste
trabalho foi investigar a produção de biogás por meio de um sistema de codigestão anaeróbia de
lodo de frigorífico e dejetos suínos. O experimento foi realizado em diferentes condições de
temperatura, variando de 30 a 50 °C e sob temperatura ambiente (25 °C). A temperatura de 35 ºC
foi a que resultou na maior produção de biogás, cerca de 2750 mL, em 96 horas, em um meio de
450 mL (6111,1 mL/L). Deste modo, pode-se dizer que o sistema de codigestão apresenta um
elevado potencial de produção de biogás, o qual poderia ser utilizado no próprio estabelecimento,
tanto para aquecimento quanto para energia elétrica.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Energia renovável; Biocombustível.
Introdução
O constante crescimento populacional
aliado ao aumento da demanda por energia
tem estimulado a busca por novas fontes
renováveis. As fontes de energias renováveis
que têm sido estudadas são as provenientes do
sol, das marés, dos ventos, da biomassa e dos
rios. As mesmas contribuem para a redução
da emissão de gases de efeito estufa (GEE) e,
consequentemente,
para
a
poluição
atmosférica. Atualmente, as fontes mais
empregadas para obtenção de energia são
baseadas em combustíveis fósseis. Entre elas
está o gás natural, o carvão mineral e o
petróleo, os quais não são renováveis e
causam prejuízos ao meio ambiente e à saúde
pública (MANYI-LOH, 2013). Contrapondo
estas fontes, o biogás, oriundo da digestão
anaeróbia da biomassa, surge como uma
alternativa de energia renovável.
O biogás resulta do processo da digestão
anaeróbia de resíduos orgânicos, na ausência
de oxigênio. De acordo com Rohstoffe

(2010), os principais componentes do biogás são
o gás metano (CH4) e o dióxido de carbono
(CO2), com valores médios entre 50 a 75% e 25 a
50%, respectivamente. A produção de biogás
ocorre em um digestor anaeróbio e seu
desempenho para obtenção de CH4 pode ser
influenciado pelo substrato utilizado (resíduos
sólidos urbanos, resíduos agroindustriais,
resíduos de abatedouro de frigoríficos, resíduos
de suínos, entre outros), pela fonte de
microrganismos, bem como pelas condições
operacionais, como a temperatura, o pH, e o
tempo de retenção hidráulica (ZHOU, 2016).
A temperatura é um fator crucial para a
produção de biogás, devendo ser corretamente
ajustada para um melhor desempenho do
processo. Segundo Brack (2012), o crescimento
microbiano pode ocorrer em três faixas de
temperatura: psicrófila (4 a 15 °C), mesofílica
(20 a 40 °C) e termofílica (45 a 70 °C). De
acordo com Rohstoffe (2010), a maioria dos
microrganismos metanogênicos apresenta picos
de crescimento entre 37 e 42 °C, ou seja, sob
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temperaturas mesofílicas. Dentre outros
fatores, Cancelier et al. (2015) avaliaram a
influência da temperatura (20 a 40 °C) na
produção de biogás a partir de dejetos suínos,
em um meio de 500 mL por um tempo de 72
horas. Nesta faixa de temperatura, os autores
obtiveram o melhor resultado com 37 °C, com
uma produção de 77,73 mL de biogás. O pior
resultado foi com 23 °C, o qual resultou em
apenas 0,99 mL.
O Brasil se destaca como segundo maior
produtor de carne bovina do mundo, bem
como, consumidor e exportador. Neste setor,
surge então a preocupação com o tratamento
dos efluentes gerados nos frigoríficos, uma
vez que são gerados em grandes quantidades
e apresentam elevado potencial contaminante.
O efluente em sua forma natural não pode ser
lançado diretamente ao meio ambiente, sendo
necessário que o abatedouro providencie seu
correto tratamento para evitar problemas
ambientais e à saúde pública (SCARASSATI
et al., 2003). Além da produção bovina,
segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa de
Agronegócio (EMBRAPA, 2016), o Brasil é o
quarto maior produtor de carne suína. A alta
produção de suínos gera uma quantidade
significativa
de
dejetos,
que
são
compreendidos como um conjunto de urina e
fezes, que quando lançados diretamente no
meio podem resultar em grandes impactos
ambientais e sociais (KONZEN, 2005).
Tendo em vista o elevado teor de carga
orgânica dos dejetos suínos e do lodo gerado
nos frigoríficos, é necessário trata-los antes
do seu lançamento no ambiente. Neste
sentido, a digestão anaeróbia destes substratos
surge como uma alternativa promissora para a
produção de biogás, além de proporcionar
benefícios ambientais, sociais e econômicos.
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi
avaliar a produção de biogás, em escala
laboratorial, a partir da codigestão anaeróbia
de dejetos suínos e lodo de frigoríficos, sob
diferentes condições de temperatura.
Metodologia

A. Substratos
Os substratos utilizados para a produção de
biogás foram dejetos suínos e lodo de frigorífico.
Os dejetos suínos foram cedidos pelo
Departamento de Zootecnia da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) e o lodo foi
coletado na lagoa de tratamento anaeróbio dos
efluentes gerados no frigorífico Pampeano,
localizado no município de Santa Maria (RS).
Tendo em vista que os dois substratos são ricos
em microrganismos, os mesmos também atuaram
como fonte de inóculo. As amostras de dejetos
utilizadas no estudo foram empregadas frescas no
sistema de codigestão anaeróbia. As amostras de
lodo, após coletadas foram transferidas para um
refrigerador (-4 ºC) até o momento do uso a fim
de evitar a degradação do material.
B. Caracterização dos substratos
Os dejetos suínos e o lodo de frigorífico
foram caracterizados quanto ao teor de umidade,
sólidos totais, sólidos voláteis e cinzas. O teor de
umidade foi realizado a partir do método
gravimétrico, o qual baseia-se na quantificação
mássica antes e depois da secagem das amostras
a 105 °C. A massa de cada substrato foi medida
em balança analítica regularmente até atingir
massa constante. O teor de umidade foi calculado
a partir da Equação 1, sendo mi a massa inicial
(g) e mf a massa final da amostra seca (g).
(1)
As análises de sólidos totais, voláteis e
cinzas foram conduzidas de acordo com o
método padrão (APHA, 1999). Os sólidos totais
correspondem a massa das amostras secas a 105
ºC. Para a determinação de sólidos voláteis, os
sólidos totais resultantes foram colocados em
cadinhos e dispostos em um forno mufla
(Magnus) a 550 °C por 1 hora. A fração de
sólidos totais e de sólidos voláteis foi calculada a
partir da Equação 2 e 3, respectivamente, onde A
é a massa da amostra seca + cadinho (g), B é a
massa do cadinho (g), C é a massa da amostra
úmida + cadinho (g) e D é a massa da amostra +
cadinho após a mufla (g).
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(2)
(3)

avaliada em diferentes condições de temperatura:
30, 40 e 50 °C e a temperatura ambiente (25 °C).
O volume de biogás produzido ao longo do
processo de codigestão anaeróbia dos substratos
foi medido a partir do método de deslocamento
de coluna de água utilizando-se uma proveta
(Figura 1).

C. Sistema de digestão anaeróbia
Os ensaios da codigestão anaeróbia
foram desenvolvidos no Laboratório de
Química
Orgânica
da
Universidade
Franciscana (UFN). O sistema de codigestão
constituiu-se de um reator de 500 ml, no qual
foi adaptada uma mangueira de silicone para
proporcionar a saída do biogás gerado, uma
rolha de silicone para vedar o sistema, um
banho de água termostático (Fisatom) para o
controle da temperatura de reação, e um
sistema de deslocamento de coluna de água
para a quantificação do biogás gerado, como
ilustra a Figura 1.

Resultados e Discussões
A Tabela 1 apresenta os resultados da
caracterização dos dejetos suínos e do lodo de
frigorífico quanto ao teor de umidade, sólidos
totais (ST) e sólidos voláteis (SV). O teor de
sólidos totais dos dejetos suínos foi de 20,38%
(±1,65), estando de acordo com a literatura
(13,60 – 29,96%) (Lin et al., 2015; Zhang et al.,
2014; Lin et al., 2013; Orrico et al., 2015).
Quanto aos sólidos voláteis, o teor presente nos
dejetos suínos foi de 68,15% (±1,65),
encontrando-se, também, de acordo com outros
trabalhos publicados (69,73 – 83,20) (Zhang et
al., 2014; Zhang et al, 2015; Orrico et al., 2015;
Lin et al., 2013). Quanto aos parâmetros do lodo
de frigorífico, não foram encontrados dados na
literatura.
Tabela 1. Caracterização dos substratos.
Dejetos
suínos

Lodo de
frigorífico

79,62 ± 1,65

87,49 ± 1,25

20,38 ± 1,65

12,51 ± 1,25

68,15 ± 1,98

30,23 ± 2,41

Parâmetro

Figura 1 - Sistema de codigestão anaeróbia de dejetos
suínos e lodo de frigorífico
Fonte: Próprio autor

Para a condução de cada ensaio, foi
realizada inicialmente a homogeneização de
200 mL de dejetos suínos, 150 mL de lodo
anaeróbio e 100 mL de água. A mistura foi
então inserida no reator, o qual foi fechado
com uma rolha de silicone. Por fim, o reator
foi colocado no banho termostático sob
temperatura controlada e monitorada a partir
de um termômetro. A produção de biogás foi

Umidade
(%)
Sólidos
totais (%)
Sólidos
voláteis (%)
SV/ST

Fonte: Próprio autor.

A produção de biogás a partir da codigestão
anaeróbia de dejetos suínos e lodo de frigorífico
foi avaliada em três diferentes condições de
temperatura, 30, 40 e 50 °C e sob temperatura
ambiente (25 ºC). A Figura 2 apresenta as curvas
cinéticas de produção de biogás nas diferentes
temperaturas. No decorrer dos ensaios optou-se
também por avaliar a temperatura de 35 ºC, pois
o melhor rendimento de biogás encontrou-se
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entre 30 a 40 ºC. Para as temperaturas de 25
ºC, 30 ºC, 35 ºC e 40 ºC, a produção de
biogás foi monitorada por um período fixo de
quatro dias, totalizando 96 horas. Cabe
salientar que a produção de biogás para as
referidas temperaturas não cessou neste
intervalo de tempo. Por outro lado, sob a
temperatura de 50 ºC o sistema de codigestão
anaeróbia terminou naturalmente em 36 horas
de processo.

Figura 2. Cinética de produção de biogás a 25, a 30 a
35, a 40 e a 50 ºC.
Fonte: Próprio autor.

O volume total de biogás obtido nas
temperaturas de 25 ºC, 30 °C, 35 °C, 40 °C e
50 °C foi de 897 mL, 1033 mL, 2750 mL,
1543 mL e 235 mL, respectivamente, como
pode ser visto na Figura 2. Pode-se analisar
que a temperatura de 35 °C favoreceu a
produção de biogás, resultando em uma
produção de quase o dobro da segunda
melhor temperatura (40 °C). Por outro lado, a
temperatura mais elevada (50 °C) em que foi
conduzido o processo levou a uma baixa
produção de biogás, menos de 10% do
alcançado na melhor condição, indicando a
baixa atividade microbiana em temperaturas
termofílicas.
Cancelier et al. (2015) avaliaram a
produção de biogás a partir de dejetos suínos
em fase de terminação sob diferentes
condições de temperatura (20 a 40 ºC). A
temperatura de 37 °C foi a que resultou em
um maior volume de biogás (77,73 mL em 72
horas), resultado semelhante ao do presente
trabalho, onde a temperatura que favoreceu a
produção de biogás foi de 35 °C. Além disso,

no trabalho de Cancelier et al. (2015) o aumento
da temperatura de 37 °C para 40 °C e a
diminuição de 37 °C para 30 °C reduziu a
produção de biogás, semelhante ao que aconteceu
com o aumento da temperatura de 35 °C para 40
°C e diminuição de 35 °C para 30 °C neste
trabalho.
Conclusão
O desempenho da codigestão anaeróbia a
partir de dejetos suínos e lodo de frigorífico para
a produção de biogás, avaliado em cinco
diferentes condições de temperatura, mostrou
melhor resultado a 35 ºC. A faixa mesofílica, na
qual se encontra a temperatura de 35 ºC, foi a
ideal para o metabolismo microbiano e
consequentemente para a produção de biogás,
chegando a 2750 mL de biogás em 96 horas para
um meio de digestão de 450 mL (6111,1 mL/L).
Com isto, pode-se dizer que, quando bem
estudados seus parâmetros operacionais, o
sistema de codigestão apresenta um elevado
potencial de produção de biogás, o qual poderia
ser utilizado no próprio estabelecimento, tanto
para aquecimento quanto para energia elétrica.
Além disso, considerando a crescente produção
de resíduos orgânicos e sua necessidade de
tratamento, a digestão anaeróbia torna-se uma
importante tecnologia para redução de seus
impactos ambientais.
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS DA CODIGESTÃO DE DEJETOS DE
BOVINOS LEITEIROS COM ÁGUA RESIDUÁRIA DE LATICÍNIO
Aline Fernandes 1; Paula Maria Pilotto Branco 2; Jorge de Lucas Júnior 1

Resumo
Objetivou-se avaliar a codigestão de dejetos bovinos com as diluições de 0, 50, 77,5 e 100% de
água residuária de laticínio em substituição a água potável em biodigestores bateladas, sobre a
produção de biogás. Para análise dos dados considerou-se um delineamento inteiramente
casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições, através do programa SAS® com nível
de significância de 5% (Tukey). As médias de produção de biogás entre os tratamentos com 0
e 100% de agua residuária de laticínio não diferenciaram entre si. As diluições testadas de água
residuária de laticínio visando à substituição de água potável no processo de codigestão com
dejetos bovinos leiteiros sobre a produção de biogás foi eficiente.
PALAVRAS-CHAVE: biodigestores, pecuária leiteira, efluente de laticínio
Introdução
A pecuária leiteira e a indústria lática
são setores de relevância no âmbito
econômico e social por estarem presente
em todo território nacional, portanto é
imprescindível que estejam de acordo
com a Legislação, em especial a
Legislação Ambiental.Uma vez que
desde os rebanhos de gado leiteiro aos
laticínios
é
produzido
grande
quantidade de resíduos orgânicos.
Com atenção a poluição hídrica
busca-se diversas soluções para o
tratamento do grande volume e da alta
carga poluidora de efluentes láticos
(BRIÃO et al.,2015). Uma alternativa
____________

para reduzir os impactos dos resíduos
orgânicos resultantes desta produção é o
uso de biodigestores, gerando produtos
(biogás e biofertilizante) que podem ser
utilizados no próprio sistema de
produção, obtendo-se renda e economia
de recursos (BLANCO et al., 2014).
De forma geral o biodigestor é
uma câmara com ausência de oxigênio
que propicia a atuação das bactérias
anaeróbias sobre a matéria orgânica.

Eng. Agrônoma, Doutoranda -Faculdade de Ciências Agronômicas - FCA/UNESP, Botucatu -SP,
aline.nands@hotmail.com.
2
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3
Eng. Agrônomo. Prof. Titular - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - - FCAV/UNESP, Jaboticabal.
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A codigestão é a associação de um
resíduo orgânico a outros. Sendo o principal
efeito benéfico o aumento do potencial do
biogás, quando as combinações dos
resíduos orgânicos utilizados são ricos em

nutrientes que otimizam e equilibram o
processo (ESPOSSITO et al., 2012).
Este trabalho teve como objetivo avaliar a
produção total de biogás da codigestão de
dejeto bovinos leiteiro e água residuária de
laticínio.
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Metodologia
A. Local do trabalho
A pesquisa foi desenvolvida no
Laboratório de Biomassa I e II do
Departamento de Engenharia Rural e os
dejetos de bovinos leiteiros foram colhidos
no confinamento do Setor de Bovinocultura
do Departamento de Zootecnia, ambos
situados na Faculdade de Ciências Agrárias
e Veterinárias, da Universidade Estadual
Paulista / UNESP – Campus de Jaboticabal.
A água residuária de laticínio foi colhida na
Estação de Tratamento de Efluente (ETE)
no ponto de Flotodecantação.
B. Procedimento
Foram utilizados 20 biodigestores
constituídos basicamente por três cilindros
retos de PVC com diâmetros de 50, 100 e
150 mm, acoplados sobre um cap de PVC e
caracterizados como biodigestores de
bancada, com volume total de 2 litros cada.
Os cilindros de 50 e 150 mm estão inseridos
um no interior do outro, de tal forma que o
espaço existente entre a parede externa do
cilindro interior e a parede interna do
cilindro exterior comporta um volume de
água (“selo de água”), atingindo
profundidade de 50 cm. O cilindro de
diâmetro intermediário tem uma das
extremidades vedadas, conservando-se
apenas uma abertura para descarga do
biogás, e permanece inserido no selo de
água, para propiciar condições anaeróbias e
armazenar o gás produzido (Figura 1).
Os componentes dos substratos (dejeto
bovino leiteiro, água residuária de laticínio
e água) foram calculados em kg baseados na
matéria seca do dejeto bovino leiteiro
utilizado no experimento, considerou-se 8%
de sólidos totais (ST). Todos os tratamentos
tiveram carga total de 1,8 L.

Figura 1. Visão interna do biodigestor

Os tratamentos foram denominados
da seguinte maneira: 0% ARL (0,890 dejeto
de bovino leiteiro + 0,910 água potável),
50% ARL, 77,5 ARL e 100% ARL de
substituição da água potável pela água
residuária de laticínio. O volume de biogás
produzido de cada biodigestor foi
mensurado pela medição do deslocamento
vertical dos gasômetros através de régua
graduada, multiplicado o dado registrado
pela área da seção transversal interna dos
gasômetros. Após cada leitura, o registro
de descarga de biogás era aberto até que os
gasômetros fossem zerados e em seguida
eram fechados.
A correção do volume de biogás
para as condições de 1 atm e 20oC foi
efetuada com base no trabalho de Caetano
(1985), no qual verificou-se que, pelo fator
de compressibilidade (Z), o biogás
apresentou comportamento próximo ao
ideal.
C. Análise Estatística
Utilizou-se
o
delineamento
inteiramente casualizado (DIC), com quatro
tratamentos e quatro repetições. Os dados
foram analisados pelo procedimento GLM
do pacote estatístico SAS. Foram
verificados se os dados atendiam as
pressuposições de normalidade pelo teste de
Cramer-von Mises, de homocedasticidade
pelo teste de Homocedasticidade: 1
pertence ao IC (λ) e ausência de outliers. As
médias foram comparadas por meio do teste
de Tukey (P<0,05).
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Resultados e Discussões
A Tabela 1 apresenta as médias do
volume total de produção de biogás dos
tratamentos em biodigestores bateladas.
Tabela 1. Produção média total, em m3, de
biogás obtidos de biodigestores bateladas
operados com dejetos de bovinos em
codigestão com água residuária de
laticínio.
Tratamento

Prod. total/ m3

0% ARL

0,03225 A

50% ARL

0,02661 B

77,5% ARL

0,03338 A

0,03616 A
100% ARL
CV%
8,23
Médias seguidas de mesma letra na coluna
não diferem entre si (Tukey)
Houve efeito significativo (p<0,05) de
produção de biogás quando as médias de
produção
dos
tratamentos
foram
comparadas entre si. Pelos resultados
apresentados, na Tabela 1 pode-se observar
que o valor médio de produção de biogás
(m3), para o tratamento com 100% ARL, foi
de 0,03616, resultado que demonstra
eficiência da codigestão de água residuária
de laticínio com dejeto bovino, já que esse
tratamento comparado ao tratamento
controle, ou seja, sem substituição de água
potável por água residuária na composição
do
substrato,
não
diferiram
significativamente (p>0,05).
Portanto o uso da água residuária de
laticínio, em substituição a água potável,
pode ser considerada alternativa na
codigestão com dejetos bovinos. Dessa
forma, proporciona uma forma de destino
para a grande quantidade de resíduos gerado
nas empresas relacionadas a cadeia
produtiva do leite. Além disso, proporciona
economia de água potável e retorno

econômico com a utilização do biogás
gerado.
Conclusões
A codigestão dos resíduos, dejetos
de bovinos leiteiros e água residuária de
laticínio, nos níveis testados na composição
do substrato destinado aos biodigestores
bateladas demonstra eficácia para a
produção de biogás quando comparados ao
dejeto de bovino leiteiro submetido ao
processo individual de biodigestão.
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PRODUÇÃO IN VITRO DE METANO E DIÓXIDO DE CARBONO A
PARTIR DOS PRINCIPAIS VOLUMOSOS E COPRODUTOS DE
BIODIESEL PARA RUMINANTES
Heloisa Carneiro

1

; Lo-Ruama Barbosa Gomes 2; Marcio Roberto Silva 3

Resumo
Objetivou-se avaliar as perdas para o meio ambiente da fermentação entérica in vitro quanto à
produção de gases: metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Dez coprodutos gerados na cadeia
produtiva de biodiesel como o algodão, canola, girassol, girassol-preto, glicerina, mamona,
moringa, nabo forrageiro, pinhão-manso e soja foram testados através da técnica semiautomática da
produção de gases usando como delineamento estatístico o fatorial: quatro volumosos (braquiária,
capim elefante, silagem de milho e de cana-de açúcar), quatro diferentes níveis (0, 30, 50 e 70%) e
dez principais coprodutos da cadeia de biodiesel para serem utilizados na alimentação de
ruminantes. Os coprodutos da moringa, algodão, pinhão-manso e mamona independentes do
volumoso utilizado foram os que mais reduziram a emissão de gases gerados da fermentação
entérica causadores do efeito estufa e das perdas energéticas do animal para o meio ambiente. O
volumoso capim elefante seguido da braquiária foram os que mais contribuíram para a redução dos
impactos ambientais causados pelas emissões de metano e dióxido de carbono. De acordo com os
resultados obtidos, todas as variáveis e suas interações apresentaram efeitos significativos
(P<0,001) para as respostas de produção dos dois gases, com exceção dos níveis de coprodutos para
a variável resposta de produção do dióxido de carbono. Estes resultados in vitro indicam que alguns
dos coprodutos mostraram-se promissores para garantir a eficiência alimentar e a mitigação das
perdas energéticas com redução dos impactos causados ao meio ambiente, porém estes resultados
deverão ser confirmados in vivo.
PALAVRAS-CHAVE: manejo alimentar; CO2; CH4
Introdução
O No Brasil concentra-se o maior
comércio de rebanho bovino sendo estimada
em 218 milhões de cabeças em 2016 (IBGE,
2017). O setor leiteiro tem um importante
papel na ordem econômica e social do
agronegócio brasileiro, com participação
significativa da pecuária no PIB. Além disso,
o Brasil está entre os maiores consumidores e
produtores de biodiesel do mundo. De acordo
com o Ministério das Minas e Energia (2018)
a produção nacional chegou a 452 milhões de
litros em março de 2018 registrando um
acréscimo de 32% quando comparado a 2016.
Por outro lado, a pecuária é considerada
prejudicial ao meio ambiente, por contribuir

com as emissões de gases causadores do efeito
estufa, através da fermentação entérica e do
manejo dos dejetos dos animais (MEDEIROS,
2014). O impacto do CH4 é 23 a 25 vezes maior
que o CO2, e dura na atmosfera de 9 a 15 anos, e
sua taxa anual de crescimento é de 7,0%, sendo
esses gases ligados ao aquecimento global
(IPCC, 2006). Os aumentos na produção desses
gases se dão devido a má qualidade das
pastagens, bem como o tipo de carboidrato
fermentado, o sistema digestivo e a quantidade
de alimentos ingeridos (BERCHIELLI et al.,
2012).
Segundo Medeiros (2014), a fermentação
do alimento ingerido ocorre no rúmen, através do
processo anaeróbico, realizado pela população
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microbiana
ruminal.
Os
carboidratos
celulolíticos são transformados em ácidos
graxos de cadeia curta, sendo utilizado pelo
animal como fonte de energia. As bactérias
metanogênicas que estão no rúmen,
conseguem energia para seu crescimento ao
usar H2 para diminuir CO2 e formar CH4, o
qual é eructado para a atmosfera (COTTLE et
al.,
2011).
Diante
desse
exposto,
pesquisadores
estão
desenvolvendo
tecnologias para diminuir a emissão desses
gases para o meio ambiente. Através do
manejo alimentar, manipulação ruminal ou
suplementação com monensina, lipídios,
ácidos orgânicos e compostos de plantas, é
possível aumentar a eficiência produtiva e
contribuir para a mitigação dos efeitos
negativos da pecuária para o aquecimento
global. Por outro lado, milhões de toneladas
de coprodutos da cadeia de biodiesel são
lançados no meio ambiente, por isso à
comunidade científica visa o aproveitamento
deles na alimentação de animais ruminantes
(BERCHIELLI et al., 2012; MEDEIROS,
2014).
Os coprodutos gerados na cadeia
produtiva de biodiesel podem apresentar
características
proteicas
de
excelente
qualidade para a alimentação de ruminantes.
Porém de novas técnicas desenvolvidas para
utilização de vários coprodutos na
alimentação animal ainda são pouco
conhecidas. Portanto, é necessária avaliar os
efeitos deletérios dos coprodutos, devido a
presença de metabólicos bioativos e
investigar os valores nutricionais deles, com o
intuito de sua utilização na alimentação
animal. A meta está na redução dos custos de
produção por meio da substituição desses
itens na dieta dos ruminantes, visando
aperfeiçoar os lucros da atividade pecuária e
aumentar o desempenho dos ruminantes
(ABDALLA et al.,2008; MEDEIROS, 2014).
A técnica in vitro semiautomática de
produção de gases apresenta amplo potencial
em simular a cinética de fermentação ruminal
dos alimentos, além de avaliar a taxa e a

extensão de degradação de suas frações. Nessa
técnica a quantificação dos resíduos pode ser
realizada em diferentes momentos, além disso,
dispensa o uso de muitos animais, sendo
eticamente adequada (MEDEIROS, 2014).
Considerando os aspectos relatados acima o
objetivo deste estudo foi analisar a mitigação da
produção de gases e das perdas energéticas, a
partir da técnica in vitro de quatros volumosos
em quatro diferentes níveis de substituições
acrescidos de dez diferentes coprodutos de
biodiesel na alimentação de ruminantes.
Metodologia
O experimento foi realizado em 2012,
sendo conduzido no Campo Experimental de
Coronel Pacheco, MG, de propriedade da
Embrapa Gado de Leite - CNPGL, localizado na
Zona da Mata de Minas Gerais, cujas
coordenadas são 21º 33` 22 de latitude Sul e 43º
06` 15 de longitude Oeste, numa altitude de 414
metros. O clima da localidade é do tipo CwA
(mesotérmico), conforme a classificação de
Köppen, sendo a precipitação média anual em
torno de 1.600 mm. As médias da temperatura
anual e da umidade relativa são de 22,5 ºC e
77%, respectivamente. O material utilizado no
estudo foram amostras de aproximadamente 300
g dos coprodutos, decorrentes do processamento
da extração do óleo vegetal. Elas foram coletadas
e enviadas ao Laboratório de Análise de
Alimentos da Embrapa Gado de Leite, em Juiz de
Fora, MG, para análises dos gases.
Foram formuladas dietas para a técnica de
incubação in vitro, sendo que os substratos
utilizados foram: braquiária, cana-de-açúcar,
capim elefante, silagem de milho e tortas dos
nove coprodutos e o óleo da glicerina oriundos
da cadeia de biodiesel, após o processo de
extração do óleo: algodão, canola, girassol,
girassol-preto, glicerina, mamona, moringa, nabo
forrageiro, pinhão-manso e soja nas seguintes
proporções: 100/0, 70/30, 50/50 e 30/70. Logo
em seguida pesaram 0,5 g de matéria seca da
dieta para um saco de ANKOM® (F57) com seis
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repetições/tratamento, selados e incluídos
dentro dos frascos de vidro de 50 mL.
O inóculo para realizar a incubação foi
extraído de três vacas da raça Holandesa, com
média de 600 kg, fistulada no rúmen. O
líquido ruminal foi transferido para garrafas
térmicas aquecidas previamente com água a
39 ºC e levado em seguida ao laboratório,
onde foi filtrado em duas camadas de gaze e
homogeneizado, ficando em banho-maria a 39
ºC com saturação de CO2 até serem
acrescentado às demais soluções (tampão,
macro e microminerais, solução de resazurina
e meio B) para o meio de cultura. Em seguida
foi utilizado o líquido ruminal e a solução
tampão em uma proporção de 5:1. O inóculo
(30 mL) foi colocado nos frascos de
incubação, após serem lacrados e em seguida
incubados a 39 °C, com agitação.
Os perfis acumulativos de produção de
gases in vitro de cada frasco foi medido às 3,
6, 12, 24 e 48 horas após a incubação, usando
um aparelho de deslocamento de água
graduado em mL. Depois da última medição
da produção de gás, às 48 horas após
incubação, foi realizada a coleta e o
armazenamento do gás, em frasco cor âmbar
de 20 mL, para posterior determinação das
concentrações de CH4 e CO2. O conteúdo de
cada frasco foi extraído por meio de seringa
plástica de 30 mL e injetado no
cromatógrafos. O percentual de CH4 e CO2
foi definido a partir da cromatografia gasosa
(PRIMAVESI et al., 2002). O percentual da
produção de gases foi calculado a partir do
volume
correspondente
à
produção
acumulada de gás em 48 horas depois do
processo fermentativo. Logo em seguida os
valores obtidos foram corrigidos para
g/MS(Matéria seca). Depois de 48 horas da
incubação, os sacos de ANKOM® com os
resíduos foram retirados e colocados em gelo,
para interromper a fermentação, após esse
processo foram lavados com água abundante
e secos em estufa a 55 °C durante 48 horas.
Os dados obtidos da degradabilidade da
matéria seca (DMS) foram adquiridos pela

diferença de massa entre a matéria seca da
amostra antes e após a incubação.
O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, em arranjo fatorial 4 x 10 x 4, com
os fatores constituídos pelos volumosos,
coprodutos e os níveis de substituição dos
coprodutos. As variáveis estatísticas desse estudo
foram submetidas à análise de variância e as
médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância, por meio do software SISVAR
(1996).
Resultados e Discussões
A partir dos resultados analisados na
Tabela 1, observou-se que ocorreu uma interação
tripla dos fatores volumosos, coprodutos e
concentrações sobre a emissão de dióxido de
carbono. O coeficiente de variação (CV) foi
equivalente a 20,54%. De acordo com os
resultados obtidos na análise de variância do
dióxido de carbono, todas as variáveis e suas
interações apresentaram efeito significativo de
(P<0,001) com exceção dos níveis de
concentração do coproduto (P>0,05). De forma
geral, o tipo de volumoso impactou na produção
de CO2 pelos diferentes coprodutos, sendo que o
capim elefante seguido da Braquiária resultaram
em menores taxas de produção deste gás.
Para
braquiária,
os
coprodutos
que
apresentaram
melhores
desempenhos
na
diminuição da emissão do gás CO2 no nível de
30% foram: moringa, mamona, nabo forrageiro,
pinhão-manso, algodão e girassol. Eles são os
coprodutos que na tabela de média apresentaram
o melhor desempenho nos níveis nas linhas e
colunas com resultados a1 e a2. Já para os níveis
de 50% e 70% a moringa, mamona, nabo
forrageiro, pinhão-manso e algodão foram
aquelas que se destacaram.
Para a silagem de cana-de-açúcar, os
coprodutos que proporcionaram melhores
desempenhos na redução da emissão do gás CO2
ao nível 30% foram: pinhão-manso, algodão,
girassol, mamona, nabo forrageiro e a soja. No
nível de 50% pinhão-manso, algodão, girassol e
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mamona e no nível de 70% de substituição
pelo concentrado pinhão-manso, algodão e
moringa.
Para capim elefante tanto na Tabela 1 para
CO2 quanto na Tabela 2 para CH4 os
coprodutos
que
exibiram
melhores
desempenhos para redução da emissão de
gases no nível de 30% foram moringa,
mamona, nabo forrageiro, soja, pinhãomanso, canola, algodão, girassol, girassol
preto e glicerina. Já no nível de 50% e 70%
de substituição os coprodutos que se
destacaram foram moringa, mamona, nabo
forrageiro, soja, pinhão-manso, canola,
algodão, girassol e girassol preto.
Tabela 1 - Análise de variância CO2
FV

GL

SQ

QM

Fc

Volumoso(V)
Coproduto(C)
Nível(N)
V*C
V*N
C*N
V*C*N*
erro

3
9
3
27
9
27
27
800
959
20.5

206992.
35332.7
211.6
17657.8
10088.6
16770.7
16770.7
30685.2
335498.

68997.5
3925.8
70.55
653.9
1120.9
621.1
219.2
38.3

1798.
102
1.84
17.0
29.2
16.2
5.7

Total
CV(%) =

Pr>
Fc
0.0
0.0
0.14
0.0
0.0
0.0

A média geral foi 30,14 e o número de
observações foram 960.
Para silagem de milho os coprodutos que
exibiram melhores desempenhos na redução
da emissão do gás CO2 no nível de 30%
foram: pinhão-manso, moringa, nabo
forrageiro, algodão, girassol, girassol preto e
glicerina, e em 50% pinhão-manso, moringa e
mamona e nos níveis de 70% pinhão-manso e
mamona.
Tabela 2 - Análise de variância CH4
FV

GL

SQ

Volumoso(V)
Coproduto(C)
Nível(N)
V*C
V*N
C*N
V*C*N
erro

3
9
3
27
9
27
81
800

10512.4
1967.7
602.3
799.3
912.6
984.8
907.96
1574.3

QM

Fc

3504.1
218.6
200.7
29.60
101.40
36.47
11.20
1.96

1780.
111.
102.
15.0
51.5
18.5
18.5

Pr>
Fc
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total
CV(%) =

959
23.8

18261.6

A média geral foi 5.89 e o número de
observações foram 960.
Nos resultados apresentados na Tabela 2 podese observar que ocorreu uma interação entre
todos os fatores: volumosos, coproduto e
concentrações sobre a emissão de metano. O
coeficiente de variação (CV) foi equivalente a
23,8%. De forma geral todas as variáveis e suas
interações foram significativas (p<0,001), e o
tipo de volumoso impactou na produção de CH4
pelos diferentes coprodutos. O capim elefante
seguido da braquiária resultaram em menores
taxas de produção deste gás. Já para as análises
com braquiária, os coprodutos que apresentaram
melhores desempenhos na diminuição da emissão
do gás CH4 no nível 30% foram: moringa,
mamona, pinhão-manso, nabo forrageiro,
algodão e girassol, e ao nível de 50% de
substituição foram moringa, mamona e pinhãomanso e no nível de 70% foram moringa,
mamona e nabo forrageiro.
Para o volumoso cana-de-açúcar, os
coprodutos
que
apresentaram
melhores
desempenhos na redução da emissão de metano
nos níveis de substituição de 30% foram
moringa, nabo forrageiro, pinhão-manso,
algodão, mamona, soja e girassol preto, em
50%moringa, nabo forrageiro, pinhão-manso,
algodão e girassol, e no nível de 70% de
substituição: moringa.
Para silagem de milho os coprodutos que
apresentaram os melhores desempenhos na
redução na emissão do metano no nível de
substituição de 30% foram moringa, pinhãomanso, nabo forrageiro e algodão, em 50% a
moringa e em 70% foram: moringa, pinhãomanso e mamona.
Nas Figuras 1, 2, 3 e 4, todas na mesma escala,
podem-se observar os efeitos da adição de cada
um dos coprodutos em substituição aos quatro
diferentes volumosos, mostrando suas tendências
em apresentar maiores ou menores eficiências no
processo de mitigação dos gases entéricos
(metano e dióxido de carbono). O capim elefante
seguido pela braquiária foram os volumosos mais
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eficientes no processo de substituição do
coproduto na dieta. Os coprodutos mais
eficientes foram: moringa, algodão, pinhãomanso e mamona
Conclusão
Os resultados deste estudo indicam que a
técnica in vitro de produção de gás por
fermentação entérica é uma grande ferramenta
de referência que contribui para futuros
projetos, reduzindo custos e mão de obra,
permitindo analisar alimentos disponíveis
rapidamente e com maior eficiência. Os
volumosos: capim-elefante e braquiária
quando em combinação com os coprodutos
moringa, algodão, pinhão-manso e mamona,
apresentaram os resultados mais promissores
para a redução da produção dos gases CO2 e
CH4.
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Figura 1- Resultados obtidos dos gases CH4 e CO2 na braquiária
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Figura 2- Resultados obtidos dos gases CH4 e CO2 na cana-de-açúcar
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Figura 3- Resultados obtidos dos gases CH4 e CO2 no capim elefante
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Figura 4- Resultados obtidos dos gases CH4 e CO2 na silagem de milho
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Resumo
Neste trabalho foi avaliado o processo de biodigestão para tratamento de dejetos da suinocultura
utilizando dois biodigestores em formato cilíndrico com material de poliestireno, com volume de
0,05 m³ e diferentes diluições e tempo de operação de sete e cinco semanas. No experimento 1
foram utilizados dejetos “in natura” e em estado de decomposição avançada. Já no experimento 2
foram utilizados dejetos “in natura” retirados das valas de escoamento das baias. Avaliou-se
valores de pH, Nitrito, Nitrato, Nitrogênio, Demanda Química de Oxigênio e Sólidos Voláteis.
Monitorou-se a redução da matéria orgânica nos diferentes intervalos de tempo de operação para
cada biodigestor. O sistema mostrou que aos 49 dias de biodigestão no experimento 1 a remoção da
matéria orgânica alcançou 10% de sólidos voláteis, 67,6% de DQO, 80,7% de nitrito, 48% de
Nitrato e 50% de Nitrogênio. Já no experimento 2 a eficiência foi aos 35 dias de biodigestão
alcançando valores de 80% de sólidos voláteis, 88,2% de DQO, 85,7% de nitrito, 80,8% de Nitrato
e 58,5% de Nitrogênio. Contudo, os dados não atendem a legislação do CONAMA n° 357, onde
estabelece os parâmetros para lançamento de efluentes em corpos hídricos, sendo assim, não será
permitindo o descarte nos recursos hídricos.
PALAVRAS-CHAVE: Biodigestores; Matéria Orgânica; Tempo de Operação.
Introdução
Uma das maiores fontes de energia
disponíveis nas áreas rurais e agroindustriais
é a biomassa, que aparece na forma de
resíduos vegetais e animais, tais como resto
de colheita, esterco animal, plantações
energéticas e efluentes agroindustriais. Esses
resíduos podem ser utilizados pelo produtor
rural ou na agroindústria para a queima direta,
visando à produção de calor ou à produção de
biogás em biodigestores (AVACI et al.,
2013).
A criação de suínos se destaca pela
qualidade técnica com alta produtividade
gerando boas relações no comércio nas
atividades econômicas da indústria e serviços
(MIRANDA et al., 2012). O Brasil teve um

abatimento de suínos com cerca de 21,1 milhões
de cabeças, proporcionando grande potencial de
resíduos (IBGE, 2017). As atividades da criação
suína têm por consequência a geração de dejetos,
estes com alto potencial de poluição, que
ocasionam o aumento dos problemas de
armazenamento e destino dos dejetos, causando
impactos ambientais que quando não tratada
possui grandes quantidades de metano (ZANIN;
BAGATINI; PESSATTO, 2009).
Os impactos ambientais são causados pelo
grande volume de resíduos sólidos gerados pela
atividade. A biodigestão anaeróbia é um dos
métodos mais eficazes para o tratamento de
dejetos de suinoculturas (SILVA; AMARAL,
2013).
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O presente trabalho tem como objetivo o
uso de biodigestão anaeróbica para tratamento
de dejetos da suinocultura, visando a redução
dos impactos ambientais com o lançamento
do mesmo nos corpos hídricos.
Metodologia
Para os estudos deste trabalho, foram
coletados os dejetos suínos de uma granja
particular localizada na zona rural do
município de Porto Nacional no estado do
Tocantins. No local, foram realizados dois
experimentos
contando
com
dois
biodigestores com um volume útil de 50 litros
cada, em formato cilíndrico com material de
poliestireno para o tratamento de dejetos da
suinocultura. Os dejetos foram retirados das
valas de escoamentos das baias que são
levados a lagoa de armazenamento. A retirada
do sobrenadante para as análises foi feita
pelas saídas laterais. No experimento 1 o
biodigestor recebeu uma carga de 50 litros de
dejetos diluídos na proporção de 32 litros de
dejetos “in natura’’ retirados das valas das
baias para 18 litros de dejetos em estado de
decomposição avançada utilizados como
inoculo.
O segundo biodigestor (experimento 2),
recebeu uma carga de 50 litros de dejetos “in
natura’’ retirados das valas de escoamento
das baias. O primeiro biodigestor foi avaliado
ao longo de 49 dias e o segundo foi avaliado
ao longo de 35 dias. Para determinar o pH foi
utilizado um equipamento de Phametro
TECNOV, os parâmetros de Nitrito, Nitrato,
Nitrogênio e Amoniacal, foram determinados
por espectrofotometria a partir do KITHACH, a demanda química de oxigênio,
DQO, Sólidos Totais e Ácidos graxos voláteis
foram determinados de acordo com os
procedimentos recomendados no Standart
Methods (APHA, 2005). Verificou-se as
caracterizações dos dejetos atendem a
legislação do CONAMA n° 357, onde
estabelece os parâmetros para lançamento de
efluentes em corpos hídricos.

Resultados e Discussões
Os resíduos utilizados nos experimentos
foram caracterizados em relação aos seguintes
parâmetros: pH, nitrito, nitrato, nitrogênio
amoniacal, sólidos totais, DQO, nitrogênio
orgânico. As características desses resíduos
costumam variar de acordo com o período do
ano, a temperatura, clima, a dieta dos animais, e
com o volume de água gasto com a limpeza das
baias. Segundo Kunz (2004), o tempo de
retenção hidráulica dos dejetos devem ser
maiores que 35 dias, portanto o experimento 1 foi
analisado em 35 dias e o experimento 2 até os 49
dias.
Os resultados obtidos da caracterização dos
resíduos do experimento 1 estão representados na
tabela 1, onde observa-se que o pH encontrado
diminuiu ao longo dos dias analisados, e depois
manteve constante durante o processo de
biodigestão, onde ocorreu a deterioração da
matéria orgânica aumentando a acidez e
diminuindo o pH dos dejetos. Os sólidos voláteis
obtiveram uma redução de 10,1% durante o
tempo de operação do biodigestor, não sendo
notada a produção de biogás que está diretamente
relacionada com os sólidos voláteis. Segundo
Orrico, Júnior e Júnior (2007) a produção de
biogás está diretamente relacionada a dieta dos
animais, tal processo aumenta a concentração de
nutrientes assim aumentando o potencial
energético dos dejetos. Quando a concentração
de nutrientes é baixa, a presença de biogás é
relativamente baixa. A Demanda Química de
Oxigênio
obteve
uma
redução
de
aproximadamente 67,6% ao longo do processo de
biodigestão. De acordo com Kunz (2004) a
redução da DQO, acontece devido a formação de
gás carbônico por ação das bactérias. Nas
concentrações de Nitrito ao longo do processo de
operação, observa-se que os índices de redução
foram de 80,7%, essa redução ocorre devido ao
processo das condições anaeróbicas, reduzindo
também seus níveis de concentração. O nitrato
houve uma redução de 48,0% ao longo do
processo de operação, essa redução ocorre pela
incorporação
desse
nutriente
pelos
microrganismos biodigestores, enquanto as
demais formas decorrem dos processos
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oxidativos por mecanismos químicos e
biológicos. O nitrogênio apresentou um
aumento de 50,0% ao longo do processo de
biodigestão,
inviabilizando
com
os
parâmetros adequados para lançamento em
corpos hídricos.
A tabela 2 apresenta os resultados das
características dos resíduos do experimento 2,
onde observa-se que o pH encontrado
aumenta ao longo dos dias analisados. Steil
(2001) afirma que este fator é decorrente pela
oxidação de ácidos voláteis de cadeias curtas,
como ácido acético, butírico e propiônico, de
archeas metanogênicas e de amonificação nos
dejetos. Os sólidos voláteis obtiveram uma
redução de 80,0% durante o tempo de
operação do biodigestor. Os valores
encontrados nesse experimento foram
próximos aos valores determinados por Tietz
et al. (2014), afirma que os sólidos voláteis
está entre 70 e 75% dos sólidos totais.
Entretanto, com as características desse
experimento, seriam previstos os valores de
sólidos voláteis alcançar esta redução. A
Demanda Química de Oxigênio obteve uma
redução de aproximadamente 88,2% ao longo
do processo de biodigestão. A maior redução
desse experimento está relacionada a
qualidade dos dejetos coletados para este
experimento, que foram os dejetos in natura,
já que os dejetos do experimento 1 tinha 36%
em estado de decomposição. De acordo com
Bitton, (2005) a alta biodegradabilidade dos
dejetos, está ligada com etapa inicial para
lodos
altamente
concentrados.
Nas
concentrações de Nitrito ao longo do processo
de operação, observa-se que os índices de
redução foram de 85,7%, enquanto o
experimento 1 foram de 80,7%, tais valores
atendem o limite máximo permitido de 1,0
mg/L. O nitrato houve uma redução de 80,8%
ao longo do processo de operação, decorrente
da redução dos nutrientes dos microrganismos
biodigestores. Os valores de nitrato atenderam
o limite máximo a partir do 28° dia de
biodigestão anaeróbica, sendo o valor de 10
mg/L permitido. O nitrogênio apresentou um
aumento de 58,5% ao longo do processo de

biodigestão, não atendendo os parâmetros
adequados para lançamento em corpos hídricos.
Conclusão
Conclui-se que dejetos para ser lançado nos
corpos hídricos a realização de tratamentos
anaeróbicos é imprescindível, cumprindo assim
as normas estipuladas legais de lançamentos nos
corpos hídricos. Como comprovado por ambos
experimentos, a biodigestão aos 49 dias no
experimento 1 a remoção da matéria orgânica
alcançou 10% de sólidos voláteis, 67,6% de
DQO, 80,7% de nitrito, 48% de Nitrato e 50% de
Nitrogênio. Já no experimento 2 a eficiência foi
aos 35 dias de biodigestão alcançando valores de
80% de sólidos voláteis, 88,2% de DQO, 85,7%
de nitrito, 80,8% de Nitrato e 58,5% de
Nitrogênio. Portanto, os valores obtidos não
atenderam os padrões de limites máximos
permitido. A capacidade do biodigestor em
degradar a matéria orgânica contida nos dejetos
depende de vários fatores como temperatura,
sólidos voláteis e atividade dos microorganismos presentes no biodigestor.
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Tabela 1 – Caracterização dos dejetos “in natura’’ e em estado de decomposição avançada.
Sólidos
DQO
Nitrat
Nitrito
Nitrogênio
Dias pH
Voláteis
mg de
o
mg/L
mg/L
mg/L
O2/L
mg/L
0
5,6
2225
17000
0,78
25
140
7
5,2
2150
14500
0,6
23
170
14
5
2125
12000
0,48
21
215
21
4,9
2100
9500
0,35
19
245
28
4,9
2085
8500
0,3
17
270
35
4,9
2070
7000
0,24
15
280
42
4,9
2040
5500
0,2
14
280
49
4,9
2000
5500
0,15
13
280
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.
Tabela 2 - Caracterização dos dejetos “in natura’’.
Sólidos
DQO
Nitrito
Dias
pH
Voláteis
mg de
mg/L
mg/L
O2/L
6,5
25000
8500
0,35
0
6,5
18000
7000
0,22
7
6,7
13500
5400
0,15
14
6,8
10000
3400
0,1
21
6,5
7500
1000
0,75
28
7,2
5000
1000
0,05
35
Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

Nitrato
mg/L

Nitrogênio
mg/L

25
20
14
11
7,5
4,8

290
310
390
450
600
700

Local: FIEP - Federação das Industrias do Estado do Parána.
Curitiba /PR - Brasi

300

BLENDAS DE RESÍDUO DE LIMPEZA DE GRÃOS DE MILHO E
SERRAGEM DE EUCALIPTO PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETES
Mariana Borges Leal Gomes Ribeiro1; Aline Bavaresco2; Adriana Ferla de Oliveira3
1,2,3

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Setor Palotina – Departamento de Engenharia e
Exatas, Palotina-PR. 1 mariborgesleal.mb@gmail.com

O uso de biocombustíveis se faz cada vez mais necessário, como forma de diminuir a
emissão de gases poluentes gerados na queima de combustíveis fósseis. A biomassa
integra uma forma de energia renovável abundante, pode ser de origem vegetal e/ou
animal, sendo matéria prima na produção de uma grande variedade de biocombustíveis.
O briquete é um biocombustível sólido; consiste em um bloco cilíndrico compacto e de
alta densidade, produzido geralmente a partir de pó de serra, resíduos de madeira, resíduos
lignocelulósicos em geral de granulometria reduzida. Uma vez, que existe uma grande
variedade de resíduos que podem ser aproveitados para produção de briquetes o objetivo
do presente trabalho foi preparar blendas de resíduos de limpeza de grãos de milho com
serragem de madeira (eucalipto), determinar as características físico-químicas e
energéticas (quanto ao teor de cinzas, materiais voláteis, carbono fixo e o poder
calorífico). O resíduo de limpeza de grão de milho foi coletado em uma agroindústria
localizada no munícipio de Palotina-PR e a serragem de Eucalyptus grandis Hill ExMaiden com 13 anos de idade de um plantio florestal localizado no mesmo município. As
blendas foram produzidas com 0, 5, 15, 25, 35, 45, 50 % de resíduo de limpeza de grãos
na mistura com serragem de madeira, respectivamente, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, todos
em triplicata. Os teores de carbono fixo, materiais voláteis e cinzas foram determinados
por análise imediata pela norma ASTM E870-82 e o poder calorífico superior pela norma
NBR 8633 em bomba calorimétrica IKA-C200. Os resultados foram submetidos à análise
de variância (ANOVA), utilizando o teste de Turkey com nível de significância de 5 %,
utilizando-se o programa Assistat 7.7. Verificou-se um maior teor de carbono fixo
16,70% para T0, (100 % serragem de madeira) e menores valores para as blendas, em
contrapartida, o teor de materiais voláteis foi menor para T0, 82,55 %. Tanto para teor de
carbono fixo como para materiais voláteis, as blendas (T1 a T6) foram iguais
estatisticamente (p>0,05). Para o teor de cinzas, o T1 diferiu dos demais tratamentos com
o menor valor observado, 0,29 %, contudo, o maior valor foi para o T6, 0,85 %, sendo
considerado um valor reduzido para o teor de cinzas. Verificou-se o maior valor médio
de poder calorífico superior (19,02 MJ/kg) para o tratamento T0, não diferindo dos
tratamentos T1 e T2. A adição de resíduo de limpeza de grãos aumentou o teor de
materiais voláteis e cinzas, e de maneira geral a adição de até 15 % de resíduo manteve o
poder calorífico equivalente ao da madeira. A queima de briquetes resultantes dos
resíduos da limpeza de grãos misturados à serragem de madeira, pode proporcionar um
aproveitamento energético e uma possível redução de custos para as empresas geradoras
desse resíduo.
Palavras-chave: biomassa, energia, biocombustível, madeira, poder calorífico.
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ENERGETIC POTENTIAL FROM AGROFORESTRY BIOMASS
Lohainny Teles Viana Santos¹*, Macksuel Fernandes da Silva¹, Jéssica Marques Miranda¹,
Carlos Roberto Sette Júnior¹
¹Bioenergy and wood quality laboratory – Department of forest engineering – Federal
University of Goiás, Goiânia, Brazil
*lohainnytelesvs@hotmail.com

ABSTRACT
Biomass acquired from renewable sources is the focus of several surveys, due to its impact on
the sustainable energy production and also because of the high demand meeting for other energy
sources. Biomass from agricultural waste can be used in different ways, for example in the
generation of energy by direct burning, in its “in natura” form. Likewise, the wood from species
of the genus Eucalyptus are the most studied and used as energetic source, and its characteristics
are considered of high quality, with capacity for edaphoclimatic adaptation and high biomass
productivity indexes. The objective of the present work is to evaluate the energetic
characteristics of the biomass coming from agroforestry products: eucalyptus chip, corn cob,
sugarcane bagasse and the açaí seed. The materials were collected from an agro-industry located
in the state of Goiás, crushed and transformed into sawdust, to determine the moisture and ash
content such as the volatile matter and fixed carbon content, based on NBR 14929/2003, ASTM
D1102-84/2007, ASTM E872-82/2006 and NBR 8112/1986, respectively, from ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) and the ASTM (American Society for Testing and
Materials) standards. From the analysis performed, the results obtained were, for the açaí seed:
(i) moisture content of 77,20%; (ii) bulk density of 0,67 g/cm³; (iii) ash content of 3,08%; (iv)
volatile matter of 73,25% and (v) fixed carbon content of 23, 67%. For the sugarcane bagasse:
(i) moisture content of 80,55%; (ii) bulk density of 0,14 g/cm³; (iii) ash content of 2,86%; (iv)
volatile matter of 58,848%; and (v) fixed carbon content of 38,29%. For the eucalyptus chip:
(i) moisture content of 43,90%; (ii) bulk density of 0,26 g/cm³; (iii) ash content of 1,76%; (iv)
volatile matter of 83,50%; and (v) fixed carbon content of 14,73%. For the corn cob: (i)
moisture content of 30,14%; (ii) bulk density of 0,21 g/cm³; (iii) ash content of 3,04%/ (iv)
volatile matter of 82,92%; and (v) fixed carbon content of 14, 04%. The agroforestry crops
studied presented energetic characteristics that indicate their application as energy source, with
emphasis on eucalyptus chips that appears as a viable alternative for energy generation specially
in the direct burning system used at industries.
Keywords: waste, renewable energy, biomass characterization.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR - Brasil

302

COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE DEJETOS ANIMAIS NA DIGESTÃO
ANAERÓBIA
Rafael Fravetto1; Tamires Nedel1; Debora Cristina Bianchini1
Resumo
O processo de digestão anaeróbia acontece na ausência de oxigênio por microrganismos anaeróbios
e objetiva promover a degradação de componentes orgânicos, gerando como subprodutos o biogás e
o biofertilizante. Este tipo de tratamento é amplamente utilizado principalmente em efluentes
domésticos e oriundos das atividades agropecuárias devido à presença de grandes quantidades de
matéria orgânica. Além das condições externas influenciarem na eficiência deste tratamento, a
maneira como a matéria orgânica está disponível no efluente é a principal característica capaz de
influenciar o tratamento. Quando se aplica este processo de tratamento aos dejetos animais (suínos,
bovinos, caprinos, ovinos, equinos, aves, etc.), a variação da digestão anaeróbia para cada tipo de
dejeto acontece de forma acentuada devido à composição química dos compostos orgânicos
(carboidratos, lipídeos e proteínas). Isto é perceptível por meio do potencial de geração de biogás por
cada tipo de dejeto, onde a dieta animal influencia diretamente no processo de decomposição, como
também na diluição do efluente. Animais como suínos e aves, na maioria das vezes possuem uma
dieta balanceada e composta principalmente por cereais, fazendo com que o dejeto seja mais
potencializado para a produção de biogás devido a grande quantidade de carboidratos que se
degradam rapidamente. Entretanto, animais como os bovinos e caprinos, possuem dietas com base
em pasto e silagem, uma vez que são animais ruminantes, e possuem um sistema digestivo diferente.
Deste modo, geram um efluente com uma grande quantidade de carboidratos que se degradam
lentamente. Este fator faz com que a degradação da matéria feita pelos microrganismos seja
prejudicada e resulte em uma produção de biogás ineficiente, quando comparada com outros dejetos
animais. Neste sentido, o presente trabalho buscou caracterizar os diferentes resíduos de animais
quanto a sua composição, visando apresentar os teores de carboidratos, proteínas, lipídeos e lignina
dos dejetos provenientes das atividades agropecuárias.
PALAVRAS CHAVE: Biodigestor; biogás; matéria orgânica.
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COMPARAÇÃO ENTRE DADOS REAIS E SIMULADOS DE
GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR POR SISTEMA
FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE (SFCR) NO LITORAL
DE SERGIPE
Natália Gomes Vieira 1 ; Vinícius Gomes da Silva 1 ; Cláudio de Oliveira 1 ; Flávio
S. de Carvalho Bispo 1 e Maurício Canielas Krause2
Resumo
O crescimento da demanda de energia elétrica, aliada à dependência da matriz energética
nacional aos recursos hídricos, traz instabilidade energética e causa preocupação à
economia do país. De modo a minimizar esse cenário, crescentes aplicações direcionadas
às fontes renováveis, em especial, à solar fotovoltaica têm surgido nos últimos anos.
Assim, realizar a análise de dados por fontes confiáveis e precisas do recurso solar
reduzem riscos nas fases de concepção, projeto e estudo de viabilidade financeira. Logo,
o presente trabalho objetiva comparar dados levantados via simulação computacional por
meio do System Advisor Model (SAM) com relação a dados reais de Sistema Fotovoltaico
Conectado à Rede (SFCR) de usina instalada na cidade Barra dos Coqueiros, região
litorânea de Sergipe. A metodologia adotou métricas estatísticas como rMBE e rRMSE
para comparação dos dados em três cenários distintos e os resultados mostraram que os
dados reais da usina solar superaram os simulados, porém a diferença foi muito pequena.
Portanto, o SAM é um confiável programa para embasamento de projeções de usinas
solares.
PALAVRAS-CHAVES: Energia solar, Simulação, Geração real, Comparação e Perdas.
Introdução
A crescente preocupação com o meio
ambiente devido as constantes alterações
das condições climáticas, ocasionadas pelo
efeito estufa, despertou a necessidade em
buscar opções de geração de energia elétrica
a partir de fontes energéticas limpas e
sustentáveis, com o principal interesse na
redução da utilização de matéria-prima de
origem fóssil. De acordo com a Energy
Information Admistration (EIA) (2018),
estima-se um crescimento para população
mundial de 83 milhões de habitantes por
ano até 2030, onde atualmente encontra-se
em 7,6 bilhões, isso resultará no aumento
significativo na demanda energética.
A partir disso, houve um crescente
interesse direcionado à área de fontes
renováveis (solar, eólica, biomassa,
maremotriz e entre outras) a fim de

investigar e propor novas abordagens e
tecnologias alternativas que possam atender
à demanda energética da sociedade, atual e
futura, com menor impacto possível à
natureza (ANEEL, 2016).
No contexto das fontes alternativas de
energia, a energia solar é caracterizada por
ser de uso sustentável e utiliza uma fonte
inesgotável de matéria-prima, o sol. Uma
das aplicações da energia solar é a
fotovoltaica em que, a partir de um
dispositivo semicondutor, permite a
conversão direta dos fótons em energia
elétrica.
Esse material semicondutor que compõe
a célula fotovoltaica possui duas regiões
bem definidas: a banda de valência e a de
condução. Para que os elétrons passem da
banda de valência para a de condução e,
consequentemente, poder gerar uma

1.Graduação de Engenharia Elétrica – Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe, natygomesvieira@gmail.com.
2. Programa de pós-graduação em Engenharia de Processos, Universidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe.
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corrente elétrica útil, uma quantidade de
energia é necessária. A ocorrência de
fótons na faixa do espectro visível como
energia suficiente excitam tais elétrons à
banda de condução fazendo com que esses
possam ser drenados.
A maioria das células fotovoltaicas está
associada ao arranjo molecular do silício
devido à grande disponibilidade na natureza
e são classificados em: mono-cristalino,
policristalino - utilizada neste trabalho, e
filmes finos. A partir do arranjo dessas
células, formam-se os módulos que em
conjunto com outros equipamentos formam
o sistema fotovoltaico. O sistema que este
trabalho aborda é o sistema fotovoltaico
conectado à rede (SFCR) que consiste, de
forma básica, em um arranjo com módulos,
inversor solar e estruturas de fixação e de
interconexão para suprimento de energia
elétrica à unidade.
A eficiência desses sistemas depende de
alguns fatores, tais como: nível de
irradiação solar local, condições climáticas,
perdas inerentes ao sistema, entre outros.
Diante disso, a obtenção de dados
confiáveis e precisos sobre o recurso solar,
seja por meio direto através de
sensoriamento local ou por meio de
modelos de previsões, tem crescido e se
tornado imprescindível para estimar,
projetar e viabilizar sistemas de energia
solar. Muitos softwares especializados no
mercado, entre eles o System Advisor Model
(SAM) utilizado neste trabalho, estimam a
potência instalada para SFCR por meio de
análise, dentre outros fatores, dos dados de
satélites. Embora esses dados sejam
tratados através de complexos algoritmos,
segundo Sengupta et al. (2015), a
variabilidade do recurso solar é a maior
incerteza na previsão de performance dos
sistemas. Logo, o presente trabalho tem
como objetivo comparar dados de geração
em um período de 11 meses usando um
ambiente de simulação computacional,
através do System Advisor Model (SAM),
com relação aos dados reais de produção de

uma usina SFCR instalada no município
sergipano da Barra dos Coqueiros – SE. A
contribuição deste trabalho está em avaliar
os dados de estimação de energia elétrica
produzido pelo SAM em projetos de energia
solar fotovoltaica uma vez que os dados de
avaliação mais recentes são de 2014.
Trabalhos Correlatos
Na literatura há várias pesquisas acerca
da eficiência dos sistemas fotovoltaicos
visando à explanação das variáveis que
interferem em seu desempenho desde as
climáticas até as estruturais. Alguns destes
estudos avaliam a influência de fatores
externos, como o clima (GHAZI e IP, 2014;
KAHOUL et al, 2017) poeira, areia e sujeira
de materiais orgânicos (GHAZI, SAYIGH,
IP, 2014; SAID e WALWIL, 2014), cinza
proveniente de poluição atmosférica
(KALDELLIS e KOKALA, 2010;
KALDELLIS e FRAGOS, 2011), entre
outros.
No que compete à comparação de dados
simulados com reais, em (YIMPRAYOON
e NAVVAB, 2011) foram usados dados de
diferentes bases para prever e comparar, via
simulação computacional, a performance de
painéis solares fotovoltaicos instalados na
cidade americana de Ann Arbor, Michigan.
As bases da NSRDB e SolarAnywhere
possuíram melhores resultados devido à
capacidade de fornecerem informações
detalhadas sobre a variabilidade e incerteza
dos resultados. BOYO e ADEYEMI (2011)
realizaram uma rigorosa análise estatística
usando o teste Kolmogorov-Smirnov para
comparar dados de radiação solar medido
através do satélite da NASA (National
Aeronautics and Space Administration)
com os medidos em superfície por
Piranômetro
obtidos
pela
Agência
Meteorológica Nigéria (NIMET). Em
SENGUPTA et al. (2015), no qual este
trabalho se inspira, os dados do NSRDB via
PSM foram validados pelos dados medidos
através de estações de superfície usando
detalhados métodos estatísticos.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

306

Metodologia
A. Local do trabalho
A planta solar possui 24 módulos
fotovoltaicos policristalino com potência
unitária de 265 Wp conectados à rede
elétrica da distribuidora local por meio de
um inversor bifásico de 8,2 kW. Esta usina
FV está localizada no município da Barra
dos Coqueiros – SE (latitude -10.919521 e
longitude -37.020420), a qual possui uma
irradiação de 5,50 [kWh/m².dia]. O arranjo
dos módulos foi posicionado no plano
horizontal devido à estrutura arquitetônica
da residência.
B. Procedimento
Para obtenção dos dados simulados do
local em estudo, far-se-á uso da base de
dados NSRDB (National Solar Radiation
Database) (NREL, 2017). Assim, por meio
do software SAM é possível simular dados
de energia gerada pelos módulos em sinal
CC e após a conversão em CA. O layout da
planta FV é dado na Figura 1.

Tabela 1. Configuração para os dados de
perdas no SAM.
TIPOS DE PERDAS
ASSOCIADAS

SIMULAÇÃO
1
2
3
0

10

0

Perda por
incompatibilidade de
módulo (%)

2*

2*

0

Perda por conexões (%)

0,5*

Perda média anual por
sujeira (%)

0,5* 0

Valores com (*) foram adotados como forma padrão.

Fonte: Acervo dos autores.
C. Análise de Geração
Da mesma forma como em Lima, Bispo
e Riffel (2016), este trabalho utiliza os
seguintes indicativos estatísticos para
análise comparativa proposta: erro médio
relativo (rMBE –relative Mean Bias Error)
e a raiz quadrada do erro quadrático médio
relativo (rRMSE -relative Root Mean
Square Deviation). Seguem as equações
para o cálculo do rMBE e do rRMSE:
𝑛

Figura 1. Layout do sistema. Fonte: Acervo do autor.

Os painéis estão arranjados em dois
circuitos, conhecidas como strings, cada
uma com 12 módulos ligados em série que
são conectadas à entrada do inversor no lado
CC. Essa associação se faz necessária para
atender aos requisitos de limite de tensão e
corrente de entrada para o inversor e evitar
perdas de rendimento do inversor. Assim,
sendo convertidas em CA para utilização da
energia.
O SAM foi configurado de modo a gerar
dados em três diferentes perfis de
simulações como podemos analisar na
Tabela 1.

100
𝑅𝑖 − 𝑆𝑖
𝑟𝑀𝐵𝐸(%) =
∑|
|
𝑛
𝑅𝑖

(1)

𝑖=1

𝑛

100. 𝑛
√∑(𝑅𝑖 − 𝑆𝑖 )2
𝑟𝑅𝑀𝑆𝐸(%) = 𝑛
∑𝑖=1 𝑅𝑖

(2)

𝑖=1

Onde 𝑅𝑖 representa os valores medidos,
𝑆𝑖 representa os valores estimados e 𝑛 é a
quantidade de amostras (meses). Valores
positivos para 𝑟𝑀𝐵𝐸 indicam que os
valores
reais estão superestimados,
enquanto que valores negativos indicam
valores reais subestimatimados. Quanto
menor o valor absoluto de 𝑟𝑀𝐵𝐸, melhor
será a correlação dos dois valores
comparados. Já o 𝑟𝑅𝑀𝑆𝐸 ajuda a conhecer

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

307

como está o espalhamento ou ajustamento
entre os dados das duas fontes. Este será
sempre positivo e valores baixos são
desejados.
Resultados e Discussões
Como supracitado, a usina consiste em
24 módulos CS6K-265P com 265 Wp da
fabricante Canadian Solar e um inversor
conectado à rede Fronius Primo 8.2-1. O
arranjo FV foi instalado no plano
horizontal. A simulação computacional
segue com estes mesmos elementos de
projeto, mas com a inserção de uma
associação de perdas inerentes ao sistema,
onde foram simuladas as três configurações
citadas anteriormente.
A. Resultados da geração real e das
simulações.
Em análise aos dados de geração de
energia elétrica, das simulações e real,
podemos notar (Figura 2) que para os meses
de
Junho
à
Setembro,
período
correspondente ao inverno, a geração é
crescente e com valores muito próximos uns
aos outros à medida que se encerra a
estação. Entretanto, esses valores são
menores do que nos outros meses do ano
devido as condições climáticas pois, em
dias nublados e chuvosos o índice de
radiação solar na região diminui. Isso
implica diretamente e proporcionalmente à
geração de energia elétrica a partir dos
módulos solares. Portanto, para os meses de
Outubro à Março, correspondente as
estações Primavera-Verão, quando a
radiação solar na região Nordeste do Brasil
é mais elevada, a geração de energia obteve
os maiores índices.
NOTA 01: Para fins de comparação,
igual por igual, os dados reais não possui o
mês de maio, assim foi excluído o mês de
maio dos dados das simulações.

Figura 2. Comparação entre a usina real e as
simulações. Fonte: Acervo dos autores.

B. Análise dos dados de geração para
as comparações
Em sequência à análise dos dados das
simulações, diante do SAM na aba
summary (resumo), foi possível observar
diversas características do sistema, dando
importância aos dados de anual energy
(energia anual) em kWh/ano e de energy
yield (rendimento energético) em kWh/kW.
Na Tabela 2, os dados de energia
acumulada em kWh, o rendimento
energético em kWh/kW e os resultados
estatísticos são mostrados.
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Tabela 2. Análise dos dados de geração.
ANÁLISE DE GERAÇÃO
SIMULAÇÃO REAL
1
2
3
Energia
acumulada
10,8
11,2
(kWh)
9,8 11,1
Rendimento
energético
(kWh/kW)

1,7

1,5

1,7

rMBE (%)
5,4 11,9 4,7
rRMSE (%)
22 45,9 18,5
Fonte: Acervo dos autores.

1,8

-

Devido às considerações para as perdas
feitas nas simulações (Tabela 1), os valores
obtidos foram pouco menores do que os
dados reais de geração do sistema. Com
isso, mesmo com as perdas existentes na
usina real, esta obteve um maior
desempenho na geração kWh/mês e os
dados de perdas considerados para as
simulações devem ser menores do que os
valores que foram adotados.
Perante isso, para a simulação 1 foram
consideradas as perdas padrões (perda por
incompatibilidade de módulo + perda por
conexões) de 2,5% e perdas por resíduos
sólidos de 0%, onde houve uma redução na
energia acumulada e rendimento energético
em relação a real, respectivamente de 3,6%
e 5,5%. Para a simulação 2, houve alteração
apenas para as perdas por resíduos sólidos
de 10%, o que implicou em uma redução
mais significativa de 12,5% da energia
acumulada e de 16,6% do rendimento
energético em relação ao real. Por último,
na simulação 3 foi considerado uma
simulação ideal, sem perdas, foi possível
notar uma redução em pequena escala de
aproximadamente 0,89% da energia
acumulada e manteve-se constante, em
relação a primeira simulação, o rendimento
energético.
Os resultados estatísticos para as
simulações 1 e 3 revelaram que os valores

de rMBE ficaram abaixo do valor de 7%
considerado no trabalho de (SENGUPTA et
al., 2015). Valores abaixo desse limiar,
segundo esses autores, denota que os
valores simulados estão mais próximos, em
média, do valor real, ao contrário da
simulação 2, pior dos casos, mostrando-se
bem distante. Em relação aos valores de
rRMSE, em geral, os valores simulados
tiveram grande dispersão ao longo dos
meses coletados pela usina.
Analisando a simulação ideal (sem
perdas), os valores esperados de geração
(energia acumulada, rendimento e rMBE)
deveriam ser maiores em toda a análise, o
que não ocorreu. Entretanto, isto pode ser
justificado através das influências externas,
como as questões climáticas, durante o
período de levantamento de dados.
Portanto, a pequena diferença nos
resultados nas comparações pode ser
justificada através do SAM, que estima suas
informações por meio de uma série
histórica, a partir de satélites, onde os dados
mais recentes são de 2014, o que não reflete
as condições reais obtidas ao longo do ano
de 2017/2018.
Conclusão
A partir da análise dos resultados
simulados em comparação ao real, podemos
concluir que os dados de produção de
energia acumulada e o rendimento
energético da usina real superam os das
simulações, mesmo quando comparados a
uma condição ideal, onde não são
consideradas as perdas. Entretanto, a
pequena diferença obtida entre esses
valores pode ser explicada devido aos dados
de satélite utilizados no software serem de
2014. Sendo assim, o uso do SAM mostrouse
satisfatório
na
previsão
do
comportamento do SFCR, permitindo o
projeto e estudo de viabilidade financeira do
sistema a fim de reduzir os riscos nas fases
de concepção.
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Resumo
A matriz energética brasileira passa por mudança nos últimos anos onde ocorre o decréscimo da
oferta energética a partir de combustíveis não renováveis e a ascensão da oferta por combustíveis
renováveis. Sendo a biomassa uma fonte limpa e flexível de energia. O aumento da produção
agrícola no Brasil aponta uma perspectiva de crescimento na produção agrícola, e,
consequentemente, de biomassa no país. Esse trabalho teve por objetivo analisar os aspectos
energéticos de biomassa no tocante à determinação do poder calorífico superior (PCS),
experimentalmente. Para a determinação experimental do PCS foi utilizado o calorímetro C 5000
Control Package 1/12. Os resultados experimentais mostraram que as biomassas estudadas, casca de
arroz, bagaço de cana e palha de milho, apresentaram o PCS de 14160 kJ/kg, 16710 kJ/kg e 16920
kJ/kg, respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Energia; Casca de arroz; Bagaço de cana; Palha de milho; Poder calorífico

Introdução
No decorrer das últimas décadas
vivencia-se um momento de grande evolução
industrial, no Brasil e nos demais países. Este
avanço no desenvolvimento industrial foi
possível em primeiro lugar pelo aumento da
capacidade de fornecimento de energia,
independentemente de sua fonte. Entretanto,
atualmente já se percebe a necessidade de um
crescimento sustentável que atenda as
necessidades
ambientais,
sociais
e
econômicos [1].
Existe uma tendência que revela a
substituição dos derivados de petróleo. Por
muito tempo recebia-se informações de que
essa fonte energética poderia se esgotar.
Todavia, se tal tendência persistir por mais
alguns anos, é possível que a necessidade de
uso dos derivados do petróleo diminua, ou
ainda acabe antes do esgotamento das
reservas, o que na ótica de 10 a 15 anos atrás
apresentava-se inconcebível [1].
A predominância de fontes renováveis
na matriz energética brasileira manteve-se
estável no ano de 2017, com a participação de

43,8% do total. Este desempenho foi reflexo das
transformações ocorridas no setor energético
nacional, que incentivaram tanto o crescimento
dessas fontes quanto a diversificação da matriz
nos últimos anos. Os dados constam no Boletim
Mensal de Energia (referência – Janeiro/2017),
elaborado pelo Ministério de Minas e Energia
(MME) [2].
A biomassa retornou ao posto de segunda
fonte de geração mais importante do Brasil na
Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) com o
registro de 8,2%, em 2016. As informações são
do Balanço Energético Nacional 2017 (ano base
2016), elaborado pela Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) [3]. Compõem a biomassa o
bagaço e a palha da cana, os coprodutos de
madeira da produção de celulose, o biogás, a
casca de arroz, palha de milho, etc.
A partir destas informações, o presente
trabalho buscou caracterizar as diferentes
biomassas produzidas no Brasil quanto ao seu
potencial energético e que são mais utilizadas
como fonte de energia pelas indústrias, como a
casca de arroz, o bagaço de cana e a palha de
milho.
Portanto, os objetivos deste trabalho foram:
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Objetivo geral: analisar os aspectos
energéticos de biomassa provenientes da
casca de arroz, do bagaço de cana e da palha
de milho.
Objetivos específicos:
1) Calcular o poder calorífico superior
de biomassas (PCS);
2) Analisar a influência da umidade no
PCS da biomassa;
3) Realizar a análise química imediata
das biomassas (MV, CF, U e CZ);
4) Analisar os resultados do PCS com
os obtidos na análise química
imediata;
5) Estudar o potencial energético das
biomassas.
Material e Métodos

A. Local do trabalho
O
trabalho
foi
realizado
nos
Laboratórios de Química Instrumental e de
Química da UNESP, Campus Experimental
de Itapeva/SP.
B. Procedimento
1) Biomassas utilizadas no trabalho
As Biomassas agrícolas casca de arroz,
bagaço de cana e palha de milho, utilizados
neste trabalho, foram adquiridas através de
doação de indústria beneficiadora de arroz,
vendedor ambulante de caldo de cana e
agricultor da cidade.
2) Análise química imediata
Para a determinação da análise imediata
das biomassas, o procedimento adotado foi
regido por normas americanas ASTM E87082 “Análise Imediata para Biomassa e
Resíduos”, baseada nas normas ASTM D3172-07a “Prática padrão para análise de
carvão e coque”, D-3173-11 “Análise de

umidade para carvão e coque”, D-3174-12
“Análise de cinzas para carvão e coque”, D3175-11 “Análise de materiais voláteis para
carvão e coque” e nas normas ABNT NBR
8112:1986 “Carvão vegetal – análise imediata –
método de ensaio”, ABNT NBR 6923:1981
“Carvão vegetal – amostragem e preparação da
amostra” e ABNT NBR 14929:2003 “Madeira Determinação do teor de umidade de cavacos método por secagem em estufa”.
A análise química imediata determina os
teores de umidade (U), de materiais voláteis
(MV), de carbono fixo (CF) e de cinzas (CZ) de
uma amostra de biomassa.
O U é um fator de grande importância a ser
observado no tocante ao PCS, pois quanto menor
este valor, menor será o gasto de energia no
processo de carbonização da biomassa elevando
seu PCS [4].
Quanto a MV, de acordo com [5], a
biomassa com teor de materiais voláteis elevados
apresenta maior facilidade de incendiar e
queimar, além de resultar num maior PCS, porém
o processo de combustão de maneira geral pode
ser afetado, tendo em vista que existe dificuldade
de controle do mesmo [6].
Referente ao CF, [7] afirma que este
parâmetro possui a relação inversamente
proporcional ao PCS das biomassas, ou seja,
quanto maior o CF menor o PCS. Já CZ para esta
mesma autora em alta concentração, pode
apresentar um PCS inferior, salvo que a
precipitação das cinzas é decorrente da
combustão de compostos orgânicos e oxidações
inorgânicos.
3) Poder calorífico superior
As amostras das biomassas foram pesadas
em aproximadamente 0,5 g na granulometria
especificada e posteriormente montada a bomba
calorimétrica com os componentes mostrados na
Figura 1. Posteriormente a bomba foi encaixada
no equipamento denominado calorímetro
ilustrado na Figura 2, com o intuito de se obter o
poder calorífico superior da biomassa. A
obtenção dessa variável consiste na variação da
temperatura de uma massa de água contida no
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interior do equipamento, acarretada pela
combustão da biomassa ocorrida no interior
da bomba calorimétrica. Essa combustão
ocorre devido a ignição de um filamento de
algodão, que entra em curto, interagindo a
chama com o combustível presente no interior
do cadinho, como um estopim. Nesse
processo é inserido como comburente o O2,
em excesso, a fim de queimar completamente
a biomassa experimentada. Ao término da
reação de combustão o equipamento
apresenta os resultados numa tela acoplada no
mesmo.

Figura 1. Componentes da bomba calorimétrica

Figura 2. Calorímetro

Resultados e Discussões
Os resultados da análise química
imediata para este trabalho podem ser
observados nas Figuras 3, 4 e 5, em conjunto
com os obtidos por [7], [8] e [9].

Figura 3. Análise química imediata para casca de arroz

Figura 4. Análise química imediata para bagaço de canade-açúcar

Figura 5. Análise química imediata para palha de milho

O valor obtido pela casca de arroz para o
MV apresentou-se próximo aos determinados
experimentalmente por [7] e [9] e inferior ao
determinado por [8]. Quanto ao CF e U os
valores descritos pelos autores se encontram no
mesmo patamar dos determinados neste estudo,
salvo que [9] não apresentaram em suas análises
o valor de U para as biomassas estudadas. No
tocante ao CZ o presente trabalho atingiu um
índice superior aos determinados pelos autores
pesquisados, tendo em vista que todos obtiveram
valores diferentes em seus estudos.
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Para o bagaço de cana-de-açúcar o MV
determinado apresentou-se bem similar aos
valores descritos por [8] e [9], com um valor
mais baixo atingido por [7]. Quanto ao CF
todos os valores obtidos são similares, com
exceção para o encontrado por [7]. Por fim, o
U apresentou-se inferior ao de [7] e [8].
Para a análise imediata da palha de
milho os valores encontrados para MV, CF e
CZ se encontram relativamente próximos com
uma variação em torno de aproximadamente
4% dos obtidos por [8] e [9]. Quanto ao U a
amostra estudada por [8] estava com um teor
de umidade superior em 4,23% em relação à
amostra estudada neste trabalho.
A seguir, por meio das Figuras 6, 7 e 8,
é possível observar os valores determinados
experimentalmente para o PCS. Também se
observa, graficamente, a interferência do teor
de umidade no PCS das biomassas.

Figura 8. Relação entre PCS e U (%) para a palha de
milho

As Figuras 6, 7 e 8 mostram a relação
negativa do U sobre o PCS, sendo que neste
trabalho durante os experimentos foi constatado
o que [6] mencionou em sua pesquisa, onde as
amostras estudadas com U elevado não tiveram a
combustão completa.

Conclusão
De acordo com os resultados obtidos neste
trabalho pôde-se concluir que:

Figura 6. Relação entre PCS e U (%) para a casca de
arroz

• A biomassa proveniente da casca de arroz
apresentou um PCS de 14160 kJ/kg, que se
mostrou inferior em comparação ao obtido para
as outras biomassas estudadas, devido ao seu MV
ser menor e CZ ser maior do que as mesmas;
• A biomassa advinda do bagaço de cana bem
como o da palha de milho apresentou PCS de
16710 kJ/kg e 16920 kJ/kg, respectivamente, que
se encontram bem próximos, o que ocorreu
também com as análises químicas imediatas.
Portanto, há similaridade entre as biomassas;
• Foi possível observar graficamente a
influência negativa da U no PCS das biomassas
estudas;
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FOGÃO À LENHA PORTÁTIL DE ALTA EFICIÊNCIA E BAIXO
CONSUMO DE LENHA
Bruna Francini Lupepsa ¹; Gilmara de Oliveira Machado² ; Taís Adeil Muller³;
Leonardo de Lima Wrobel 4
Resumo
Uma fonte de biomassa com grande potencial no Brasil para o uso é proveniente do eucalipto,
devido a sua excelente adaptação ao solo brasileiro o que favorece os plantios com fins
energéticos, que são alternativas viáveis para a redução do desmatamento de florestas nativas.
Os fogões a lenha tradicionais apresentam uma queima incompleta, gerando muitos poluentes,
onde a energia gerada não é totalmente aproveitada na cocção de alimentos. Surgindo então a
necessidade de melhorar tecnologicamente esses fogões para consumir a menor quantidade de
combustível (lenha) e aumentar sua eficiência. O objetivo deste trabalho foi analisar quatro
modelos de fogões a lenha de tecnologia melhorada, utilizando como combustível biomassa
proveniente do Eucalyptus Spp. Constatou que o fogão mais eficiente foi o modelo um, com
eficiência média de 23,84%, e apresentou 0,69 kW de potência, comum consumo de lenha de
0,71kg, melhor ao se comparar com dados bibliográficos sobre fogão a lenha tradicional
(0,9% e 0,10 kW respectivamente). As análises de variância demonstraram significância, para
os valores de p-valor, também chamado de nível descritivo ou probabilidade de significância,
tem-se o total de 0,03, ou seja, menor que 0,05 que é o valor de referência usado para o teste.
Para a equação de regressão há uma correlação positiva entre potência e eficiência,
demonstrando que quanto menor o consumo de lenha mais eficiente é o fogão.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; energia; Eucalipto
Introdução
O aumento da demanda mundial
por energia eleva cada vez mais a pressão
sobre o ambiente com empresas
petrolíferas
investindo
em
novas
tecnologias buscando o petróleo em locais
de difícil acesso, camadas de pré-sal ou em
regiões inabitáveis como o ártico. O
impacto ambiental de uma atividade
exploratória, como a da exploração de
petróleo, é suficiente para reavaliar sua
real necessidade, buscando alternativas que
reduzam drasticamente as emissões de CO2
para evitar uma catástrofe climática
(GREENPEACE, 2013).

Tendo como possibilidade a escassez
do petróleo a médio e longo prazo e somando
as exigências legais impostas para a
construção de hidrelétricas de grande porte no
Brasil, as fontes de energia alternativa deverão
ter maior participação, onde possivelmente
haverá uma tendência no aumento no
consumo energético (GREENPEACE, 2013).
A presença das energias renováveis na
matriz energética representa a chance de uma
geração de energia mais limpa, onde se libera
menos poluentes prejudiciais ao meio
ambiente e aos seres vivos. São soluções
tecnicamente acessíveis em praticamente
todas as regiões do mundo. No Brasil a matriz
energética possui maior diversificação em
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relação aos demais países, com uma
participação de 43,5% de energia
renovável, sendo construída por: 17,5% de
biomassa da cana 12,6%, hidráulica 8,0%
lenha e carvão e 5,4% lixívia e outros
renováveis, porém, as participações das
energias não renováveis têm: 36,5%
petróleo, 12,3% gás natural 5,5% carvão
mineral, 1,5% urânio e 0,7% outras fontes
não renováveis (BEN, 2017).
Uma das biomassas que apresenta
grande potencial no cenário brasileiro,
tanto no cultivo como no aproveitamento
energético, é proveniente do eucalipto,
devido ao fato de ser uma planta que se
adapta muito bem ao solo brasileiro,
possuindo crescimento rápido com ciclo de
curta rotação com aproximadamente sete
anos (MMA, 2014). Com origem
Australiana, o eucalipto pertence ao
Gênero Eucalyptus e abrange mais de
seiscentas espécies catalogadas, em terras
brasileiras encontrou condições favoráveis
para seu crescimento rápido, favorecendo
seu índice de produtividade. Os plantios de
eucalipto ocupam 7,5 milhões de hectares
da área total de florestas plantadas no país
que totaliza 7,8 milhões (IBA, 2017;
ABRAF, 2009; EMBRAPA, 2006).
No total, as indústrias brasileiras de
árvores zelam por 132 mil km2 de florestas
privadas, dos quais 78 mil km2 são
florestas plantadas e 54 mil km2, florestas
nativas conservadas. Para cada hectare de
floresta plantada, outro 0,7 hectare, em
média, é destinado à preservação
(IBA,2017).
Produto da fotossíntese, a lenha é
constituída 70% por substâncias químicas
complexas
como
celulose
(50%)
Hemiceluloses (25%), lignina (25%) e 5%
por substâncias orgânicas de baixa massa
molar (extrativos). Adicionalmente a lenha
é constituída por uma pequena fração de
substâncias inorgânicas intituladas cinzas.
Os extrativos e a lignina são os principais
responsáveis pelo conteúdo energético, por
apresentar uma maior razão {[C] / [O]}

que os polissacarídeos ricos em grupo
hidroxila.
Diante disto, este trabalho teve como
objetivo inicialmente a verificação por meio
de uma pesquisa exploratória de quatro
modelos de fogões construídos com
tecnologia melhorada “Rocket Stove” onde se
buscou aperfeiçoar o fogão com maior
eficiência e menor consumo de lenha que o
fogão tradicional.
Metodologia
Coleta da Lenha; A madeira foi
coletada da área experimental do projeto
TUME (Teste de Uso Múltiplos de
Eucaliptos) localizada na cidade de Irati,
Estado do Paraná. Nesta área encontram
plantadas nove espécies florestais do gênero
Eucalyptus spp. Após a coleta, as amostras
foram classificadas de acordo com a espécie,
cortadas na medida padrão de 30 cm de
comprimento e diâmetros variando de 1 a 6
cm, levadas a estufa em temperatura de 50°C
por sete dias.
Fogão à Lenha Melhorado
Os fogões à lenha aprimorados foram
todos construídos a partir de materiais
reutilizáveis acessíveis à comunidade, a
câmara de combustão de todos foi construída
em formato de “L”. Entre a parede interna dos
fogões e câmera de combustão se introduziu o
isolante térmico constituído por lã de rocha
que é constituída basicamente de rochas
basálticas e fibras minerais e não causam
danos ao meio ambiente, esse tipo de
tecnologia empregada nestes fogões é
conhecido como “Rocket Strove”.
Para a pesquisa foram utilizados quatro
modelos de fogão, demonstrados na figura 01,
onde todos foram confeccionados com
tecnologia melhorada. O modelo 01 foi
construído a partir de um compartimento
metálico, com volume de 25 litros, o modelo
02 apresenta volume de 48 litros e sua
construção partiu de um cilindro de gás usado
para empilhadeiras. O modelo 03 apresenta
volume de 13,5 litros e foi construído a partir
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de um cilindro que armazenava gás para ar
condicionado e por fim, o modelo 04 foi
construído a partir de cilindro de gás
liquefeito de petróleo com volume
aproximado de 40 litros. Todos
apresentavam grelha para suporte da lenha
o que facilita a entrada de oxigênio no
fogão melhorando a queima do
combustível.
01

02

03

04

(Equação01)
A potência do fogão é a quantidade de
energia térmica útil, proveniente da queima da
lenha, utilizada para aquecer e ferver a água
pelo tempo de 15 minutos. A potência esta
diretamente relacionada com o calor
produzido pela lenha através do seu poder
calorífico, tempo de queima da lenha e
eficiência. A potência do fogão é dada pela
Expressão 02.

(Equação02)
Figura 1: Modelos de fogões usados durante a
pesquisa com suas respectivas numerações.

Medida da eficiência, potência e
consumo de lenha do fogão; Para cada
fogão foi realizado cinco ensaios, onde
consistia em pesar uma amostra de
combustível (lenha) e uma amostra de água
na panela, depois se coloca a panela no
fogão, aquece, e deixa ferver por 15
minutos. Com isso, têm-se dados sobre
consumo de lenha utilizada no ensaio,
cinzas e quantidade de água evaporada
para seguir com as demais análises. A
eficiência de um fogão a lenha é a relação
entre o efeito energético útil e o consumo
de energia do combustível. Para o calculo
a eficiência é calculada pela avaliação da
quantidade de calor absorvido pela água
em uma panela metálica (Qútil) e a
quantidade de calor fornecida pelo
combustível (Qlenha) (NOGUEIRA e
LORA, 2003). A eficiência se obtém
através do resultado da razão entre o calor
absorvido pela água (energia útil) e a
energia liberada pela lenha (Equação 01).

Onde: Mq é a massa de lenha (kg) queimada
no fogão;
PCU: Poder calorífico útil da lenha (kg)
Ef: Eficiência do fogão
t: tempo transcorrido do experimento (seg)
O consumo de lenha do fogão é o total
da massa de lenha consumida pelo fogão pelo
tempo que levou para este consumo e é
determinado pela seguinte expressão:

(Equação03)
Sendo:
C; Consumo de lenha (kg/h)
Mq: A massa de lenha queimada (kg)
t: Tempo transcorrido no experimento (h).
Resultados e Discussões
As análises de eficiência, potência e
consumo de lenha foram realizadas em todos
os modelos de fogões, repetidas cinco vezes,
para obtenção dos dados de média, desvio
padrão e coeficiente de variação. Observando
os dados da Tabela 01 verifica-se os valores
respectivos a cada modelo de fogão.
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Tabela 1 – Sumário dos dados dos diferentes
fogões à lenha de tecnologia melhorada.
Fogões à
lenha

Eficiência
(%)

Modelo 1

23,84 ±
6,09
(25,5)

Modelo 2

9,50 ± 3,18
(33,4)
11,48 ±
2,04
(17,7)
10,58 ±
2,99
(28,2)

Modelo 3
Modelo 4

Consumo
de lenha
(kg/h)
0,71 ± 0,14
(19,7)
1,48 ± 0,54
(36,8)
0,71 ± 0,37
(51,7)
0,67 ± 0,20
(32,1)

Potência
(kW)
0,69 ±
0,08
(12,2)
0,53 ±
0,06
(13,1)
0,34 ±
0,19
(56,2)
0,27 ±
0,05
(19,3)

Cada média é seguida pelo respectivo desvio-padrão.
O coeficiente de variação encontra-se entre parênteses.

A análise de regressão consiste na
realização de uma análise estatística com o
objetivo de verificar a existência de uma
relação funcional entre uma variável
dependente com uma ou mais variáveis
independentes, neste trabalho a analise de
regressão foi feita por meio da análise de
dados do Excel. Observa-se que, a equação
de regressão é significativa, pois o valor do
p-valor é menor que 0,05 ou 5% no teste F
da Análise de Variância ANOVA.
Tabela 2 – Análise de Variância do ajuste da
eficiência em função do consumo de lenha e
potência
pGL SQ
QM
Estat. F
valor
Regressão
2
145,29 72,64 414,90 0,03
Resíduos

1

0,18

Total

3

145,0

0,18

Interseção
F (kg/h)
Pot (kW)

Coeficientes
13,5739
-34,1750
62,1215

Stat t
20,34
-20,94
28,45

p-valor
0,03
0,03
0,02

Com base em dados estatísticos
obteve-se a equação de regressão, onde indica
por meio desta que há uma correlação positiva
entre a eficiência e potência, pois demonstra
que quanto menor o consumo de lenha maior
será sua eficiência e potência. Os fogões mais
eficientes consomem menor quantidade de
lenha, promovendo assim, um maior
aproveitamento do calor liberado durante a
combustão aumentando também a potência do
fogão (Equação 04).

(Equação 04).
O fogão a lenha aprimorado de modelo
01 demonstra maior eficiência 23,84%,
potência 0,69W comparado com dados
literários sobre fogão a lenha tradicional
(0,9% e 0,10 kW respectivamente). Observase neste fogão, um melhor aproveitamento da
energia gerada pela câmara de combustão,
onde o calor é totalmente direcionado a
panela, logo, nova pesquisas deve ser
direcionada a este tipo de melhoria, visando
sempre o maior aproveitamento do calor e
menor consumo de combustível (lenha),
favorecendo o uso das florestas plantadas
como fonte para este tipo de geração de
energia.
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O PROJETO ENTRE RIOS DO OESTE E A CONSOLIDAÇÃO DO
BIOGÁS COMO FONTE ALTERANTIVA DE ENERGIA
FRANZON, Gabriel1; CAZULA, Bárbara Bulhões1; LUCIO, Luís Thiago1; FRANÇA,
Thiago José Lippo1; PINHEIRO, Breno Carneiro1
Resumo
Este trabalho traz os resultados de pesquisa e desenvolvimento alcançado com a execução do
projeto de P&D-ANEEL realizado no município de Entre Rios do Oeste, no estado do Paraná,
patrocinado pela Companhia Paranaense de Energia. O foco é apresentar o arranjo técnico e
comercial que se encontra em fase de implantação, com a finalidade de aproveitar a biomassa
residual oriunda da atividade de suinocultura para a produção de biogás a se utilizado para gerar
energia elétrica. Dentro deste contexto, o presente artigo apresenta detalhes metodológicos
acerca da caracterização da biomassa local a partir de análises laboratoriais, para levantamento
do potencial de produção de biogás bem como aspectos técnicos, relativos à implantação das
plantas e da rede coletora de biogás. Ressaltam-se também as contribuições que um projeto de
tal magnitude traz para a economia regional, sobretudo para o fortalecimento do biogás como
fonte de alternativa para geração de energia elétrica.
Palavras chave: Biomassa Residual Animal; Geração Distribuída; Suinocultura.

Introdução
Em decorrência do crescimento
notável da demanda por energia, a busca por
uma maior diversificação da matriz
energética está na pauta das políticas
públicas
para
promoção
do
desenvolvimento econômico do país.
Entretanto, segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) [1], apenas cerca
de 5% da capacidade total instalada de
energia elétrica é proveniente de energias
renováveis alternativas como a biomassa, o
que atesta haver ainda um represamento
desse potencial de geração de energia.
Para exemplificar os benefícios dessas
fontes energéticas, estudos realizados pelo
WWF-Brasil em 2008 mostram ser possível
reduzir em até 38% os gastos energéticos da

população, através do aumento a
participação de fontes alternativas para a
geração de energia elétrica [2]. Ator
importante desse cenário é o biogás, fonte
de energia renovável promissora, que
apresenta rendimento atrativo, baixo custo
e, sobretudo, proporciona energia limpa ao
promover destinação ambientalmente
correta a dejetos de elevado impacto
ambiental [3]. O biogás tem o metano (CH4)
como seu principal componente, que pode
ser purificado para produzir combustível de
alta qualidade (biometano). O que se previa
no início da década e que se confirma
atualmente, é a procura por biogás
crescendo continuamente devido à sua
capacidade de produzir menores emissões
de CO2 [4].
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Alinhado e aliado a esse movimento,
recentemente, o governo do estado do
Paraná assinou as leis que instituem a
Política Estadual do Biogás e do
Biometano, regulamentando o processo de
produção e comercialização do Biogás no
Estado (Número 19.500/2018 – Lei
Complementar
211/2018).
A
regulamentação da política do Biogás e
Biometano, atrelado ao grande potencial
agroindustrial do estado, surge como um
incentivo ao maior aproveitamento do
biogás como forma de energia além de
impulsionar a produção e o número de
investidores [5].
O biogás encontra sua aplicação
imediata nas instalações de geração
distribuída (GD). Portanto, a GD
impulsiona a diversificação do setor elétrico
brasileiro com a utilização de fontes
renováveis de forma eficiente e sustentável
[6]. Por definição, a mini e microgeração
distribuídas, estabelecidas pela Resolução
Normativa
482/2012
da
ANEEL,
possibilitam que o consumidor produza sua
própria energia e, através de um sistema de
compensação, subtraia valores monetários
na sua fatura [1, 7].
Em consonância com esse momento de
transformação na forma como a sociedade
convive com energia, o governo do Paraná
encaminhou projeto de lei à Assembleia
Legislativa visando a isenção do imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços
(ICMS) incidente sobre a energia elétrica
trocada
entre
os
consumidor
e
distribuidoras de energia. O projeto atinge
unidades de até 1 megawatt (MW) de
potência instalada tanto nos centros urbanos
quanto em zonas rurais [8]. Se aprovada, a
lei abrirá novas oportunidades à exploração
do biogás para geração de energia elétrica e,
ao produtor rural, benefícios econômicos
ainda mais atrativos.
Destacado como um dos maiores
produtores de carne do Brasil, o estado
Paraná tem um potencial energético, a partir
da biomassa residual animal, ainda pouco

explorado. Na região Oeste, o agronegócio,
relacionado à produção e a industrialização
dos produtos agrícolas e da pecuária, é a
principal atividade econômica regional que,
associado ao incremento do rebanho animal
e à concentração geográfica, provoca o
acúmulo de dejetos em pequenas áreas,
maus odores e proliferação de vetores. A
compatibilização dessa pujança econômica
com a mitigação dos seus impactos
ambientais é um dos grandes desafios do
setor [9].
A região de Entre Rios do Oeste tem uma
população de aproximadamente 4 mil
habitantes, porém devido ao agronegócio, a
poluição deste município chega a ser igual
a uma cidade com uma população de
aproximadamente 750 mil indivíduos, pois
cada
suíno
produz
efluentes
aproximadamente igual a 5 pessoas [10,
11]. Nesta região possui aproximadamente
150 mil suínos, 3600 bovinos e 340 mil
cabeças de aves [12].
Diante dessas demandas ambientais da
região Oeste do Paraná e da conjuntura
institucional favorável às fontes renováveis,
surgiu o projeto Entre Rios do Oeste,
doravante projeto ERO, executado pelo
Centro
Internacional
de
Energias
Renováveis (CIBiogás) e pela Fundação
Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI),
patrocinado pela Companhia Paranaense de
Energia (Copel) e fruto de um P&D ANEEL
(PD-06491-0287/2012).
O
projeto,
intitulado “Arranjo Técnico e Comercial de
Geração Distribuída de Energia Elétrica a
Partir do Biogás de Biomassa Residual da
Suinocultura em Propriedades Rurais no
Município de Entre Rios do Oeste do
Paraná”, objetiva gerar energia elétrica
através do reaproveitamento da biomassa
residual animal produzida por produtores
rurais do município de Entre Rios do
Oeste/PR.
O objetivo desse trabalho é apresentar
alguns detalhes técnicas acerca do projeto
ERO, ressaltando também as contribuições
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que um projeto de tal magnitude traz para a
economia regional, sobretudo para o
fortalecimento do biogás como fonte de
alternativa de energia.
Metodologia
A. Local do trabalho
Os estudos para aproveitamento da
biomassa do município de Entre Rios do
Oeste foram baseados em informações
levantadas no campo e banco de dados do
CIBiogás. O manejo dos dejetos nas granjas
de suínos se diferenciam pelo número de
animais, porte, sistema de produção e
principalmente a categoria de criação que,
para suinocultura, são: Ciclo Completo
(CC), Unidade Produtora de Leitões (UPL),
Crechário (UC) e Terminação (UT).
Constatou-se que a suinocultura do
município é de alta concentração de
animais.
A Figura 1 apresenta a localização das
19 propriedades envolvidas no projeto,
onde a maior parte delas, dezesseis, é
suinocultura de terminação.

Figura 1. Mapa de localização das propriedades
participantes do projeto.

B. Procedimento
A primeira etapa realizada é a de coleta
de amostras em campo para determinação
de sólidos totais, fixos e voláteis, além do
potencial
metanogênico
bioquímico
específico (PMB).

Para caracterizar as amostras, foram
realizadas 20 amostragens, em diferentes
propriedades rurais. Para os ensaios de
sólidos totais e voláteis, seguiu-se a
metodologia Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater –
22nd edition, com adaptações. Todos os
procedimentos foram realizados no
laboratório
do
CIBiogás,
primeiro
laboratório do Brasil acreditado na norma
ISO/IEC 17025 para o ensaio de potencial
metanogênico bioquímico específico.
A segunda etapa realizada foi o
dimensionamento e o planejamento da
construção, além da compra de matérias,
necessários para a construção dos
biodigestores e do biogasoduto.
Atualmente o projeto está na sua
terceira etapa, onde está sendo construídos
os biodigestores e o biogasoduto, sendo
necessário um tempo até a conclusão do
mesmo de 4 a 6 meses, onde a Figura 2
mostra a escavação de um biodigestor do
projeto ERO em construção. Enquanto que
a última etapa é a realização dos testes das
linhas e posteriormente a operação
completa do sistema.

Figura 2. Biodigestor em construção do projeto
ERO.

Ao mesmo tempo, existem vários
trabalhos de pesquisa realizado no projeto
ERO visando, sobretudo, propor melhorias
para o sistema de biodigestão contemplando
aspectos construtivos, operacionais e de
segurança, sendo uma delas a utilização de
geomembrana transparente para conseguir
absorver a radiação solar incidente nos
biodigestores. Além disso, é uma excelente
oportunidade para identificar as principais
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tecnologias existentes para tratamento de
efluentes da suinocultura e caracterizar os
dispositivos e aspectos que influenciam no
processo de tratamento desses efluentes
para aproveitamento energético pelo
biogás.
C. Sustentabilidade econômica
Quanto à sustentabilidade econômica,
instalar-se-á uma rede coletora de 22,5 km
que conduzirá todo o biogás produzido nas
propriedades
a
uma
MiniCentral
Termoelétrica (MCT) para geração de
energia elétrica, atendendo o município
ERO. Nesse arranjo, produtores rurais
comercializarão os desejos produzidos em
suas propriedades, obtendo ganhos
econômicos com a biomassa sem valor
comercial até então.
Resultados e discussão
As amostras coletadas em campo
foram analisadas em laboratório, onde se
observou que a tendência de produção
metano é de aproximadamente 5 litros para
cada quilograma de amostra in natura. Já
os resultados obtidos nos ensaios de sólidos
totais e sólidos voláteis, observou-se que
eles apresentam bastante variação entre si,
haja vista as diferenças nos tamanhos dos
animais e manejo dos efluentes. Para
sólidos voláteis, a média obtida foi de 671,3
g/kg, também um pouco inferior à
referência europeia, que é de 723 g/kg.
As análises laboratoriais e as
estimativas preliminares de produção de
dejetos na região conduziram a um
potencial de produção de biogás no
município da ordem de 17.500 m³/dia, com
cerca de 60% de gás metano (CH4). Essa
estimativa, no entanto, já foi ultrapassada,
tendo em vista que alguns produtores
ampliaram o plantel de animais desde o
início da execução do projeto. Com esses
valores e considerando uma razão de 2
kwh/m³ de biogás, chega-se uma geração
anual de até 12.775 MWh, destinado a

atender a demanda energética dos prédios
públicos do município de Entre Rios do
Oeste.
Além dos benefícios econômicos da
geração de energia elétrica, os produtores
locais poderão usufruir de 1% do biogás
para suas demandas domiciliares. O
processo de biodigestão ainda produzirá o
biofertilizante, cuja estimativa inicial chega
a 240 m3/dia e poderá ser utilizado onde
houver demanda pelo produto.
Esse montante de energia quando
comparado com o consumo médio de uma
residência no Brasil, que possui um gasto
médio de 160 kWh por mês, consegue
abastecer quantidade de aproximadamente
6700 residências, ou energia para uma
população de aproximadamente 26000
habitantes [13].
Como o projeto está na sua fase de
implantação, ficou clara a sua aceitação
inicial pelos produtores, pois os mesmos
viram que os dejetos de animais podem ser
muito mais rentáveis se tratado. Enquanto
que o governo e as empresas estão
observando com outros olhos as iniciativas
de geração distribuídas e a utilização do
biogás.
Conclusões
O presente trabalho apresentou
detalhes técnicos do projeto ERO e
ressaltou suas contribuições para a
compreensão da caracterização da biomassa
e estimativa de geração de energia elétrica.
Resultados de pesquisa laboratorial
embasaram a realização do projeto, que
servirá de modelo para a expansão do
biogás no cenário energético do país. Dessa
forma, vê-se o projeto ERO como um marco
para o aproveitamento do biogás além de
confirmar que a região Oeste do Paraná está
no caminho certo quanto ao aproveitamento
de seu potencial energético e na diminuição
da poluição ambiental.
Vê-se também sinais, no âmbito das
políticas públicas, de reconhecimento da
importância das fontes renováveis, em
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particular o biogás, no contexto econômico
e ambiental do estado do Paraná.
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Resumo
O biogás produzido por meio do tratamento de efluentes industriais e despejos urbanos e
rurais proporciona a produção de energia renovável e descentralizada. A sua utilização como
fonte de energia térmica, elétrica e veicular em substituição às fontes convencionais de
geração de energia, pode reduzir custos. Muitas indústrias no Brasil utilizam a queima direta
do biogás em caldeiras para a produção de vapor. Neste trabalho apresenta-se um estudo
comparativo para a utilização do biogás como fonte de energia elétrica frente a sua queima
em caldeira para substituição parcial de lenha para a produção de vapor. Um estudo de caso
foi realizado em uma indústria de biotecnologia localizada em Maringá, Paraná, Brasil que
utiliza o biogás, com composição média de 73,93 % de metano. O método utilizado para a
determinação do volume do biogás produzido e consumido na caldeira consistiu na medida da
carga orgânica do efluente industrial e no consumo da lenha. Para o cálculo do potencial de
produção e da potência elétrica da planta foram utilizados os registros anuais de consumo de
lenha e tarifas de energia elétrica. Como resultado, obteve-se o valor de 26 % de economia
relativa ao uso de lenha (812 t de lenha por ano). Com relação ao consumo de energia elétrica,
a economia foi de 5 % (152.000 kWh/ano). Quando o biogás é utilizado para geração de
energia elétrica tem-se uma economia três vezes maior do que quando o biogás é utilizado
para a produção de vapor, e é de aproximadamente U$ 152.000. O custo evitado durante o
período de 12 meses corresponde ao custo dos equipamentos utilizados para a execução da
geração distribuída de energia (filtro, sistema moto-gerador e proteção à rede).
Palavras-chave: energia térmica; energia renovável; poder calorífico.
Introdução
O biogás pode ser produzido a partir da
digestão anaeróbia usando a biomassa
residual localmente disponível de várias
fontes. Dentre elas, pode-se citar os
resíduos de origem animal, esgoto
doméstico, efluentes industriais e resíduos
agrícolas1. Houve melhorias substanciais
no avanço tecnológico no processo de
digestão anaeróbia. Temas como o
desenvolvimento de substratos, os prétratamentos, a configuração de reatores, as

preocupações operacionais e a análise de
modelos foram discutidos e revisados2.
Embora a produção simples de calor seja uma
maneira mais fácil de eliminar o biogás, o
calor gerado pode ser economicamente viável
na substituição de energia na forma de outros
combustíveis renováveis, como lenha, aparas
de madeira, palha, peletes e briquetes3.
Os combustíveis convencionais renováveis
(lenha, bagaço-de-cana e briquete) e os não
renováveis (gás liquefeito de petróleo, óleo
diesel e gás natural) utilizados na produção de
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energia térmica nas agroindústrias
brasileiras vêm sendo substituídos de
forma parcial e, em alguns casos, de
maneira integral, por biogás produzido nas
próprias estações tratamento de efluentes.
Neste trabalho apresenta-se o estudo
técnico científico comparativo entre a
utilização de biogás para a produção de
energia elétrica e a sua utilização em
caldeira como forma de substituição
parcial de lenha para a produção de vapor.
Foi determinada a equivalência energética
do biogás para uso como fonte de energia
térmica e elétrica. Apresentou-se a
produção de biogás, o potencial de geração
de energia elétrica, os custos de
implantação e o retorno de investimento
para a geração distribuída e energia
elétrica.
A relevância deste estudo é devida a
crescente utilização do biogás por
agroindústrias brasileiras, que o utilizam
em
queima
direta
em fornalhas
consorciadas com outros combustíveis,
sendo raras as publicações de artigos com
estudos comparativos envolvendo a
utilização do biogás para produção de
energia térmica ou elétrica.
Metodologia
No presente trabalho utilizou-se como
dados, os registros da queima direta de
biogás em caldeira de um processo
industrial de uma agroindústria localizada
em Maringá, Estado do Paraná, Brasil. No
caso de estudo, o biogás foi utilizado em
consórcio com lenha para a produção de
vapor, por meio de queimador na fornalha.
Foram consideradas as análises de
composição do biogás para a determinação
do seu poder calorífico e informações
relativas ao processo de recepção de lenha,
desde o corte até o seu consumo. Foi
calculado o poder calorífico da lenha,
conforme a variação do poder calorífico
conforme o tempo de estocagem e o teor
de umidade da lenha.

As equações e variáveis utilizadas nos
cálculos são apresentadas na Tabela 14,5 e
Figura 1.
Foram considerados 𝑌𝑜𝑏𝑠 médio = 0,17 kg
DQO lodo/kg DQO aplicada, P = 1 atm, T =
28 C, 𝐾𝐷𝑄𝑂 = 64 g DQO.mol-1, R = 0,08206
atm.L(mol.K)-1 e 𝜂 de 25 %6.
A equivalência energética entre 1 m3 de
biogás e a energia elétrica, apresenta uma
faixa de 1,15 a 1,43 kWh7.
Para estimar o custo que pode ser evitado com
o consumo da energia elétrica provinda da
rede da concessionária foi realizada uma
comparação com o custo dos equipamentos
necessários para a instalação do sistema de
geração distribuída (filtro, moto-gerador e
proteção à rede).
O tempo de vida útil dos equipamentos foi
considerado 26.0000 horas em um período
médio de 5 anos, incluindo os serviços de mão
de obra e substituição de todas as peças
(overhaul) do equipamento.
Resultados e Discussão
O valor médio para o teor de metano foi de
73,93 %, conforme os laudos com as análises
de biogás fornecidos pela empresa. Com base
no teor de 60% de CH48 e o poder calorífico
do biogás em 5.500 kcal.m-3 8, foi determinado
o poder calorífico do biogás (PCB) em 6.777
kcal.m-3.
Foram coletados dados de produção cujos
valores médios obtidos foram Q em 200 m3.d1
, 𝑆0 em 13,0 kg DQO.m-3 e 𝑆 em 0,90 kg
DQO.m-3.
Na Tabela 2 estão descritos os valores
calculados com relação à produção de metano
e biogás.
Tabela 2: Resultados de produção de
metano e biogás.
Parâmetros
DQOCH4
𝑓(𝑇)
QCH4
Qbiogás

Resultados
1.978
2,6
761
1.029

Unidade
kg DQOCH4.dia-1
kg DQO.m-3
m3.dia-1
m3 dia-1

Consumo de Lenha
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Como a empresa utiliza a lenha de
eucalipto com uma estocagem aproximada
de 45 dias, o teor de umidade obtido foi de
45,8 % e o poder calorífico da lenha (PCL)
calculado foi de 2.062 kcal.kg-1 9.
A Tabela 3 apresenta uma comparação
entre a quantidade de energia consumida
(kcal) na caldeira para produção de vapor
com a utilização de lenha e biogás –
Situação 1, e a energia produzida com o
consumo somente com lenha – Situação 2.
Tabela 3: Comparativo entre o consumo
de lenha e o de biogás.
Parâmetros
Resultados
Unidade
Situação 1
11.500
kg.dia-1
Situação 2
13.000
kg.dia-1
PCB
6.777
kcal.m-3
PCL
2.062
kcal.kg-1
Energia L+B
23.713.100 kcal.dia-1
Energia L
26.806.000 kcal.dia-1
1. Situação 1 = Consumo de lenha +
biogás, conforme as medições e
controle interno da empresa, há um
consumo médio de 7 carretas/turno,
com a operação em 2 turnos diários,
totalizando 11.500 kg de lenha.
2. Situação 2 = Consumo apenas de lenha
na caldeira, da mesma forma a empresa
monitora e controla quando não utiliza
o biogás em queima consorciada. A
quantidade média de lenha utilizada é
de 13.000 kg. A diferença na
quantidade de energia utilizada na
caldeira entre os dois consumos é de
3.093.000 kcal.dia-1. Portanto, a
quantidade de biogás consumido
equivale a 456 m3.dia-1.
Logo, temos uma quantidade produzida de
biogás (Qbiogás) calculada de 1.029 m3.dia-1
e uma quantidade consumida de 456
m3.dia-1. O volume armazenado de 573
m3.dia-1 na cúpula do biodigestor é a
diferença entre as duas quantidades.
Custo Evitado de Lenha

O custo médio para a aquisição da lenha,
disponibilizado pela empresa, é de U$ 33,74 t1
. A diferença diária expressa em massa entre
a Situação 1 e a Situação 2 é de 1,5 t. Assim,
o custo anual evitado de lenha é de U$ 12.156.
Caso fosse utilizado todo o biogás produzido,
o custo evitado de lenha saltaria dos 12 %
atuais, para 26 % e o valor anual seria de U$
27.385 quanto ao potencial evitado de lenha.
Consumo de Energia Elétrica
Conforme o histórico referente a um ano,
quanto ao consumo de energia elétrica (kWh)
da indústria no Horário de Ponta (das 18:00 h
as 21:00 h de segunda a sexta-feira) e Fora do
Horário de Ponta (demais horários e feriados),
foram obtidos os consumes totais:
Ponta = 330.818 kWh.ano-1.
Fora de Ponta = 2.757.492 kWh.ano-1.
As tarifas de energia elétrica são de U$
0,544067 kWh-1 para o Horário de Ponta e de
U$ 0,129049 kWh-1 para o Horário Fora de
Ponta.

Custo Evitado de Energia Elétrica
Para o cálculo do custo evitado de energia
elétrica a partir da geração pela utilização do
biogás foram consideradas 3,0 h de operação
no Horário de Ponta e de 9,5 h Fora de Ponta.
Os cálculos se referem para o período de
operação da planta industrial de segunda a
sexta-feira, 2 sábados ao mês – totalizando 24
dias.mês-1 e 10 meses.ano-1 e o grupo motogerador estará conectado a rede de
distribuição de energia elétrica.
A produção de energia elétrica calculada é de
8.130 kwh.dia-1, o potencial técnico de
geração de energia calculado foi 2.035
kwh.dia-1, considerando as 12,5 horas de
operação diária, com uma disponibilidade de
82 m3.h-1 de biogás e definido o cos φ em
0,80, a potência elétrica da planta calculada é
204 kVA. Utilizando-se as especificações
técnicas de um moto-gerador, devido às
característica de consumo de combustível e
energia elétrica, pode-se optar por um
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equipamento com potência de 264 kVA em
carga variável e potência de 211 kW em
carga contínua. A equivalência energética
para 1 m3 de biogás é 2,57 kWh.
A geração mensal de energia é de 62.064
kWh que corresponde a um valor total de
U$ 15.198 kWh.
Para o gerador de 330 kVA o valor base de
manutenção é de U$ 2,85 h-1. Foi
considerada uma operação de 300 h.mês-1,
o custo será de U$ 855 mês-1.
Assim, pode-se gerar um total em energia
elétrica de 62.034 kWh mensais, com um
custo evitado de U$ 151.985 ano-1.
O valor do investimento para a
implantação do sistema para geração
distribuída de energia elétrica é de
aproximadamente U$ 162.000, incluso o
grupo moto-gerador de energia, sistema de
filtragem, painel de proteção, projeto
geração
distribuída,
start-up
e
comissionamento.
Conclusões
Neste trabalho foi realizado um estudo
comparativo referente ao uso do biogás
para produção de energia elétrica em
substituição ao uso de lenha em caldeira
para produção de vapor. Um estudo de
caso foi desenvolvido em uma empresa de
biotecnologia situada na região de
Maringá, Estado do Paraná.
Para a determinação do volume do biogás
produzido e consumido na caldeira, mediuse a carga orgânica do efluente industrial e
o consumo da lenha. O potencial de
produção e a potência elétrica da planta
foram calculados utilizando-se os dados
dos registros anuais de consumo de lenha e
tarifas de energia elétrica.
Como resultado, obteve-se, com a
utilização do biogás, uma redução de 5 %
nos custos totais da empresa.
O valor calculado para a produção de
biogás e a quantidade consumida na
caldeira se mostraram coerentes com as
condições operacionais e com os dados
fornecidos de consumo de lenha na

caldeira, uma vez que o queimador opera 24 h
por dia e a cúpula do biodigestor permanece
armazenando biogás com volume próximo ao
calculado conforme as dimensões físicas
existentes.
Em
trabalhos
futuros
busca-se
o
desenvolvimento de um modelo de otimização
deste para validar o estudo comparativo
realizado neste trabalho.
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Figura 1: Variáveis utilizadas para os cálculos do
estudo energético.

Fonte: Adaptado de CHERNICHARO (2007)
e MELEGARI (2016).

Tabela 1: Equações utilizadas para os
cálculos do estudo energético.
Equações
𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4 = 𝑄.(𝑆0−𝑆)−𝑌𝑜𝑏𝑠.𝑄.𝑆0 (1)(4)
𝑆 = (1−𝐸).𝑆0 (2)(4)
𝑄𝐶𝐻4 = 𝐷𝑄𝑂𝐶H4/𝑓(𝑇) (3)(4)
𝑓(𝑇) = 𝑃.𝐾𝐷𝑄𝑂/𝑅.(273+𝑇) (4)(4)
𝑄𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = Q𝐶𝐻4/𝐶𝐶𝐻4 (5)(4)
𝑃𝑇𝐸 = 𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑃𝐵 (6)(5)
𝑃𝑇𝐶𝐸 = 𝑃𝑇𝐸∗𝜂/100 (7)(5)
𝑃𝑂𝑇 = 𝑃𝑇𝐶𝐸/𝐻𝑂∗𝑐𝑜𝑠𝜑 (8)(5)
A Figua 1 apresenta as variáveis utilizadas
nos cálculos:
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE Saccharomyces cerevisiae FL-20
FLOCULANTE EM PROCESSOS DE FERMENTAÇÃO VHG
Mariana Lopes Cruz 1; Miriam Maria Resende 2; Eloízio Júlio Ribeiro2
RESUMO
A aplicação de estratégias de engenharia de processo para o desenvolvimento de sistemas de
fermentação de alta produtividade é considerada uma questão-chave na indústria de bioetanol. Uma
estratégia para elevar o potencial de produção de etanol e minimizar os problemas gerados é a
fermentação com teor alcoólico elevado que pode ser realizada através da utilização de mostos mais
concentrados em açúcares totais (VHG). Associado ao processo VHG, a utilização de cepas de
levedura com características floculantes é também economicamente viável devido à sua
simplicidade e baixo custo, pois, não requer separação das células por centrifugação e não precisa
de suporte, como é o caso das células imobilizadas. Este trabalho avalia o comportamento da cepa
de Saccharomyces cerevisiae FL-20 de característica floculante em fermentações VHG em batelada
repetida e em reator tipo air-lift. Empregando a estirpe FL-20 modificada em batelada repetida em 8
ciclos consecutivas, com reciclo das células durante todo o processo, obteve-se uma concentração
média de etanol de 130 g/L, com uma produtividade final de 2,77 g /L.h. Entretanto, para o reator
trabalhando em contínuo operado em air-lift, o estado estacionário para a taxa de diluição de 0,03h-1
foi atingido com valores altos de glicose residual e concentração de etanol abaixo do esperado, além
de verificar perda da capacidade de floculação da levedura.
PALAVRAS-CHAVE: Levedura floculante, fermentação VHG, Air-lift, etanol, biomassa.
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a conversão da
biomassa em etanol combustível ganhou
mais atenção devido à crescente crise de
energia, alta preços do petróleo e questões
ambientais [1]. Uma ampla gama de
substratos tem sido utilizada para a
produção de etanol. No Brasil, a principal
matéria-prima empregada na produção de
etanol é a cana-de-açúcar. A cana se
destaca como a principal matéria-prima
utilizada na fermentação alcoólica, devido
à sua disponibilidade e custo, bem como
por ser uma fonte rica de carbono com
elevada concentração de açúcares, além de
possuir o método de produção de etanol
mais simplificado, pois a fermentação
ocorre de maneira direta, sem necessitar de

outras etapas químicas ou biológicas de
preparo do substrato [2,3].
A fermentação alcoólica pode ser melhorada
por meios de processos de otimização e
seleção de microrganismos robustos [4]. Uma
das estratégias de processo atualmente
aplicadas na indústria de fermentação é a
tecnologia
de
fermentação
de
alta
concentração de açucares fermentescíveis
(VHG). Esta técnica traz uma série de
benefícios potenciais sobre as abordagens
convencionais,
incluindo
considerável
economia de água, maior produtividade de
etanol, redução de custos associados com o
tratamento do efluente (vinhaça), bem como
uma considerável economia de energia na
etapa de destilação, menor custo de capital e
também minimização na contaminação
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bacteriana. Esta tecnologia proporciona um
aumento da produção sem grandes
investimentos e alterações nas instalações
existentes e têm sido amplamente
empregada para a produção de bioetanol
[5].
No entanto, a utilização da fermentação
VHG aumenta o estresse gerado pela alta
concentração de etanol e estresse
osmótico, que afetam o microrganismo e
resultam em fermentações incompletas. As
estirpes de Saccharomyces cerevisiae são
os microrganismos mais utilizados para
fermentações industriais de bioetanol em
grande escala devido à sua capacidade de
fermentar uma ampla gama de açúcares e
resistirem os estresses advindos do
processo VHG [6].
A aplicação de um sistema em batelada
repetida com reciclagem de leveduras
atinge alta produtividade em etanol, no
entanto, a necessidade de separar o meio
fermentado das células no final de cada
ciclo por filtração ou centrifugação é um
processo caro. A utilização de leveduras de
característica floculante, que tem a
capacidade de sedimentação, pode ser
capaz de reduzir o custo do processo em
batelada repetida com reutilização das
células [7]. A floculação já é utilizada em
uma variedade de aplicações como na
produção de vinho, cerveja ou no
tratamento de águas residuais, por
exemplo[8].
No presente trabalho, a capacidade da
cepa recombinante FL-20 de característica
floculante foi explorada em fermentações
VHG em batelada repetida e em reator tipo
air-lift.
METODOLOGIA
Microrganismo
Foi utilizada a estirpe de Saccharomyces
cerevisiae
FL-20
de
característica

floculante modificada por Gomes et al.,
(2012) [9].
Meio de cultura do inóculo
A levedura para inoculação foi cultivada em
frascos de erlenmeyer preenchidos a 40% do
seu volume com meio contendo 50 g/L de
glicose, 20 g/L de peptona, 10 g/L de extrato
de levedura e 1,5 mM de CuSO4. Após
incubação a 30 °C, 150 rpm por 24 horas, a
suspensão de células foi assepticamente
colhida por centrifugação (10 min a 5000 rpm,
4 °C) e as células foram ressuspendidas em
solução de NaCl 0,9% (p/v) para 200 mg
levedura fresca/mL.
Meio de cultura de fermentações
As fermentações foram realizadas em meio
VHG previamente otimizado [4], consistindo
de 300 g/L de glicose, 44,3 g/L de água de
maceração de milho (AMM), 2,3 g/L de ureia,
3,8 g/L de MgSO4.7H2O e 0,03 g/L de
CuSO4.5H2O (correspondendo a 0,12 mM de
Cu2+). A AMM foi cedida pela COPAM
(Portugal) e seu manuseio e composição
principal foi previamente relatada por Pereira
et al., (2010) [4]. O pH do meio foi ajustado
para 4,5 com NaOH 1M.
Fermentações em bateladas repetidas
As fermentações foram realizadas em
frascos agitados de volume 100 mL. As
culturas foram incubadas em shaker rotativo a
30°C e 180 rpm. Nos ciclos fermentativos
realizados, a primeira fermentação era iniciada
com a inoculação de 440 mg de levedura
fresca em 40 mL de meio de cultura, o que
correspondia a 1,3x108 células/mL). No final
do primeiro ciclo de fermentação, as células
de levedura floculante foram separadas por
sedimentação. Ao decantado, foi adicionado
meio fresco em volume suficiente para atingir
40 mL de meio fermentativo para um novo
ciclo de fermentação. Este procedimento para
reciclagem de biomassa foi repetido nos ciclos
seguintes. O progresso da fermentação foi
seguido por perda de massa (resultante da
produção de CO2) e amostras para análises
foram retiradas no início e no final da
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fermentação. Os experimentos
realizados em duplicata.

foram

Fermentação VHG em Reator Air-lift
As fermentações foram realizadas em
um reator de air-lift (com recirculação
interna através de um tubo de sucção
concêntrico
com
uma
zona
de
desgaseificação aumentada) com um
volume de trabalho de 3,5 L. O reator foi
equipado com uma manta de resfriamento
que permitia o controle de temperatura a
30±1°C. A agitação foi fornecida pelo ar
estéril que entrava na base do reator com
vazão de 0,1 vvm.
Métodos analíticos
Foram analisadas a concentração de
etanol final, açúcar residual e viabilidade
das amostras retiradas durante e ao final
das fermentações. O etanol e a glicose
foram quantificados pelo método de
cromatografia líquida de alta eficiência –
CLAE.
Para determinação da concentração
celular das amostras utilizou-se uma
câmara de Neubauer espelhada e um
microscópio óptico (Olympus). Para a
contagem das células, utilizou-se a técnica
de coloração de azul de metileno [10]. A
viabilidade foi calculada como a razão de
viabilidade (não-corada) e contagens de
células total.
Determinação dos parâmetros de
fermentação
O rendimento em grama de etanol por
grama de glicose inicial (Gi), considerando
o rendimento teórico de 0,511 getanol/gglicose
como 100%, foi determinado pela Equação
1.A produtividade em etanol foi calculada
pela Equação 2.

=produtividade do etanol (g/ L.h);
= concentração de etanol (g/L) ao
final da fermentação;
= tempo final de fermentação (h).
= rendimento de etanol formado em
relação a glicose consumida (%);
Gi = concentração de glicose inicial (g/L).
Ensaio de floculação
A capacidade de floculação da levedura foi
avaliada por um ensaio de floculação,
previamente descrito por Soares et al. (1992),
com ligeiras modificações [11].
Perfis de sedimentação foram obtidos pela
plotagem da porcentagem de células de
levedura em suspensão para cada ponto de
amostragem.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este trabalho consistiu em duas etapas:
empregar a estirpe de Saccharomyces
cerevisiae FL-20 de característica floculante
em fermentações VHG verificando o seu
desempenho com a reutilização da levedura
em bateladas repetidas e a utilização da
mesma levedura em reator tipo air-lift em
fermentações VHG.
Fermentação VHG em batelada repetida
com estirpe floculante em frascos agitados
O desempenho da linhagem recombinante
FL-20 ao longo de 8 ciclos está resumido na
Tabela 1 e os perfis de concentração de etanol,
glicose residual e viabilidade são apresentados
na Figura 1.

(1)

(2)
Em que:
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Figura 1 – Desempenho da cepa FL-20 em função
dos ciclos fermentativos

As concentrações de etanol obtidos ao
longo dos ciclos sugerem uma eficiência e
cinética de fermentação similar durante os
primeiros 3 ciclos. No 4º ciclo, uma
redução na taxa do consumo de glicose foi
observada. Uma possível explicação pode
ser a viabilidade reduzida das células,
significando menos células, significando
menos células fermentando. A partir do 4°
ciclo a glicose não foi totalmente

consumida nas fermentações, gerando um
residual de glicose (13-51 g/L).
A concentração final de etanol e a
viabilidade obtidas neste trabalho foram
semelhantes àquelas obtidas com a estirpe PE2 durante 15 ciclos de batelada com a levedura
recuperada por centrifugação por Pereira et
al.(2012). Nos primeiros cinco ciclos de
fermentação, quase toda a glicose foi
consumida (< 17 g/L), utilizando 343 g/L de
glicose inicial, permitindo a produção de altos
níveis de etanol de 17% (v/v) com
rendimentos de etanol de 78 - 82%. Além
disso, a produtividade variou de 3,45 a 4,59
g/L.h e a viabilidade caiu de 89 para 23%
[12].
No presente trabalho o residual de açúcar
foi de aproximadamente 13 e 22 g/L no 4° e
5° ciclo respectivamente, a concentração
máxima obtida de 16% (v/v) com rendimentos
de etanol de 78 - 85,7%, produtividade de 2,6
± 0,1 g/L.h e viabilidade caindo de 86 para
26% ao longo dos 5 primeiros ciclos. Gomes
et al. (2012), utilizando a mesma estirpe em
fermentações durante 5 ciclos de bateladas
repetidas,
obteve
também
resultados
semelhantes aos obtidos neste trabalho [12].

Tabela 1 - Parâmetros cinéticos de fermentação da estirpe floculante FL-20 em um sistema de repetição de lotes
realizado em frascos agitados durante 8 ciclos
Ciclo
Tempo de
Concentração
Teor
Glicose
Produtividade Viabilidade Rendimento
fermentação
de etanol
Alcoólico
Residual
(g/L.h)
Final (%)
teórico (%)
(h)
(g/L)
% (v/V)
(g/L)
1
2
3
4
5
6
7
8

47
47
47
47
47
47
47
47

130,0
123,8
123,6
119,5
118,8
117,1
118,2
101,4

16,5
15,7
15,7
15,1
15,0
14,8
15,0
12,8

0
0
0
13,3
22,4
26,8
33,6
51,4

2,77
2,63
2,63
2,54
2,53
2,49
2,51
2,16
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86,1
78,0
65,3
41,3
26,2
20,1
18,4
10,5

85,7
81,6
81,4
78,8
78,3
77,1
77,9
66,8
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Em 47 horas de fermentação para cada ciclo, a
produtividade variou de 3,2 a 2,2 g /L.h e a
viabilidade caiu de 61 para 20%.
Utilizando a estirpe recombinante FL-20, em
batelada repetida o sistema de produção de
bioetanol foi simplificado devido à habilidade
de floculação das células, eliminando assim a
etapa de centrifugação,
Além disso, as populações de leveduras
podem se tornar mais robustas em tal tipo de
operação quando comparado a sistema com
único ciclo, pois o inóculo já está
fisiologicamente adaptado, do ciclo anterior, ao
ambiente de estresse da fermentação. De
maneira natural, as células com maior tolerância
ao estresse serão aquelas que originarão novas
células, de um ciclo a outro [13].
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Fermentação VHG em reator air-lift
Perfis de consumo de glicose, produção de
etanol e concentração celular são apresentados
na Figura 2.
A máxima concentração de etanol obtida foi
de 123 g/L quando o reator ainda estava
trabalhando em batelada.
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causada por um maior crescimento celular que
ocorre na primeira fase, uma relação já relatada
por Devantier et al. (2005) [14]. Outra
explicação pode ser o fato de que as células no
início da fermentação vieram de um précrescimento (inóculo), sendo coletadas no início
do período estacionário, fase de crescimento, o
ponto onde os compostos de armazenamento
são máximos.
Contudo,
os
dados
experimentais
demonstraram claramente que as concentrações
de glicose residual, etanol e biomassa variaram.
Essas variáveis do processo não puderam ser
mantidas em seus estados estacionários, embora
os parâmetros operacionais, incluindo a taxa de
diluição e composição do meio, temperatura e
valores de pH, foram precisamente controlados
para ser estável. Para o reator air-lift, operando
em continuo, as flutuações de glicose residual,
etanol e biomassa mantiveram entre 8 e 49 g/L,
90 e 114 g/L e 22 a 38g de massa seca,
respectivamente. A Figura 3 mostra os perfis de
sedimentação ao final da fermentação na fase
batelada e em contínuo.

5

160

Conc. Celular (g/L)

Figura 2 – Perfis de concentração em função do tempo
de operação no air-lift

Observou-se que uma máxima concentração
de células, 38 g/L, foi alcançada após 68 horas
de fermentação, correspondente a fase final do
reator operando em batelada. A concentração
celular quando o reator opera em continuo foi
consideravelmente menor comparativamente à
primeira fase em batelada, que poderia ser

Figura 3 – Perfis de sedimentação da cepa FL-20 em
reator air-lift.

Observa-se que as células perdem parte da sua
capacidade de floculação ao longo do tempo,
mais evidente no final da fermentação em
contínuo, em que aproximadamente 80% das
células estão em suspensão, ou seja, apenas
aproximadamente 20% das células ainda tem
caracteristica floculante.Considerando que a
floculação foi concedida através da introdução
de um plasmídeo na célula, é possível que este
fenótipo poderia sofrer variações específicas
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causadas por uma perda parcial do plasmídeo. A
utilização do cobre é necessária para a retenção
do plasmídeo na levedura, mas também pode ter
um efeito negativo sobre a capacidade
fermentativa das mesmas.
CONCLUSÕES
A alta produção de etanol usando meios com
alto teor de açúcar, resulta em fermentações
prolongadas com consequente diminuição na
produtividade do etanol.
A levedura floculante FL-20 apresentou bom
desempenho em frascos agitados trabalhando
em batelada repetida porém em operação
continua em reator air-lift ocorreu desfloculação
da mesma.
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CULTIVO DE Spirulina sp. LEB 18: PRODUÇÃO DE BIOMASSA E
FICOCIANINA
Camila Gonzales Cruz 1; Jéssica Teixeira da Silveira 1; Gabriela Barcellos Curi
Leal 1 Ana Priscila Centeno da Rosa 1; Jorge Alberto Vieira Costa 1
Resumo
Microalgas podem converter energia solar em energia química através da fixação de CO2 e sua
eficiência é dez vezes maior do que de plantas terrestres. A biomassa de microalgas é utilizada
na alimentação humana como suplemento proteico e devido compostos nutracêuticos presentes
nestes micro-organismos. A microalga Spirulina sp. apresenta elevada concentração de
proteínas, dentre estas, ficocianina, pigmento de coloração azul intensa com propriedades
antioxidantes, podendo ser aplicado à alimentação humana, cosméticos e fármacos. Assim, o
presente trabalho teve como objetivo cultivar a microalga Spirulina sp. LEB 18 com variações
no fotoperíodo a fim de avaliar o aumento da concentração de biomassa e ficocianina para
aplicação em alimentos. Para isso a microalga Spirulina sp. LEB 18 foi cultivada em meio de
cultivo Zarrouk, fotoperíodo de 12 h claro/escuro e 24 h claro, durante 15 dias em
fotobiorretores tipo Erlenmeyer com volume útil de 0,4 L, mantidos a 30 °C em estufa
termostatizada, 41,6 μmolfótons m-2 s-1 e agitação por meio de injeção de ar com vazão de 0,05
vvm. Os experimentos foram monitorados com determinações diárias de pH e crescimento
celular. Foram avaliados os parâmetros de concentração máxima de biomassa, produtividade
máxima de biomassa, tempo de geração e velocidade específica máxima de crescimento. Ao
final dos ensaios foram quantificados carboidratos, proteínas e ficocianina presentes na
biomassa microalgal. Como resultados, a microalga Spirulina sp. LEB 18 cultivada em
fotoperíodo 24 h claro apresentou maior valor de concentração máxima de biomassa (3,39 g L1
± 0,15) e produtividade máxima (438,78 mg L-1 d-1 ± 46,83). Além de 9,20% ± 0,13 de
carboidratos, 59,09% ± 0,35 de proteínas e elevado rendimento de ficocianina (111,3 mg g-1 ±
0,77). Por fim, este trabalho visa contribuir com alternativa de produção de biomassa para
diversas aplicações, além de apresentar uma opção de alimento com alto valor nutricional.
PALAVRAS-CHAVE: Cianobactérias. Fotoperíodo. Microalgas. Proteínas.
Introdução
terras aráveis para serem cultivadas (DARCYO crescimento da população mundial,
VRILLON, 1993; RICHMOND, 1986).
juntamente com os impactos do aquecimento
Uma das utilizações comerciais das
global dado pelo grande uso de combustíveis
microalgas é como suplemento alimentar, em
fósseis, promovem o esgotamento dos recursos
que a biomassa ou seu extrato é incorporada na
naturais utilizados para produção de alimentos e
alimentação humana (VAZ et al., 2016;
energia (WISHKERMAN & WISHKERMAN,
SANTOS et al., 2016; LUCAS et al., 2018).
2017). O cultivo de microalgas é uma
Entretanto, diversos estudos utilizam a
alternativa para superar esses problemas. Em
biomassa microalgal em outras aplicações de
comparação aos cultivos vegetais, microalgas
interesse comercial como: alimentação animal
demonstram maior eficiência fotossintética,
(MADEIRA et al., 2017; SMETANA et al.,
rápido
crescimento, maior produção de
2017), para extração de pigmentos e vitaminas
________________
biomassa por área, produção sem regime de
(HU et al., 2018; PRATES et al., 2018),
1.Graduado em Engenharia Bioquímica – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul, camilacruz@furg.br
safras, coleta diária, cultivos em condições
produção
de
compostos
antioxidantes,
climáticas ambientais, além de não utilizar
antitumorais,
anti-inflamatórios
e
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antimicrobianos (SATHASIVAM et al., 2017),
produção de biocombustíveis (FARIED et al.,
2017; ISLAM; HEIMANN; BROWN, 2017) e
na mitigação dos gases do efeito estufa
(DUARTE et al., 2017; DUARTE; COSTA,
2017).
Algumas microalgas, como a Spirulina,
contêm ficocianina, um pigmento fotossintético
com propriedades nutracêuticas reconhecidas,
que podem ser aplicadas à alimentação humana
(VANTHOOR-KOOPMANSA et al., 2013,
LEE et al., 2017). A biomassa da microalga
Spirulina pode ser utilizada em diversas
aplicações, destacando-se no uso em alimentos,
principalmente por seu valor nutricional,
elevada produtividade em biomassa e facilidade
de cultivo (DARCY-VRILLON, 1993;
TREDICI et al., 2009). O gênero Spirulina
possui certificado GRAS emitido pelo FDA,
podendo ser adicionada em produtos para
consumo humano (LOURENÇO, 2006).
Durante o cultivo de microalgas, a luz é
um dos fatores mais importantes, de modo que
essa energia é capturada pelos pigmentos para
realizar o processo de fotossíntese (ATTA et
al., 2013). Em larga escala, utiliza-se a luz solar
como fonte de energia. Contudo, para a
produção de biocompostos de alto valor
agregado, como a ficocianina, a luz artificial é
mais comumente utilizada nos cultivos, com
controle eficiente e padronizado da densidade
de fluxo de fótons, resultando em altas
produtividades (BLANKEN et al., 2013).
Neste contexto, o objetivo do presente
trabalho foi cultivar a microalga Spirulina sp.
LEB 18 com variações de fotoperíodo a fim de
avaliar o aumento da concentração de biomassa
e ficocianina para aplicação em alimentos.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
A execução deste trabalho foi realizada no
Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB)
localizado na Escola de Química e Alimentos
(EQA) da Universidade Federal do Rio Grande

(FURG), Rio Grande do Sul, Brasil.
B. Procedimento
Para a realização dos experimentos foi
utilizada a microalga Spirulina sp. LEB 18,
isolada da Lagoa Mangueira (latitude
33º31’08”S
e
longitude
53º22’05”W)
(MORAIS et al., 2008). A mesma é pertencente
ao banco de cepas do Laboratório de Engenharia
Bioquímica (LEB) da Universidade Federal do
Rio Grande (FURG).
Os cultivos foram realizados com
fotoperíodos de 12 h claro/escuro e de 24 h
claro, ambos durante 15 dias em
fotobiorreatores tipo Erlenmeyer com volume
total de 0,5 L (volume útil 0,4 L) e concentração
microalgal inicial de 0,2 g L-1. A temperatura foi
mantida a 30 ºC em câmara termostatizada
(REICHERT; REINEHR; COSTA, 2006) com
intensidade luminosa de 41,6 μmolfótons m-2 s-1 e
agitação realizada por meio de injeção de ar com
vazão de 0,05 vvm.
Todos
os
experimentos
foram
monitorados com determinações diárias de pH
com uso de pHmetro digital e concentração de
biomassa por meio de leitura da densidade
óptica a 670 nm em espectrofotômetro (COSTA
et al., 2002). A partir dessa foi obtida a
concentração máxima de biomassa (Xmáx, g L-1)
e calculadas produtividade máxima de biomassa
(Pmáx, g L-1 d-1) (SCHMIDELL et al., 2001),
velocidade específica máxima de crescimento
(μmáx, d-1) e tempo de geração (tg, d) (BAILEY;
OLLIS, 1986).
A extração de ficocianina foi realizada a
partir de amostras liofilizadas e trituradas,
seguindo a metodologia de Prates et. al 2018. A
concentração de ficocianina foi determinada por
espectrofotometria a partir das densidades
ópticas em 652 e 620 nm, de acordo com a
equação proposta por Bennett e Bogorad
(1973). O teor de carboidratos foi determinado
em extratos microalgais segundo método fenolsulfúrico descrito por Dubois et al. (1956),
utilizando curva padrão de glicose. Já o teor de
proteínas foi determinado nos extratos
microalgais pelo método colorimétrico descrito
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por Lowry et al. (1951), utilizando curva padrão
de albumina de soro bovino.
C. Análise Estatística
Os ensaios foram realizados em duplicata
e todas as respostas foram analisadas em
triplicata por meio de Análise de Variância
(ANOVA) e teste de Tukey para comparação
das médias, com nível de significância de 95%
(p<0,05).
Resultados e Discussões
Observa-se que ao final dos experimentos
(Figura 1a) a microalga Spirulina sp. LEB 18
cultivada no fotoperíodo de 24 h claro
apresentou maior concentração de biomassa
(3,39±0,15), mostrando a facilidade de
adaptação desta microalga na presença de luz
durante todo o cultivo.
4,0
Concentração de
biomassa (g L-1)
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2,0
1,0
0,0
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Tabela 1. Parâmetros de crescimento, teor
de carboidratos e proteínas obtidos do
cultivo de Spirulina sp. LEB 18 com
fotoperíodo 12 h claro/escuro e 24 h claro.
Parâmetro/
Composição
Xmáx (g L-1)
Pmáx
(mg L-1 d-1)
μmáx (d-1)
tg (d)
*R²
**Δt (d)
Carboidratos
(%)
Proteínas (%)

12 h claro/escuro
1,66b ± 0,06

24 h claro
3,39a±0,15

221,43b±31,42 438,78a±46,83
0,29a ± 0,01
2,43b ± 0,01
0,99 ≤ 0,01
0-4
5,93b ± 0,66

0,11b±0,01
6,11a±0,40
0,99≤0,01
4-11
9,29a ± 0,13

58,92a± 1,10

59,09a± 0,35

Letras minúsculas iguais sobrescritas na mesma linha indicam
que as médias não foram significativamente diferentes ao nível
de confiança de 95 % (p<0,05). *R²: o coeficiente de
determinação da regressão linear foi aplicado na fase
logarítmica de crescimento. **Δt: tempo inicial-tempo final da
fase exponencial de crescimento.

Fonte: produzido pelo autor.

9,0
8,0

(2016), com o aumento do pH a taxa de
crescimento de Spirulina aumenta no primeiro
momento, seguido de queda, sendo encontrado
o máximo crescimento entre pH 9,5-10.
A Tabela 1 apresenta os resultados de
concentração celular máxima de biomassa
(Xmáx), produtividade máxima de biomassa
(Pmáx), velocidade específica máxima de
crescimento (μmáx) e tempo de geração (tg) dos
ensaios realizados com fotoperíodo 12 h
claro/escuro e 24 h claro.

0

2

4

6 8 10 12 14 16
Tempo (d)
Figura 1. (a) Curvas de crescimento e (b) pH da
microalga Spirulina sp. LEB 18 cultivada nos
fotoperíodos (●) 12 h claro/escuro e (■) 24 h claro.
Fonte: produzido pelo autor.

O pH dos cultivos (Figura 1b)
permaneceu na faixa de 9 a 11 durante os 15 dias
de cultivo em ambos fotoperíodos estudados,
ocorrendo
variações
justificadas
pelo
crescimento das microalgas. Segundo Shi et al.

Observa-se que no fotoperíodo 24 h claro
a microalga Spirulina sp. LEB 18 apresentou
maior valor de Xmáx (3,39±0,15) e Pmáx
(438,78±46,83), resultado significativamente
maior que no fotoperíodo 12 h claro/escuro.
Este resultado de Xmáx foi semelhante
encontrado por Deamici et al. (2018) em
cultivo outdoor de Spirulina sp., em que a
concentração celular máxima foi 3,65 g L-1.
Quanto às concentrações de carboidratos
e proteínas, o teor de carboidratos foi
significativamente maior com fotoperíodo 24 h
claro (9,29% ± 0,13). Observou-se que pode ter
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ocorrido um estresse celular inicial ocasionado
pela presença de luz 24 h, o que pode ter
contribuído para o aumento da concentração
desta macromolécula como um composto de
reserva. Já para o teor de proteínas não ocorreu
mudanças significativas nos fotoperíodos
estudados. A concentração de proteínas foi
aproximadamente 60% em ambas condições
estudadas, o que é comumente encontrado na
literatura
para
microalga
Spirulina
(VONSHAK, 1997).
A Figura 2 mostra os resultados de
concentração de ficocianina obtidos a partir da
extração da biomassa de Spirulina sp. LEB 18
cultivada nos fotoperíodos 12 h claro/escuro e
24 h claro
a

Concentração de
ficocianina (mg g-1)

120
100
80
60
40
20
0

b

b

12 h
claro/escuro

24 h claro

Figura 2. Concentrações de ficocianina obtidas
nos cultivos de Spirulina sp. LEB 18 com fotoperíodo
12 h claro/escuro e 24 h claro.
Fonte: produzido pelo autor.

incremento no valor da concentração do
pigmento, o que pode ter ocorrido devido ao
fato da ficocianina ser um pigmento vinculado
à atividade fotossintética. No estudo de Prates
et al. (2018) cujo método de extração de
ficocianina foi utilizado neste trabalho, a maior
concentração de ficocianina obtida foi 126,39
mg.g-1biomassa, resultado semelhante a este
estudo. Entretanto, os cultivos da microalga
foram realizados com a utilização de LED’s
verdes que ocasionaram em aumento da
concentração deste pigmento, diferente do
presente estudo.
Conclusão
De acordo com os resultados obtidos neste
estudo, pode-se considerar o uso do fotoperíodo
24 h claro uma alternativa promissora para
estimular a produção de biomassa e ficocianina
em cultivos de Spirulina sp. LEB 18. Dessa
forma, este estudo contribui com alternativas
sustentáveis de produção de biomassa com
diversas aplicações, além de apresentar uma
opção de alimento e bioproduto com alto valor
nutricional.
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Pode-se observar que com a presença de
luz durante todo o tempo de cultivo da
microalga,
obteve-se
concentração
de
ficocianina significativamente maior que
quando cultivada no fotoperíodo 12 h
claro/escuro, 26,5 ± 0,06 mg.g-1biomassa e
111,3±0,77 mg.g-1biomassa, para fotoperíodo 12 h
claro/escuro e 24 h claro, respectivamente.
Observou-se que a luz ocasionou um
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ESTUDO DO POTENCIAL DE DESTINAÇÃO DE MACRÓFITAS
AQUÁTICAS INVASORAS PARA PROCESSAMENTO TERMOQUÍMICO
Edna Missae Mase 1; Hélio Merá de Assis1; Luiza Paula da Conceição Lopes1; Layssa Aline
Okamura1
Resumo
A bacia do rio Paraná apresenta vários represamentos, dentre eles as hidrelétricas de Jupiá, Porto
Primavera e Itaipu. Um dos problemas existentes em diversas dessas barragens é a proliferação de
macrófitas aquáticas invasoras, causando diversos problemas ambientais, sociais e econômicos.
Atualmente há diversos estudos no desenvolvimento de técnicas de manejo eficazes para o controle
da proliferação. Entretanto, os únicos destinos da biomassa de macrófita aquática recolhida pelas
empresas são os aterros e, em pequena parcela, a utilização deste material na adubação orgânica. A
utilização de biomassa lignocelulósica representa uma grande fonte, muitas vezes, subaproveitada
como matéria-prima de processos de conversão térmica. Este trabalho objetiva a investigação do
aproveitamento da biomassa de Egeria najas Planch na produção de biocombustível sólido, líquido
e gasoso pelo processo de termodegradação via pirólise rápida através da caracterização térmica
dessa espécie invasora.
PALAVRAS-CHAVE: Egeria najas; termodegradação, infravermelho

Introdução
As macrófitas aquáticas apresentam
grande capacidade de adaptação, colonizando
a maioria dos ecossistemas aquáticos, até
mesmo ambientes alterados, como em
barragens e rejeito de mineração e tem sua
importância para o metabolismo dos
ecossistemas, por exemplo, para a ciclagem
de nutrientes e fluxo de energia. (POMPÊO,
2017).
Porém, as elevadas taxas de crescimento
populacional de várias espécies de macrófitas
favorecem a colonização de vastas áreas,
podendo afetar os mais variados usos de
ecossistemas aquáticos (THOMAZ, 2002).
Um fator relevante é o impacto visual
causado; áreas destinadas ao ecoturismo
como hotéis fazenda e pousadas têm suas
atividades aquáticas prejudicadas.
No aspecto ambiental, uma macrófita
aquática invasora pode acarretar um
desequilíbrio pela competitividade com outras

plantas, reduzindo a biodiversidade (WINTON &
CLAYTON, 1996). Esse desequilíbrio se estende
a todo o ecossistema aquático local.
No aspecto econômico, pode causar
entupimento de tubulações e canais de irrigação e
também de tomadas d’água de usinas
hidrelétricas, causando prejuízos à produção de
energia (ITAIPU, 1997).
O reservatório da Usina Hidrelétrica
Engenheiro Souza Dias (Jupiá), construído em
1974, é um exemplo de área com as espécies
invasoras, Egeria densa e Egeria najas Planch,
da família Hydrocharitaceae (THOMAZ & BINI,
2003). Estas espécies são originárias da América
do Sul e multiplicam-se, principalmente, por
fragmentação do caule, sendo a reprodução por
sementes muito rara (KISSMAN & GROTH,
1997).
Em 1990, com a construção da Usina
Hidrelétrica Três Irmãos no rio Tietê, as
características hidrológicas de parte do
reservatório de Jupiá foram alteradas, tendo
ocorrido períodos de baixas vazões em locais
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com alta transparência da água (CESP, 1998).
Essas condições permitiram o aumento das
populações dessas espécies de plantas
aquáticas submersas (THOMAZ & BINI,
2003).
Tendo em vista a necessidade de
destinação adequada das grandes quantidades
de macrófitas aquáticas invasoras que são
removidas dos sistemas hídricos, este trabalho
objetiva avaliar o potencial térmico de uma
espécie de macrófita invasora (Egeria najas),
para posterior geração de biocombustíveis via
rota termoquímica.
Material e Métodos
A. Local da Amostragem
As amostras para o desenvolvimento
deste trabalho foram coletadas no município
de Três Lagoas/MS, às margens do Rio
Paraná, próximo à Usina Hidrelétrica
Engenheiro Souza Dias (Jupiá) nas
coordenadas geográficas 20°48'32.1"S e
51°38'19.7"W
B. Preparo das amostras
O material foi seco em estufa a 60 °C até
peso constante, fragmentado manualmente
para ser moído em moinho de facas Solab
modelo SL-31. A granulometria adequada foi
obtida passando-se o material em peneira de
32 mesh.
C. Análise Termogravimétrica
O material obtido foi submetido ao
ensaio de termogravimetria, em um
equipamento Netzsch modelo STA 449 F3
Jupiter®, na faixa de temperatura de 30 °C a
900 °C, em atmosfera de nitrogênio, sob o
fluxo de 50 mL.min-1 e taxa de aquecimento
de 20 °C.min-1. Foram utilizadas amostras de
aproximadamente 10 mg. As perdas de
massas associadas com determinados
intervalos de temperatura são indicativos dos
diferentes componentes químicos presentes na
biomassa.

D. Espectroscopia de infravermelho com
transformada de Fourier (FT-IR)
A análise de FT-IR foi realizada no
espectrômetro Charis modelo Nicolet iS10 com
cristal de diamante, no intervalo de número de
onda de 545 nm a 4000 cm-1, pelo método ATR
(refletância total atenuada).
Resultados e Discussões
Conforme curva termogravimétrica da figura
1, a amostra apresentou um comportamento
típico de degradação térmica para biomassa
lignocelulósicas, conforme literatura, (SANTOS
(2013) e MANOZZO (2016)), com três etapas
bem definidas: desprendimento de umidade até
aproximadamente 120 °C relacionado a perda de
11,8 % em massa, decomposição de carboidratos
(hemicelulose e celulose) no intervalo de 200 a
400 °C com relação a perda de massa de 41,8%,
decomposição parcial da lignina de 400 a 500 °C
relativo a perda de massa de 8,1%, e a partir de
500 °C a lignina continua a se decompor lenta e
continuamente, até resultar em um teor de carvão
e cinzas final de 22,09%.
A
análise
de
espectroscopia
de
infravermelho com transformada de (FT-IR) é
um tipo de espectroscopia de absorção e resulta
no espectro molecular de absorção e de
transmissão.
A amostra apresentou bandas características
atribuídas ao resultado da sobreposição das
bandas de celulose, hemicelulose e lignina, de
acordo com a literatura (IVANOVA et. al (1989),
FENGEL (1993) e BARBOSA (2007)). Na
tabela 1 estão descritas as atribuições de cada
banda do espectro de infravermelho obtido
(Figura 2).
Tabela 1. Regiões espectrais do infravermelho
Número
de onda
(cm-1)
3268
2919
2850

Atribuição

Composto

ν(O-H)
νas(CH2)
νas(CH)
νs(CH2)
νs(CH)

Água, celulose
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1622

δ(HOH)

1418

δas(CH2)

1374

δas(C-H)

1319

δ(O-H)

1236
1026

ν(C-O)
ν(C-O),
ν(C-C)
ν(C-O)

1004

Água
Celulose,
hemicelulose,
lignina
Celulose,
hemicelulose,
lignina
Celulose,
hemicelulose,
lignina
Hemicelulose
Celulose,
hemicelulose
Celulose,
hemicelulose

Nota: νs - estiramento simétrico; νas - estiramento
assimétrico e δ - deformação angular no plano
Fonte: IVANOVA et. al (1989), FENGEL (1993) e
BARBOSA (2007)

De modo geral, as bandas descritas na
tabela 1 foram comparados com polímeros
encontrados em madeiras (pinus e eucalipto) e
bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo.
Conclusões
A análise termogravimétrica de Egeria
najas Planch é uma ferramenta eficiente para
fins de definição de possíveis utilizações
como fonte de matéria-prima renovável para
geração de energia, apresentando um perfil de
termodegradação semelhante às principais
matérias-primas já utilizadas nesse processo,
como madeira de eucalipto, pinus e bagaço de
cana-de-açúcar.
Para os próximos passos serão realizados
os estudos em escala piloto pelo processo de
termodegradação via pirólise rápida e
gaseificação
para
produção
de
biocombustíveis.
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Figura 1. E verde, curva termogravimétrica (TG) e em azul, curva Termogravimétrica Diferencial (DTG) da amostra
de E. najas.

Figura 2. Espectro de transmitância realizados no FT-IR da amostra de E. najas
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PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DE BIOMASSAS AMILÁCEAS
COM DIFERENTES TEMPOS DE HIDROLISE ENZIMÁTICA
Illys Janes Alves de Sousa1; Marliana Amaro Silva2, Ingrid Lorrane da Silva3, Flávia
Lucila Tonani de Siqueira4, Guilherme Benko de Siqueira5.
Resumo
O amido não é diretamente fermentável, necessitando de uma hidrólise prévia de suas cadeias
para a obtenção de glicose. No processo de hidrólise, além de água, há necessidade de agentes
químicos ou enzimáticos capazes de romper as ligações glicosídicas. Diante desse contexto o
presente trabalho teve como objetivo comparar a metodologia mais utilizada no processo de
hidrólise enzimática que é a metodologia de Cereda de 1996, com o uso de duas enzimas a alfaamilase e a amiloglucosidase e mais três tempos diferentes de hidrólise apenas com a enzima
alfa amilase, 90 minutos, 120 minutos e 150 minutos no processo de hidrólise da batata doce,
mandioca e arroz, buscando melhorar o processo, diminuir custos e diminuir tempo gasto. Nas
análises de coeficiente de hidrólise e rendimento de glicose, apresentaram significância
(P<0,05) entre os tratamentos biomassa e metodologia e também apresentou significância
(P<0,05) na interação biomassa x metodologias. Para análise do coeficiente de hidrólise o
tratamento com 150 minutos foi superior a todos os outros tratamentos. Já para a análise de
rendimento de glicose a metodologia Cereda 1996 e a metodologia com 150 minutos de
processo foram superiores as outras metodologias. Segundo os dados avaliados, para o
coeficiente de hidrólise e rendimento de glicose em testes realizados em laboratório, o
tratamento com a metodologia Cereda pode ser substituído pelo processo de 150 minutos
utilizando apenas a enzima alfa amilase, o que vem a baratear o custo do processo pois descarta
o uso da enzima amiloglucosidase e diminui o tempo gasto no processo de hidrólise de 300
minutos na metodologia Cereda por 150 minutos . Para biomassa, pode-se concluir que o arroz
teve um coeficiente de hidrólise superior as outras biomassas. Já no rendimento de glicose a
mandioca foi superior aos outros tratamentos, devido ao seu alto teor de amido.
PALAVRAS-CHAVE: coeficiente de hidrólise; custo financeiro; metodologias de hidrólise
enzimática; rendimento de glicose.
Introdução
A busca de fontes de energias
sustentáveis e materiais renováveis está
sendo cada vez mais frequente. O
aquecimento global, a poluição urbana, o
esgotamento de combustíveis fósseis e o
acúmulo de CO2 atmosférico, devido à sua
queima são os principais motivos que
explicam maiores estudos sobre a utilização
1, 3

de
fontes
alternativas
de
energia,
particularmente os decorrentes de biomassa e a
transição industrial menos dependente do
petróleo.
De acordo com Macedo (1993), são várias
as matérias-primas utilizadas na produção de
etanol, e estas podem ser divididas em três
categorias: os sacaríneos, as matérias primas
lignocelulósicas e as amiláceas.
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Segundo Camargo Filho et al. (2001), a
batata doce e a mandioca são fontes
amiláceas tropicais com alto potencial de
extração de amido, além desta última, ser
uma tuberosa bastante popular e possuir
características desejáveis, tais como, bom
teor de amido, fácil propagação e tolerância
a estiagem. De acordo com o que sugere
Moraes (2016) em suas pesquisas,
utilizando-se
do
aproveitamento
do
subproduto (arroz quebrado), a produção de
etanol não geraria conflito com a produção
de alimento, haja vista, que este não é
utilizado para o consumo humano.
O amido não é diretamente fermentável,
necessitando de uma hidrólise prévia de suas
cadeias para a obtenção de monossacarídeos
fermentáveis, nesse caso a glicose. No
processo de hidrólise, além de água, há
necessidade de agentes químicos ou
enzimáticos capazes de romper as ligações
glicosídicas (ZANIN et al., 2000).
A hidrólise enzimática tem sido muito
utilizada pelas indústrias na produção de
etanol de amiláceos, tendo as enzimas
amilolíticas como representantes do grupo
enzimático de grande aplicação industrial. A
alfa-amilase é uma endoenzima carboidrase
com atividade hidrolítica das ligações -1,4
em polissacarídeos dispersos em meio
aquoso, contendo, pelo menos, três resíduos
de glicose na cadeia. Algumas alfa-amilases
apresentam atividade de hidrólise das
ligações glicosídicas -1,6, mas com
eficiência reduzida (SUVD et al., 2001). A
amiloglucosidase
é
uma
enzima
sacarificante utilizada para produzir glicose
a partir do amido, hidrolisando ligações tipo
-1,4 e -1,6 (OBEL, 2001).
Visto a necessidade e importância do uso
de enzimas no processo de hidrolise, esse
trabalho visa comparar a metodologia mais
utilizada no processo que é Cereda 1996,
com o uso de duas enzimas a alfa-amilase e
a amiloglucosidase e mais três tempos
diferentes de hidrólise apenas com a enzima
alfa amilase na hidrólise da batata doce,
mandioca e arroz, buscando melhorar o

processo, diminuir custos e diminuir tempo
gasto.
Metodologia
Obtenção dos materiais amiláceos
As amostras dos materiais amiláceos
avaliados foram arroz, batata e mandioca. Estes
materiais foram obtidos junto aos experimentos
do Programa de Mestrado em Agroenergia, da
Universidade Federal do Tocantins, já no ponto
de farinha, isto é, com superfície específica
compatível com o demandado para o processo
de hidrólise.
Hidrólise enzimática
Para o processo inicial da hidrólise, as
amostras (farinha), foram suspensas em solução
tampão (citrato de sódio/ácido cítrico) na
proporção de 200 g/L, sendo pesado em um
tubo de ensaio de 100 ml, 1,g da amostra
moída, e posteriormente acrescentado 40 ml de
solução tampão (0,05 mol/L) a fim de ajustar o
pH do mosto para o valor de 5,0, então a
solução foi aquecida gradualmente até atingir
temperatura de 60ºC.
Depois que a temperatura estabilizou foi
adicionada a enzima liquidificante α-amilase
(Liquozyme® Supra 2.2x) na concentração de
30 μl g-1 de farinha.
A partir desse momento a temperatura foi
elevada para 90ºC gradualmente e mantida por
2 horas para a ação da enzima.
Após a ação enzimática, o meio foi resfriado
até atingir a temperatura de 60ºC e foi
adicionada
a
enzima
sacarificante
amiloglucosidade (Liquozyme® Supra 2.2x) na
concentração de 40 μl g-1 de farinha. Para esta
etapa, o tempo de atuação da enzima foi de 3
horas.
As reações enzimáticas descritas acima,
foram realizadas no equipamento banho
metabólico, nas temperaturas indicadas no
bioprocesso, sob agitação de 150 rpm, durante
as cinco horas que corresponderam o processo
de hidrólise.
Foram realizados também mais três tempos
de hidrolise para cada biomassa, todos os três
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tempos apenas com a enzima alfa-amilase,
sendo de 90 minutos, 120 minutos e 150
minutos.
Depois de decorrido todo o processo
de hidrólise, o material foi filtrado em filtro
de papel em bomba à vácuo com auxílio de
Kitassato e levado a estufa por 24 horas, 60
ºC e depois pesado para expressão do
coeficiente de hidrólise. Através da
diferença do peso final (após a hidrólise
enzimática) e o inicial (antes da hidrolise
enzimática), foi estimada o coeficiente de
hidrólise dos tratamentos.
Determinação da concentração de glicose
A determinação da quantidade de
glicose, contidos no percentual de amido
existente na porção de substrato utilizado no
momento da hidrólise foi estimado a partir
do coeficiente de hidrólise x concentração
de amido das biomassas. Foram utilizados
teores de amidos de outros trabalhos do
Mestrado em Agroenergia da Universidade
Federal do Tocantins que utilizaram as
mesmas biomassas do presente trabalho.
Análise estatística dos dados
O delineamento experimental utilizado
para análise dos dados foi o Delineamento
Inteiramente Casualizado (DIC) em
esquema fatorial 3x4, com 4 repetições,
totalizando 48 parcelas.
Todos os dados foram submetidos à
análise de variância (ANOVA). Para todas
as análises foi verificada a normalidade dos
dados e realizado o teste de comparação
entre médias pelo teste de Tukey ao nível de
5% de significância. As análises estatísticas
dos dados foram realizadas utilizando-se o
software estatístico Assistat (versão 7.7).
Resultados e Discussões
Observa-se que ocorreram diferenças
significativas estaticamente para coeficiente
de hidrólise (%) e rendimento de açúcares
(%), (P≤0,05), e interação significativa

biomassa x metodologias, (P≤0,05), pelo teste F
(Tabela 2).
Os valores do coeficiente de hidrólise
apresentaram diferença (P<0,05) entre os
tratamentos. Dentro da biomassa de mandioca,
a metodologia Cereda e a metodologia com 150
minutos obtiveram melhores coeficiente de
hidrolise em comparação com as outras
metodologias, e as metodologias com 120
minutos e 90 minutos foram iguais
estaticamente. Dentro da biomassa batata, a
metodologia com 150 minutos obteve melhor
coeficiente de hidrólise em comparação com as
outras metodologias, seguida por ordem de
maiores coeficientes de hidrólise, as
metodologias Cereda e 120 minutos, e a
metodologia que teve um menor coeficiente de
hidrólise foi a de 90 minutos. Na biomassa
arroz, todas as metodologias foram iguais
estaticamente (Tabela 3).
Analisando o efeito das metodologias dentro
das biomassas, na metodologia Cereda e
metodologia com 150 minutos de processo,
todas as biomassas tiveram coeficiente de
hidrólise iguais estaticamente. Na metodologia
com 120 minutos, as biomassas arroz e batata
obtiveram coeficiente de hidrolise superior a
biomassa mandioca. Na metodologia com 90
minutos, a biomassa arroz obteve coeficiente de
hidrólise superior em relação as biomassas
mandioca e batata, que foram iguais
estaticamente (Tabela 3).
Analisando a interação entre os dois fatores,
biomassa x metodologia, observa-se que os
maiores coeficientes de hidrólise estaticamente
foram encontrados em: biomassa mandioca e
metodologias Cereda e 150 minutos, biomassa
batata na metodologia com 150 minutos e na
biomassa arroz em todas as metodologias
(Tabela 3).
Os valores do rendimento de glicose,
apresentaram diferença (P<0,05) entre os
tratamentos. Dentro da biomassa mandioca, as
metodologias Cereda e a metodologia com 150
minutos obtiveram melhores coeficiente de
hidrolise em comparação com as outras
metodologias, e as metodologias com 120
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minutos e 90 minutos foram iguais
estaticamente. Dentro da biomassa batata, as
metodologias Cereda, metodologia com 150
minutos e a metodologia com 120 minutos
foram iguais estaticamente e superiores a
metodologia com 90 minutos. Na biomassa
arroz, se observou diferenças estatísticas
entre os processos de hidrólise para as
metodologias avaliadas neste estudo (Tabela
4).
Analisando o efeito das metodologias
dentro das biomassas, na metodologia
Cereda e metodologia com 150 minutos de
processo, a biomassa mandioca se mostrou
superior no rendimento de glicose em
comparação com as outras biomassas,
devido ao seu alto teor de amido, em
seguida por ordem de maior rendimento de
glicose, a biomassa arroz e com menor
rendimento a biomassa batata. Na
metodologia com 120 minutos e da
metodologia com 90 minutos1 hora e meia,
as biomassas arroz e mandioca obtiveram
maiores rendimentos de glicose do que a
biomassa batata, devido ao seu alto baixo
teor de amido (Tabela 4).
Analisando a interação entre os dois
fatores, biomassas x metodologias, observase que os maiores rendimentos de glicose
estaticamente foram encontrados em:
biomassa mandioca nas metodologias
Cereda e 150 minutos, e na biomassa arroz
nas metodologias 120 minutos, 90 minutos e
metodologia 150 minutos (Tabela 3).

o tratamento que utiliza a metodologia Cereda
pode ser substituído pelo processo de 150
minutos utilizando apenas a enzima alfa
amilase, o que vem a baratear o custo do
processo pois descarta o uso da enzima
amiloglucosidase e diminui o tempo gasto no
processo de hidrólise de 300 minutos na
metodologia Cereda para 150 minutos. Nas
biomassas podemos concluir que o arroz teve
um coeficiente de hidrólise superior as outras
biomassas. Já no rendimento de glicose a
mandioca foi superior aos outros tratamentos,
devido ao seu alto teor de amido.
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Conclusões
Segundo os dados avaliados, para o
coeficiente de hidrólise e rendimento de
glicose em testes realizados em laboratório,

Tabela I. Valores de amido das biomassas amiláceas utilizadas, encontrados em experimentos
do Programa de Mestrado em Agroenergia, da Universidade Federal do Tocantins
Biomassa
Amido (%)
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Mandioca
Batata
Arroz

51,00
85,12
70,36

Tabela II. Quadrado médio (QM) da análise de coeficiente de hidrólise (%) e rendimento de
açúcares (%)
FV
GL
QM
Coeficiente de
Rendimento de
hidrólise (%)
açúcares (%)
Biomassa
2
331,70*
2716,06*
Metodologia
3
238,92*
110,71*
Biomassa x
6
125,06*
61,83*
metodologia
Erro
36
22,92
14,15
Total
47
CV %
5,88
6,70
* – significativo ao nível de 5% de significância.

Tabela III. Coeficiente de hidrólise em função de três biomassas amiláceas (mandioca, batata
e arroz) associadas a 4 metodologias de hidrólise (metodologia Cereda, com cinco horas de
duração e utilização de duas enzimas a alfa amilase e depois a amiloglucosidase, e três
metodologias utilizando apenas a enzima alfa amilase com tempos diferentes, 120; 90 e 150
minutos
Biomassas
Metodologias (minutos)
Cereda

120

90 minutos

minutos

150
minutos

Mandioca

84,43 Aa

72,40 Bb

69,05 Bb

82,78 Aa

Batata

78,31 BCa

85,22 ABa

70,77 Cb

88,77 Aa

Arroz

84,50 Aa

86,60 Aa

86,56 Aa

87,17 Aa

Média seguidas de mesma letra na coluna e linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

Letras minúsculas: comparação das medias do coeficiente de hidrólise das biomassas, dentro de cada tempo,
Letras maiúsculas: comparação das medias do coeficiente de hidrólise em função dos diferentes tempos em cada
biomassa.
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Tabela IV. Rendimento de glicose em função de três biomassas amiláceas (mandioca, batata e
arroz) associadas a 4 metodologias de hidrólise (metodologia Cereda, com cinco horas de
duração e utilização de duas enzimas a alfa amilase e depois a amiloglucosidase, e três
metodologias utilizando apenas a enzima alfa amilase com tempos diferentes, 120; 90 e 150
minutos
Biomassas
Metodologias
Cereda

120

90 minutos

minutos

150
minutos

Mandioca

72,12 Aa

62,40 Ba

59,43 Ba

71,94 Aa

Batata

40,18 Abc

44,52 Ab

36,75 Bb

46,48 Ac

Arroz

60,50 Ab

61,27 Aa

61,89 Aa

62,37 Ab

Média seguidas de mesma letra na coluna e linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

Letras minúsculas: comparação das medias do coeficiente de hidrólise das biomassas, dentro de cada tempo,
Letras maiúsculas: comparação das medias do coeficiente de hidrólise em função dos diferentes tempos em cada
biomassa.
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PRODUTIVIDADE LIPÍDICA A PARTIR DE CULTIVOS
FOTOAUTOTRÓFICOS DE MICROALGAS UTILIZANDO DIFERENTES
ESPÉCIES
Priscila Paola Dario1; Beatriz Santos2; Isadora Kaniak Ikeda3; Lays Camargo Pederiva4;
André Bellin Mariano5
Resumo
Considerando a necessidade de fontes alternativas para produção de energia, neste cenário, os
biocombustíveis apresentam-se promissores. Desta maneira, o presente trabalho realizado no
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Energia Autossustentável (NPDEAS), da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), estudou as espécies de microalgas Chlorella vulgaris, Selenastrum
gracile e Tetradesmus obliquus cultivadas em meio sintético BBM, por um período de 15 dias, com
temperatura de 19ºC, intensidade luminosa de 2700 lumens e areação de 1 L.min-1, mantidos
constantes durante o experimento. Os resultados demonstraram que a microalga Tetradesmus
obliquus apresentou maior produtividade lipídica com valor de 0,02 g.L-1.dia-1, sendo um possível
potencial para aplicações tecnológicas como o emprego dos lipídios para a produção de biodiesel de
terceira geração.
PALAVRAS-CHAVE: produção de lipídios; biomassa e biotecnologia.
Introdução
Frente às crescentes preocupações
ambientais, a substituição de combustíveis
fósseis busca alternativas ambientalmente e
economicamente viáveis. Neste contexto, as
microalgas são capazes de fixar gases como o
CO2, convertendo em energia química para
realização dos processos metabólicos dentro
da célula, reduzindo assim as concentrações
de gases poluentes na atmosfera (SHOW et
al., 2017). Além disso, estes microorganismos
armazenam diferentes compostos e para isto,
dependem de fatores como os nutrientes
fornecidos ao inóculo (ZHAN, RONG &
WANG 2017). Assim sendo, de acordo com a
aplicação tecnológica da biomassa, busca-se a
suplementação do meio de cultivo.
Nesta perspectiva, há um crescente
interesse na utilização de microalgas como
matéria-prima de terceira geração para
obtenção de biocombustíveis, destacando-se o
emprego de lipídios para a produção de

biodiesel (KATIYAR et al., 2017). Contudo,
apesar
das
microalgas
apresentarem-se
promissoras devido ao alto rendimento de óleo
por área de cultura em relação aos cultivos
utilizando sementes (DEMIRBAS, 2010), o
maior desafio para esse processo é o custo de
produção, considerando que atualmente, esta
tecnologia encontra-se restrita a escala
laboratorial.
A partir do exposto, diante do cenário da
matriz
energética
mundial,
alternativas
sustentáveis ganham enfoque. Desta maneira, o
presente trabalho realizou o estudo do
crescimento celular, da produção de biomassa e
de lipídios de três espécies: Selenastrum gracile,
Tetradesmus obliquus e Chlorella vulgaris
utilizando meio sintético BBM, em que o
objetivo constituiu em avaliar qual espécie
forneceu a maior produtividade de biomassa e de
lipídios totais nas condições estabelecidas.
Metodologia
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O experimento foi realizado na sala de
cultivo do Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento
de
Energia
Autossustentável (NPDEAS), localizado na
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Para
este estudo, utilizou-se as espécies de
microalgas Tetrademus obliquus, Chlorella
vulgaris e Selenastrum gracile em meio de
cultivo sintético BBM (PHUKAN et al.,
2011). Na Figura 1 é apresentada a fisiologia
de cada cepa.

Figura 1. A) Selenastrum gracile, B) Tetradesmus
obliquus e C) Chlorella vulgaris.
Fonte: Os autores (2018).

As microalgas foram cultivadas em
triplicata, sob regime de batelada em
Erlenmeyers com capacidade máxima de 2 L,
por um período de 15 dias. A iluminação foi
constante, gerada por duas lâmpadas
fluorescentes tubulares de 40 W (2700
lumens, sem fotoperíodo). Os cultivos foram
mantidos a temperatura de 19ºC e aeração
ininterrupta, promovida pela injeção de ar
atmosférico comprimido em uma vazão de 1
L.min-1. As três espécies cresceram
independentemente em meio de cultura.
Análise de crescimento do cultivo e análise
lipídica da biomassa
Para análises do inóculo realizou-se
contagem celular e mensurou-se a biomassa
seca. A primeira utilizou um microscópio
óptico BIOVAL® com câmara de Neubauer e
magnificação de 400x. A quantificação da
biomassa foi realizada através do método
gravimétrico, empregando microfiltros de
fibra de vidro para filtragem do cultivo. Para
quantificação de lipídios totais utilizou-se o
método de extração a frio proposto por Bligh

e Dyer (1959), a partir da biomassa recuperada.
Resultados e Discussões
A taxa de crescimento da microalga S. gracile
durante a fase linear foi de 0,13 dia-1, diminuindo
ao fim do período e alcançando uma taxa de 0,01
dia-1. A produção de biomassa seca não atingiu a
fase estacionária, permanecendo em crescimento
até o último dia de cultivo e obtendo 0,562 ±
0,01 g.L-1. A Figura 2 apresenta a curva de
crescimento e da produção de biomassa seca da
microalga S. gracile.

Figura 2. Curva de crescimento da microalga Selenastrum
gracile em meio BBM. Em que corresponde ao número
de células e ∆ a biomassa, respectivamente.

De acordo com Rodolfi et al. (2009), em
condições ótimas as microalgas sintetizam
principalmente lipídios. Em situações de estresse,
como a privação de nutrientes, as células passam
a armazenar compostos (carboidratos ou
triacilglicerídeos) como fonte de energia.
O cultivo da microalga C. vulgaris iniciou
com 77 ± 9 X 104 cél.mL-1 e 0,053 ± 0,05 g.L-1
de biomassa. O pico de crescimento ocorreu no
dia 12, atingindo 2230 ± 6 X 104 cél. mL-1,
período que iniciou a fase estacionária. O
crescimento da microalga C. vulgaris apresentou
uma fase de adaptação, fase não observada nos
cultivos com a espécie S. gracile. A fase lag ou
de adaptação ocorre quando as células recém
inoculadas sofrem defasagem no crescimento
(LOURENÇO, 2006). A Figura 3 apresenta a
curva de crescimento e da produção de biomassa
seca da microalga C. vulgaris.
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cultivo permaneceu em crescimento linear até o
dia 13, a uma taxa de 0,2 dia-1, entrando na fase
estacionária a uma taxa de 0,01 dia-1. A produção
de biomassa também seguiu um perfil linear,
contudo não foi observada uma fase estacionária.

Figura 3. Curva de crescimento da microalga
Chlorella vulgaris em meio BBM. Em que
corresponde ao número de células e ∆ a biomassa,
respectivamente.

A partir do dia 7 o cultivo entrou na fase
de crescimento exponencial, alcançando uma
taxa de crescimento de 0,22 dia-1. A produção
de biomassa aumentou 9 vezes em relação ao
primeiro dia de cultivo, alcançando 0,483 ±
0,01 g.L-1 (Fig. 3) de biomassa e uma
produtividade de 0,03 ± 0,001 g.L-1.dia-1.
Phukan et al. (2011) compararam o
crescimento da C. vulgaris em diferentes
meios de culturas, obtendo uma produção de
0,500 g.L-1 de biomassa e uma produtividade
de 0,03 g.L-1.d-1 em meio BBM, resultados
bem próximos dos encontrados no presente
estudo.
No entanto, a melhor produção constatada
pelos autores citados anteriormente foi em
meio BG-11, alcançando mais de 0,8 g.L-1 de
biomassa, indicando que o BBM não é o meio
mais adequado para esta espécie. De fato, o
meio BG-11 possui uma concentração de
nitrato seis vezes superior quando comparado
com o meio BBM. Essa maior quantidade de
nitrato permite que as células permaneçam em
divisão celular por mais tempo, aumentando,
consequentemente, a biomassa produzida, o
que deve ser considerado para realização de
trabalhos futuros.
Lipídios
(%)

Produtividade Produtividade
lipídios
biomassa
(g.L-1.dia-1)
(g.L-1 .dia-1)

0,006
0,03
1 18 (± 0,2)
11,6
(±
0,2)
0,003
0,02
2
0,02
0,024
3 20 (±0,3)
Os cultivos da microalga T. obliquus
iniciaram com uma média de 76 ± 13 X 104
cél. mL-1 e 0,05 ± 0,006 g.L-1 de biomassa. O

A produção máxima de biomassa ocorreu no
último dia de cultivo, alcançando 0,428 ± 0,02
g.L-1 e uma produtividade de 0,024 g.L-1.dia-1. A
Figura 4 apresenta a curva de crescimento e da
produção de biomassa seca da microalga T.
obliquus.

Figura 4. Curva de crescimento da microalga Tetradesmus
obliquus em meio BBM. Em que corresponde ao número
de células e ∆ a biomassa, respectivamente.

O maior teor de lipídios totais foi encontrado
na microalga T. obliquus, atingindo o valor de
20% (Tabela 1). Além disso, a microalga T.
obliquus foi a que apresentou maior
produtividade de lipídios, tornando-a mais
interessante para aplicação em processos de larga
escala.
A microalga S. gracile produziu 18% de
lipídios totais e teve uma produtividade de 0,006
g.L-1.dia-1 de lipídios. Nesse estudo, a C. vulgaris
produziu mais de 11% de lipídios, entretanto,
como já foi demonstrado, o meio BBM não é o
mais adequado para o crescimento dessa espécie,
de modo que novas estratégias de cultivos devem
ser elaboradas para melhorar esta condição. Além
disso, o tempo de cultivo do inóculo pode ser
determinante para o armazenamento de lipídios.
Tabela 1. Teor e produtividade de lipídios e
biomassa de Selenastrum gracile, Chlorella
vulgaris e Tetradesmus obliquus, identificadas
como 1, 2 e 3, respectivamente.
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Conclusões
As espécies Selenastrum gracile, Chlorella
vulgaris e Tetradesmus obliquus possuem
potencial para produção de lipídios visando à
produção de biodiesel, contudo, novos
estudos são necessários para elaborar
estratégias no aumento da produtividade.
Uma sugestão para os próximos estudos seria
o cultivo das três espécies em meio BG-11,
buscando uma maior produtividade de
lipídios e biomassa para aplicações
biotecnológicas.
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A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO PERÓXIDO
DE HIDROGÊNIO NO PRÉ-TRATAMENTO DO CAPIM ELEFANTE
Illys Janes Alves de Sousa1; Tássia Alves Fernandes Flexa2; Elisângela Fernandes dos
Santos3; Flávia Lucila Tonani de Siqueira4; Guilherme Benko de Siqueira5
Resumo
O etanol de segunda geração, rota importante na atual conjuntura perante as diversas
limitações relacionadas aos combustíveis e também ao etanol de primeira geração, encontra
no processo do pré-tratamento sua principal dificuldade em termos de rendimento e custos.
Diante desse contexto o presente trabalho teve como objetivo avaliar a melhor condição de
pré-tratamento por peróxido de hidrogênio alcalino a partir de diferentes concentrações (1%,
2%, 3%, 4%, 5% e 6%) de H2O2 (30%) no capim elefante, a fim de se obter maior rendimento
de açúcares totais. Na análise do pré-tratamento e do coeficiente de hidrólise os dados foram
analisados a partir do programa bioestat; foi utilizado o modelo de regressão logarítmica para
análise dos dados que apresentaram significância (P≤0,01). Para análise do pré-tratamento,
observou-se que quanto maior a concentração de peróxido de hidrogênio, menor o rendimento
da biomassa após o pré-tratamento. Para a análise do coeficiente de hidrólise observou-se que
quanto maior a concentração de peróxido de hidrogênio, maior o rendimento da biomassa
hidrolisada. Segundo o rendimento de açúcares totais do experimento, não houve diferença
estatística (P>0,05) entre as diferentes concentrações do peróxido de hidrogênio no prétratamento do capim elefante. Considerando que a produção de açúcares foi igual
estaticamente nas diferentes concentrações, sugere-se a se utilizar a concentração de 1%, pois
teve o rendimento de açúcares totais igual estaticamente as demais concentrações além de
apresentar menor custo financeiro no pré-tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: coeficiente de hidrólise; custo financeiro; rendimento de açúcares
totais; rendimento da biomassa.
Introdução
O Brasil é um dos principais produtores,
consumidores e exportadores de etanol do
mundo. O país tem grande experiência no
setor de biocombustíveis em decorrência do
desenvolvimento do programa Proálcool,
pela
Petrobrás
e
pela
indústria
sucroalcooleira (CHAVES et al., 2010).
O etanol é obtido de diversas fontes,
podendo ele ser denominado etanol de
1, 2, 3

primeira ou segunda geração de acordo com
a fonte de origem. O etanol de segunda
geração, usa como fonte materiais
lignocelulósicos para a produção e tem sido
cogitado como uma rota promissora no
cenário dos biocombustíveis, uma vez que a
sua produção utiliza resíduos do setor
agroindustrial, e se apresenta como
alternativa para os conflitos gerados em
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torno da problemática de uso de terras pra
cultivo de e alimentos (HAHN-HAGERDAL
et al., 2006).
Dentre as variedades de biomassa
lignocelulósica para a produção de etanol de
segunda geração, o capim elefante
(Pennisetum purpureum Shum.), de origem
africana, é uma gramínea que tem se
apresentado como potencial promissor
quando comparado com outras fontes
utilizadas na obtenção do etanol de segunda
geração, como a cana de açúcar, soja e milho;
apresenta curto período de produção, não
interfere diretamente na produção de
alimentos e tem como grande vantagem boa
capacidade
de
desenvolvimento
em
condições adversas de solo e clima
(GRASEL et al.,2016; ROSSI, 2010).
Na constituição da parede celular dos
vegetais estão presentes a lignina, a celulose
e a hemicelulose (CORREIA, 2013). A
produção de etanol a partir de materiais
lignocelulósicos encontra dificuldades no
material recalcitrante, no qual se exige um
pré-tratamento para tornar o material
acessível para conversão em açucares,
processo esse realizado pelas enzimas
(BALAT, 2011).
O processo de pré-tratamento a que a
biomassa é submetida deve-se ao fato da
lignina formar uma rede hidrofóbica e
impedir o acesso a celulose e hemicelulose,
portanto a deslignificação se faz necessária
para se ter acesso aos açúcares
fermentescíveis encontrados na biomassa.
Nesse contexto, vários estudos vêm sendo
desenvolvidos a fim de se obter um processo
na deslignificação para a produção de etanol
de segunda geração, visto que é
imprescindível essa etapa para facilitar o
processo de hidrólise e evitar a formação de
subprodutos que possam interferir no
processo de fermentação (KODALI e
POGATU, 2006).
É possível identificar vários métodos de
pré-tratamentos em vegetais lignocelulósicos,
sendo eles de natureza física, química,

biológica e a combinação deles. Porém,
mesmo havendo uma grande variedade de
métodos de pré-tratamentos já estudados,
ainda há necessidade de desenvolvimento de
tecnologias que sejam eficientes em termos
de custo e competitividade (CORREIA,
2013). De acordo com Azzan (1989) o prétratamento por oxidação por peróxido de
hidrogênio em meio alcalino, um dos
métodos empregados, é de fácil manuseio,
não tóxico e versátil.
São muitos os estudos à cerca do método
do peróxido de hidrogênio alcalino usado
como pré-tratamento. O uso do peróxido de
hidrogênio alcalino como pré-tratamento visa
solubilizar a lignina a partir dos radicais
advindos da dissociação do peróxido de
hidrogênio e tem sido bastante utilizado em
diversos materiais lignocelulósicos como
palha de milho, palha de cevada, palha de
trigo, bambu e palha de arroz (CORREIA,
2013).
O presente trabalho teve como objetivo
avaliar a melhor condição de pré-tratamento
por peróxido de hidrogênio alcalino a partir de
diferentes concentrações (1%, 2%, 3%, 4%,
5% e 6%) de H2O2 (30%) no capim elefante, a
fim de se obter maior rendimento de açúcares
totais.
Metodologia
Preparação das amostras
O
Capim
elefante
colhido
na
Universidade Federal do Tocantins foi a
matéria-prima utilizada no estudo. O material
colhido foi submetido à secagem em estufa
com circulação forçada de ar a 60 ºC por 72
horas. Após a secagem do material em estufa
ocorreu o processo de moagem utilizando
moinho de facas acoplado com peneira de 30
mesh.
Tratamentos e delineamento experimental
Os
tratamentos
avaliados
foram
diferentes concentrações de peróxido de
hidrogênio H2O2 (30%): (1%, 2%, 3%, 4%,
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5% e 6%) na quebra da lignina do capim
elefante. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado, com 6
tratamentos e 5 repetições, totalizando 30
parcelas experimentais.
Pré-tratamento
No procedimento do pré-tratamento
foram aadicionados 2g da amostra em
erlenmeyer de 250 mL e acrescido 100 mL de
H2O2 corrigido com hidróxido de sódio o Ph
para 11,5 e levado a mesa agitadora modelo
solab por 24 horas, a 150 rpm e 25 ºC
(KRISHNA, 2000). Foram realizados para
cada tratamento, 10 repetições. Após as 24
horas decorridas, o material foi filtrado em
papel filtro com auxílio de bomba à vácuo e
uso de um kitassato. Depois de filtrado, o
material retido em filtro foi levado à estufa
por 24 horas a 60 ºC, depois do tempo
corrido a amostra foi retirado da estufa e
levado ao dessecador por 30 minutos e
pesado.
Hidrólise enzimática
Com o objetivo de disponibilizar os
açúcares
fermentescíveis,
o
material
lignocelulósico obtido após pré-tratamento foi
submetido à hidrólise enzimática utilizando o
complexo enzimático Cellic CTec2 batelada
VCNI0013 da empresa Novozymes. O
complexo citado promove a conversão do
material de hidratos de carbono em açúcares
simples antes da fermentação, ele é uma
mistura de celulases agressivas, com alto
percentual de β-glucosidase e hemicelulase. O
meio reacional consistiu de 0,83g do substrato,
50 µL do complexo enzimatico Cellic CTec2
diluido em 40 mL do tampão citrato de
sódio/ácido cítrico (0,05 M, pH = 4,8) em
tubos de microkjedal de 100 ml. As reações
enzimáticas se deram no equipamento BanhoMaria a 48 °C, agitação de 180 rpm, durante
72 horas. A dose de Cellic CTec2 utilizada foi
obtida com base no teor de fibra presente em
cada substrato pré-tratado, sendo usado a
dosagem que corresponde a 6,0% da fibra

como complexo enzimático (NOVOZYMES,
2015).
Depois de decorrido as 72 horas, o
material foi filtrado em filtro de papel em
bomba à vácuo com auxílio de Kitassato e
levado a estufa por 24 horas, 60 º C e depois
pesado para expressão do coeficiente de
hidrólise. Através da diferença do peso final
(após a hidrólise enzimática) e o inicial (antes
da hidrolise enzimática), foi estimada o
coeficiente de hidrólise dos tratamentos.
Estimativa de produção de açúcares totais
A estimativa de produção de açúcares é
obtida através da multiplicação do coeficiente
de hidrólise encontrado nos tratamentos pelo
rendimento de biomassa do pré-tratamento de
cada tratamento.
Análises estatísticas
Os dados de açúcares totais foram
submetidos ao teste Shapiro-Wilk para
verificação da normalidade dos dados e
posteriormente foram submetidos à análise de
variância pelo teste F a 5% de significância.
Os dados de rendimento da biomassa no prétratamento e do rendimento da hidrólise foram
submetidos à análise de regressão utilizando o
programa estatístico Bioestat.
Resultados e Discussões
Os dados do rendimento do prétratamento e do coeficiente de hidrólise
foram rodados pelo programa bioestat, foi
realizado analise de regressão, o modelo de
regressão que melhor explica os dados e foi
utilizado no trabalho, é a regressão
logarítmica, os dados deram significância
(P≤0,01) (gráfico 1 e 2).
Observa-se que quanto maior a
concentração de peróxido de hidrogênio,
menor foi o rendimento da biomassa após o
pré-tratamento. Isso se deve ao fato de maior
concentração de peróxido de hidrogênio
quebrar mais a lignina e retirar uma maior
quantidade de compostos da fibra (gráfico 1).
Gonçalves (2009) estudou as perdas de massa
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nos pré-tratamentos com H2O2, H2O2 alcalino
e reagente Fenton no bagaço de cana de
açúcar nas concentrações, (2 e 4%, em
tempos de 24 e 48 horas e em pH de 3,0; 4,5
e 11,5 para o peróxido de hidrogênio e pH
2,5 para o reagente Fenton) e observou que a
maior perda foi alcançada com solução de
peróxido alcalino a 4% e pH 11,5 durante 48
horas de exposição, colaborando com o
presente trabalho, que observou também que
a maior perda mássica foi ocasionada pelo
pré-tratamento com peróxido de hidrogênio
com pH 11,5 nas concentrações mais altas de
peróxido de hidrogênio.
Observa-se que quanto maior a
concentração de peróxido de hidrogênio,
maior foi o rendimento da biomassa
hidrolisada. Isso se deve ao fato da maior
concentração de peróxido de hidrogênio
quebrar mais a lignina, fazendo com que a
hemicelulose e a celulose fiquem mais
expostas a ação da enzima (gráfico 2).
Os valores de rendimento de açucares (%)
com base na matéria seca do capim elefante,
não apresentaram diferença estatística
(P>0,05)
entre
os
tratamentos
com
concentrações diferentes do peróxido de
hidrogênio (Tabela 1).
Mesmo sendo mostrado no gráfico (2)
que os tratamentos com maior concentração
obteve um maior coeficiente de hidrolise, os
tratamentos produziram teores de açúcares
totais iguais estatisticamente (tabela 1), pois
os tratamentos com maior concentração teve
menor rendimento do material após prétratamento, quando comparado com as
menores concentrações de peróxido de
hidrogênio, se igualando estaticamente em
produção de açúcares todos os tratamentos. E
também pelo fato do peróxido retirar também
parte de compostos importantes para a
produção de açúcares, como a celulose e
hemicelulose. Segundo Oliveira (2012), o
principal efeito da exposição da matriz
lignocelulósica aos agentes do pré-tratamento
deve-se, principalmente, à perda de celulose

ocasionando
processo.

baixa

no

rendimento

do

Conclusões
Segundo a produção de açúcares totais
do experimento, não houve diferença
estatística (P>0,05) entre as diferentes
concentrações do peróxido de hidrogênio no
pré-tratamento
do
capim
elefante.
Considerando que a produção de açúcares foi
igual
estaticamente
nas
diferentes
concentrações analisadas, sugere-se à se
utilizar a concentração de 1%, pois esta
apresentou rendimento de açúcares totais
igual as demais concentrações e tem um
menor custo financeiro no pré-tratamento.
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GRÁFICO I. Rendimento (%) de biomassa em função de diferentes concentrações do peróxido de hidrogênio no
pré-tratamento

GRÁFICO II. Coeficiente de hidrólise em função de diferentes concentrações do peróxido de hidrogênio no prétratamento
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Tabela I. Rendimento de açúcares totais de acordo com concentrações diferentes de peróxido
de hidrogênio no pré-tratamento do capim elefante.
Concentrações de peróxido (%)
Rendimento de açúcares com base
Na matéria seca (%)
1
48,99
2
46,94
3
44,31
4
47,68
5
47,40
6
46,19
CV %
7,78
ns: não significativo (p >= 0,05)
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AGITAÇÃO MECÂNICA EM BIODIGESTORES ANAERÓBIOS
ESCALA PILOTO
Larissa da Costa Teodoro 1; Larice Aparecida Rezende Santana 2; Luan Oliveira Marques 3;
Victor de Carvalho Silva 4; Marcelo Henrique Otenio 5
Resumo
A mistura completa está entre as técnicas atuais de otimização do processo de digestão
anaeróbia, pois garante a transferência eficiente de calor e a distribuição uniforme da matéria
orgânica e dos agentes microbianos ativos, maximizando a produção de biogás. Este trabalho
buscou determinar a viscosidade dinâmica aparente de esterco bovino em diferentes
concentrações de sólidos totais, 8%, 6% e 4%, com a finalidade de projetar um agitador
mecânico de fluidos e determinar suas condições de operação para um biodigestor piloto com
capacidade de 60L. Os experimentos foram realizados com diferentes lotes de esterco bovino
da pecuária leiteira com 25,19%, 12,44% e 11,91% de sólidos totais, sendo encontrado os
valores de viscosidade de 0,9735, 0,2000 e 0,0702 Pa.s, para as diluições de 8%, 6% e 4%,
respectivamente. Tendo em vista os baixos valores de viscosidade encontrados, o modelo de
agitador com impulsor de hélice é o mais indicado e deverá operar com agitação suave e rotação
entre 100 e 300 rpm.
Palavras-chave: Biomassa; Tratamento de resíduos; Misturador.
Introdução
Os resíduos provenientes dos
A mistura
completa
é caraterizada
sistemas
de produção
animal,
por muito
por
concentrações
iguais
do
efluente
em
tempo foram uma fonte poluidora,
mas
[4]
todos
os
pontos
do
biodigestor
,
estando
atualmente têm sido parte integrante do
[1]
entre
as técnicas
atuais
otimização
do
sistema
produtivo
. A de
matéria
orgânica
processo
de
digestão
anaeróbia,
por
garantir
proveniente dessas atividades, como os
a excrementos
transferência deeficiente
calor e doa
animais, de
é atrativa
distribuição
uniforme
da
matéria
orgânica
ponto de vista energético e para
o uso
e dos agentes
microbianos ativos,
maximizando a produção de biogás [2].
Neste contexto a reologia dos fluidos é um
fator importante, sendo a viscosidade uma

como fertilizante. Dessa forma, a
propriedade
física, que
influencia
o regime
digestão anaeróbia
é uma
técnica[3]que
tem
de
fluxo
de
um
fluido
circulante
.
sido utilizada para o descarte sustentável
de excrementos
de animais,
A viscosidade
é com
uma ênfase
medida
na
captura
do
produto
do
processo
quantitativa de resistência do
fluidodeao
[2],[3]
biodegradação,
o
gás
metano
escoamento e indica maior ou. menor
dificuldade de o fluido escoar [5],[6]. Trata-se
de um parâmetro importante para a
operação de sistemas de mistura eficientes,
em que as condições de operação e o tipo de
misturador empregado, são fatores chaves
em termo de produtividade [2],[7]. Contudo,
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devido à complexidade desse tipo de fluido,
são escassos os dados sobre suas
propriedades reológicas. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho foi determinar a
viscosidade dinâmica aparente do esterco
bovino em diferentes concentrações de
sólidos totais (8%, 6% 4%,), com a
finalidade de projetar um agitador mecânico
de fluidos e determinar suas condições de
operação para um biodigestor piloto com
capacidade de 60L.
Metodologia
A. Local do trabalho
O esterco utilizado foi coletado do
sistema de produção de leite do campo
experimental da Embrapa Gado de Leite,
em Coronel Pacheco, MG – Retiro
“GENIZINHA”, que maneja animais da
raça Girolando, com peso a cerca de 500 Kg
e dieta baseada em concentrado (mistura de
60% de grãos de milho, 36% de grãos de
soja, 3% de núcleo mineral e 1% de ureia),
silagem de milho, pastagem e sal mineral,
sendo a média adotada de 3,5 kg, 20 kg, 40
kg e 150 g por dia, respectivamente.
As análises foram realizadas no
Laboratório de Microbiologia do Rúmen, na
Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG.

relação existente entre massa e volume. As
análises foram realizadas em triplicata.
A viscosidade aparente das
diluições foi medida utilizando um
viscosímetro digital rotacional Visco Basic
Plus R da série VBCR220756 (FUNGILAB
S.A), cujo funcionamento baseia-se na
medição do torque de um fuso
rotativo em uma amostra a uma velocidade
específica[9]. As medições foram realizadas
utilizando a combinação entre as
velocidades de trabalho (0,3 a 100 rpm)
com cada um dos seis fusos padrões (R2,
R3, R4, R5, R6, R7), considerando válidas
as medidas com certeza acima de 15% [10].
A cada medição o esterco foi submetido a
agitação manual.
As condições de operação do
agitador foram determinadas com base na
equação de Bernoulli referente ao balanço
de energia mecânica [11].
C. Analise Estatística
Para análise estatística utilizou-se o
teste t-Student, ao nível de significância de
5% (α= 5%), via Sistema Computacional
Estatístico R [12].

Resultados e Discussões
B. Procedimento

As características físicas do dejeto
Os experimentos foram realizados
bovino, densidade e viscosidade, são
com diferentes lotes de esterco, coletados
parâmetros utilizados para o cálculo de
em dias diferentes com 25,19% (esterco 1),
agitadores mecânicos. As variações para
12,44% (esterco 2) e 11,91% (esterco 3) de
sólidos totais, em relação ao valor alvo (8%,
sólidos totais.
6% e 4%), ocorrem naturalmente em função
O esterco foi peneirado e diluído,
da ausência de homogeneidade da amostra,
para obter teores de 6% (esterco 1), 8% e
o que retrata um obstáculo ao processo de
4% (esterco 2) de sólidos totais [8].
diluição (Tabela 1).
A densidade das diluições (esterco
3) foi medida empiricamente, com base na
Tabela 1: Densidade (ρ) e viscosidade aparente (µ𝐚𝐩 ) de dejeto bovino diluído em
diferentes concentrações de sólidos totais (ST)
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%ST

ρ (Kg/m³)

%ST

µap (Pa.s)

%Certeza

8,83 ± 0,29
6,50 ± 0,01
4,83 ± 0,29

1019,0
1018,6
1012,8

8,42 ± 0,70
6,19 ±0,29
4,21 ±0,35

0,9735
0,2000
0,0702

97,4
50,1
17,2

Velocidade
(rpm)
6
100
100

Fuso
R3
R2
R3

Apesar disso, as variações nos teores
viscosidade [3].Para a confecção adequada
de sólidos totais para cada uma das
do agitador foi utilizado o valor de
concentrações, não representam diferenças
viscosidade e densidade referente à maior
significativas entre si (p>0,05) e, então, as
concentração de ST, visto que este sistema
medidas de viscosidade e densidade podem
representa maior resistência ao processo de
ser relacionadas.
agitação. Para valores de viscosidade
O conteúdo de sólidos totais é
dinâmica inferiores a 1,0 Pa.s, o impulsor de
apontado como de pouca influência na
hélice é o mais indicado, sendo o diâmetro
densidade [13], ainda que observada uma
para o impulsor de 0,1 do diâmetro total do
diminuição com o decréscimo dos sólidos
biodigestor, ou seja, Di = 3 cm [11].
totais (Tabela 1).
Para fins de projeto, o agitador foi
Embora os dados sobre o
considerado um sistema de escoamento
comportamento reológico para este tipo de
horizontal e circular em que, após certo
fluido sejam limitados, a viscosidade
tempo, o fluido retorna ao mesmo lugar de
aparente aumentou com o aumento do teor
partida. Desta forma, a equação de
de ST, o que esta de acordo com alguns
Bernoulli, referente ao balanço de energia
[3],[13]
trabalhos na literatura
. Contudo, a
mecânica, rege o sistema do qual as
porcentagem de certeza da viscosidade
informações referentes ao agitador são
mensurada diminuiu com o aumento das
apresentadas (Tabela 2).
diluições, o que pode estar relacionado à
adição de água, que afeta a relação entre os
componentes do esterco e a magnitude da
Tabela 2: Especificações do projeto do agitador
Característica
Especificação
Tipo de Impulsor
Hélice
Diâmetro mínimo do Impulsor
0,03 m
Potência por volume
83,74 W/m³
Agitação
Suave
Potência do eixo
1,2 KW
Rotações do motor
100 a 300 rpm
Características da Fonte
12V e 5A
Conclusões
A viscosidade dinâmica aparente do
esterco bovino em diferentes concentrações
de sólidos totais (8%, 6% 4%), apresentouse baixa. Isto posto o mais indicado para
este tipo de biodigestor é o agitador

mecânico com impulsor de hélice, operado
em agitação suave, com rotação entre 100 e
300 rpm.
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APLICAÇÃO DE CATALISADORES HETEROPOLIÁCIDOS
SUPORTADOS EM SÍLICA EXTRAÍDA DA CASCA DE ARROZ PARA
SÍNTESE DE BIODIESEL UTILIZANDO ÓLEO DE MACAÚBA
Jéssica Siqueira Mancilha Nogueira1; Bárbara Mariano Zangale de Mattos1; Márcio
Steinmetz Soares2; Adriana Maria da Silva²; Livia Melo Carneiro1

Resumo
O presente trabalho teve como objetivo a extração de sílica da casca de arroz para aplicação
como suporte na síntese de catalisadores heteropoliácidos para utilização em reações de
transesterificação de óleo de macaúba com etanol. Os catalisadores foram preparados
empregando-se o método de impregnação seca e avaliados quanto às propriedades texturais e
cristalinidade. As reações de transesterificação foram realizadas utilizando-se reator
pressurizado em condições reacionais de 200ºC de temperatura, razão molar etanol:óleo de
120:1, agitação magnética por um período de 3h, obtendo-se uma conversão em éster de 82,5%
para o catalisador heteropoliácido suportado sobre a sílica previamente tratada com H2SO4. De
forma geral, o catalisador mostrou um desempenho promissor para a utilização em reações de
transesterificação de óleo de elevada acidez, como o óleo de macaúba.
PALAVRAS-CHAVE: Catalisador heteropoliácido; biodiesel; sílica; casca de arroz; óleo de
macaúba.
Introdução
Os processos de produção de biodiesel
baseiam-se na transformação química de
óleos de diferentes origens, para a obtenção
de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos
graxos. O principal processo de produção de
biodiesel consiste na alcoólise de óleos
vegetais, mediante catalisadores homogêneos
alcalinos, no entanto, este processo requer
matéria-prima com baixo conteúdo de água e
ácidos graxos livres a fim de evitar reações de
saponificação (Monge et al, 2013). Como
alternativa ao uso de catalisadores alcalinos
homogêneos, a utilização de catalisadores
heterogêneos ácidos tem se mostrado como
uma estratégia promissora para a produção de
biodiesel devido ao grande potencial para
aplicação na conversão de óleos com elevada
acidez, como o óleo de macaúba. Desta
forma, a utilização de materiais capazes de
reduzir os custos relativos ao uso de

catalisadores heterogêneos no processo de
produção de biodiesel representa uma
importante alternativa do ponto de vista
econômico. A casca de arroz é um resíduo
agrícola de grande disponibilidade e
representa uma alternativa de baixo custo para
o
desenvolvimento
de
catalisadores
heterogêneos a partir de sua fração de
inorgânicos, rica em sílica. A casca de arroz é
composta por hemicelulose, celulose e lignina
(75 a 90% em massa) e um conteúdo de
inorgânicos entre 10 a 20% (m/m), o qual é
constituída em média de 90% sílica e
impurezas, como elementos metálicos (K,
Mg, Fe, Mn, Ca, Na, entre outros), que podem
ser removidos por meio de tratamento ácidos
elevando a pureza da sílica (Fernandes et al.,
2014; Bakar et al., 2016). Diante do exposto,
este trabalho teve como objetivo extrair sílica
da casca de arroz para utilizá-la como suporte
na síntese de catalisadores heteropoliácidos
para
aplicação
em
reações
de
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transesterificação de óleo de macaúba com
etanol.
Metodologia
Extração da sílica da casca de arroz
A casca de arroz utilizada neste
trabalho foi obtida de plantação próxima à
cidade de Lorena, São Paulo. Inicialmente o
mater ial foi lavado com água destilada para
a remoção de impurezas, seco em estufa a
100ºC por 12h, moído em moinho de esferas
durante 4h e separado em peneira < 0,15 mm.
Para a obtenção de sílica foram realizados três
diferentes preparos da casca de arroz
previamente seca e moída: (a) lavagem com
água destilada (SiO2–A); (b) autoclavagem
com água destilada (SiO2–B), (c)
autoclavagem com solução de H2SO4
0,5 mol/L (SiO2–C) e, (d) autoclavagem com
solução de CH3COOH 0,5 mol/L (SiO2–D).
As autoclavagens dos materiais foram
realizadas em reator em aço inoxidável de 200
mL de capacidade, com agitação constante,
razão sólido:líquido 1:10 (m/v), tempo de 2h
a uma temperatura de 150ºC. Após as
autoclavagens os materiais foram lavados
com água destilada até a neutralização. Todas
as amostras foram secas em estufa a 100ºC
por 12h e calcinadas a 550ºC por 3h.
Preparo, caracterização e avaliação dos
catalisadores
em
reações
de
transesterificação do óleo de macaúba
Foram sintetizados quatro diferentes
catalisadores a partir do precursor ácido 12tungstofosfórico (H3PW12O40.12H2O) por
impregnação seca e, suportados sobre a sílica
extraída da casca de arroz provenientes de
quatro diferentes tipos de preparo da casca de
arroz. As impregnações foram realizadas em
três etapas sucessivas até alcançar o teor de
30% (m/m) da fase ativa sobre o suporte SiO2.
Os catalisadores foram submetidos à secagem
em estufa a 100 ºC por 6h e calcinados a 300
ºC por 3h. A sílica e os catalisadores foram
submetidos a análises como: área específica e

volume poroso (B.E.T. e B.J.H.),
cristalinidade em difratômetro de raios-X
(radiação Cu Kα 30kV e 15 mA), perda de
massa e fluxo de calor em analisador
termogravimétrico (fluxo gasoso de 20%
oxigênio em argônio e taxa de aquecimento de
10 ºC/min) e acidez de superfície usando
titulação ácido-base, sendo a acidez
superficial do catalisador expressa em mmol
H+/g de catalisador. Os catalisadores foram
avaliados em reações de transesterificação de
óleo de macaúba com etanol em reator a 200
ºC, com razão molar etanol:óleo de 120:1,
30% (m/m) de catalisador em relação ao óleo,
tempo reacional de 3h, sob agitação
constante. Os ésteres de etila produzidos
foram quantificados por cromatografia gasosa
de acordo com Silva et al. (2007).
Resultados e Discussões
Na Figura 1 estão apresentadas as
análises termogravimétricas e fluxo de calor
da casca de arroz tratada sob quatro diferentes
condições. Na Figura 1a é possível verificar
que as amostras apresentaram eventos
térmicos semelhantes, com perda de massa
entre 250 e 500 ºC, e estabilizando a partir
desta temperatura com uma massa final entre
12,7% e 13,6% da massa inicial. Com relação
ao fluxo de calor (Figura 1b), é possível
verificar que as amostras de casca de arroz
submetidas aos diferentes tratamentos
apresentaram eventos térmicos (entre 300 e
500 ºC), relacionados à decomposição da
fração orgânica, como a celulose,
hemicelulose e lignina. Entretanto, os eventos
térmicos relacionados à degradação da casca
submetida à autoclavagem com H2SO4,
ocorreram em uma faixa mais (estreita entre
230 a 408 ºC), possivelmente devido à uma
maior uniformidade da faze orgânica
resultante da hidrólise prévia da casca de
arroz submetida ao tratamento com ácido
forte. Estes resultados permitiram determinar
uma temperatura de calcinação da casca de
arroz de 550 °C para a obtenção da sílica, a
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Figura 1. Análise em termobalança da casca de arroz sob diferentes condições de preparo: a) análise
gravimétrica; b) fluxo de calor.

fim de garantir a oxidação total da fração
orgânica de todo o material.
Na Tabela 1 estão apresentados o
volume de poros a área superficial da sílica
obtida da casca de arroz a partir dos quatro
diferentes tratamentos, assim como dos
catalisadores heteropoliácidos suportados
sobre tais suportes. É possível observar que
todos os suportes apresentaram alta área
específica e volume de mesoporos em torno
de 0,2 cm3/g, porém após a impregnação
houve uma grande redução tanto da área
superficial quanto do volume de poros em
todos os catalisadores, o que está relacionado
à deposição da fase ativa sobre o material.
Na Figura 2 estão apresentados os
difratogramas de raios-X dos suportes e dos
catalisadores suportados sobre a sílica obtida
a partir de diferentes tratamentos da casca de
arroz. Verifica-se nesta figura que os suportes
apresentaram o mesmo perfil cristalográfico
100

200

300

400

500

de material amorfo, com um pico em 2θ = 26º,
referente a fase quartzo do óxido de silício
(Ref. Patt. 01-085-07969). Verifica-se ainda
nos catalisadores (Figura 2b) a presença de
picos referentes tanto ao suporte quanto ao
HPW, com destaque para o catalisador
suportado sobre SiO2-B, que apresentou
maior cristalinidade com picos característicos
da fase ativa.
Para comparação dos diferentes
suportes de sílica, os catalisadores
heteropoliácidos preparados com estes
suportes foram avaliados em reações de
transesterificação de óleo de macaúba com
etanol. Na Tabela 2 estão apresentadas a
acidez titulável dos catalisadores, assim como
as conversões obtidas nas reações. Foram
obtidas conversões em ésteres de etila entre
41,2 e 82,5%. A maior conversão observada
para o catalisador HPW/SiO2-C pode ser
atribuída à sua maior área superficial.
600

700

Tabela 1. Propriedades texturais dos suportes de sílica e catalisadores HPW suportado
nestes materiais.
Suportes
SiO2 - A
SiO2 - B
SiO2 - C
SiO2 - D

S0
(m2/g)
189
123
172
161

S0 = Área específica obtida por B.E.T.
Vp =Volume poroso obtido por B.J.H.

Vp
(cm3/g)
0,25
0,17
0,21
0,22

Catalisadores
30% HPW/SiO2-A
30% HPW/SiO2-B
30% HPW/SiO2-C
30% HPW/SiO2-D

S0
(m2/g)
3
38
82
35

Vp
(cm3/g)
0,01
0,06
0,09
0,08
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Figura 2. Difratogramas de Raios X dos a) suportes e b) catalisadores.

Tabela 2. Teor de ésteres de etila produzidos em reações de transesterificação do óleo de
macaúba com etanol para avaliação dos catalisadores suportados sobre sílica
proveniente de diferentes tipos de preparo.
Catalisador
HPW/SiO2 - A
HPW/SiO2 - B
HPW/SiO2 - C
HPW/SiO2 - D

Acidez Catalisador (mmol H+/g catalisador)
1,5
6,4
5,2
5,1

Conclusões
Para a obtenção de sílica de casca de
arroz para uso como suporte no preparo de
catalisadores, deve-se empregar temperaturas
superiores a 500 ºC. As sílicas obtidas
apresentam elevada área superficial. O
preparo do catalisador acarreta uma redução
da área superficial, com destaque para a sílica
obtida da casca tratada com ácido sulfúrico
(HPW/SiO2 - C), a qual apresenta menor
redução após a impregnação e calcinação no
preparo do catalisador. Este catalisador é
também o que apresenta maior conversão na
reação de transesterificação de óleo de
macaúba por rota etílica. De forma geral, a
sílica proveniente da casca de arroz mostrouse como um suporte promissor para o preparo
de catalisadores ácidos, sendo recomendável
estudos visando estabelecer melhores
condições de preparo destes catalisadores e de
obtenção do biodiesel.

Teor de Éster (%)
41,2
62,8
82,5
58,2
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BIODIGESTOR CONTROLADO POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Marcos Baroncini Proença 1 ; Dimas Agostinho da Silva2, Simone Ribeiro Morrone3; Baracho
Rocha4; Marcos Paes5, Cristoffer Lincon6, Abel Vilseke7
Resumo
Neste trabalho é apresentado o resultado da primeira fase do projeto de Rede Cooperativa formada
por grupos de pesquisa da UNINTER, UFPR e UNIOPET: desenvolvimento de biodigestor para
produção de biogás, a partir da biomassa de resíduos florestais e agrícolas, controlado por
inteligência artificial. A primeira fase contempla o projeto, construção e automatização de
biodigestor em escala piloto.
PALAVRAS-CHAVE: Biogás, biomassa, biodigestor, automação, rede cooperativa

Introdução
Um dos grandes problemas enfrentados
no processo de digestão aeróbica e anaeróbica
em biodigestores é o controle contínuo do
processo. Parâmetros como pH, temperatura e
agitação devem ser monitorados em limites
restritos durante um tempo de, no mínimo, 35
dias. A produção do biogás com maiores
frações volumétricas de metano está
diretamente ligada a variações destas
grandezas.[1]
Muitas vezes, a característica da
biomassa leva a oscilações bruscas das
variáveis de processo e a reação do operador
para agir no controle destas pode não ser
rápida o suficiente, gerando danos à produção
do biogás. Desta maneira, o uso de
ferramentas de controle, por meio de
inteligência artificial, mais eficientes e
independentes de operadores torna-se
necessário. [2][3]
Através de uma Rede Cooperativa de
Pesquisa, envolvendo grupos da UNINTER,
UFPR e UNIOPET, foi feito o projeto de um
biodigestor automatizado, controlado por
inteligência artificial.

A. Local do trabalho
Laboratórios de engenharia da UNIOPET,
laboratório de biomassa UFPR e laboratório de
automação da UNINTER, em Curitiba-Pr.
B. Procedimento
O projeto está dividido em três fases:
- projeto e construção do biodigestor;
- automação usando Arduino para controle a
distância;
- produção de biogás a partir de biomassa de
palmito pupunha.
Resultados e Discussões
Foi construído um biodigestor em PVC com os
seguintes parâmetros (Figuras 1 e 2):
-capacidade 50l;
-diâmetro 36 cm;
-altura 50 cm;
-alimentador com diâmetro de 10 cm e altura
65 cm;
-motor de 2 rps para a bomba de agitação (14
kgf/cm2)

Material e Métodos
________________
1.Dr. Eng. – UNINTER, Curitiba-Pr, marcos.p@uninter.com; 2. Dr. Eng. – UFPR, Curitiba- Pr, dimass@ufpr.br; 3. Dr. Eng. – UFPR, Curitiba- Pr,
morrone@ufpr.br, 4. MSc., UNIOPET, Curitiba-Pr, baracho.rocha@opet.edu.br, 5. MSc., UNIOPET, Curitiba-Pr,
6. Acadêmico., UNIOPET,
Curitiba-Pr, ,7. MSc., UNIOPET, Curitiba-Pr,.....

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR - Brasil

374

Figura 1. Biodigestor
Fonte: os autores
Figura 3. Controle por aparelho celular Blink
Fonte: os autores

O protocolo de controle na nuvem foi criado
usando a ferramenta ThingSpeak e o controle, via
celular, pela ferramenta Blink com sucesso.
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Fonte: os autores

Na Figura 3, é possível ver a tela de
controle por meio celular, usando sistema
Blink, das variáveis de processo: temperatura,
alimentação, quantidade de ar, agitação, pH.

[2] BONGARDS, M.; GAIDA, D.; TRAUER, O.;
WOLF, C. Intelligent automation and IT for the
optimization of renewable energy and wastewater
treatment. Ener.Sust.Soc 4:19, 2014.
[3] SATHISH, S.; VIVEKANANDAN, S. Parametric
optization for floating drum anaerobic bio-digestor
using response surface methodology and artificial
neural network. Alex.Eng.J. 55, 3297-3307, 2016

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR - Brasil

375

BIOPOLYOL AND FOAM PRODUCTION FROM LEMON BAGASSE
LIQUEFACTION
Sibele A. F. Leite1,2; Brenno S. Leite2, Camila S. Carriço3; Yuri G. Rosa4; Matheus T. D.
Figueiredo4
Abstract
Brazil is one of the most promising producers of biomass residues and has abundant renewable
energy sources. It is also one of the largest producers of citrus: about 19 million tons in 2013. The
juice industry makes use only 40 to 50 % of the fruit and its remainder is considered industrial
residue. Lemon bagasse is a lignocellulosic residue, composed by cellulose, hemicellulose and
lignin, and due to its characteristics, it may be investigated for value-added chemicals productions.
The aim of this work was to liquefy lemon bagasse in other to produce biopolyols and its potential
to produce green polyurethane foams. These polyols were produced using agricultural residue (the
biomass source, lemon bagasse, was previously dried and pulverized to 50 mesh), industry residue
(crude glycerol, as organic solvent, which is a by-product of biodiesel industry) and sulfuric acid as
catalyst. The reactions were performed at 120 °C and vapor pressure (196 kPa). An experimental
factorial design was performed in order to evaluate how the catalyst amount, the time of reaction
and the molar ratio solvent/biomass affect the biomass liquefaction yield of biopolyol production.
Some properties of these polyols were evaluated, as the hydroxyl numbers of biopolyols (between
320 and 830 mg KOH/g). The foams produced using the biopolyol presented good dimensional
stability and may be investigated for insulation purpose.
Keywords: lignocellulosic residues; polyol synthesis; crude glycerol.
Introduction
Recently significant efforts have been
made to use renewable resources effectively
through biorefinery processes for biomass
conversion such as pyrolysis, gasification,
and liquefaction (YE et al., 2014). It is
estimated that Latin America has the highest
biomass potential, after considering food
production
and
resource
constraints
(JANSSEN; RUTZ, 2011). Brazil is one of
the most promising producers of biomass
residues and has abundant renewable energy
sources (PAULA et al., 2011). It is also one
of the largest producers of citrus with a
production of about 19 million tons in 2013
(FAO, 2013). The juice industry makes use of
only 40 to 50% of the fruit and its remainder

is considered industrial residue (MENDONÇA et
al., 2006).
Lemon bagasse is a lignocellulosic residue
composed by cellulose, hemicellulose and lignin
and due to its characteristics, it may be
investigated
for
value-added
chemicals
productions. In this sense, liquefaction arises as
an alternative to treat lemon bagasse. This
process has some advantages such as simple
operation, high production level, high energy
conversion and powerful organic material
treatment ability (YE et al., 2014).
Biomass liquefaction research is focused on
the solvolysis of modified raw material at the
early stage. Among its products, bio-based
polyols have suitable properties to produce
polyurethane foams with comparable properties
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to the conventional ones (LEE et al., 2000).
Liquefaction profitability dependents on
the technology employed to alter the structure
of lignocellulosic biomass and the feedstock
used to produce the high value co-products.
Most biomass liquefaction processes use
petroleum-derived as biomass liquefaction
solvents. The use of these fossil solvents
increases the production cost and also
contributes to the high carbon footprint of the
polyols and polyurethanes from liquefaction
process (HU et al., 2014a). Several studies
have shown that crude glycerol (co product of
biodiesel production) can improve the
properties of bio-based polyols and
polyurethane (PU) foams derived from the
liquefaction of lignocellulosic biomass (HU et
al., 2014a, HU et al., 2014b).
In this sense, the main objective of this
work was to produce polyols using an
agricultural and an industry residue, lemon
bagasse and crude glycerol, in order to
evaluate its potential to produce rigid foams.
Materials and Methods
A. Sampling and Reagents
Lemon samples were collected in the
southeast region of Brazil (Florestal, Minas
Gerais). Lemon bagasse sample was dried at
105 ºC using an oven-dry until a constant
weight was achieved. Then biomass cut in a
knife mill to get fibers of 0.5 mm length for
future chemical and physical analyses, which
were performed in duplicate. The crude
glycerol used as liquefaction solvent, was
kindly provided by Petrobras (Usina Darcy
Ribeiro - Montes Claros - MG, Brazil) as
received. Sulfuric acid (Synth) was used as
catalyst for this reaction. The reactants used
to perform the hydroxyl number of the
polyols produced were 1,4-dioxane (Synth),
imidazole (Synth), phthalic anhydride (Synth)
and sodium hydroxide (Synth). Polyurethane
foams were synthesized using the polyols
produced from lemon bagasse, isocyanate
(Desmodur 44 V 20 of Bayer), surfactant

(Tegostab 8460 supplied by Evonik), catalyst
(Kosmos 19 commercialized by Evonik) and
distilled water.
B. Biomass Characterization
Ash content was determined as the residue
after combustion in a muffle furnace at 710 °C
for 1 h. Volatile matter (VM) was the mass
fraction released when 1.0 g of sample was
heated in a muffle furnace at 850 °C for 7 min.
The percentage of fixed carbon (FC) was the
fraction that remains after subtracting the ash and
the volatile matter content (RENDEIRO;
NOGUEIRA, 2008).
C. Liquefaction Procedures (Polyol Synthesis)
The liquefaction process consists of the
reaction between: biomass, solvent and catalytic
agent on a specific time and the heat treatment
was carried out in an autoclave (LEE et al.,
2016). For each run, according to the
experimental factorial design (Section D), a
blend of 0.5 g of lemon bagasse together with
solvent (Crude glycerol) and Catalytic agent
(Sulfuric acid 95 wt%) was fed into the reactor
(Erlenmeyer 250 mL). Reactions proceeded at
fixed final temperature (120 ºC), with heating
rate of 15 ºC/min, for a fixed time period and
absolute pressure of 196 kPa. The autoclave
cooling and depressurizing time was about 30
minutes. The product was collected for analysis
and foam production (RAFIQUL et al., 2000).
The resulting reaction mixture was filtered to
separate the residue and filtrate using ethanol to
wash the residue. The residue was dried in an
oven at 105°C during 24 hours, and the resultant
solid was used to calculate the liquefaction yield.
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 % =

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡
𝑥 100
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

where biomass weight is the lemon weight (g)
before the liquefaction process, residue weight is
the insoluble lemon weight (after the liquefaction
process). The liquid obtained from filtration was
also dried at 75°C to obtain the polyols.
D. Experimental Factorial Design
The Experimental Factorial Design was
performed in order to appoint an initial pattern of
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work. The evaluation of the reaction
conditions on liquefaction yield will be
performed in a further work. The variables
investigated were: catalyst amount (1, 3 and 5
wt%), time of reaction (0.5, 1 and 1.5 hours)
and molar ratio biomass/solvent (1:1, 3,5:1
and 5:1 wt%). The study of these factors in
the liquefaction yield was evaluated involving
a multivariate factorial design with central
point for three variables at two levels (23)
(TEÓFILO; FERREIRA, 2006).
E. Hydroxyl Number
Biopolyols’ hydroxyl number was
determined according to the ASTM D4274
standard (HASSAN; SHUKRY, 2008), as
follows: one gram of each sample of liquefied
product was esterified for 20 min at 110 ºC
with 25 mL of a phthalation reagent, a
mixture of 150 g phthalic anhydride, 24.2 g
imidazole, and 100 g dioxane. Then, 50 mL of
1,4 dioxane and 25 mL of distilled water were
added to this polyol mixture. Afterwards, it
was titrated with a sodium hydroxide solution
(1 mol L-1) until the equivalence point using a
pH meter. (BRIONES et al., 2011). The
hydroxyl number (mg KOH/g) was calculated
from the difference in titration of blank and
the sample solutions.
𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑥𝑦𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑔

𝐾𝑂𝐻
𝐵 − 𝐴 𝑁 𝑥 56,1
=
𝑔
𝑊

where A is the volume of the sodium
hydroxide solution required for titration of
sample (mL); B is the volume of blank
solution (mL); N is the normality of the
sodium hydroxide solution and W is the
weight of LM (g).
F. Determination of chemical groups by
Infrared Spectroscopy (FT-IR)
Functional groups from biomass and
biopolyol were identified by FT-IR spectra,
obtained from a Perkin Elmer FT-IR
Spectrometer Frontier, with Universal ATR
Sampling Accessory. The measurements were
carried out within the mid-infrared area (4000
to 500 cm-1). Samples were directly spread on
the surface of the ATR crystal (germanium)
and analysed in transmission mode. The

resolution was set to 4 cm-1, 16 scans were
recorded and then corrected against the spectrum
with ambient air as background.
G. Foam Production
Polyurethane foams were synthesized using
the batch process method, by the mixture of
polyol, surfactant, catalyst and blowing agent
using a mechanical stirrer, Fisatom model 713 D,
until the complete homogenization of the system.
The foam formulation contained 2 % blowing
agent, 2 % of surfactant and 2 % of catalyst in
relation to the polyol weight. The isocyanate was
added to this system and remained under
agitation for 20 sec. The formulation was poured
into a wooden mould with dimensions of 7.0 x
7.0 x 20.0 cm for the growth of the polymer
foam, and the mould was kept closed for 24
hours at room temperature to perform curing.
Results and Discussion
The biomass liquefaction has the aim to
transform carbonaceous solid materials into
liquid chemicals (as polyols) and depends on
physical and chemical properties of the raw
material. The polyols are strongly dependent on
biomass
characteristic
and
liquefaction
conditions. Thereby Proximate Analysis (volatile
matter, ash and fixed carbon content) is an
important tool to estimate the use of the biomass
to produce polyols, since it indicates the biomass
composition, such as carbon content. (BRIONES
et al., 2011).
The results for proximate analysis are shown
in Table 1 (wt% on an oven-dry weight basis).
Table 1: Results for Proximate Analysis (dry
base) with their respective standard deviations
Proximate Analysis
(wt%)
Volatile Matter

Lemon
Bagasse
28.57 ± 8.28

Ash

7.17 ± 2.72

Fixed Carbon

68.71 ± 9.79

It was observed high content of volatile
matter (about 28 wt %), which represents organic
compounds of low chain that easily solubilized
into solvent. These low-chain organic
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molar ratio solvent/biomass. The hydroxyl
numbers reported in this study, between 320 and
830 mg KOH/g (Table 2), were in agreement
with the polyol requirements used to produce
semi-rigid and rigid polyurethanes (VILAR,
2002; CARRIÇO et al., 2016).
Table 2: The comparison of liquefaction yield
of the different ratios and hydroxyl number
Conditions
1
2
Conditions
1
2

Parameters reaction
Time
Solvent/
Catalyst (%)
(h)
biomass
7
1.5
5:1
2
0.5
3.5:1
Liquefaction
Hydroxyl
yield
number
(% wt)
(mg KOH g-1)
88.4
830
28.1
320

Infrared spectra of lemon bagasse and
biopolyols are showed in Figure 1 and it
indicates the main changes in the chemical
structure by the liquefaction process. The band at
3300 cm-1 corresponds to the bonds of the
aromatic and aliphatic OH groups, which is more
expressive in polyols spectra and it confirms the
efficiency of the liquefaction. The bands at 1570
and 1380, which are stronger in the biopolyol,
correspond to the absorption of groups linked to
nitrogen. The band at 1034 cm -1 corresponds to
the elongation of C-O groups of cellulose and it
is clearly present in the biomass, but with low
intensity in the biopolyol. These absorption
bands are in agreement with those published for
liquefaction of several lignocellulosic materials
(HASSAN et al., 2008).

Transmittance

components contribute to the chemical
composition of the polyols.
The ash content represents the inorganic
compounds, which was not solubilized in the
liquefaction. The evidence of the existence of
these inorganic compounds in the lemon
bagasse was the ash content obtained from the
proximate analysis. Lemon bagasse presented
7 wt% of ash content, which is expected of
lignocellulosic residues (LEITE et al., 2018).
Generally, the presence of ash may
compromise the reaction yields and may
cause operational problems due to the high
number of residues insoluble after the main
biomass conversion (BRIONES et al., 2011,
ERIKSSON et al., 2009).
Fixed or non-combined carbon (FC) is the
fraction remaining after volatile matter
(organic compounds of high chain). These
samples of lemon bagasse showed a fixes
carbon content of proximally 69 wt% that is a
higher value in comparison with another
lignocellulosic biomass (RAMBO et al.,
2015). The higher VM/FC ratio the easier the
reactivity of the biomass (GARCÍA et al.,
2014).
The liquefaction in presence of acid leads
to
decomposition
of
cellulose
and
hemicellulose into small compounds due to
acid hydrolysis and other oxidation reactions
takes place on cellulose. The intensity of
carbonyl in these compounds may show the
degree of compounds carbon decomposition
and yield process. Considering the high
organic content (about 92 %wt), it can be said
that lemon bagasse consists mainly by
cellulose, hemicellulose and lignin, that
increases the availability of hydroxyl groups
in the polyols.
Table 2 summarizes some results obtained
by Experimental Factorial Design. The higher
(88.4 %) and lower (28.1 %) liquefaction
yield, and the respectively hydroxyl number
of these biopolyols, are presented as
conditions 1 and 2. The complete analysis of
the experiments realized results showed that
the conditions used to obtain higher
liquefaction yields were higher catalyst
content, higher time of reaction and higher

Biopolyol

Lemon Bagasse

3800 3500 3200 2900 2600 2300 2000 1700 1400 1100 800

cm-1
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Figure 1: FT-IR spectral of the Biopolyol and Lemon
Bagasse

The foams produced using the biopolyol
obtained by condition 1 (Figure 2) presented
rigid and a good dimensional stability.
Further investigation will be done in order to
evaluate their mechanical properties and
thermal stability and their potential to be used
as insulating and packing materials.
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ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO: AVANÇOS, LIMITAÇÕES E NOVAS
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo analisar os avanços e as limitações no desenvolvimento e
implementação das tecnologias relacionadas à produção de etanol de segunda geração, com especial
atenção para o desenvolvimento da cana-energia que tem o potencial de ocupar áreas marginais de
produção. Dado que o setor sucroenergético nacional possui papel fundamental nas áreas
econômica, energética e ambiental para o país, esse estudo deve contribuir para a definição de
estratégias e de políticas públicas setoriais. O artigo apresenta uma conotação exploratória e,
portanto, está pautado em revisão bibliográfica e levantamento de dados secundários. A superação
das limitações industriais para a produção de etanol de segunda geração é fundamental para o
atendimento dessa demanda, tanto para o aproveitamento dos resíduos dessa indústria quanto para
potencializar tecnologias como a cana-energia. As variedades de cana-energia, portanto, além da
perspectiva de ampliar a produção do etanol de segunda geração, traz o potencial de ocupar áreas
marginais com a produção de cana-de-açúcar, as quais estão subutilizadas, e também potencializar a
capacidade brasileira de transformar esse biocombustível em uma commoditie mundial.
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Introdução
O setor sucroenergético historicamente
apresenta grande impacto para a economia
brasileira. O açúcar, primeiro grande produto
de exportação, é um importante gerador de
divisas e, após séculos de produção, a canade-açúcar também passou a ser utilizada para
produzir o etanol que, além da contribuição
econômica na geração de emprego e renda,
possui papel fundamental nas áreas
energéticas e ambiental. Com marcos
importantes na estruturação setorial, como o
Programa Nacional do Álcool instituído na
década de 1970, o setor sucroenergético
desenvolveu tecnologias que ampliaram a
produtividade agrícola e industrial. Em 2003,
com o lançamento dos carros com a
tecnologia flexfuel, que possibilita o uso do
álcool e gasolina, o setor ganhou novo
impulso.
No Brasil, atualmente, de 50 a 60% da cana
tem sido destinada à produção de etanol e o
restante destinado à produção de açúcar
(SALLES-FILHO et al, 2015). A maior parte
da produção de etanol é consumida pelo
mercado interno (90%), sendo que desse total,
90% é referente ao uso como combustível e o
restante como químico (indústria de
cosmético, farmacêutica, entre outras). A
produção de etanol em litros, nos últimos seis
anos, de 2012 a 2017, sofreu aumento de
218%, passando de uma média de cerca de
118 milhões de litros/ano para mais de 258
milhões de litros/ano. Esse volume de
produção poderá ainda ser dobrado a partir da
nova tecnologia de produção do etanol,
chamado de segunda geração (EG2), que
aproveita a biomassa de cana-de-açúcar,
derivada do bagaço e palha, mas também
abriu perspectivas para o desenvolvimento de
novas tecnologias em variedades de cana-deaçúcar, a cana-energia. Atualmente o E2G
destaca-se como uma das principais demandas
tecnológicas e de inovação do setor.
Diante disso, este trabalho tem como
objetivo analisar os avanços e as limitações
no desenvolvimento e implementação das
tecnologias relacionadas à produção de etanol
de segunda geração, com especial atenção

para o desenvolvimento da cana-energia que
tem o potencial de ocupar áreas marginais de
produção.
Material e Métodos
O artigo apresenta uma conotação
exploratória e, portanto, está pautado em
revisão bibliográfica e levantamento de dados
secundários. Após extensa revisão, foram
selecionados artigos científicos de referência
por meio de bases de periódicos como Scielo
e Science Direct, enquanto que os dados
secundários setoriais foram coletados em
associações de produtores como a ÚNICA e
empresas de consultoria.
Resultados e Discussões
Quando o processo de obtenção de etanol
ocorre a partir de seu material celulósico,
tem-se a obtenção do etanol denominado de
segunda geração (E2G). Toda célula vegetal
possui parede celular que é constituída por
uma mistura de polissacarídeos, proteínas,
compostos fenólicos e sais minerais. Dentro
dos polissacarídeos, que constituem 90% da
parede celular, há a celulose (20% a 40%),
hemicelulose (15% a 25%) e pectinas (~30%).
A obtenção do etanol ocorre a partir do
desmanche da parede celular a fim de utilizar
os polissacarídeos como fonte de açúcares
fermentáveis.
Atualmente, há duas rotas tecnológicas para
a obtenção do E2G: a termoquímica, por meio
da gaseificação ou pirólise, e a bioquímica,
por meio da hidrólise. A primeira rota
transforma a biomassa em componentes
líquidos e gasosos utilizando calor, esses
componentes podem ser convertidos em
combustível. A segunda rota utiliza
compostos químicos como ácidos ou enzimas
para converter a celulose e hemicelulose em
açúcares (hexose e pentose, respectivamente)
(Silva, 2013). Essa segunda rota é a mais
utilizada na maior parte do mundo, sendo
obtido o E2G a partir da transformação do
bagaço da cana-de-açúcar em um caldo
formado por açúcares. Após a hidrólise esse
caldo resultante é fermentado como o etanol
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de primeira geração e destilado. A hidrólise
mais utilizada para o desmonte da parede
celular é a ácida. O processo consiste em
utilizar um ácido forte para atacar as ligações
glicosídicas entre os monossacarídeos de um
polissacarídeo, sendo os ácidos sulfúrico,
clorídrico e o trifluoroacético os mais
utilizados.
O principal problema no processo de
hidrólise ácida é que o tempo de hidrólise do
polissacarídeo é diferente para as quebras de
suas ligações, os monossacarídeos liberados
antes tendem a degradar (processo chamado
de caramelização), contudo, se a degradação é
muito intensa, formam-se compostos tóxicos
(furfurais) para as leveduras que serão
utilizadas na etapa de fermentação. Por conta
disso, as maiores expectativas para a
viabilização do etanol celulósico no longo
prazo estão depositadas na possibilidade de
utilizar-se
a
maquinaria
bioquímica,
enzimática, de microrganismos (fungos e
bactérias) para desmontar a parede celular. A
importância da rota de transformação por
hidrólise enzimática é percebida por meio de
uma recente pesquisa feita a partir de bancos
de dados de patentes internacionais, que
mostra 304 patentes depositadas na base de
dados Dewent Innovation Index, entre 1975 a
2013, relacionadas ao tema (Murakami,
2015). Outro desafio que se impõe à obtenção
do etanol a partir da celulose é o da
fermentação de pentoses, que representam
quase metade do potencial produtivo do caldo
hidrolisado.
Resumidamente, então, os principais fatores
para o aumento da eficiência das tecnologias
de produção do etanol de segunda geração,
assim como seu desenvolvimento, são:
disponibilidade
de
matérias-primas
abundantes e baratas; desenvolvimento de
enzimas eficientes e de baixo custo para o
processo de hidrólise; desenvolvimento de
microrganismos robustos, resistentes a
inibidores e que fermentem ambos os
açúcares (hexoses e pentoses) e aumento na
integração de processo para reduzir o número
de etapas e demanda energética (Seabra,

2008; Rosa e Garcia, 2009; Galbe e Zacchi,
2010; Silva, 2013).
Cana-energia
A espécie de cana-de-açúcar S. officinarum,
sempre se destacou das demais devido suas
boas propriedades de industrialização e altos
teores de sacarose, sendo denominada como
“cana nobre” (Matsuoka et al., 2010; Landell;
Bressiani, 2008). As variedades modernas de
cana-de-açúcar resultam do cruzamento da S.
officinarum com a espécie S. robustum,
tratam-se de uma planta híbrida, a
identificação de marcas genéticas de interesse
é muito trabalhosa e demorada, sendo
necessário, em média, quinze anos para a
obtenção e liberação de uma variedade. Isso
se dá porque a cana apresenta um genoma
complexo, por ser poliploide (Souza; Sluys,
2010). Essa característica abarca um grande
desafio para a genômica e biotecnologia da
cana-de-açúcar,
principalmente
no
desenvolvimento de estratégias inovadoras de
pesquisa em biologia que sirvam de base para
o
desenvolvimento
da
área
de
biocombustíveis
no
Brasil.
Esse
desenvolvimento centra-se na integração de
variáveis que controlam o crescimento
vegetal, o acúmulo de biomassa e a adaptação
ao meio ambiente.
Dado que, até então, o foco era o
desenvolvimento de variedades com alto teor
de sacarose para a produção e exportação de
açúcar, a produção do etanol de primeira
geração se desenvolveu a partir da
fermentação alcóolica da sacarose da seguinte
forma: é realizado a extração e a fermentação
do caldo proveniente da cana, que possui
cerca de 15% de sacarose e 15% de fibras.
Esse processo fermentativo se dá por meio de
linhagens
selecionadas
da
levedura
Saccharomyces cereviseae. Há, atualmente,
tecnologias sendo desenvolvidas para
potencializar essa levedura, ampliar o
aproveitamento da sacarose e a produtividade
de sua produção.
O avanço promissor das tecnologias de
produção do etanol de segunda geração,
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baseadas inicialmente no aproveitamento dos
resíduos (bagaço e palha) dessa indústria, têm
estimulado o desenvolvimento das variedades
com alto teor de fibra, as quais são
denominadas cana energia, e são destinadas
exclusivamente para a produção de etanol. A
cana energia é uma cana-de-açúcar
geneticamente
modificada
pela
via
convencional, obtida a partir do cruzamento
de espécies ancestrais e híbridos comerciais
de cana, predominantemente do cruzamento
entre S. officinarum e S. spontaneum, sendo
direcionada para as características dessa
última, resultando em uma cana com maior
teor de fibras e potencial produtivo, sendo
ideal para a fabricação de biocombustíveis e
bioquímicos de segunda geração, assim como
para geração e cogeração de energia elétrica.
A principal diferença da cana energia se
encontra em seu rizoma, caule subterrâneo,
que possui maior quantidade de raízes e essas
alcançam uma maior profundidade, o que
permite uma maior e mais rápida absorção
dos nutrientes do solo. Isso resulta em um
brotamento mais rápido, maior produtividade
e maior tolerância a ambientes desfavoráveis
(solos menos férteis e climas mais áridos).
Outra diferença consiste na morfologia dos
colmos, que são mais finos e numerosos.
Matsuoka et al. (2010) descreve que por
produzirem maior número de colmos, a canaenergia permite uma razão de multiplicação
maior. Enquanto uma unidade da canaenergia produz 30 colmos (1:30) ou até mais,
uma unidade de cana-de-açúcar produz 10
(1:10).
Para Matsuoka et al. (2010), uma das
consequências em se produzir mais fibra do
que açúcar está no fato de que essas plantas
serão mais rústicas, trazendo muitas
vantagens econômicas e ambientais. Por
serem menos exigentes quanto ao tipo de
solo, clima, água e nutrientes e mais
resistentes a pragas e doenças, podem ser
plantadas em áreas inadequadas para as
variedades convencionais de cana-de-açúcar e
de alimentos, o que pode contribuir para
contenção de erosões e no auxílio da
recuperação de solos degradados, além de que

para seu cultivo é necessária uma quantidade
menor de fertilizantes e de defensivos,
produtos agressivos ao meio ambiente. Com
uma produtividade maior, menores custos de
manejo e ocupando áreas marginais, a
perspectiva de expansão da produção de canade-açúcar amplia-se ainda mais. Vale ressaltar
que nestas áreas marginais de agricultura não
há qualquer competição com áreas de
produção de alimentos.
Na tabela 1 contrasta-se as diferenças entre
a cana energia (Vignis3) e a cana-de-açúcar
convencional.
Tabela 1: Comparação entre cana-de-açúcar e
cana-energia
cana-decana-energia
açúcar
Cana (toneladas por
100
221
hectare)
Açúcar (kg de atr por
135
115
toneladas de cana)
Fibra (%)
12,5
17,9
Bagaço (toneladas de
25
79,1
cana por hectare)
Fonte: Mariano (2015)

As
duas
principais
empresas
no
desenvolvimento dessa tecnologia é a
GranBio e a Raízen, com financiamento
federal e em parceria com institutos
tecnológicos, universidades e empresas de
tecnologia, no caso a Vignis, CTC, IAC e
Ridesa,
elas
têm
disponibilizado
comercialmente variedades de cana-energia.
A GranBio teve três projetos aprovados
pelo PAISS Agrícola (PAISS 2) envolvendo
especificamente o desenvolvimento da cana
energia, o que representou cerca de R$ 345
milhões em financiamento (Soares, 2016). A
empresa já possui uma fazenda de mais de mil
hectares dessa variedade e, entre 2015 e 2016,
foram colhidos 200 hectares de cana energia
que foram processados em uma planta de E1G
mostrando bons resultados (Soares, 2016). A
sua subsidiária, a BioVertis, empresa
responsável pelo desenvolvimento de novas
cultivares de alto conteúdo de fibras e
produção de biomassa, lançou em 2015 a
primeira variedade comercial de cana-energia,
a Cana Vertix. Atualmente, disponibiliza
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comercialmente quatro variedades: a Vertix 1,
a Vertix 2, Vertix 3 (VX12-1234) e a Vertix 4
(VX12-0281). As principais características da
Vertix 1 é a resistência à broca, 28% Fibra/t
biomassa, 84 kg ART/t biomassa, já a Vertix
2 apresenta uma menor quantidade de fibra
24%, a mesma quantidade de ART, e alta
quantidade de rizomas. No que diz respeito às
características da Vertix 3, tem-se: 115 kg
ART/t biomassa, 21% Fibra/t biomassa;
tolerância ao carvão e não florescimento. Por
fim a Vertix 4 apresenta: 113 kg ART/t
biomassa, 24% Fibra/t biomassa, alto vigor,
bom diâmetro, não florescimento e porte ereto
(CTBE, 2017).
A Vignis é uma empresa de melhoramento
genético, criada em 2010, e já lançou para
testes duas variedades de cana-energia, a
VIGNIS3 e a VIG11 283, e visa colher,
futuramente, cana energia para a Odebrecht
Agroindustrial e para a Raízen, empresas com
as quais possui um contrato de longo prazo. A
Raízen, em 2017, reabriu sua Usina Bom
Retiro, em Capivari (SP), voltada para
atividades de caráter experimental no
processamento da cana-energia e testes dos
processos operacionais com a variedade. A
empresa tem como meta processar 400 mil
toneladas de cana-energia, proveniente da
Vignis, na safra 2017/2018 (NovaCana,
2018).
Assim, o impulso dado à demanda de etanol
na última década e também os estímulos via
políticas federais e estaduais de fomento
levou ao desenvolvimento de novas
tecnologias voltadas especificamente para a
produção de etanol de segunda geração, ou
seja, mesmo com os gargalos no
processamento industrial da matéria-prima
para a produção do etanol de segunda
geração, a cana-energia tem mobilizado
empresas
importantes
no
setor
sucroenergético e, aos poucos, ampliado a sua
área de produção. Uma vez resolvidas as
limitações tecnológicas discutidas, o país,
certamente, potencializará sua capacidade de
transformar esse biocombustível em uma
commoditie mundial com a cana-energia
avançando para as áreas marginais e gerando

emprego e renda através da ocupação de áreas
até então subutilizadas.
Conclusões
O potencial de ampliação da demanda por
etanol é gigantesco quando se tem em vista as
metas acordadas pelo Brasil no Acordo de
Paris. As metas envolvem diretamente o setor
de transportes com objetivos ambiciosos de
ampliação do uso de combustíveis de fonte
renovável, onde o setor sucroenergético terá
atuação estratégica. A superação das
limitações industriais para a produção de
etanol de segunda geração é fundamental para
o atendimento dessa demanda, tanto para o
aproveitamento dos resíduos dessa indústria
quanto para potencializar tecnologias como a
cana-energia. As variedades de cana-energia,
portanto, além da perspectiva de oferecer
matéria-prima para triplicar a oferta de etanol,
traz o potencial de ocupar áreas marginais
com a produção de cana-de-açúcar e
potencializar a capacidade brasileira de
transformar esse biocombustível em uma
commoditie mundial.
Algumas simulações apresentadas pela
Vignis mostram que, com o uso de canaenergia, plantada em uma área de 5 milhões
de hectares, 57% de toda cana plantada no
país, a produção de etanol poderia chegar a
um acréscimo de 232% do biocombustível
por ano, chegando a 47 bilhões de litros/ano
de etanol proveniente da 1º geração, contra
os atuais 27,9 bilhões de litros/ano, dos quais
aproximadamente 14 bilhões de litros são
consumidos pelos país, e, no que diz respeito
ao E2G haveria a produção de 53 bilhões de
litros por ano, contra os 5 bilhões de
litros/ano atuais (Mariano,2015). Essa
produção proporcionaria, em um cenário
ideal, a substituição de grande parte dos 44
bilhões de litros/ano de gasolina consumidas
no país (ANP, 2018), visto a maior
competitividade do biocombustível no
mercado, dado sua maior produção.
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20, p.547-577, Editado por Santos, Fernando;
Borém, Aluízio; Caldas, Celso, 2010.
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EXTRATO DE BETERRABA UTLIZADO COMO SENSIBILIZADOR DE
CÉLULAS SOLARES
Julianno Pizzano Ayoub1; Gideã Taques Tractz2; Cynthia Beatriz Furstenberger3; Everson do Prado
Banczek4; Edison Toledo Corrêa dos Santos5
Resumo
A energia solar vem se destacando como uma fonte de energia renovável, sendo uma
solução para redução de impactos ambientais causados por combustíveis fosseis, além de apresentar
um baixo custo. As células solares sensibilizadas por corante podem ser produzidas por diversos
tipos de semicondutores, e os corantes podem ser sintéticos ou naturais. A substituição dos corantes
sintéticos por naturais contendo antocianinas ou betacianinas que se adsorverem à superfície do
semicondutor podem ser viáveis devido ao baixo custo de produção. Este trabalho tem o objetivo
desenvolver uma célula solar sensibilizada por corantes naturais obtidos de extratos de beterraba e
utiliza-lo para produzir e caracterizar eletroquimicamente dispositivos fotovoltaicos baseados em
TiO2, com interface FTO/TiO2/Corante Natural/Eletrólito/Platina. As técnicas utilizadas foram
espectroscopia na região UV-VIS, medidas do potencial de circuito aberto em função do tempo,
fotocronoampetrometria e curvas de densidade de corente em função do potencial. Dentre os
sistemas produzidos, todos foram fotossensíveis, com um ótimo tempo de carregamento e
descarregamento, sendo que o produzido com o corante extraído da beterraba crua apresentou uma
eficiência de ƞ= 0,16%.
Palavras-Chave: Energia, energias renováveis, célula fotovoltaica
Introdução
Está sendo crescente o desafio para
desenvolver
ações
que
garantam
simultaneamente
a
manutenção
dos
ecossistemas ao redor do mundo e a oferta de
energia e de insumos à população,
necessitando de soluções em um prazo
relativamente curto para combater as
mudanças climáticas e o acúmulo de CO2 na
atmosfera,
promovendo
assim
o
desenvolvimento sustentável e o aumento da
contribuição das fontes renováveis de energia
(ARMAROLI et al., 2007; GRATZEL, 2001;
VICHI e MANSOR, 2007; COUNCIL, 2007).
Sabe-se que muitos países, inclusive o
Brasil, visam a partir das energias eólica e
solar alternativas para o problema energético,
uma vez que a demanda energética mundial

depende quase que totalmente (cerca de 80%)
dos combustíveis fosseis. Além do mais, o uso de
tais combustíveis está associado a riscos
ambientais ainda não completamente avaliados,
porém preocupantes (NOGUEIRA, 2001).
O uso do sol tanto como fonte de calor
quanto de luz, é uma das alternativas energéticas
mais favoráveis para enfrentar os desafios do
novo milênio, pois esta energia, possui
características únicas como a disponibilidade,
abundância e custo zero na fonte primária.
Adicionalmente, sua conversão é vista como
limpa, não poluindo na obtenção de energia e
contribuindo para minimizar os problemas do
meio ambiente (ALVES FILHO, 2003).
Em torno de 90% dos módulos solares
encontrados no mercado, tem como base as
células solares fotovoltaicas de silício mono e
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policristalino, cujo custo é elevado (GREEN
et al.,2012)
Independentemente de todas as
vantagens mencionadas, pode-se encontrar
problemas na implementação de um sistema
de geração baseado em energia solar, como a
descontinuidade da energia gerada e o custo
bastante
elevado
desses
dispositivos
fotovoltaicos, necessitando de maiores
pesquisas no desenvolvimento destes
materiais (ANEEL, 2009).
Metodologia
A pasta de TiO2 foi preparada de acordo
com a metodologia descrita por Paurussulo
(2013) e depositada sob substrato condutor
FTO (fluorine doped tin oxide) via doctor
blading, sendo após calcinados a 450 ºC por
30 minutos para garantir a completa
decomposição
da
matéria
orgânica
(VITORETTI et al., 2017).
As soluções dos corantes naturais foram
extraídas em 60 ml de etanol 99,3 %.
(BRILHANTE et al., 2013). Foram testados
dois corantes produzidos a partir da beterraba,
sendo 10 gramas de material cru e 10 gramas
de material cozido por 10 minutos. O tempo
de impregnação utilizado foi de 24 horas para
garantir uma máxima adsorção do corante na
superfície do óxido, formando assim o anodo
do sistema (TRACTZ et al., 2018).
Como contra eletrodo (catodo) foi
utilizada Platina depositada sob FTO e
eletrólito contendo par redox iodeto/triiodeto
(I-/I3-) (PAURUSSULO, 2013).
A célula foi montada em formato
sanduíche com anodo e catodo com área de
0,2 cm2, sendo unidos pela presença do
eletrólito.
Para verificação de qual faixa de
absorção
do
corante
no
espectro
eletromagnético, as soluções do corante foram
analisadas
por
UV-VIS,
em
um
espectrofotômetro UV-Vis- 320G, Gehaka, a
temperatura de 25 ºC, eu uma faixa de 300 a
1200 nm. As medidas eletroquímicas foram
obtidas em um potenciostato Zahner
simulador solar, com lâmpada de Xenônio e

diâmetro do feixe de 25 nm. Foi utilizada a
potência solar de 100 mW cm-2, sob temperatura
de 25 ºC em uma área da célula delimitada de 0,2
cm2, com um espectro solar padrão a AM1.5G
(O’REGAN E GRATZEL 1991).
As células foram caracterizadas por
técnicas eletroquímicas, como medidas de
potencial de circuito aberto em função do tempo
(Eca),
fotocronoamperometria
curvas
de
densidade de corrente em função do potencial,
sendo possível retirar os parâmetros fotovoltaicos
para calculo da eficiência energética do
dispositivo,
empregando-se
a
Equação
1(VIOMAR et al., 2016) (TRACTZ et al., 2018).
(Equação 1)
Em que Jcc representa a densidade de curto
circuito, Eca o potencial de circuito aberto, FF o
fator de preenchimento e Pin a potência incidente.
Resultados e Discussões
É de grande importância avaliar a região
espectral de absorção de luz dos corantes usados.

Figura 1 – Espectros de absorção na região do UV VIS
para os corantes de extrato de beterraba analisados
Fonte: Autor

Conforme a Figura 1, a região
absorção dos extratos corantes de beterraba é
faixa visível, com a maior intensidade
absorção em 470 nm devido a presença
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de
na
de
de

betaxantina, uma betalaina com coloração
amarelada e uma menor intensidade de
absorção em 550 nm decorrente da presença
de betacianinas. (SONAI et al., 2015). Este
resultado limita parcialmente a geração de
energia, visto que corantes sintéticos,
derivados de rutênio, apresentam na estrutura
grupos auxocromos e cromóforos eficientes,
que deslocam a banda de energia para a
região do infravermelho (Hangdfeldt et al.,
2010).
Na Figura 2 são apresentadas as
curvas representativas do potencial de circuito
aberto em função do tempo, mantendo
temperatura e iluminação constante.

Figura 2- Curvas de Potencial de circuito aberto em
função do tempo para as células analisadas
Fonte:Autor

Nota-se na Figura 2, que os sistemas
com corantes apresentaram um maior valor de
potencial quando comparado ao sistema com
apenas TiO2. Dentre os corantes analisados, o
sistema produzido com o corante extraído da
beterraba cozida, apresentou um maior valor
de potencial, equivalente a 0,62 V que se
manteve estável durante o tempo analisado
(TRACTZ, 2016).
Na
Figura
3,
encontra-se
a
fotocronoamperometria
das
células
produzidas

Figura 3- Curvas de fotocronoamperometria para as células
analisadas
Fonte:Autor

Como mostrado na Figura 3, a célula
apresenta fotossensibilidade, pois, quando a
mesma é atingida por luz, há o aumento
instantâneo na corrente e quando a luz é
interrompida, a corrente decai. Verifica-se
também uma ótima carga/descarga do sistema,
devido a este comportamento de corrente
(TRACTZ, 2016).
Para o corante extraído da beterraba
cozida, o valor de corrente se manteve próximo a
0,58 mAcm-2, e para com o corante da beterraba
crua 0,40 mAcm-2. Nota-se também que o TiO2
apresenta também uma corrente quando exposto
a incidência solar, sendo mais baixa quando
comparada com o uso de corantes e é relacionada
a capacidade deste óxido produzir par elétrons –
buraco quando exposto a radiação ultravioleta
(AGNALDO, 2005). Pode-se afirmar também
que o corante não se degrada durante o tempo de
analise em que foi exposto, visto que em
diferentes tempos a corrente se manteve
constante.
Na Figura 4 são apresentadas as curvas
jxE para as células estudadas, e na Tabela 1 os
parâmetros fotovoltaicos.
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espectro analisado com o corante do extrato da
beterraba crua, além de uma possível degradação
ou sensibilidade do corante à altas temperaturas
proveniente do cozimento da beterraba.

Figura 4- Curvas de densidade de corrente em função
do potencial para as células analisadas
Fonte:Autor

Os resultados obtidos através da figura
4 mostram valores de correntes baixos para as
células compostas com os corantes
analisados. Utilizando a Equação 1 foi
possível obter os valores de eficiência em
transformação de energia, os resultados estão
na Tabela 1.
Tabela 1- Parâmetros fotovoltaicos para os
sistemas analisados
Corante
Beterraba
Beterraba
Crua
Cozida
Jcc (µA cm-2)

60,29

48,85

Eca(V)

0,582

0,566

FF

0,46

0,509

0,1614

0,1407

(%)

Na Tabela 1, nota-se que a célula
produzida com o corante extraído da
beterraba crua, apresentou um maior valor de
eficiência em aproveitamento de energia,
próximo a = 0,16014 %. Percebe-se que há
uma dependência da eficiência em função da
corrente, para uma corrente maior a tendência
é de um rendimento maior (Hangdfeldt et al.,
2010). Acredita-se que há uma maior
eficiência devido a maior absorbância no

Conclusão
É possível desenvolver células solares
com baixo custo, através de corantes naturais,
como o corante produzido a partir da beterraba.
As células solares compostas com
corantes naturais extraídos da beterraba
apresentam uma conversão de energia baixa
quando comparadas com valores encontrados na
literatura.
A célula que apresenta melhor eficiência
em conversão energética é a produzida com o
corante extraído da beterraba crua, com valor de
=0,16%
A técnica de fotocronoamperometria
demonstra que a célula não se degrada durante o
tempo de análise.
O uso de outros produtos naturais que
contenham antocianinas pode ser viável, o que
contribui com o desenvolvimento sustentável,
uma vez que as fontes de energia solar
apresentam processo de geração de eletricidade
mais simples do que a obtenção de energia
através de combustíveis fósseis.
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GASEIFICAÇÃO DE CAMA DE AVIÁRIO COM AR: REFORMA
CATALÍTICA DO ALCATRÃO COM CATALISADORES NATURAIS
Christian Manera 1; Daniele Perondi 2; Danielle Restelatto 3; Davi Ângelo Zancanaro 4;
Marcelo Godinho 5
Resumo
A cama de aviário é um resíduo sólido gerado na atividade de criação de aves, composto
basicamente por excrementos e madeira. Neste trabalho foi estudada a gaseificação com ar deste
resíduo, e a reforma catalítica do alcatrão com 2 catalisadores naturais: dolomita e casca de ovo.
O objetivo do estudo foi avaliar a eficiência dos catalisadores no craqueamento do alcatrão e a
influência dos catalisadores nas características do gás combustível produzido. A gaseificação
foi conduzida na temperatura de 1000 °C por 60 min com uma razão de equivalência de 0,3.
Ambos os catalisadores foram efetivos na redução do teor de alcatrão, com reduções de 14,8 e
32,7 % para a casca de ovo e dolomita, respectivamente. Além da redução do alcatrão, a reforma
catalítica foi responsável por um aumento na produção de hidrogênio de até 214 % com a
utilização de dolomita. Os ensaios apresentaram um rendimento energético de até
9,4 MJ/kgbiomassa. Os resultados obtidos mostram que o resíduo de cama de aviário possui
potencial para produção de gás combustível a partir da gaseificação e que ambos os
catalisadores são efetivos na reforma catalítica do alcatrão, sendo a dolomita o catalisador com
melhor desempenho.
Palavras-chave: casca de ovo; dolomita; hidrogênio; processos termoquímicos
1

Introdução
Devido às crescentes preocupações
em relação as mudanças climáticas e as
emissões de gases de efeito estufa, os
combustíveis fósseis não renováveis, como
carvão, petróleo e gás natural, não podem
mais ser considerados como as únicas fontes
de energia para atender nossas futuras
necessidades
energéticas
(CHAN;
TANKSALE, 2014). A utilização da
biomassa, por meio do processo de
gaseificação, pode ser uma alternativa viável
para atender às demandas energéticas
(KECHE; GADDALE; TATED, 2015), e
suprimir
os
problemas
ambientais
relacionados a utilização de combustíveis
fósseis.
A cama de aviário é um material
biomássico produzido em larga escala na
indústria avícola. Apesar de seu uso como
fertilizante, sua aplicação pode causar danos

ambientais, associados a lixiviação de
antibióticos e propagação de patógenos
(FONT-PALMA, 2012). Neste contexto, a
gaseificação da cama de aviário para
aproveitamento energético é considerada
como uma alternativa promissora para sua
utilização.
Um dos principais problemas na
gaseificação da biomassa é a presença do
alcatrão formado durante o estágio de
pirólise. O gás combustível produzido deixa
o gaseificador junto com vapores de alcatrão,
que podem condensar e obstruir tubulações
ou danificar equipamentos a jusante do
sistema de gaseificação (VALDERRAMA
RIOS et al., 2018).
Diversos estudos estão sendo
realizados com foco no desenvolvimento de
um método economicamente viável para
remoção do alcatrão em processos de
gaseificação. Entre as soluções propostas, o
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uso de catalisadores é considerada a
abordagem mais promissora (CHAN;
TANKSALE, 2014; DEVI; PTASINSKI;
JANSSEN, 2003). À medida que o gás bruto
passa sobre o catalisador, os hidrocarbonetos
são reformados, principalmente de acordo
com duas reações químicas, a reação de
reforma a vapor (R1) e a reação de reforma a
seco (R2) (SUTTON; KELLEHER; ROSS,
2001).
m

Cn Hm+ nH2 O ↔ nCO + (n+ ) H2
2

m

Cn Hm+ nCO2 ↔ 2nCO + ( ) H2
2

(R1)
(R2)

Diferentes materiais têm sido
estudados como catalisadores para o
craqueamento de alcatrão em processos de
gaseificação de biomassa. Dentre eles,
destacam-se os catalisadores naturais a base
de cálcio (Ca), como a calcita, dolomita e
casca de ovo, que possuem baixo custo e são
ativos em reações de craqueamento do
alcatrão, incluindo as reações de reforma a
vapor e reforma a seco (YIN et al., 2018). A
dolomita é um mineral de carbonato de cálcio
e magnésio abundante na natureza, composto,
em massa, por cerca de 20 % de CaO, 30 %
de MgO e 45 % de CO2 (ABU EL-RUB;
BRAMER; BREM, 2004). O uso de dolomita
como catalisador na gaseificação de biomassa
tem atraído muita atenção, pois é um
catalisador de baixo custo que pode reduzir
significativamente o teor de alcatrão do gás
de um gaseificador (SUTTON; KELLEHER;
ROSS, 2001).
A
casca
de
ovo
pesa
aproximadamente 10 % da massa total (cerca
de 60 g) do ovo de galinha, sendo um resíduo
sólido produzido em grandes quantidades em
plantas de processamento e fabricação de
alimentos (WEI; XU; LI, 2009). A casca de
ovo é composta de cerca de 96 % de CaCO3,
1 % de MgCO3 e materiais orgânicos
(principalmente proteínas) (LACA; LACA;
DÍAZ, 2017). Devido as suas características
funcionais, as cascas de ovos têm sido objeto
de estudo intensivo. As suas aplicações
incluem seu uso como catalisador em
processos de gaseificação de biomassa

(LACA; LACA; DÍAZ, 2017).
O presente estudo teve por objetivo
avaliar a eficiência dos catalisadores
dolomita e casca de ovo no craqueamento do
alcatrão produzido na gaseificação de cama
de aviário. Além disso, a influência destes
catalisadores no rendimento e na composição
do gás produzido também foi avaliada.
Metodologia
Os resíduos de cama de aviário
utilizados neste trabalho foram doados por
uma granja localizada na cidade de Antônio
Prado - RS, Brasil. A amostra é composta
basicamente por lascas de madeira e dejetos
de aves. De acordo com Perondi et al. (2017)
o resíduo pode ser representado pela seguinte
fórmula
química
CH2,11N0,07O0,54,
considerando seus principais elementos
constituintes, determinados por meio de uma
análise elementar. A amostra foi utilizada
como recebida, sendo apenas seca em estufa
a 105 °C antes dos ensaios.
Dois catalisadores foram estudados:
casca de ovo e dolomita. Inicialmente a
membrana interna das cascas de ovos foi
removida e as cascas foram lavadas, secas e
moídas até uma granulometria de 0,6 a
1,7 mm (série Tyler 28 – 10 mesh). A
dolomita utilizada foi adquirida da empresa
Brasilminas em uma granulometria média de
1,18 mm (série Tyler 14 mesh). Ambos os
catalisadores foram calcinados a 900 °C por
4 h antes dos ensaios de gaseificação.
A gaseificação foi conduzida em um
reator tubular horizontal de leito fixo, com
diâmetro interno de 43 mm, aquecido por
resistências elétricas. Foram realizados 3
ensaios de gaseificação, 1 ensaio com o
catalisador dolomita, 1 ensaio com o
catalisador casca de ovo e 1 ensaio sem
catalisador. O reator foi alimentado com 50 g
da amostra de cama de aviário na zona 1 do
reator e, nos ensaios catalíticos, o catalisador
foi colocado na zona 2 do reator, a jusante da
amostra, conforme apresentado pela Figura 1.
A massa de catalisador utilizada nos
experimentos foi de 16 g, definida a partir de
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uma velocidade espacial horária mássica
(WHSV - weight hourly space velocity)
próxima a 3.

Figura 1. Sistema de gaseificação utilizado nos experimentos

Inicialmente, o tubo de quartzo
(leito reacional) foi retirado do forno e o
reator foi então aquecido até a temperatura
de operação de 1000 °C. Atingida a
temperatura final, o tubo de quartzo
contendo a amostra e o catalisador foi
inserido rapidamente no forno e foi dado
início ao ensaio. Os ensaios de gaseificação
foram conduzidos com uma vazão de ar de
1,0 NL/min, calculada a partir da análise
elementar do material e considerando uma
razão de equivalência (φ) de 0,3. A
gaseificação foi mantida pelo tempo de
60 min.
A separação dos compostos
condensáveis (alcatrão) presentes na
corrente de saída do reator foi realizada com
uma série de 10 borbulhadores imersos em
um banho de gelo. Em cada um dos

borbulhadores foram adicionados 100 mL
de álcool isopropílico, com exceção do
primeiro e do último, que permaneceram
vazios. O volume dos gases não
condensáveis foi mensurado por um
medidor de gases do tipo diafragma.
Amostras do gás não condensável foram
coletadas em coletores específicos (traps)
em tempos pré-estabelecidos (0, 3, 6, 9, 12,
15, 30, 45 e 60 min), para análise
cromatográfica. A análise foi realizada em
um cromatógrafo gasoso, da marca Dani
Master GC, provido de um detector por
condutividade térmica (TCD) e um detector
por ionização de chama (FID).
Resultados e Discussão
Os rendimentos de alcatrão para os
ensaios estão apresentados na Tabela 1.
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Observa-se na tabela uma redução do
rendimento de alcatrão de 14,8 e 32,7 %
com a utilização da casca de ovo e da
dolomita, respectivamente. Uma redução
mais significativa da concentração de
alcatrão foi observada, de 19,0 e 52,1 %,
respectivamente, já que o craqueamento do
alcatrão tem como produto gases
combustíveis, diminuído ainda mais a
concentração do alcatrão remanescente no
gás produzido. A maior atividade catalítica
da dolomita em relação a materiais
compostos essencialmente por CaO, como
o mineral calcita, foi também reportada por
outros estudos (DELGADO; AZNAR;
CORELLA,
1997;
SIMELL;
LEPPÄLAHTI; KURKELA, 1995).
A taxa média de produção dos gases
(H2/CO/CO2/CxHy)
ao
longo
dos
experimentos está apresentada na Figura 2.
O hidrogênio apresentou as maiores taxas
de formação, alcançando valores de até
1,25 mmol/min
gbiomassa.
Conforme
apresentado na figura, observou-se um
aumento na taxa de produção de hidrogênio
nas gaseificações com reforma catalítica,
atribuído as reações R1 e R2.

comportamento observado. Além disso,
houve um aumento pronunciado nas taxas
de produção de dióxido de carbono,
corroborando com a hipótese apresentada.
De acordo com a Figura 2d, pode-se
observar que ambos os catalisadores
também são eficientes no craqueamento de
hidrocarbonetos leves (<C5). Taxas
negligenciáveis
de
produção
de
hidrocarbonetos foram observadas para os
ensaios com reforma catalítica a partir de
9 min de reação.
Considerando a energia contida no
gás combustível, a gaseificação de cama de
aviário apresentou um rendimento
energético de 9,4, 5,6 e 6,1 MJ/kgbiomassa,
para os ensaios sem catalisador, com casca
de ovo e com dolomita, respectivamente. A
diminuição na energia presente no gás com
a utilização de catalisadores é atribuída ao
craqueamento dos hidrocarbonetos leves
presentes no gás combustível, que possuem
poder calorífico elevado em relação aos
demais gases combustíveis (H2 e CO).

Tabela 1. Quantidade de alcatrão produzido

Alcatrão
Catalisador Rendimento
(% m/m)

Concentração
galcatrão/Nm3

Sem
Catalisador

27,2

187,8

Casca de
Ovo

23,7

152,1

Dolomita

18,3

90,0

Outro produto esperado no
craqueamento do alcatrão pelas equações
apresentadas é o monóxido de carbono. De
acordo com a Figura 2b, não houve aumento
na produção de monóxido de carbono para
os ensaios com reforma catalítica. A
possível oxidação do monóxido de carbono
a dióxido de carbono, devido ao O2 presente
no leito reacional, é uma explicação para o
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gaseificação com ar apresenta valores
típicos entre 4 e 7 MJ/Nm³ devido a diluição
dos gases com o nitrogênio presente no ar
utilizado como agente gaseificador. O
poder calorífico médio do gás produzido
nos três experimentos foi de 6,5, 3,0 e
3,6 MJ/Nm³, respectivamente. Os valores
obtidos são próximos aos valores típicos
apresentados para gaseificação com ar.
A Figura 3 apresenta o volume dos
gases produzidos nos 3 ensaios realizados.
Por meio da figura é possível observar o
aumento da produção de hidrogênio com a
utilização dos catalisadores. Com a
utilização da dolomita foram produzidos
11,6 NLH2 na gaseificação de 50 g de cama
de aviário, que representa um aumento de
214 % em relação ao ensaio sem
catalisador. Com a casca de ovo, foram
produzidos 8,6 NLH2, representado um
aumento de 134 %. Observa-se ainda uma
redução na produção de hidrocarbonetos
leves de 84 % para o ensaio com dolomita
em relação ao ensaio sem catalisador.

Figura 3. Volume total dos gases produzidos

Figura 2. Taxa de formação dos gases a) H2 b) CO
c) CO2 e d) CxHy

De acordo com Güell, Sandquist e
Sørum (2011), o poder calorífico do gás
combustível produzido a partir da

Conclusões
Os catalisadores dolomita e casca de
ovo mostram-se efetivos no craqueamento
do alcatrão produzido na gaseificação de
cama de aviário, sendo a dolomita o
catalisador com melhor desempenho.
Reduções na concentração de alcatrão no
gás de 19,0 e 52,1 % são observadas para o
catalisador casca de ovo e dolomita,
respectivamente.
Os
catalisadores
mostram-se eficientes no craqueamento de
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hidrocarbonetos leves (<C5) e no aumento
da produção de hidrogênio. Um aumento de
214 % na produção de hidrogênio é
observado com a utilização da dolomita.
Por fim, os catalisadores dolomita e casca
de ovo mostram-se como uma alternativa
promissora para melhoramento do
rendimento e qualidade do gás combustível
produzido a partir da gaseificação com ar de
cama de aviário.
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OTIMIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CINZAS EM
BIOMASSA PELO USO DE MUFLA DE MICRO-ONDAS
Pâmela C. Tambani1, Danilo E. Hirayama1,
Resumo
Devido à heterogeneidade inerente à biomassa, a eficiência dos processos de conversão térmica
depende do conhecimento da caracterização físico-química. Porém, os métodos normalizados
para a caracterização demandam elevado tempo de análise, principalmente a determinação do
teor de cinzas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possibilidade de utilização de mufla de
micro-ondas ao invés da mufla elétrica, conforme definido nas normas, para a determinação do
teor de cinzas. Os resultados mostraram que é possível utilizar este tipo de equipamento para
amostras de biomassa com significativa redução do tempo de ensaio.
PALAVRAS CHAVE: caracterização físico-química, bagaço de cana; análise imediata.
Introdução
O futuro da utilização da biomassa
nos processos de conversão de energia é
promissor, porém, a heterogeneidade
intrínseca a este tipo de material é um ponto
importante a ser considerado. Desta forma,
a caracterização físico-química da biomassa
é necessária para que seja possível prever o
comportamento deste material como
combustível.
Uma
das
principais
propriedades físico-químicas da biomassa
que interfere nos processos de conversão
térmica é o teor de cinzas, pois esta
característica está associada aos problemas
operacionais relacionados à formação de
incrustações e escória e à problemas de
corrosão (GARCIA et al, 2013;
DIBDIAKOVA et al, 2015).
A determinação do teor de cinzas é
realizada segundo normas nacionais e
internacionais que demandam um tempo
elevado de análise e, devido a isto, não são
capazes de fornecer resultados em tempo
hábil para o controle dos processos. Sendo
assim, é necessário buscar novas
metodologias simples, rápidas e confiáveis
que permitam a obtenção de dados em um
menor tempo. Como as normas nacionais e

internacionais
empregadas
para
a
determinação do teor de cinzas estabelecem
que a biomassa deve ser aquecida em mufla
elétrica em temperaturas e tempos
específicos, a mufla de micro-ondas
representa uma alternativa que pode ser
eficaz na redução de tempo de ensaio.
A utilização do aquecimento por
micro-ondas tem sido extensamente
explorada para o processamento de diversos
produtos orgânicos e inorgânicos devido as
suas diversas vantagens, como rapidez e
uniformidade no aquecimento (BAYTAR
et al, 2018; HO et al, 2018; JIN et al, 2017).
No caso das muflas de micro-ondas
utilizadas na determinação do teor de
cinzas, as amostras não são ativadas pela
energia das micro-ondas, pois o
equipamento funciona como um forno
dentro de outro forno. A radiação de microondas é gerada e aquece uma câmara na
qual são colocadas as amostras e esta libera
energia para as amostras sob a forma de
radiação de calor (HINZ, 2007).
Hinz (2007) avaliou a utilização de
uma mufla de micro-ondas para
determinação do teor de cinzas sulfatadas
de diversas matrizes e constatou que a
utilização deste tipo de forno otimiza a

1. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Laboratório de Combustíveis e
Lubrificantes, São Paulo, SP, lcl@ipt.br
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execução do ensaio devido à redução do
tempo de análise e a simplificação das
etapas de preparação.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a
possibilidade de utilização da mufla de
micro-ondas na determinação do teor de
cinzas em amostras de biomassa.

Metodologia

necessária para avaliação do critério de
obtenção de massa constante do cadinho.
Esta calcinação de 1 hora é repetida até que
o critério de massa constante seja atendido.
Uma pequena quantidade de amostra é
pesada (0,5 g a 1,0 g) no cadinho e colocada
na mufla fria. A temperatura da mufla é
elevada para 250 °C e a amostra é queimada
nesta temperatura por 30 min. Após este
tempo, a temperatura da mufla é elevada
para 575 °C ± 25 °C e a amostra permanece
na mufla nesta temperatura por 3 horas.
Assim como na etapa de calcinação, é
necessário retornar a amostra para a mufla
por períodos de 1 hora para avaliação do
critério de massa constante.
Para a realização do ensaio em
mufla de micro-ondas foi utilizada a mufla
Milestone PYRO 260 (Figura 1).
Para ambas as metodologias os
ensaios foram realizados em duplicata e o
valor médio foi considerado como
resultado. Para a comparação emparelhada
dos métodos foi utilizado o teste t a um nível
de confiança de 95%, utilizando o
procedimento de blocagem (BARROS,
2001).

Os ensaios foram realizados no
Laboratório
de
Combustíveis
e
Lubrificantes (LCL) do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo S/A – IPT.
Diferentes amostras de biomassa (bagaço
de cana, palha de cana, briquete e cavaco de
madeira) foram secas a 105 °C segundo a
norma ASTM E1756-08(15). Após a
secagem, as amostras foram moídas em
moinho de facas tipo Willye, marca
Fortinox, modelo STAR FT 80/I e
peneiradas até a obtenção da granulometria
de 60 mesh (0,25 mm).
A determinação do teor de cinzas foi
realizada de acordo com a norma ASTM
E1755-01(15). Para a obtenção dos valores
de referência os ensaios foram conduzidos
em mufla elétrica, marca Forlabo, conforme
descrito na norma. O ensaio consiste em,
primeiramente, calcinar o cadinho vazio em
mufla a 575 °C ± 25 °C por 3 horas. Após
este período, o cadinho é resfriado em
dessecador com dessecante e pesado. Uma
nova etapa de calcinação de 1 hora é
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Figura 1: Mufla de micro-ondas utilizada na determinação do teor de cinzas
Fonte: Pyro Application Book.

e permite definir a taxa de aquecimento,
enquanto a mufla elétrica utilizada não
permite tal operação. Este fato também foi
observado por Shashank Lingappa (2018)
que comparou o tempo necessário para
atingir a temperatura de fusão do zinco (10
min. para a mufla de micro-ondas e 44 min.
para a mufla convencional).

Resultados e Discussão
A Figura 2 mostra o tempo
necessário para atingir as temperaturas das
diferentes
etapas
do
método
de
determinação de cinzas. Como pode ser
observado, a mufla de micro-ondas
necessita de um tempo muito menor para
atingir as temperaturas exigidas pela norma
700

Temperatura (°C)

600
500
400
mufla de micoondas

300

mufla elétrica

200
100
0
0

20

40

60

80

Tempo (min)

Figura 2: Temperatura versus tempo para aquecimento das muflas para a realização do ensaio
de teor de cinzas.
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A Tabela 1 mostra os resultados
obtidos para a determinação do teor de
cinzas realizado segundo os procedimentos
descritos na norma ASTM E1755-01(15)
utilizando os dois tipos de muflas. Observase que os valores obtidos por ambas as
metodologias, para amostras com diferentes
teores de cinzas, são próximos,

evidenciando que a taxa de aquecimento e o
tipo de mufla utilizados não interferem de
forma significativa na análise. Este fato é
comprovado pelo teste t, pois o valor de t
calculado (0,99) é inferior ao t crítico (t9, 95%
= 2,26), evidenciando que não há diferença
significativa entre os resultados obtidos
pelos diferentes métodos.

Tabela 1: Comparação dos teores de cinzas obtidos utilizando os diferentes tipos de mufla.
Teor de cinzas (% massa)
Tipo de biomassa

Mufla elétrica

Mufla de Micro-ondas

Bagaço de cana de açúcar
Bagaço de cana de açúcar
Bagaço de cana de açúcar
Bagaço de cana de açúcar
Bagaço de cana de açúcar
Cavaco de madeira
Cavaco de madeira
Cavaco de madeira
Cavaco de madeira
Cavaco de madeira

7,11
4,56
8,08
5,87
6,58
2,39
2,18
0,72
1,04
0,62

7,56
4,89
8,47
7,68
5,91
2,31
2,13
0,66
0,94
0,63

Após a validação do uso da mufla de
micro-ondas para a determinação do teor de
cinzas em biomassa segundo a norma
ASTM, foi realizado o estudo para avaliar a
possibilidade de redução do tempo de
execução da análise utilizando este tipo de
forno. Para a comparação foram
considerados como valores de referência os
teores obtidos segundo o método
normalizado
utilizando
a
mufla
convencional (elétrica). Na metodologia
modificada proposta, foi utilizada a mufla
de micro-ondas com redução dos tempos de

calcinação do cadinho de 3 horas para 10
min. e carbonização da amostra de 3 horas
para 30 min. e os resultados mostrados na
Tabela 2. Os resultados obtidos para
amostras de cavaco de madeira utilizando a
metodologia alternativa não foram
mostrados na tabela 2, pois foi visualmente
constatado que os tempos propostos não
foram suficientes para a carbonização total
do material, evidenciando que esta
metodologia não pode ser aplicada para este
tipo de biomassa.
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Tabela 2: Teores de cinzas em biomassa obtidos pelo método normalizado e por metodologia
alternativa (mufla e micro-ondas com redução de tempo de ensaio)

Tipo de biomassa
Briquete
Bagaço de cana
Bagaço de cana
Bagaço de cana
Bagaço de cana
Bagaço de cana
Palha de cana
Palha de cana
Bagaço de cana
Bagaço de cana

Teor de cinzas (% massa)
Valores de
Metodologia
referência
alternativa
4,0
4,0
7,0
7,1
11,4
10,6
4,5
4,4
5,0
4,8
4,8
4,7
11,5
11
23,0
22,2
3,5
3,5
6,7
7,1

Os resultados evidenciam que, para
os tipos de biomassa apresentados na
Tabela 2, é possível executar o ensaio de
teor de cinzas em um tempo reduzido com a
utilização da mufla de micro-ondas, pois os
resultados obtidos foram próximos aos
valores de referência. Este fato é
evidenciado pelo teste t, pois o t calculado
(1,94) foi inferior ao t crítico
(t9,
95% = 2,26), indicando que não há diferença
significativa entre os resultados. Pelo
método convencional são necessários dois
dias para finalizar o ensaio, enquanto pela
metodologia alternativa os resultados foram
obtidos em apenas um dia. A mufla de
micro-ondas permite uma redução no tempo
de ensaio devido à elevada taxa de
aquecimento e também ao refratário micro
poroso que agiliza todo o processo de
queima. Porém, como neste trabalho não foi
proposta uma metodologia alternativa
utilizando a mufla convencional, não foi
possível avaliar o impacto da utilização dos
diferentes tipos de muflas no tempo de
execução da determinação do teor de
cinzas.

A metodologia analítica proposta
para a quantificação do teor de cinzas
utilizando mufla de micro-ondas mostrouse adequada para aplicação em amostras de
biomassa, com exceção do cavaco de
madeira, permitindo a execução do ensaio
em um menor tempo que o estabelecido
pelo método normalizado. Para amostras de
cavaco de madeira é possível utilizar a
mufla de micro-ondas, mas é necessário um
estudo para determinar o menor tempo de
queima que permita a combustão total do
material nas condições do ensaio.

Conclusão

BARROS, B; SCARMINIO, I; BRUNS, R.
Como fazer experimentos: Pesquisa e
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OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO MICROBIANO A PARTIR DA
LEVEDURA Rhodosporidium toruloides UTILIZANDO O GLICEROL COMO
SUBSTRATO
Letícia da Silva Strini1; Jéssica Siqueira Mancilha Nogueira2; Livia Melo Carneiro3; João
Paulo Alves Silva4
Resumo
O presente trabalho avaliou a produção de óleo microbiano pela levedura Rhodosporidium
toruloides NRRL-Y-6987, empregando como principal fonte de carbono o glicerol. Visando
maximizar a produção de lipídeos, no presente estudo foram realizados ensaios empregando
metodologia estatística de planejamento fatorial e superfície de resposta para avaliar a influência
das variáveis concentração inicial de substrato, pH inicial de cultivo e razão carbono nitrogênio,
sendo observados como respostas no planejamento experimental a concentração de óleo
microbiano e produtividade volumétrica de lipídeos e concentração. Os resultados do planejamento
experimental mostraram que os efeitos principais das variáveis a concentração inicial de substrato
(X1), razão carbono nitrogênio (X2) e pH inicial (X3) foram estatisticamente significativos para o
processo, sendo significativos também os efeitos quadráticos da concentração de subestrato
(X1*X1) e do pH (X3*X3) e dos efeitos de interação X1*X2 e X1*X3. Os modelos propostos com
base nas variáveis significativas apresentaram um coeficiente de determinação superior a 93%,
sendo adequados para representar o comportamento das respostas avaliadas com base nas variáveis
estudadas. O modelo permitiu estimar que as condições ótimas para obtenção de lipídeos pela
levedura, são alcançadas em cultivos realizados com 120 g/L de substrato inicial, com pH inicial de
5,5 e razão carbono nitrogênio de 100:1. Nestas condições obteve-se produtividade volumétrica de
lipídeos de cerca de 2,1 g/L.dia e uma concentração de 22 g/L de óleo microbiano.
PALAVRAS-CHAVE: Lipídeo microbiano; levedura oleaginosa; condições de cultivo.
Introdução
A produção industrial de biocombustíveis,
como o biodiesel, representa um importante
setor para países emergentes, como o Brasil,
devido à valorização crescente destes
combustíveis
por
razões
ambientais,
econômicas, sociais e estratégicas (GARCEZ;
VIANNA, 2009). A principal matéria-prima
empregada atualmente para a produção de
biodiesel refere-se a óleos de origem vegetal,
entretanto o uso de tal matéria prima
apresenta desvantagens como a necessidade
de extensas áreas agrícolas para o cultivo de
oleaginosas e períodos de cultivo superiores a
60 dias para colheita e processamento
(CARVALHO, 2011). Além disso, o aumento

na
demanda
por
matéria-prima,
e
consequentemente, por maiores áreas de cultivo
para a produção de biocombustíveis poderia
conflitar com a produção de alimentos por
competir com outras culturas. Desta forma, a
busca por fontes de triglicerídeos mais eficientes,
não sazonal e de menor custo, são fatores
fundamentais para uma indústria de biodiesel
competitiva (QUINTANA et al, 2011; PEREZGARCIA et.al., 2011).
Uma alternativa aos óleos vegetais para a
produção de biocombustíveis são os óleos
microbianos. A produção microbiana de lipídeos
pode apresentar vantagens tais como uma
elevada produtividade em relação às culturas
vegetais e a ausência de sazonalidade.
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Microrganismos oleaginosos heterotróficos,
como leveduras, possibilitam a utilização de
subprodutos, tal como o glicerol, como fonte
de carbono e energia em processos de
bioconversão. A produção de óleos a partir de
glicerol, um subproduto de grande
disponibilidade junto às plantas de produção
de biodiesel, representa um avanço
significativo para a consolidação de
tecnologias necessárias às biorrefinarias
baseadas em lipídeos.
A produção e acúmulo de lipídeos por
leveduras dependem de fatores nutricionais,
como a composição do meio de cultivo, e de
condições ambientais, tais como temperatura,
pH e disponibilidade de oxigênio. De um
modo geral as condições de cultivo de
leveduras oleaginosas são mantidas em uma
faixa de temperatura entre 25 e 30 ° C, e com
valores de pH entre 3 e 6 (AGEITOS et al.,
2011; LI et al., 2008). Condições ambientais,
como o pH do meio de cultivo, podem
influenciar tanto o acúmulo de lipídeos
quanto sua composição em termos de ácidos
graxos, e as respostas as diferentes condições
de pH variam com a estirpe das leveduras e
com o tipo de fonte de carbono empregada
(ANGERBAUER et al., 2008; ZHU et al.,
2008).
Neste contexto, o presente estudo
avaliou a produção de óleos microbianos em
cultivos heterotróficos. Desta forma, foram
realizados estudos em frascos agitados,
empregando metodologia de planejamento
experimental para avaliar as influências das
condições de cultivo, tais como razão carbono
nitrogênio, concentrações de substrato e pH
inicial, sobre a produção de óleos
microbianos..
Material e Métodos
Microrganismo e preparação do inóculo
Neste estudo foi utilizada a levedura
Rhodosporidium toruloides Y-6987 cedida
pela USDA (United States Department of
Agriculture), de Peoria, Illinois. A levedura

foi mantida a 4 °C em tubos de ensaio contendo
ágar e extrato de malte inclinado. O inóculo foi
preparado em frascos Erlenmeyer de 250 mL
contendo 50 mL de meio composto por (g/L):
glicerol (30), extrato de levedura (3),
MgSO4.7H2O (1), (NH4)2HPO4 (3) e KH2PO4
(20). Os cultivos foram incubados a 30 °C, sob
agitação de 200 rpm por 48 h. Após o cultivo as
células foram centrifugadas a 3000 rpm por 5
minutos e ressuspensas em água destilada estéril.
Esta suspensão concentrada foi utilizada para o
inóculo dos cultivos.
Planejamento de experimentos
A influência das condições de cultivo sobre
a produção de lipídeos foi avaliada utilizando um
planejamento fatorial 23, com rotação em giro
estrela e três ensaios no ponto central. As
variáveis analisadas foram o pH inicial (4,59 a
7,41), a concentração de inóculo (0,17 a 5,83
g/L)
e
a
razão
molar
inicial
de
carbono/nitrogênio (3,4 a 116,6), sendo os
experimentos realizados segundo as condições
apresentadas na Tabela 1. A composição base do
meio de cultivo foi de 120 g/L de glicerol, 1 g/L
de MgSO4.7H2O e 20 g/L de KH2PO4. O pH foi
ajustado utilizando-se soluções de NaOH ou
H2SO4. Os meios de cultivo foram autoclavados
a 0,5 kgf/cm² por 15 min. Os experimentos foram
realizados em frascos Erlenmeyer de 250 mL
contendo 50 mL de meio de cultivo, incubados
sob agitação de 200 rpm, a temperatura à 30 °C,
durante 240 h. Alíquotas de 2 mL foram retiradas
a cada 48 h, para acompanhamento analítico do
processo.
A concentração de biomassa foi determinada
pela medida das absorbâncias das amostras em
espectrofotômetro a 600 nm, a concentração
celular foi calculada empregando curvas de
calibração de peso seco e absorbância. As
concentrações de glicose e glicerol no meio de
cultivo serão determinadas por cromatografia
líquida de alta eficiência (CLAE). Para a
determinação de lipídeos produzidos pela
levedura foi utilizado o método Bligh & Dyer
(1959)
Resultados e Discussões
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A Tabela 1 apresenta as condições
experimentais
e
os
resultados
do
3
planejamento fatorial 2 com giro em estrela e
repetições do ponto central utilizado para
avaliar a influência da concentração inicial de
substrato (X1), razão carbono-nitrogênio (X2)
e pH inicial (X3) sobre a concentração de
óleo microbiano e a produtividade
volumétrica em lipídeos pela levedura
Rhodosporidium toruloides Y-6987.
Nos
ensaios
do
planejamento
experimental verificou-se que a concentração
de lipídeos e a produtividade volumétrica em
lipídeos variaram de 5,6 a 21,0 g/L e 0,70 a
2,14 g/L.dia, respectivamente. Tais variações
demonstram que o acúmulo de lipídeos e a
produtividade volumétrica em lipídeos foram
influenciados pelas variáveis avaliadas no
estudo. Para uma melhor avaliação dos
resultados, os dados foram analisados
empregando-se ferramentas estatísticas, como
mostrado a seguir.
Na Figura 1 são apresentados os
gráficos de Pareto dos efeitos das variáveis
independentes sobre a concentração de
lipídeos (Fig. 1a) e produtividade volumétrica
de lipídeos (Fig. 1b). Nesta análise verificouse que, para a resposta acúmulo de lipídeos
foram estatisticamente significativos, a 90%
de confiança, os efeitos principais da
Tabela 1. Planejamento fatorial 23 com giro
em estrela e repetições do ponto central
utilizado na avaliação da influência da
concentração inicial de substrato (S0 - X1),
razão carbono-nitrogênio (C/N - X2) e pH
inicial (pH- X3] sobre a concentração de
lipídeos e a produtividade volumétrica em
lipídeos (QP) pela levedura Rhodosporidium
toruloides.
Variáveis independentes
Valores reais

20
20
100
100
20

5
5
5
5
7

+
+
-

+
+
-

+
+
+
0
0
0
0
+
0
0
0
0
0

8,0
8,0
15,2
9,0
12,8
16,0
21,4
21,2
14,8
19,8
21,0
20,0
19,8
18,6

0,80
0,80
1,52
1,50
1,28
1,60
2,14
2,12
1,48
1,98
2,10
2,00
1,98
1,86

Concentração inicial de substrato (X1), da
razão C/N (X2) e do pH (X3), assim como os
efeitos quadráticos X1*X1 e X3*X3 e o efeito de
interação
X1*X2.
Quanto
a
resposta
produtividade volumétrica em lipídeos, foram
significativos os efeitos principais da razão C/N e
do pH, os efeitos quadráticos da Concentração
inicial de substrato (X1*X1), da razão C/N
(X2*X2) e do pH (X3*X3) e os efeitos de
interação X1*X2 e X1*X3. Considerando os
termos significativos, foram propostos modelos
matemáticos, os quais estão representados nas
Equações 1 e 2, para as respostas acúmulo de
lipídeos e produtividade volumétrica em lipídeos,
respectivamente.

Respostas

Níveis

S0
C/N pH X1 X2 X3
(g/L)
40
200
40
200
40

200 20
7
+
40 100 7
+
200 100 7
+ +
40
60
6
0
200 60
6
+ 0
120 20
6
0
120 100 6
0 +
120 60
5
0 0
120 60
7
0 0
120 60
6
0 0
120 60
6
0 0
120 60
6
0 0
120 60
6
0 0
120 60
6
0 0
Fonte: Próprio autor

+

Lipídeos
(g/L)

QP
(g/L.dia)

5,6
8,6
9,0
15,0
7,2

1,40
0,86
1,50
1,50
0,72

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

407

Tabela 2. Análise de variância dos efeitos dos fatores
avaliados para a influência da concentração de
substrato, razão C/N e pH sobre a concentração de
lipídeos.

Fonte de
variação

SQ

g. l.

MQ

p

S0 [X1] 43,26
X1*X1 228,97
C/N [X2] 53,82
pH [X3]
3,84
X3*X3
6,35
X1*X2 11,05

1
43,26
0,00055
1 228,97 0,00000
1
53,82
0,00022
1
3,84
0,18961
1
6,35
0,09921
1
11,05
0,03624
Residual 23,85 12
1,99
Total 555,20 18 30,84
R2 Ajustado: 93,6%
R2 Máxima: 95,7%

*
*
*
*
*

*Significativo a 90% de confiança; g.l: graus de liberdade

SQ: Soma Quadrática; MQ: Média Quadrática
Fonte: Próprio autor

Tabela 3. Análise de variância dos efeitos dos fatores
avaliados para a influência da concentração de
substrato, razão C/N e pH sobre a produtividade
volumétrica em lipídeos.
Figura 1. Gráfico de Pareto da análise dos efeitos
estimados (barra azul) das variáveis concentração
inicial de substrato (X1), razão carbono-nitrogênio
(X2) e pH inicial (X3), sobre as resposta concentração
de lipídeos (a) e produtividade volumétrica de lipídeos
(b).
Fonte: Próprio autor

P (g/L)=19,5+4,16X1 +4,64X2 -1,24X3 - 17,04.X12
- 2,84X32+2,35X1*X2
(Eq. 1)
QP (g/L.dia)=1,96 +0,008X1 -0,416X2 -0,41X3 1,23X12 - 0,405X32 +0,295X1*X2
+0,335X1X3
(Eq. 2)

Fonte de
variação

S0 [X1]
X1*X1
C/N [X2]
pH [X3]
X3*X3
X1*X2
X1*X3

Residual

SQ
0,00
1,18
0,43
0,42
0,13
0,17
0,22
0,13

g. l.

MQ

1
0,00
1
1,18
1
0,43
1
0,42
1
0,13
1
0,17
1
0,22
11 0,01
R2 Ajustado:
R2 Máxima:

p
0,910165
0,000001
0,00009
0,00010
0,00725
0,00290
0,00121

*
*
*
*
*
*

94,7%
96,7%

*Significativo a 90% de confiança; g.l: graus de liberdade

SQ: Soma Quadrática; MQ: Média Quadrática
Fonte: Próprio autor

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentadas a
análise de variância (ANOVA) dos modelos
que descrevem a concentração e a
produtividade em lipídeos, respectivamente,
em função das variáveis estudadas. Esta
análise mostrou que ambos os modelos foram
significativos, não apresentando falta de
ajuste, e sendo seus coeficientes de
determinação superiores a 93%. Desta forma
esta análise demonstra que os modelos são
adequados para serem representados na forma
de superfícies de respostas (Figura 2 e 3).
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(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

Figura 2. Superfícies de resposta para os modelos
que descrevem a concentração de lipídeos em
função da concentração inicial de substrato (X1),
razão carbono-nitrogênio (X2) e pH inicial (X3).
Fonte: Próprio autor

Figura 3. Superfícies de resposta para os modelos que
descrevem a produtividade volumétrica em lipídeos em
função da concentração inicial de substrato (X1), razão
carbono-nitrogênio (X2) e pH inicial (X3).
Fonte: Próprio autor

Na análise das superfícies de respostas
que descrevem o comportamento do acúmulo
de lipídeos e da produtividade volumétrica
em lipídeos em função das variáveis
estudadas (S0, C/N e pH) apresentaram
comportamentos semelhantes para ambas as
respostas. A análise das superfícies de
respostas que descrevem o acúmulo de
lipídeos (Figura 2.a) e a produtividade
volumétrica em lipídeos (Figura 3.a), em
função da concentração inicial de substrato e
do pH, verificou-se a presença de regiões de
máxima. O modelo prevê que uma
concentração de cerca de 22 g/L de lipídeos

com uma produtividade de 2,1 g/L.dia são
obtidas
para
cultivos
realizados
com
concentrações iniciais de substrato de cerca de
120 g/L e pH de 5,5. Verificou-se ainda que o
aumento da razão C/N teve um efeito positivo
sobre ambas as respostas avaliadas, ou seja,
dentro da região de variação avaliada, o aumento
da razão C/N proporcionou um aumento da
concentração de lipídeos, assim como da
produtividade volumétrica em lipídeos. Desta
forma, os maiores acúmulos de lipídeos (22 g/L),
assim como a máxima produtividade (2,1
g/L.dia) são alcançados para cultivos realizados
com razão C/N de 100:1, e cerca de 130 g/L de
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substrato e pH de 5,5. A produtividade em
lipídeos alcançada no presente trabalho foi
superior à descrita por Tapia et al. (2012) e
Galafassi et al. (2012), os quais reportam para
cultivos em frascos agitados produtividades
de
0,65
g/L.dia
e
0,48 g/L.dia,
respectivamente, para as leveduras Lipomyces
starkeyi e Rhodotorula graminis.
Conclusão
A análise estatística mostrou que a
produção de lipídeos pela levedura foi
influenciada pela concentração inicial de
substrato, pela razão carbono nitrogênio e
pelo pH inicial do meio de cultivo. Na análise
dos modelos que descrevem o acúmulo de
óleo microbiano e a produtividade
volumétrica em lipídeos, foram encontradas
regiões de máxima, o que
permitiu
estabelecer condições ótimas para o processo.
Segundo os modelos obtidos, a máxima
produtividade em lipídeos (cerca de
2,1 g/L.dia), assim como a máximo acúmulo
de lipídeos (cerca de 22 g/L) são obtidos em
cultivo realizados com concentração inicial
de 120 g/L de glicerol, pH inicial de 5,5 e
razão carbono nitrogênio de 100:1.
Agradecimentos: FAPESP (Processo: 2016/06683-0),
CAPES, CNPq.
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Resumo
O Grupo de Pesquisa Enerbio existe desde 2000 e já realizou diversos trabalhos relacionados ao uso
sustentável da biomassa como fonte de energia. Atuando nas áreas social, ambiental e econômica,
objetiva o desenvolvimento de tecnologia para geração de energia elétrica a partir da utilização de
resíduos de biomassa característicos da flora paraense. O Projeto “Quantificação de biomassa nativa
e secundária para o financiamento do desenvolvimento regional no estado do Pará”, integrante do
Pró-Integração – CAPES, tem como objetivo promover tecnologias inovadoras que possam basear o
desenvolvimento regional no contexto da formação de mercados de novos produtos e de valorização
institucional de bens ambientais, o que exige a solução dos problemas afetos à quantificação e
valoração de recursos naturais, tanto no que se refere à biomassa em formações nativas ou
secundárias, quanto no que trata os balanços que a ela se referem, de emissão e sequestro de CO2 e
de biodiversidade. O propósito desse artigo foi realizar uma revisão da produção científica conjunta
(interface) do Enerbio e do Pró-Integração relacionada à biomassa e bioenergia e mostrar a
contribuição do grupo de pesquisa para a ciência no Brasil e na Amazônia. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, de nível exploratório-descritivo, com intervalo de análise entre os anos de
2013 a 2017. Os resultados indicaram que os trabalhos desenvolvidos atuaram como subsídio no
fortalecimento da parceria entre instituições de pesquisa e na formação de recursos humanos
qualificados em questões ambientais, como o planejamento energético sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento energético; Sustentabilidade; Gaseificação; Pirólise.
Introdução
Esse trabalho propõe realizar uma revisão
bibliográfica da produção conjunta do Grupo
de Pesquisa Enerbio com o Projeto PróIntegração, entre os anos de 2013 a 2017.
Essa pesquisa tem sua relevância devido à
importância histórica do grupo para pesquisas
em biomassa e bioenergia no país, que se
caracteriza pelo pioneirismo na área de
biomassa, com sua fundação datada do ano
2000.
O Enerbio objetiva o desenvolvimento de
tecnologia para geração de energia elétrica a
partir da utilização de resíduos de biomassa
característicos da flora paraense. Essa
utilização é de grande importância para a

sustentabilidade de atividades de exploração
agrícola e florestal em especial as relacionadas a
fruticultura, uma vez que, as espécies de maior
valor econômico no Estado (por exemplo: açaí,
bacuri, cupuaçu, castanha do Pará, dendê e
cacau) geram uma quantidade apreciável de
resíduos quando de sua exploração.
Desde sua criação foram implantadas três
unidades de produção de energia elétrica
utilizando resíduos de biomassa, duas no
município de Abaetetuba e uma no Marajó. Essas
comunidades utilizam resíduos de açaí obtidos de
atividades de extrativismo sustentável, de forma
a atender às necessidades da comunidade e
também servir de demonstração de uso dessas
tecnologias para solução de problemas
energéticos no Estado.
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O Projeto Pró-Integração tem como
objetivo a “Quantificação de Biomassa Nativa
e Secundária para o Financiamento do
Desenvolvimento Regional no Estado do
Pará”. Executado em parceria entre o Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos (NAEA) e o
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica (PPGEE), ambos da Universidade
Federal do Pará, em conjunto com o
Programa de Pós-Graduação em Ciências
Ambientais (PPGCA) da Universidade do
Estado do Pará e o Centro Gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (CENSIPAM), o projeto visa o
fortalecimento da parceria entre essas
instituições no desenvolvimento de pesquisas
e formação de recursos humanos qualificados
para tratar da economia das questões
ambientais e da valorização de ambientes e
áreas protegidas.
O propósito desse artigo é fazer uma
revisão da produção científica conjunta
relacionada à energia da biomassa entre o
Enerbio e o Projeto Pró-Integração, mostrar a
contribuição ao avanço da pesquisa em
bioenergia no Brasil e em especial à região
amazônica e resgatar a importância histórica
do pioneirismo do grupo de pesquisa na área
de biomassa.
Metodologia
A pesquisa classifica-se, quanto aos seus
fins, como exploratória e descritiva, na
medida em que compreende um levantamento
de referencial teórico com foco em energia da
biomassa, produzido entre os anos 2013 a
2017. Quanto aos seus meios, classifica-se
como pesquisa bibliográfica, pois utiliza de
artigos publicados em periódicos e anais de
congressos, além de dissertações e teses.
Entre as diversas linhas de pesquisa que o
grupo atua, o foco no uso de biomassa
residual para geração de energia é um dos
eixos principais. Analisando as publicações
voltadas para bioenergia, verifica-se que elas
relacionam o uso da biomassa para o
desenvolvimento regional sustentável e
objetiva facilitar o planejamento energético
com fontes renováveis de biomassa.

Resultados e Discussões
Na Tabela 1 (em anexo) temos a relação das
produções científicas organizadas por ordem
cronológicas. Ressalta-se que o grupo de
pesquisa existe desde o ano 2000, já tendo
formado diversos pesquisadores ao longo de sua
existência. Porém a proposta desse artigo é
analisar a produção científica nos últimos 5 anos,
o qual compreende o período entre 2013 e 2017.
Com destaque para a importância estratégica
do uso da biomassa energética para o
desenvolvimento das regiões isoladas da
Amazônia, Muniz (2013) e Souza et al. (2015a,
2015b) realizaram um diagnóstico energético que
mostrou o potencial solar, eólico e biomassa em
uma comunidade quilombola no estado do Pará.
O estudo apresentou uma comparação entre essas
fontes renováveis e o sistema convencional
diesel, com o objetivo de fornecer atendimento
energético
para
uma
agroindústria
de
despolpamento de açaí na comunidade. Dentre as
diversas tecnologias existentes, os autores
concluem que os sistemas de gaseificação se
mostraram viáveis para atendimento energético
nas comunidades isoladas, devido ao fácil
aprendizado do conteúdo tecnológico, que
permite uma transferência de tecnologia para a
comunidade em questão, requisito fundamental
para o sucesso de empreendimentos energéticos
no interior da Amazônia. Os trabalhos também
apresentaram resultados da análise financeira e
socioeconômica dos três sistemas de energia, e
Souza et al. (2015b) realizou o cálculo dos
índices de emissão de gases de efeito estufa
inerente aos diversos sistemas de conversão de
energia, de acordo com suas aplicações e
características específicas. Também foi descrito
que a integração do projeto de usina de
gaseificação de biomassa à agroindústria de
despolpamento de açaí da comunidade isolada,
permite utilizar os resíduos para gerar energia
suficiente para suprir inteiramente a demanda
energética da agroindústria e da comunidade
(MUNIZ; ROCHA, 2013; SOUZA et al., 2015a,
2015b).
Com o objetivo de comparar o uso de sistemas
de gaseificação de biomassa residual e mostrar
sua viabilidade, Kühl et al. (2015a) fez uma
avaliação de sistemas alternativos (solar, eólico e
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de biomassa) para suprir a demanda
energética do restaurante universitário da
Universidade Federal Rural da Amazônia. Ao
comparar as tecnologias escolhidas, os
resultados
auferidos
à
gaseificação
mostraram-se mais competitivos em custo de
geração, onde a análise econômica resultante
considerou os parâmetros como valor
presente líquido (VPL), taxa interna de
retorno (TIR), relação benefício-custo e
tempo de retorno do investimento (payback)
(KÜHL et al., 2015a).
Na perspectiva da universalização do
acesso à energia elétrica, Muniz e Rocha
(2014) e Muniz, Sá e Rocha (2015),
mostraram como o planejamento energético
brasileiro vem progressivamente dando ênfase
à utilização de fontes renováveis de energia.
Os trabalhos objetivaram analisar como o
governo brasileiro vem adaptando a sua
estrutura institucional, tecnológica e de
financiamento para fornecer acesso universal
à eletricidade em áreas remotas. A iniciativa
do Programa Luz Para Todos provou ser
eficaz em sua primeira fase, que foi
desenvolvida pela extensão de rede
convencional. Porém, o estudo concluiu que o
programa atualmente não converge para o
atendimento pleno do acesso à eletricidade
em áreas remotas na Amazônia e três
principais desafios foram identificados:
necessidade de adaptar as estruturas
institucionais existentes, harmonizar as
tecnologias para o contexto regional e utilizar
fundos governamentais de forma mais eficaz.
A pesquisa apontou caminhos e alternativas
para o modelo vigente nos sistemas isolados,
com a proposta de contribuir com os
resultados do estudo para o desenvolvimento
de políticas públicas e projetos de pesquisa
para o acesso universal à eletricidade na
Amazônia (MUNIZ; ROCHA, 2014; MUNIZ;
SÁ; ROCHA, 2015).
Com o objetivo de estudar o
aproveitamento energético de resíduos sólidos
urbanos, Kühl et al. (2015b) realizou um
estudo comparativo entre as diversas
tecnologias de tratamento térmico de
resíduos, com foco na incineração,

gaseificação e pirólise. Este estudo buscou
comparar as tecnologias supracitadas de acordo
com a viabilidade energética e a sustentabilidade
do sistema, e apontou qual a melhor tecnologia
para o tratamento térmico dos resíduos
concomitantemente a geração de energia elétrica.
Os resultados apresentaram a pirólise como a
tecnologia mais viável energética, econômica,
social e ambientalmente, sendo um sistema de
alta sustentabilidade. A gaseificação também foi
considerada um sistema de alta sustentabilidade,
desde que trabalhe com alimentação de biomassa
seca e homogênea. Por fim, a incineração foi
considerada um sistema de baixa sustentabilidade
devido ao elevado custo de implantação e ao alto
índice de impacto ambiental (KÜHL et al.,
2015b).
Em continuidade aos estudos de pirólise de
resíduos sólidos urbanos, Brasileiro et al. (2015)
e Muniz (2015) realizaram estudos de caso no
fornecimento de energia elétrica para o
município de São Sebastião da Boa Vista,
localizada na Ilha de Marajó. A abordagem desse
trabalho foi energética, onde mostrou como é o
sistema de geração local, feito via sistema
isolado composto por seis geradores movidos a
óleo diesel, e propôs uma tecnologia alternativa
com base em pirólise, que possibilita gerar gás de
síntese para produção de eletricidade, o que pode
suprir até 25% do consumo de diesel do
município. Concluiu-se que este tratamento pode
tornar-se uma alternativa aos aterros sanitários,
inviáveis para a região do Marajó, devido ao
ecossistema amazônico composto de várzeas,
pois além de diminuir a dependência de
combustíveis fósseis para geração de eletricidade
nos sistemas isolados, será uma solução local e
descentralizada com benefícios ambientais, que
propicia saneamento básico, redução de emissões
atmosféricas e descontaminação do solo
(BRASILEIRO et al., 2015; MUNIZ, 2015).
Com pesquisas na área de sensoriamento
remoto, Gonçalves et al. (2016), Tenório (2016),
Pereira (2016) e Gonçalves (2016), objetivaram a
classificação de tipologias florestais por meio de
redes neurais artificiais, utilizando dados
provenientes de um inventário florestal. Os
resultados obtidos evidenciaram a aplicação
dessa metodologia na análise de áreas com
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potencial para prestar serviços ecossistêmicos
e, principalmente, na prestação de serviços
ambientais em áreas antrópicas que adotam
sistema de produção agropecuária com baixa
emissão
de
carbono
na
Amazônia
(GONÇALVES et al., 2016; GONÇALVES,
2016; PEREIRA, 2016; TENÓRIO, 2016).
Conclusões
O Projeto Pró-Integração desde o início
teve como propósito formar uma rede de
pesquisadores na área de biomassa e
bioenergia, para promover o desenvolvimento
regional sustentável do estado do Pará. Os
objetivos do projeto foram cumpridos e no
presente trabalho pode-se conhecer as
principais publicações em bioenergia
resultantes do período entre 2013 e 2017.
Além da contribuição direta na formação
da rede de pesquisadores entre as instituições
participantes do Pró-Integração, o Enerbio
deixa como legado um desenvolvimento
tecnológico de grande relevância para a
Amazônia, resultado da cooperação técnica
com o Instituto Indiano de Ciências, que
permitiu transferir a tecnologia dos
gaseificadores modelo indiano de topo aberto
para a UFPA. Na ocasião da transferência
tecnológica, foi incubada uma empresa de
base tecnológica para construção dos sistemas
de gaseificação de pequeno porte para
aproveitamento energético de biomassa
residual da floresta amazônica.
Diversos estudos e projetos resultaram
dessa incubação, com o levantamento de
potencial energético de vários insumos
oriundos da flora amazônica como a casca do
cacau, caroços de açaí, casca da castanha,
sementes oleaginosas, entre outros. Essa
cooperação técnica envolveu também
instituições de pesquisa externas aos Pará
como a Universidade Federal do Acre e a
Universidade
Federal
do
Amazonas,
integrando assim a região amazônica.
A produção científica do Enerbio
evidencia a interdisciplinaridade do grupo,
que unifica diversas áreas de pesquisa com o
planejamento energético: dos sistemas de
gaseificação e pirólise para aproveitamento

energético de resíduos, ao sensoriamento remoto
e redes neurais. Os resultados dessa produção
científica
mostram
que
os
trabalhos
desenvolvidos atuaram como subsídio no
fortalecimento da parceria entre instituições de
pesquisa e na formação de recursos humanos
qualificados em questões ambientais, como o
planejamento energético sustentável.
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Tabela 1 - Produção científica em biomassa do ENERBIO entre 2013 e 2017
Título

Publicação

Autor

Tema

Gaseificação de Biomassa Residuária na Amazônia: estudo de
caso em comunidade quilombola no Pará

8º. Congresso Internacional
de Bioenergia

(MUNIZ;
ROCHA, 2013)

Gaseificação

Desafios e Oportunidades para Universalização do Acesso à
Eletricidade em Áreas Remotas na Amazônia

9º. Congresso Internacional
de Bioenergia

(MUNIZ;
ROCHA, 2014)

Planejamento
Energético

Alternative Systems Assessment to Electricity and Thermal
Generation: a Case Study in University Restaurant at University
of Rural Federal Amazon (UFRA) - PA

VI Congresso Interamericano
de Residuos Solidos

(KÜHL et al.,
2015a)

Planejamento
Energético

A Biomassa entre as vocações energéticas da Amazônia:
comparativo financeiro e socioeconômico de sistemas de energia
aplicáveis a uma comunidade isolada no Pará

10º. Congresso sobre
Geração Distribuída e
Energia no Meio Rural

(SOUZA et al.,
2015a)

Planejamento
Energético

Desafios e Oportunidades para o Acesso Universal à Energia
Elétrica na Amazônia

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
UFPA

(MUNIZ, 2015)

Planejamento
Energético

Eficiência e Intensidade Energética: um estudo comparativo
entre Brasil e Canadá

10º. Congresso Internacional
de Bioenergia

(ELAJE et al.,
2015)

Planejamento
Energético

Tecnologias para tratamento térmico de resíduos: uma
abordagem energética

10º. Congresso Internacional
de Bioenergia

(KÜHL et al.,
2015b)

Tratamento
Térmico de
Resíduos

Electricity Generation from Residual Biomass: Project Plant
Gasification Jenipaúba, Abaetetuba, PA

The XI Latin-American
Congress on Eletricity
Generation and Transmission

(SOUZA et al.,
2015b)

Gaseificação

Solid Waste Treatment Technology Application for Electricity
Generation in Isolated Systems in the Amazon: A Case Study in
São Sebastião da Boa Vista on Marajó Island, PA

The XI Latin-American
Congress on Eletricity
Generation and Transmission

(BRASILEIRO et
al., 2015)

Pirólise

Challenges and Opportunities for Universal Access to
Electricity in the Amazon

5th International Youth
Conference on Energy

(MUNIZ; SÁ;
ROCHA, 2015)

Planejamento
Energético

Classificação de estratos florestais utilizando redes neurais
artificiais e dados de sensoriamento remoto

An Interdisciplinary Journal
of Applied Science Ambiente
& Água

(GONÇALVES et
al., 2016)

Sensoriamento
Remoto

Estimativa da biomassa em floresta ombrófila densa aluvial da
região amazônica com o uso de redes neurais artificiais
associadas a dados de sensoriamento remoto

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
UEPA

(GONÇALVES,
2016)

Sensoriamento
Remoto e Redes
Neurais

Classificação de vegetação em Concessões Florestais: Estudo no
Conjunto de Glebas Estaduais Mamuru-Arapiuns (Pará),
baseado em técnicas de inteligência computacional,
sensoriamento remoto e inventário florestal

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
UEPA

(TENÓRIO,
2016)

Sensoriamento
Remoto

Aplicação de algoritmo computacional baseado em distância
para classificações automáticas de tipologias florestais e de
classes de volume de biomassa florestal nas Glebas MamuruArapiuns localizadas no estado do Pará

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
UEPA

(PEREIRA, 2016)

Sensoriamento
Remoto

Análise de um modelo energético baseado no uso da biomassa
residual local em comunidades isoladas no entorno da UHE de
Tucuruí, PA

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
UFPA

(BRASILEIRO,
2017)

Planejamento
Energético

Geração de energia elétrica a partir dos resíduos do processo de
beneficiamento do óleo de palma: uma abordagem sustentável
para a recuperação de áreas degradadas no Estado do Pará

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
UFPA

(KÜHL, 2017)

Planejamento
Energético

Fonte: Autores.
Título

Publicação

Autor

Tema

Gaseificação de Biomassa Residuária na
Amazônia: estudo de caso em comunidade
quilombola no Pará

8º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(MUNIZ; ROCHA,
2013)

Gaseificação

Desafios e Oportunidades para Universalização
do Acesso à Eletricidade em Áreas Remotas na
Amazônia

9º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(MUNIZ; ROCHA,
2014)

Planejamento
Energético

Alternative Systems Assessment to Electricity
and Thermal Generation: a Case Study in

VI Congresso Interamericano
de Residuos Solidos

(KÜHL;
OLIVEIRA; et al.,

Planejamento
Energético
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University Restaurant at University of Rural
Federal Amazon (UFRA) - PA

2015)

A Biomassa entre as vocações energéticas da
Amazônia:
comparativo
financeiro
e
socioeconômico de sistemas de energia aplicáveis
a uma comunidade isolada no Pará

10º. Congresso sobre Geração
Distribuída e Energia no Meio
Rural

(SOUZA;
BRASILEIRO;
al., 2015)

Desafios e Oportunidades para o Acesso
Universal à Energia Elétrica na Amazônia

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(MUNIZ, 2015)

Eficiência e Intensidade Energética: um estudo
comparativo entre Brasil e Canadá

10º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(ELAJE
2015)

Tecnologias para tratamento térmico
resíduos: uma abordagem energética

de

10º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(KÜHL; MUNIZ;
et al., 2015)

Tratamento
Térmico
de
Resíduos

Electricity Generation from Residual Biomass:
Project
Plant
Gasification
Jenipaúba,
Abaetetuba, PA

The
XI
Latin-American
Congress
on
Eletricity
Generation and Transmission

(SOUZA; NETO;
et al., 2015)

Gaseificação

Solid Waste Treatment Technology Application
for Electricity Generation in Isolated Systems in
the Amazon: A Case Study in São Sebastião da
Boa Vista on Marajó Island, PA

The
XI
Latin-American
Congress
on
Eletricity
Generation and Transmission

(BRASILEIRO
al., 2015)

Pirólise

Challenges and Opportunities for Universal
Access to Electricity in the Amazon

5th
International
Conference on Energy

Youth

(MUNIZ;
SÁ;
ROCHA, 2015)

Planejamento
Energético

Classificação de estratos florestais utilizando
redes neurais artificiais e dados de
sensoriamento remoto

An Interdisciplinary Journal of
Applied Science Ambiente &
Água

(GONÇALVES, W.
G. et al., 2016)

Sensoriamento
Remoto

Estimativa da biomassa em floresta ombrófila
densa aluvial da região amazônica com o uso de
redes neurais artificiais associadas a dados de
sensoriamento remoto

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do
Pará

(GONÇALVES,
2016)

Sensoriamento
Remoto
e
Redes Neurais

Classificação de vegetação em Concessões
Florestais: Estudo no Conjunto de Glebas
Estaduais Mamuru-Arapiuns (Pará), baseado
em técnicas de inteligência computacional,
sensoriamento remoto e inventário florestal

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do
Pará

(TENÓRIO, 2016)

Sensoriamento
Remoto

Classificação automática de vegetação mediante
tecnologias de sensoriamento remoto e
inteligência computacional

Programa de Pós-Graduação
em Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do
Pará

(PEREIRA, 2016)

Sensoriamento
Remoto

Estratégias Para o Desenvolvimento de Sistemas
de Energia Integrados aos Arranjos Produtivos
Florestal-Madeireiro na Amazônia

X Congresso Brasileiro
Planejamento Energético

de

(BRASILEIRO
al., 2016)

Planejamento
Energético

Análise de um modelo energético baseado no uso
da biomassa residual local em comunidades
isoladas no entorno da UHE de Tucuruí, PA

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(BRASILEIRO,
2017)

Planejamento
Energético

Geração de energia elétrica a partir dos resíduos
do processo de beneficiamento do óleo de palma:
uma abordagem sustentável para a recuperação
de áreas degradadas no Estado do Pará

Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(KÜHL, 2017)

Planejamento
Energético

Título

Publicação

Autor

Tema

Gaseificação de Biomassa Residuária na Amazônia:
estudo de caso em comunidade quilombola no Pará

8º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(MUNIZ; ROCHA,
2013)

Gaseificação

Desafios e Oportunidades para Universalização do
Acesso à Eletricidade em Áreas Remotas na
Amazônia

9º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(MUNIZ; ROCHA,
2014)

Planejamento
Energético

Alternative Systems Assessment to Electricity and
Thermal Generation: a Case Study in University
Restaurant at University of Rural Federal Amazon
(UFRA) - PA

VI Congresso Interamericano de
Residuos Solidos

(KÜHL;
OLIVEIRA; et al.,
2015)

Planejamento
Energético

A Biomassa entre as vocações energéticas da

10º. Congresso sobre Geração

(SOUZA;

Planejamento

et
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Amazônia: comparativo financeiro e
socioeconômico de sistemas de energia aplicáveis a
uma comunidade isolada no Pará

Distribuída e Energia no Meio
Rural

BRASILEIRO; et
al., 2015)

Energético

Desafios e Oportunidades para o Acesso Universal
à Energia Elétrica na Amazônia

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(MUNIZ, 2015)

Planejamento
Energético

Eficiência e Intensidade Energética: um estudo
comparativo entre Brasil e Canadá

10º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(ELAJE et al., 2015)

Planejamento
Energético

Tecnologias para tratamento térmico de resíduos:
uma abordagem energética

10º. Congresso Internacional de
Bioenergia

(KÜHL; MUNIZ; et
al., 2015)

Tratamento
Térmico de
Resíduos

Electricity Generation from Residual Biomass:
Project Plant Gasification Jenipaúba, Abaetetuba,
PA

The XI Latin-American Congress
on Eletricity Generation and
Transmission

(SOUZA; NETO; et
al., 2015)

Gaseificação

Solid Waste Treatment Technology Application for
Electricity Generation in Isolated Systems in the
Amazon: A Case Study in São Sebastião da Boa
Vista on Marajó Island, PA

The XI Latin-American Congress
on Eletricity Generation and
Transmission

(BRASILEIRO et
al., 2015)

Pirólise

Challenges and Opportunities for Universal Access
to Electricity in the Amazon

5th International Youth
Conference on Energy

(MUNIZ; SÁ;
ROCHA, 2015)

Planejamento
Energético

Classificação de estratos florestais utilizando redes
neurais artificiais e dados de sensoriamento remoto

An Interdisciplinary Journal of
Applied Science Ambiente &
Água

(GONÇALVES, W.
G. et al., 2016)

Sensoriamento
Remoto

Estimativa da biomassa em floresta ombrófila densa
aluvial da região amazônica com o uso de redes
neurais artificiais associadas a dados de
sensoriamento remoto

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do Pará

(GONÇALVES,
2016)

Sensoriamento
Remoto e Redes
Neurais

Classificação de vegetação em Concessões
Florestais: Estudo no Conjunto de Glebas Estaduais
Mamuru-Arapiuns (Pará), baseado em técnicas de
inteligência computacional, sensoriamento remoto e
inventário florestal

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do Pará

(TENÓRIO, 2016)

Sensoriamento
Remoto

Classificação automática de vegetação mediante
tecnologias de sensoriamento remoto e inteligência
computacional

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Ambientais –
Universidade do Estado do Pará

(PEREIRA, 2016)

Sensoriamento
Remoto

Estratégias Para o Desenvolvimento de Sistemas de
Energia Integrados aos Arranjos Produtivos
Florestal-Madeireiro na Amazônia

X Congresso Brasileiro de
Planejamento Energético

(BRASILEIRO et
al., 2016)

Planejamento
Energético

Análise de um modelo energético baseado no uso
da biomassa residual local em comunidades
isoladas no entorno da UHE de Tucuruí, PA

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(BRASILEIRO,
2017)

Planejamento
Energético

Geração de energia elétrica a partir dos resíduos do
processo de beneficiamento do óleo de palma: uma
abordagem sustentável para a recuperação de áreas
degradadas no Estado do Pará

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica –
Universidade Federal do Pará

(KÜHL, 2017)

Planejamento
Energético

Fonte: Autores.
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PRODUÇÃO DE BIOMASSA DE Spirulina sp. LEB 18 UTILIZANDO
DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO E CAMPOS MAGNÉTICOS
Mayara Copello Veiga 1; Mariana Martins Fontoura 2; Mariana Gonçalves de Oliveira
3
; Jorge Alberto Vieira Costa 4; Lucielen Oliveira dos Santos5
Resumo
Microalgas são consideradas promissoras matérias-primas para produção de biocombustíveis
e alimentos de alto valor nutricional. O desenvolvimento de tecnologias que possibilitem
maior produção de biomassa com elevadas concentrações de biomoléculas, como a aplicação
de campos magnéticos (CM) no cultivo microalgal vem sendo estudado. Os CM vêm
apresentando potencial interação com sistemas biológicos, atuando sobre crescimento e
síntese de biomoléculas. Portanto, o objetivo do estudo foi realizar modificações nas
condições de cultivo e aplicar CM no cultivo de Spirulina sp. LEB 18 para obtenção de maior
produtividade de biomassa. Os cultivos foram realizados durante 16 dias em fotobiorreatores
tubulares verticais com volume útil de 1,8 L, mantidos em estufas termostatizadas com
fotoperíodo de 12 h (claro/escuro), iluminância de 30 µmol m-2 s-1, aeração de 0,3 vvm e
concentração inicial de biomassa de 0,2 g L-1. Avaliou-se nos ensaios a utilização de
diferentes temperaturas (30ºC e 35ºC) e diferentes concentrações de nitrato de sódio (NaNO3)
(2,5 g L-1 e 1,875 g L-1) no meio Zarrouk sob aplicação de 60 mT, através da fixação de ímãs
de ferrite ao redor do fotobiorreator. No cultivo controle, os ímãs foram substituídos por
material inerte de mesma dimensão. Durante o cultivo determinou-se concentração de
biomassa, pH e parâmetros cinéticos de crescimento. A maior concentração de biomassa foi
encontrada ao utilizar 60 mT, 30ºC e 1,875 g L-1 de NaNO3, sendo esta 27,1 % superior ao
cultivo controle.
PALAVRAS-CHAVE: crescimento; concentração de nitrato de sódio; fotobiorreator tubular;
microalga; temperatura.
Introdução
Microalgas
são
consideradas
organismos promissores para a produção
de biomassa devido a sua capacidade de
crescer
rapidamente
e
produzir
quantidades
significativas
de
biomoléculas,
como
proteínas,
carboidratos e lipídios, o que torna
possível a intervenção em suas vias
metabólicas para obter maior produção de
biomassa e induzir a síntese de
biomoléculas de alto interesse comercial,
além de contribuir para a valorização da

biomassa, sendo amplamente estudados para
aplicação biotecnológica (CHISTI, 2007).
As microalgas contêm altas concentrações
de proteínas, lipídios e carboidratos em sua
biomassa. Os lipídios extraídos a partir de
microalgas podem ser utilizados como
potencial matéria-prima para a produção de
biodiesel, enquanto os carboidratos podem ser
utilizados como fonte de carbono nas
indústrias de fermentação em substituição de
fontes convencionais, como açúcares ou
biomassa lignocelulósica tratada, e também
como matéria-prima para a produção de

________________
1.Mestre em Engenharia e Ciência de Alimentos – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul,
mayaracopello@hotmail.com 2. Iniciação Científica – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul,
marianamfontoura@hotmail.com 3. Iniciação Científica – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul,
marianaoliveira245@gmail.com 4. Prof. Dr. – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul,
jorgealbertovc@terra.com.br 5. Profª. Drª. – Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, Rio Grande do Sul,
santoslucielen@gmail.com

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

email:
email:
email:
email:
email:

419

etanol. A utilização de microalgas na
produção de biocombustíveis torna-se
interessante, devido sua produtividade em
biomassa ser considerada elevada e a área
de cultivo não competir com a de plantas
terrestres. Além disso, a biomassa de
microalgas
possui
alta
eficiência
fotossintética, que, quando associada a
sistemas de produção de bioenergia, tem a
capacidade de ser um caminho sustentável
para obtenção de fontes de energia
renovável para o futuro (YEN et al., 2013).
A alteração nos parâmetros de cultivo
das microalgas pode influenciar no
crescimento e na composição, modificando
estrutura e composição bioquímica
(nutrientes, vitaminas, enzimas e toxinas).
Devido a isso, estudos na alteração das
condições de cultivos são realizados com
intuito de favorecer o crescimento e a
produção de biomoléculas de interesse
(XIE et al., 2017).
Na tentativa de aumentar a
concentração de biomassa da microalga
Spirulina, novas tecnologias devem ser
testadas, dentre elas a utilização de campos
magnéticos (CM). Pois estes atuam como
estimuladores ou inibidores de crescimento
em organismos biológicos, podendo ter
efeito sobre o metabolismo de microorganismos, influenciando a síntese de
carboidratos, proteínas e acúmulo de
aminoácidos essenciais. Em estudos
anteriores Deamici, Costa e Santos (2016)
utilizando esta microalga, obtiveram
aumento no crescimento celular, quando
esta foi exposta a aplicação de CM de 60
mT por 24 h d-1. Além disso, a
modificação nas condições de cultivo
como a utilização de diferentes
concentrações de fonte de nitrogênio no
meio e o uso de diferentes temperaturas
podem influenciar na produção de
biomoléculas e aumentar o crescimento
celular das microalgas.
A partir disto, este estudo teve como
objetivo avaliar a aplicação de CM,
diferentes temperaturas e diferentes
concentrações de nitrato de sódio (NaNO3)

com intuito de obter maior produtividade de
biomassa de Spirulina sp. LEB 18 com
potencial aplicação em biocombustíveis.
Metodologia
Para este estudo utilizou-se a microalga
Spirulina sp. LEB 18 isolada da Lagoa
Mangueira localizada no município de Santa
Vitória do Palmar – RS (MORAIS et al.,
2008). Para manutenção do inóculo, foi
utilizado
meio
de
cultivo
Zarrouk
(ZARROUK, 1966). Os cultivos foram
realizados em fotobiorreatores tubulares
verticais de 2 L com volume útil de 1,8 L,
mantidos em estufas termostatizadas com
fotoperíodo de 12 h (claro / escuro),
iluminância de 30µmol m-2 s-1 e aeração de
0,3 vvm (volume de ar volume de meio-1 min1
).
A concentração de biomassa inicial foi
0,2 g L-1 e os ensaios foram realizados durante
16 d, sendo testadas temperaturas de 30ºC e
35ºC, bem como diferentes concentrações de
NaNO3 (2,5 g L-1 e 1,875 g L-1) em meio
Zarrouk (COLLA et al., 2007), conforme
apresentado na Tabela 1. Nos ensaios com
aplicação de CM estudou-se a intensidade de
60 mT (DEAMICI; COSTA; SANTOS, 2016)
com período de exposição do cultivo ao CM
de 24 h d-1 durante o período de cultivo.
A aplicação de CM durante os cultivos foi
realizada a partir da adaptação de ímãs de
ferrite ao redor dos fotobiorreatores. Para
todos os ensaios, foram realizados cultivos
controle sem aplicação de CM mantendo-se as
condições de temperatura, concentração de
nitrato de sódio, aeração e luminosidade. Nos
cultivos controle os ímãs foram substituídos
por material inerte, a fim de manter a
uniformidade
luminosa
recebida
pela
microalga.
Diariamente foram retiradas alíquotas
para determinação da concentração de
biomassa e pH. A concentração de biomassa
foi determinada mediante leitura da densidade
ótica dos cultivos em espectrofotômetro, com
comprimento de onda de 670 nm, utilizando
curva padrão que relaciona a densidade ótica e
a massa seca de biomassa (COSTA et al.,
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apresentando crescimento exponencial desde o
primeiro dia.

2,50
2,50
1,875
1,875
2,50
2,50
1,875
1,875

60
60
60
60

Os parâmetros de crescimento
determinados nos cultivos foram a
concentração de biomassa máxima (Xmáx),
produtividade máxima (Pmáx) (Pmáx=(XX0)/(t-t0)) e velocidade específica máxima
de crescimento (µmáx) (µmáx=(1/x)*(dx/dt)).
Onde, X é a concentração máxima de
biomassa, X0 a concentração inicial de
biomassa, t é o tempo em que se obtêm a
concentração máxima de biomassa e t0 é o
tempo inicial.
As respostas obtidas nos ensaios
foram avaliadas por análise de variância
(ANOVA) e por teste de Tukey para
comparação entre médias, com nível de
significância de 90 % de confiança.
Resultados e Discussões
Na Figura 1 (a) encontram-se as
concentrações de biomassa (g L-1) ao longo
do tempo de cultivo (16 d) de Spirulina sp.
LEB 18 utilizando 30ºC, diferentes
concentrações de NaNO3 e CM de 60 mT.
Conforme pode ser observado, houve
crescimento da microalga em todas as
condições testadas, porém a aplicação de
CM estimulou o crescimento de Spirulina
sp. LEB 18, além disso, pode-se observar
que a redução da concentração de NaNO3
em associação com 60 mT obteve maior
concentração de biomassa (Xmáx) (1,40 ±
0,06 g L-1). Nenhum dos ensaios realizados
apresentou
fase
de
adaptação,
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Tabela 1. Condições de cultivo
estudadas para a microalga Spirulina sp.
LEB 18.
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2002). O pH dos cultivos foi avaliado por
meio da leitura direta em pHmetro digital.
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Figura 1 - Concentração de biomassa dos cultivos
utilizando 2,5 g L-1 de nitrato de sódio e 1,875 g L-1
de nitrato de sódio a (a) 30ºC e (b) 35ºC.

Segundo Deamici, Costa e Santos (2016)
ao cultivar Spirulina sp. LEB 18 com
aplicação de CM de 30 mT e 60 mT em
diferentes períodos de exposição (1 h d-1 e 24
h d-1), houve aumento de 95 % na
concentração de biomassa (Xmáx) ao utilizar
intensidade de 60 mT durante 1 h d-1 em
comparação ao cultivo controle, sem aplicação
de CM. Além disso, no estudo de Li et al.
(2007), ao aplicar intensidades de 0 a 550 mT
os autores observaram efeito estimulante no
crescimento ao utilizar 250 mT, porém ao
aplicar maiores intensidades houve inibição
do crescimento de Spirulina platensis.
Sendo assim, a utilização da intensidade
de 60 mT obteve maiores concentrações de
biomassa, demonstrando efeito estimulante do
CM para o crescimento de microalgas. Ao
utilizar 35ºC (Figura 1 (b)) pode-se perceber
que houve redução na concentração de
biomassa em comparação a 30ºC. De acordo
com Pandey et al. (2014), isto pode estar
relacionado com estímulo da taxa de
respiração da microalga em temperaturas
elevadas, o que ocasiona alto gasto de energia
celular e consequentemente a redução da
concentração de biomassa. Portanto, a
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utilização de elevadas temperaturas, como
no caso de 35ºC, em associação com
diferentes concentrações de NaNO3 e
aplicação de CM não influenciou no
crescimento microalgal, não havendo
diferença entre os cultivos com aplicação
de CM e os cultivos controle. A utilização
de 30ºC obteve maiores Xmáx e, portanto,
recomenda-se o uso desta temperatura para
obtenção de biomassa microalgal.
Na Tabela 2 encontram-se os
parâmetros cinéticos dos cultivos de
Spirulina sp. LEB 18, conforme pode ser
observado, a utilização de diferentes
concentrações de NaNO3 nos ensaios a
30ºC ou 35ºC, não ocasionou mudanças na
concentração de biomassa obtida nos
ensaios controle, sem aplicação de CM.
Porém, ao utilizar 30ºC, concentração de
NaNO3 de 1,875 g L-1 e 60 mT, obteve-se
1,40 ± 0,06 g L-1 de Xmáx, aumentado em
27,1% a concentração de biomassa em
relação ao cultivo controle, sendo esta
condição adequada para produção de
biomassa
microalgal.
Os
valores
encontrados neste estudo foram maiores do
que os reportados por Vaz, Costa e Morais
(2016), que obtiveram Xmáx de 0,61 g L-1
ao utilizar 30ºC, 2,5 g L-1 de NaNO3,
aeração de 0,3 vvm e iluminância de 60
µmol m-2 s-1. Desta forma, pode-se afirmar
que a concentração de biomassa máxima
para a microalga Spirulina sp. LEB 18
pode variar devido a modificações
realizadas durante o cultivo, neste caso, a
aplicação de CM estimulou o crescimento
desta microalga.
Tabela 2. Parâmetros cinéticos dos
ensaios com a microalga Spirulina sp.
LEB 18.
Ensaio

Xmáx (g L-1)

Pmáx (g L-1 d-)

1

1,02 ± 0,05bc

0,06 ± 0,01a

2

1,18 ± 0,02b

0,09 ± 0,02a

3

1,02 ± 0,05bc

0,06 ± 0,01a

4

1,40 ± 0,06a

0,08 ≤ 0,01a

µmáx (d-1)

5

0,98 ± 0,08c

0,07 ± 0,02a

0,20 ± 0,03a

6

1,10 ± 0,06bc

0,08 ± 0,02a

0,16 ± 0,01a

7

1,11 ± 0,08bc

0,08 ± 0,01a

0,18 ± 0,01a

8

1,03 ± 0,01bc

0,09 ± 0,01a

0,18 ± 0,01a

* Concentração de nitrato de sódio; ** Campo Magnético.
Xmáx – Concentração de biomassa máxima; Pmáx –
Produtividade máxima e µmáx – Velocidade específica
máxima de crescimento.
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna correspondem
a diferenças significativas (p ≤ 0,10) pelo teste de Tukey, para
a mesma resposta.

O pH dos cultivos de Spirulina ficou na
faixa de 9,5 e 10,6. Segundo Costa et al.
(2002), o cultivo da cianobactéria deve ser
realizado em pH entre 8,3 e 11,0, pois é nesta
faixa que ela apresenta maior taxa
fotossintética, além disso, fora deste intervalo
os cultivos estão sujeitos à contaminação. O
aumento gradual do pH reflete o mecanismo
de
assimilação
do
bicarbonato
por
cianobactérias. Pois, quando as células
incorporam dois íons de bicarbonato, um é
consumido e internalizado como dióxido de
carbono (CO2), enquanto o outro é liberado
como carbonato (CO3-2), levando ao aumento
progressivo do pH no meio.
A utilização de CM nos cultivos de
Spirulina sp. LEB 18 estimulou o crescimento
da microalga em 27,1 %, obtendo
concentração de biomassa de 1,40 ± 0,06 g L-1
ao utilizar
60 mT, 30 ºC e 1,875 g L-1 de
NaNO3. A aplicação de CM manteve o pH
entre 9,6 e 10,7, sendo esta faixa adequada
para o cultivo desta microalga.
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Resumo
O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo e de fonte renovável,
que vem ganhando cada vez mais destaque, principalmente por suas vantagens ambientais. A
matéria-prima mais utilizada na produção do biodiesel no Brasil é o óleo de soja, que possui
baixa estabilidade à oxidação devido a sua composição principal de ácidos graxos
insaturados. Por esse motivo, os antioxidantes naturais apresentam-se como uma alternativa
para prevenir ou retardar a degradação do biocombustível. Desta maneira, o objetivo deste
trabalho foi utilizar o extrato da casca de graviola como aditivo antioxidante para o biodiesel
de soja. Os ensaios de oxidação acelerada foram realizados no equipamento Rancimat® 873
na temperatura de 110 °C. Os testes foram realizados com biodiesel B100 e com os extratos
neutros e alcalinos em três concentrações 1, 3 e 5 g/L (m/v). Os extratos foram obtidos com
uma mistura de soluções de metanol (meio neutro) e de metóxido de potássio (meio alcalino).
Os resultados mostram que todas concentrações testadas, conseguiram aumentar o tempo de
indução. Os melhores resultados com o biodiesel aditivado, foram obtidos na concentração de
1g/L, atingindo um tempo de indução de 9,8 h com extrato alcalino e 7,85 h com extrato
neutro, enquanto o biodiesel B100 obteve 3,63 h. Os resultados obtidos mostraram que a
casca de graviola tem elevada capacidade antioxidante e pode ser utilizada como aditivo ao
biodiesel.
PALAVRAS - CHAVE: transesterificação; oxidação; Rancimat®; resíduo; graviola.
Introdução
O biodiesel aparece como uma das
alternativas mais promissoras para
substituir o óleo diesel pois é de fonte
renovável e reduz as emissões do motor,
além de proporcionar maior lubrificação
quando comparado ao diesel (DUNN,
2012). O biodiesel é obtido a partir da
transesterificação de óleos vegetais ou
gorduras animais. Atualmente a maioria do
biodiesel produzido no Brasil utiliza o óleo
de soja como matéria-prima (MEDEIROS
et al., 2014; GREGÓRIO et al., 2017).
O óleo de soja apresenta um alto

conteúdo de ácidos graxos insaturados,
alterando assim as propriedades do
combustível
(KUMAR,
2017).
Essas
insaturações nas moléculas do biodiesel
diminuem a estabilidade química tornando o
biocombustível mais suscetível às reações de
oxidação, polimerização e degradação
(SPACINO et al., 2015). Portanto, a
estabilidade oxidativa é considerada um
parâmetro essencial no controle das
propriedades do biodiesel (BUOSI et al.,
2016).
Várias
metodologias
foram
desenvolvidas para estudar os fenômenos
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relacionados à estabilidade oxidativa do
biodiesel. O método padrão determinado
pela norma Europeia EN14112 é o teste de
Rancimat®, um ensaio acelerado para o
monitoramento da rancidez dos óleos,
submetidos à decomposição térmica
(GREGÓRIO et al., 2017). A norma
estabelece que a estabilidade oxidativa do
biodiesel deve ser determinada a 110 °C,
exigindo um valor mínimo de 6 h para o
tempo de indução (DANTAS et al., 2011).
A Agência Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP),
responsável por regular as especificações
de qualidade do biodiesel no Brasil,
estabelece o limite mínimo de 8 h (ANP,
2014).
O processo de oxidação pode ser
retardado pela eliminação de condições
que iniciam a oxidação ou adicionando
antioxidantes para inibir a iniciação e
propagação de radicais livres (FOCKE et
al., 2012; SPACINO et al., 2015). Os
antioxidantes são classificados como
naturais ou sintéticos, dependendo da sua
origem.
Os principais antioxidantes
sintéticos, comumente utilizados para
prevenir a oxidação do biodiesel são, o
butil-hidroxi-tolueno (BHT), butil-hidroxianisol (BHA), propil-galato (PG) e o tercbutil-hidroquinona (TBHQ) e a matériaprima desses compostos é o petróleo
(ZULETA et al., 2012). Apesar de sua
eficiência,
a
maioria
tem
baixa
biodegradabilidade, sendo tóxicos e caros.
Os antioxidantes naturais são
moléculas encontradas nos alimentos, em
pequenas quantidades, capazes de reduzir a
velocidade das reações de oxidação
(MESSIAS, 2009). A adição ao biodiesel
melhora a sua estabilidade frente à
oxidação, tornando as características deste
combustível ainda melhor (SILVA et al.,
2014). Os antioxidantes naturais mais
utilizados são os tocoferóis (vitamina E),
os carotenóides, alguns ácidos orgânicos
como o ácido cítrico, o ácido ascórbico

(vitamina C) e os flavonóides (FRANÇA et
al., 2017).
A graviola (Annona muricata L.) é
uma espécie natural das Américas Tropicais e
pertence
à
família
Annonaceae
(NWOKOCHA; WILLIAMS, 2009). Extensas
avaliações fitoquímicas em diferentes partes
da planta A. muricata (folhas, cascas,
sementes e raízes) mostraram a presença de
compostos
com
caráter
antioxidante.
Moléculas
que
proporcionam
essa
bioatividade incluem alcaloides, esteroides,
peptídeos flavonoides, fenólicos, óleos
essenciais
e
acetogeninas
(ACGs)
(ZAMUDIO-CUEVAS et al., 2014; PAES et
al., 2016).
As ACGs constituem uma classe de
compostos biologicamente ativos e isolados
exclusivamente de espécies da família
Annonaceae, demostrando capacidade de
cessar a reação em cadeia gerada por radicais
livres e assim, permitindo uma redução das
atividades de enzimas em células cancerosas
(SILVA; NEPOMUCENO, 2011; PAES et al.,
2016). Maiores teores fenólicos, flavonoides e
vitamina C foram encontrados na casca em
comparação com a polpa da graviola
(AKOMOLAFE, S.F. E AJAYI, 2015). Desta
maneira, as cascas que geralmente são
descartadas como resíduos podem ser
reaproveitadas como uma fonte de
antioxidantes naturais.
Desta forma, o presente trabalho tem
como objetivo avaliar o potencial antioxidante
da casca de graviola para retardar a oxidação
do biodiesel B100, obtido a partir do óleo da
soja.
Metodologia
A. Obtenção de biodiesel
O biodiesel foi produzido a partir da
reação de transesterificação usando óleo de
soja comercial como fonte de triglicerídeos.
Em um béquer, foi aquecida, a 40ºC, uma
mistura de metanol (30% do volume de óleo)
com hidróxido de potássio (1,5% do volume
de óleo). O metanol já contendo o catalisador
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foi adicionado ao óleo pré-aquecido a 90ºC
e a mistura permaneceu em reação por 60
minutos, sob agitação magnética, a
temperatura de 60ºC.
Após a reação, o conteúdo foi
transferido para um funil de separação, no
qual permaneceu por 24 h afim de
promover a separação física do glicerol
(fase inferior) e do biodiesel (fase
superior). Após a separação de fases foi
feita a purificação do biodiesel que
consistiu de duas etapas: retirada das fases
e lavagem. Foram realizadas três lavagens
de 150 mL cada; a primeira foi com uma
solução 0,5% (v/v) de ácido clorídrico
(HCl) adicionado ao biodiesel sob agitação
e posteriormente separada. O mesmo
procedimento foi realizado em seguida
com 150 mL de uma solução saturada de
cloreto de sódio (NaCl) e depois com 150
mL de água destilada.
A secagem do biodiesel foi
realizada por aquecimento a uma
temperatura constante de 90ºC durante 15
minutos sob agitação magnética.
B. Extração dos antioxidantes e aplicação
no biodiesel
A casca da graviola foi utilizada
como fonte natural de antioxidante a qual
foi secada e moída para a homogeneização
do tamanho das partículas. A casca foi
moída em um moinho de micro facas
(Marconi MA-048) e separada em uma
peneira de 20 mesh. A casca moída foi
armazenada em recipientes plásticos
fechados, em temperatura ambiente, para
evitar a exposição das amostras à luz.
As extrações foram realizadas
utilizando como soluções o metanol (meio
neutro, a pH ≈ 7), ou o metóxido de
potássio (meio alcalino, a pH ≈ 14). Cada
amostra permaneceu por um período de 30
minutos em contato com a solução a
temperatura ambiente. Macerou-se e
agitou-se o resíduo em intervalos de 10
minutos, para conseguir facilitar a
extração. Posteriormente, a mistura foi

filtrada e as soluções contendo o antioxidante
extraído nas concentrações de 1, 3 e 5 g/L
foram
empregadas
na
reação
de
transesterificação do biodiesel, conforme
apresentado no fluxograma da Figura 1. As
concentrações foram estabelecidas por um
delineamento experimental.

Figura 1. Fluxograma das extrações do resíduo
segundo a rota utilizada, neutra ou básica, para
utilização em biodiesel.
Fonte: Autor

C. Teste em Rancimat®
As amostras de 3 g de biodiesel,
contendo as quantidades de antioxidantes
estabelecidas (1, 3 e 5 g/L), bem como as
amostras controle (sem antioxidantes), foram
levadas ao aquecimento acelerado a 110ºC,
com taxa de insuflação de ar de 10 L/h, para
determinação do tempo de indução
(METROHM AG., 2009). O teste foi efetuado
utilizando o equipamento Rancimat® 873, em
concordância com a norma oficial de
determinação da estabilidade oxidativa em
teste acelerado (EN 14112, 2003). Todas as
medições foram avaliadas em triplicata.
Resultados e Discussões
Os resultados do tempo de indução das
amostras podem ser visualizados na Tabela 1
e na Figura 2 estão apresentadas as curvas de
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condutividade elétrica versus tempo, para
todas as amostras de biodiesel avaliadas.
A partir dos resultados da Figura 2
observa-se um aumento nos valores de
tempo de indução para as amostras de
biodiesel em presença de antioxidantes
naturais. Para o biodiesel B100 o tempo de
indução de determinado foi de 3,63 horas.
Este valor de tempo de indução está abaixo
do limite mínimo de 8 horas estabelecido
pela ANP, indicando que o biodiesel não
está apto para ser estocado por um extenso
período. Esta resposta já era esperada
devido à ausência de antioxidante.
Tabela 1. Tempo de indução das amostras de
biodiesel produzidas com as extrações em solução
neutra e alcalina contendo casca de graviola.

Amostra

indução para o biodiesel puro e as amostras de
biodiesel com antioxidantes em meio neutro (pH ≈ 7) e
alcalino (pH ≈ 14). Melhores resultados para cada
concentração de l, 3 e 5 g/L.
Tempo de
Fonte: Autor

Tratamento da
extração

indução (h)

Biodiesel 1

Puro

3,63

Biodiesel 2

pH ≈ 7; 1 g/L

7,85

Biodiesel 3

pH ≈ 7; 3 g/L

5,52

Biodiesel 4

pH ≈ 7; 5 g/L

7,05

Biodiesel 5

pH ≈ 14; 1 g/L

9,80

Biodiesel 6

pH ≈ 14; 3 g/L

9,40

Biodiesel 7

pH ≈ 14; 5 g/L

9,16

Fonte: Autor

Figura 2. Curvas de condutividade versus o tempo de

Pode-se observar que todas as
extrações feitas com solução neutra,
aumentaram o tempo de indução do biodiesel,
embora, nenhum dos resultados obtidos
ultrapassou o mínimo de 8 horas. O melhor
resultado alcançado no meio neutro foi de
7,85 h (Biodiesel 2) com concentração de 1
g/L, um valor próximo ao estabelecido pela
norma.
Para as amostras de biodiesel em
presença de antioxidantes o melhor tempo de
indução determinado foi de 9,80 h (Biodiesel
5). A extração básica do resíduo de graviola
aumentou consideravelmente a estabilidade à
oxidação do biodiesel e todas as
concentrações testadas apresentaram valores
similares acima das 8 h estabelecidas pela
ANP. O maior tempo de indução foi atingido
com a concentração de 1 g/L com um aumento
de 270% no tempo de indução.
Considerando os tempos de indução
das extrações, o meio alcalino apresentou
melhores resultados, demonstrando, dessa
forma, que a eficiência de extração foi maior e
está relacionada às características químicas
dos compostos extraídos da casca de graviola.
Os dois meios (neutro e básico) apresentaram
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atividade antioxidante, entretanto a maior
eficiência no biodiesel metílico foi obtida
em meio básico, através do teste de
oxidação acelerada.
Estudos
semelhantes
com
antioxidantes sintéticos foram feitos por
Buosi et al. (2016) que testou a ação do
BHT, BHA e o TBHQ no biodiesel de soja
numa concentração de 0,1% (1000 ppm) e
determinou períodos de indução de 7,30 h,
8,25 h e 9,34 h respectivamente. Os
resultados atingidos com o resíduo da
casca de graviola foram muito próximos e
até maiores do que alguns dos
antioxidantes sintéticos, como o BHT e o
BHA, comumente utilizados de forma
industrial. Este fato pode ser explicado
devido à presença dos compostos
fenólicos, flavonóides e acetogeninas
existentes na graviola que provavelmente
foram os compostos responsáveis pelo
aumento no tempo de indução do biodiesel
(ZAMUDIO-CUEVAS et al., 2014;
AKOMOLAFE, S.F. E AJAYI, 2015;
PAES et al., 2016).
Conclusões
O resíduo da graviola demonstra
efeito antioxidante, aumentando o tempo
de indução do biodiesel, ultrapassando, em
alguns casos, o limite mínimo de 8 horas
estabelecido pela norma ANP. Os
resultados mostram que, com todas as
concentrações testadas e solventes
utilizados, a estabilidade oxidativa do
biodiesel aumentou quando comparada
com a do biodiesel B100. O biodiesel sem
adição de antioxidantes apresenta um
tempo de indução de 3,63 h e os melhores
desempenhos utilizando antioxidantes
foram observados nas concentrações de 1
g/L, atingindo 7,85 h em extrato neutro, e
9,80 h, em extrato alcalino, representando
este último, um aumento de 270% no
tempo de indução.
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UTILIZAÇÃO DE CATALISADORES PARA FINS DE CAPTURA DE
CO2 DURANTE A PIRÓLISE DE CAMA DE AVIÁRIO
Daniele Perondi 1; Christian Manera2, Danielle Restelatto3; Marcelo Godinho4 e Ademir
José Zattera5
Resumo
A avicultura brasileira tem apresentado altos índices de crescimento. Entretanto, a geração de
dois coprodutos pelo setor avícola merece atenção: a cama de aviário e as casca de ovo. Afim
de agregar valor a ambos materiais, a contribuição desse trabalho está na avaliação da
utilização da casca de ovo na captura in situ de dióxido de carbono durante a reação de
pirólise da cama de aviário. Adicionalmente, a utilização da dolomita também foi investigada
para fins de comparação. Nesse trabalho, a cama de aviário foi submetida a um processo
termoquímico, em um reator de leito fixo. A ausência e a presença de catalisadores foram
investigadas. Os resultados mostraram que na presença de ambos os catalisadores, houve um
incremento da produção de monóxido de carbono (CO), bem como um aumento da produção
de metano (CH4). Já a concentração de dióxido de carbono (CO2) diminuiu com a presença de
casca de ovo calcinada (de 17,82 para 3,44 vol.%), indicando que a casca de ovo calcinada foi
efetiva para a captura in situ de CO2. Para o ensaio conduzido na presença de dolomita, a
captura de CO2 não ficou evidenciada.
PALAVRAS-CHAVE: conversão termoquímica; reaproveitamento de resíduos avícolas e
captura de dióxido de carbono.

Introdução
A avicultura brasileira tem apresentado
altos índices de crescimento. O Brasil é o
terceiro maior produtor mundial de carne
de frango e líder em exportação. O
crescimento quantitativo da cadeia
produtiva reflete um crescimento no
consumo de carne de frango, que passou
dos 29,9 kg de consumo per capita em
2000 para 45 kg em 2012. Somente no ano
de 2013, a receita efetiva de exportação de
carne de frango e peru foi de
aproximadamente
US$
8
bilhões,
correspondendo à metade da receita
cambial global proporcionada pelas carnes
em geral (MARKS et al., 2014).

No entanto, a cama de aviário constitui um
dos principais materiais gerados pelo setor
avícola. Denomina-se cama todo o material
distribuído em um galpão ou estábulo para
servir de leito aos animais. Mais
especificamente, chama-se de cama de aviário
o material que, permanecendo no piso de uma
instalação avícola, irá receber excreções,
restos de ração e penas. Os materiais
utilizados para a cama de aviário consistem
em subprodutos industriais e restos de
culturas, sendo a maioria produzido na
propriedade ou adquirido em regiões
produtoras. Dentre os materiais constituintes
da cama de aviário estão a maravalha
(material constituído por partículas de
tamanho aproximado de 3 cm, produzido pelo
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beneficiamento de madeiras como pinus,
bracatinga, canela e cedro), a serragem, o
sabugo de milho triturado e, entre outros
(AVILA; et al., 1992). A necessidade da
substituição periódica da cama de aviário
faz com que volumes expressivos deste
material sejam gerados pelo setor avícola,
o que leva o setor a buscar alternativas de
uso, manejo e destino final.
Neste contexto, outro material
gerado pelo setor avícola também merece
atenção: a casca de ovo. A casca de ovo
representa aproximadamente 10 % em
massa do ovo da galinha (LACA; LACA;
DÍAZ, 2017). As cascas são geradas em
grandes volumes pelas indústrias de
processamento e, uma grande quantidade
destes materiais são dispostos sem
qualquer pré-tratamento (GAO; XU,
2012). De acordo com a Associação
Brasileira da Indústria de Alimentos, cerca
de 120.000 toneladas de casca de ovo são
geradas
anualmente
(FREIRE;
HOLANDA, 2006). Para reduzir os
impactos ambientais, tentativas estão
sendo realizadas com o intuito de
encontrar possíveis aplicações da casca de
ovo em diferentes áreas (VIEIRA et al.,
2017). Dentre as diferentes aplicações
encontram-se: como substituto ósseo,
como material inicial para a preparação de
biocerâmicas de fosfato de cálcio, como
pigmentos de revestimento para impressão
a jato de tinta e como adsorvente de baixo
custo para remoção de poluentes iônicos e
corantes (GAO; XU, 2012).
Afim de agregar valor a ambos os
materiais (cama de aviário e casca de ovo),
a contribuição desse trabalho está na
avaliação da utilização da casca de ovo na
captura in situ de dióxido de carbono
durante a reação de pirólise da cama de
aviário. Adicionalmente, a utilização da
dolomita também foi investigada para fins
de comparação. A dolomita é um mineral
de cálcio e magnésio, cuja fórmula
química geral é CaMg(CO3)2. Sua

composição varia de acordo com a região
onde é extraída. Em geral, a dolomita contém
cerca de 20 % de MgO, 30 % de CaO e 45 %
de CO2 em base mássica, além de impurezas
minerais (MELO, 2015).
Metodologia
Materiais
As amostras de cama de aviário utilizadas
para o desenvolvimento desse trabalho são
provenientes de uma granja de postura,
localizada no interior da cidade de Antônio
Prado, Rio Grande do Sul, Brasil.
O
procedimento de coleta foi realizado de
acordo com a norma NBR 10007/2004. Em
seguida,
fez-se
o
procedimento
de
quarteamento, que também seguiu as
recomendações da norma NBR 10007/2004.
Uma caracterização detalhada das referidas
amostras foi reportada recentemente por
(PERONDI et al., 2017). Os autores
caracterizaram separadamente duas frações. A
primeira correspondente ao topo da cama e a
segunda correspondente a base da cama
(Figura 1). É importante destacar que, no
presente estudo, apenas a amostra da base foi
utilizada. O motivo da escolha está atrelado
aos teores de lignina e celulose da amostra de
base (28,7 ± 0,6 % em massa) e (33,4 ± 1,1 %
em massa), respectivamente (PERONDI et al.,
2017). A lignina tem grande contribuição para
a produção de H2, enquanto a celulose tem
contribuição para a produção de CO (YANG
et al., 2007).

Figura 1. Desenho esquemático relativo à disposição
das amostras no interior do aviário.
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A amostra de dolomita foi adquirida
junto a empresa Brasilminas Indústria e
Comércio Ltda., situada no Estado de São
Paulo. Já as amostras de casca de ovo de
galinha, do tipo branco, foram adquiridas
no comércio local da cidade de Caxias do
Sul, situada no Estado do Rio Grande do
Sul, Brasil. Inicialmente, a sujidade
presente nas cascas foi removida e,
posteriormente
foram
adotados
os
procedimentos de secagem em estufa e
cominuição (fragmentação) manual.
Na Figura 2 é possível verificar todos os
materiais utilizados nesse trabalho.

Figura 2. Materiais: A) Cama de aviário; B)
Cascas de ovos; C) Dolomita.

Etapa de calcinação
A etapa de calcinação dos catalisadores
(casca de ovo e dolomita) foi conduzida
fazendo-se uso de uma mufla da marca
Fornitec, modelo 1963. As amostras foram
submetidas a uma temperatura de 900 ºC e
mantidas nesta temperatura por uma hora.
Ensaios de Pirólise
Os ensaios de pirólise foram conduzidos
em um reator de bancada, que opera em
sistema batelada (Figura 3). Uma descrição
detalhada deste equipamento foi reportada
recentemente por PERONDI et al. (2017) e
por ZAZYCKI et al. (2018). Os ensaios
foram conduzidos na presença de
Nitrogênio (0,45 L.min-1), e com a
utilização de uma taxa de aquecimento de
10 °C·min-1. Para todos os ensaios (na
ausência e na presença de catalisador), foi
utilizada uma isoterma de 30 min após ser
atingida a temperatura final (700 ºC). Uma
massa de 50 g de cama de aviário foi
empregada para todos os experimentos.

Para o ensaio conduzido na presença de casca
de ovo calcinada (COC), 50 g de COC foram
utilizadas. Da mesma forma, para o ensaio
conduzido na presença de dolomita calcinada,
50 g de dolomita calcinada foram utilizadas. A
condensação dos vapores de pirólise foi
conduzida segundo a norma CEN BT/TF 143
(adaptada).
Foram
utilizados
dez
borbulhadores (impingers) associados em
série.
Em cada
experimento
foram
adicionados 100 mL de álcool isopropílico em
cada borbulhador, com exceção do primeiro e
do último (vazios). Todos os borbulhadores
foram acondicionados em uma caixa fria
(banho de gelo, sal e álcool isopropílico). O
objetivo do banho foi manter os borbulhadores
a baixa temperatura (em torno de -10 ºC), de
forma a favorecer a condensação dos vapores
do processo de pirólise. As amostras de gás
não-condensável foram coletadas na região
não-isotérmica (500, 600 e 700 ºC) e na região
isotérmica (15 e 30 minutos após ser atingida
a temperatura final). A amostragem (coleta)
do gás não-condensável foi realizada fazendose uso de coletores (traps). A jusante do
coletor, há um medidor de gás do tipo
diafragma (marca LAO Indústria, modelo G2). O referido medidor foi utilizado para a
medição do volume do gás não-condensável, e
possui as seguintes características básicas:
vazão máxima de operação de 1,6 m³.h-1,
vazão mínima de operação de 0,016 m³.h-1 e
pressão manométrica máxima de trabalho de
50 kPa. A análise dos gases não-condensáveis
(H2/CO/CH4/CO2) foi realizada em um
Cromatógrafo Gasoso, da marca Dani Master
GC, provido de Detector por Condutividade
Térmica (TCD – Thermal Conductivity
Detector). Uma coluna capilar da Supelco®
Analytical, modelo Carboxen™ 1006, com
comprimento de 30 m, 0,53 mm de diâmetro
interno e 30 μm de espessura de filme foi
utilizada.
Para a determinação de
hidrocarbonetos (CxHy) de maior massa molar
foi utilizado um Detector por Ionização de
Chama (FID – Flame Ionization Detector) e
uma coluna capilar da Agilent® Technologies,
com comprimento de 50 m, 0,53 mm de
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diâmetro interno e 10 μm de espessura de
filme. Hidrogênio (H2) e ar sintético foram
empregados para alimentação da chama do
detector.

Figura 3. Fluxograma do reator utilizado nos
ensaios de pirólise.

Resultados e Discussões
Rendimentos pirolíticos
Na Figura 4 estão apresentados os
rendimentos dos produtos obtidos a partir
da pirólise de cama de aviário. Os
resultados mostraram que o char foi o
produto de maior rendimento para todas as
condições experimentais (sem catalisador,
com COC e com dolomita). O maior
rendimento em char foi obtido no ensaio
com COC (53,7 % em massa).

nitrogênio (N2). Eles evidenciam que na
presença de ambos os catalisadores (COC e
dolomita), houve um incremento da produção
de monóxido de carbono, bem como um
aumento da produção de metano. De acordo
com (FRANKLIN, H.D., PETERS, W.A.,
HOWARD, 1981) o CaO provoca um
aumento no rendimento de monóxido de
carbono, através da decomposição catalítica
dos grupos fenólicos. Em um estudo recente,
(CHEN et al., 2017) investigaram a pirólise
rápida de colmo de algodão utilizando CaO. A
mesma tendência foi observada pelos autores.
Eles sugeriram que a adição de CaO promove
reações de descarbonilação, proporcionando o
aumento do CO. Além disso, os autores
atribuíram o aumento no teor de CH4 como
uma consequência da quebra de compostos
aromáticos (como por exemplo, os derivados
fenólicos). É importante destacar que a
calcinação da casca de ovo provocou a
decomposição do carbonato de cálcio
(CaCO3) em óxido de cálcio (CaO). Análises
complementares de difração de raios-X,
evidenciaram o alto teor de CaO na COC. A
concentração de dióxido de carbono diminuiu
com a presença de COC (de 17,82 para 3,44
vol.%), indicando que a COC foi efetiva para
a captura in situ de CO2. A redução da
concentração de CO2 na presença da COC está
associada a formação de carbonato de cálcio
(CaCO3).

Figura 4. Rendimentos pirolíticos obtidos a
partir dos experimentos de pirólise de cama de
aviário sem catalisador, com COC e com
dolomita.

Composição dos gases não-condensáveis
A concentração média (% vol.) dos gases
não-condensáveis produzidos durante os
ensaios de pirólise dos resíduos de cama de
aviário está apresentada na Figura 5. Os
resultados estão expressos em base livre de

Figura 5. Concentrações médias (% vol.) dos gases
não-condensáveis produzidos nos experimentos de
pirólise de cama de aviário sem catalisador, com COC e
com dolomita.
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Para o ensaio conduzido na presença de
dolomita, a captura de CO2 não ficou
evidenciada. Os efeitos do MgO presente
na dolomita, em sorventes à base de CaO
geralmente não são positivos nos ciclos
iniciais. O CaO puro tem uma capacidade
maior de captura do que CaO/MgO
(ALBRECHT et al., 2008; SILABAN;
NARCIDA; HARRISON, 1996). A baixa
captura inicial de CO2 com CaO/MgO
pode ser causada pelo menor teor de CaO
da amostra. Além disto, este resultado
também pode ser atribuído ao bloqueio das
partículas de CaO pelo MgO (ALBRECHT
et al., 2008).

Conversão catalítica de composto modelo do alcatrão
produzido pela gaseificação de biomassa empegando
carbeto de molibdênio suportado. Tese de doutorado
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, p. 168,
2015.

Conclusões
Embora a utilização da dolomita para fins
de captura de CO2 não tenha se mostrado
efetiva, a casca de ovo calcinada (COC)
apresentou potencial para utilização na
captura in situ do dióxido de carbono
produzido a partir da reação de pirólise de
cama de aviário. O processo de pirólise
associado à adição da COC, agrega valor a
ambos os materiais, uma vez que um gás
de composição interessante foi gerado.

GAO, Y.; XU, C. Synthesis of dimethyl carbonate over
waste eggshell catalyst. Catalysis Today, v. 190, n. 1,
p. 107–111, 2012.

Agradecimentos

CHEN, X. et al. Fast pyrolysis of cotton stalk biomass
using calcium oxide. Bioresource Technology, v. 233,
p. 15–20, 2017.
FRANKLIN, H.D., PETERS, W.A., HOWARD, J. .
Effects of calcium minerals on the rapid pyrolysis of a
bituminous coal. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev,
v. 20, p. 670–674, 1981.
FREIRE, M. N.; HOLANDA, J. N. F. Characterization
of avian eggshell waste aiming its use in a ceramic wall
tile paste. Cerâmica, v. 52, n. 324, p. 240–244, 2006.

LACA, A.; LACA, A.; DÍAZ, M. Eggshell waste as
catalyst: A review. Journal of Environmental
Management, v. 197, p. 351–359, 2017.
MARKS F.S., BARNASQUE T.O., LOUREIRO F.C.,
D.; SANTOS D.V. Panorama da avicultura no Rio
Grande do Sul. A Hora da Veterinária, n. 198, p. 1–
11, 2014.
PERONDI, D. et al. Steam gasification of poultry litter
biochar for bio-syngas production. Process Safety and
Environmental Protection, v. 109, 2017.

Os autores gostariam de agradecer a
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a
Fundação de Amparo à pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul (FAPERGS).

SILABAN, A.; NARCIDA, M.; HARRISON, D. P.
Characteristics of the reversible reaction between
CO2(g) and calcined dolomite. Chemical Engineering
Communications, v. 146, n. July 2012, p. 149–162,
1996.

Referências

VIEIRA, L. A. F. et al. Obtenção De Óxido De Cálcio
a Partir Da Casca De Ovo De Galinha. The Journal of
Engineering and Exact Sciences, v. 3, n. 8, p. 1159–
1166, 2017.

ALBRECHT, K. O. et al. Development of a CaObased CO2sorbent with improved cyclic stability.
Industrial and Engineering Chemistry Research,
v. 47, n. 20, p. 7841–7848, 2008.
AVILA, V. S.; MAZZUCO, H.; FIGUEIREDO, E.
A. P. Cama de Aviário - materiais, reutilização, uso
como alimento e fertilizante. Circular técnica da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA), v. 16, p. 1–41, 1992.
MELO,

CARLA

YANG, H. et al. Characteristics of hemicellulose,
cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, v. 86, n. 12–13, p.
1781–1788, 2007.
ZAZYCKI, M. A. et al. New biochar from pecan
nutshells as an alternative adsorbent for removing
reactive red 141 from aqueous solutions. Journal of
Cleaner Production, v. 171, 2018.

DE ARAÚJO FERREIRA.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

434

ANÁLISE DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL
POR FONTES RENOVÁVEIS
Debora Cristina Bianchini 1; Tamires Nedel 2; Rafael Favretto 3
Resumo
O Brasil apresenta características favoráveis ao desenvolvimento de sistemas renováveis para
obtenção de energia devido a sua extensão territorial, diversidade climática e posicionamento
terrestre. Assim, o estudo teve como finalidade analisar o anuário estatístico publicado pela EPE –
Empresa de Pesquisa Energética, no ano base de 2016. Percebe-se que, comparando os dois últimos
anos analisados no estudo, 2016 e 2017, o Brasil apresentou uma redução de 3,8% no total de
energia elétrica disponibilizada no país. Por outro lado, a oferta de energia elétrica apresentou um
aumento de 0,7% resultante das condições hidrológicas favoráveis no período. O país ainda
apresenta como base energética principal a hidroeletricidade, a qual corresponde a 68,1% da oferta
interna de energia, considerando sua disponibilidade hídrica e territorial. Verifica-se que os
potenciais de utilização de fontes renováveis totalizam 81,7% da oferta interna de energia, e destas,
as principais fontes com capacidade instaladas no Brasil compreendem a hidráulica (64,5%),
seguida da não renovável (18%), da biomassa (9,4%), da eólica (6,7%), e da nuclear (1,3%). A
queda da oferta interna de petróleo e seus derivados somada a expansão da geração hidráulica
registrada em 2016, contribuíram para um pequeno crescimento da participação das energias
renováveis na matriz energética brasileira. Com os dados apresentados, denota-se que o Brasil
apresenta grande capacidade de geração de energia por fontes renováveis, além dos potenciais já
utilizados, como as hidrelétricas.
PALAVRAS-CHAVE: Energia renovável. Potencial energético. Fontes alternativas.
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EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM Saccharomyces cerevisiae DAS
ENZIMAS XILOSE REDUTASE E XILITOL DESIDROGENASE DE
LEVEDURAS Spathaspora PROMOVE A BIOTRANSFORMAÇÃO DE
XILOSE EM XILITOL
Angela Alves dos Santos1; Adriane Mouro1; Gabriela Farias Gubert1; Boris Ugarte
Stambuk1
Resumo
A xilose é o segundo açúcar mais abundante presente na biomassa lignocelulósica. Porém,
Saccharomyces cerevisiae, a levedura mais bem adaptada às condições industriais de
fermentação, é sabidamente incapaz de utilizar essa pentose. Nos últimos anos, muitas
leveduras fermentadoras de xilose pertencentes a um novo gênero (Spathaspora) foram
isoladas do intestino de insetos que se alimentam de madeira e/ou de substratos em
decomposição no Brasil. As leveduras Spathaspora podem ser uma fonte de genes para
construir cepas industriais de S. cerevisiae, a fim de melhorar a produção de químicos a partir
de biomassa renovável. Assim sendo, o presente trabalho se propôs a clonar e expressar em S.
cerevisiae novos genes de Spathaspora que codificam as enzimas envolvidas no metabolismo
da xilose, a fim de permitir o consumo de xilose por S. cerevisiae. Para isso, foram clonados
em plasmídeos de expressão os genes SaXYL1 (que codifica uma xilose redutase) de
Spathaspora arborariae, e SpXYL2.2 (que codifica uma xilitol desidrogenase) de Spathaspora
passalidarum. Ambas as enzimas foram co-expressas em cepas de S. cerevisiae, com ou sem
sobre-expressão do gene XKS1 endógeno (que codifica a xilulocinase), bem como deletadas
ou não na fosfatase alcalina codificada pelo gene PHO13. Nossos resultados revelaram que o
gene SaXYL1 codifica para uma xilose redutase que aceita tanto NADH quanto NADPH
como co-substratos, com uma atividade dependente de NADH que é ~30% da atividade
medida com NADPH. O gene SpXYL2.2 codifica para uma xilitol desidrogenase dependente
de NAD+ que demonstrou ser altamente ativa em S. cerevisiae. As linhagens co-expressando
as enzimas das leveduras Spathaspora consumiram xilose apenas quando o gene da
xilulocinase nativa foi sobre-expresso (PADH1::XKS1), indicando que essa sobre-expressão é
crucial para o metabolismo da xilose em S. cerevisiae. Ensaios fermentativos revelaram o
xilitol como principal produto pelas leveduras expressando as enzimas das leveduras
Spathaspora analisadas. A deleção do gene pho13∆ melhorou o consumo de xilose e as taxas
de crescimento nessa fonte de carbono, aumentando ainda mais o rendimento de xilitol e a
produtividade volumétrica. Portanto, a co-expressão de ambas as enzimas de Spathaspora em
linhagens de S. cerevisiae PADH1::XKS1/pho13∆ permitiu eficiente crescimento e consumo de
xilose pelas células, produzindo xilitol como principal produto. Nossos resultados abrem a
possibilidade de utilizar leveduras Saccharomyces recombinantes para a produção de xilitol,
um produto com ampla aplicação comercial nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de
bebidas.
Palavras-chave: biotecnologia, XYL1, XYL2, XKS1, PHO13.
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FERMENTATION OF α-GLUCOSIDES BY THE BRAZILIAN YEAST
Spathaspora arborariae
Eduardo Silveira Ribeiro1; Boris Juan Carlos Ugarte Stambuk1

Abstract
Important industrial processes, such as brewing and baking, depend on the efficient
fermentation by Saccharomyces yeasts of starch hydrolysates, rich in the α-glycosides maltose
and maltotriose. For the fermentation of these sugars, S. cerevisiae yeasts must transport the
α-glycoside into the cells (by the AGT1, MALx1 or MPH2/MPH3 permeases) where they are
hydrolyzed by either maltases (encoded by the MALx2 genes) or isomaltases (encoded by the
IMA1-IMA5 genes). These genes can be part of five unlinked MAL loci that may also harbor a
MAL regulator (MALx3 gene) that activates the transcription of the permeases and hydrolytic
enzymes. In the current report, α-glycoside consumption and ethanol production by the
xylose-fermenting yeast Spathaspora arborariae, isolated from decaying wood in Brazil, was
evaluated. Growth assays in microaerobic conditions in minimal YNB medium with 2% of
each sugar revealed that S. arborariae was able to assimilate maltose, maltotriose, trehalose,
α-methylglucoside, melezitose, raffinose and sucrose, and fermentation of maltose,
maltotriose, α-methylglucoside, trehalose and sucrose was positive. Growth in 25 mL shake
flasks under aerobic conditions in rich YP medium containing 2% of the sugars revealed that
this yeast was only capable of fermenting maltose, maltotriose and sucrose. Cells grown on
YP-2% maltose medium showed an α-glucosidase activity with maltose (72.0±45.3 nmol mg-1
min-1), maltotriose (117.5±57.2 nmol mg-1 min-1), melezitose (133.5±64.9 nmol mg-1 min-1)
and melibiose (32.0±17.3 nmol mg-1 min-1), although this yeast could not grow in this last
carbon source. Bioinformatic tools (BLASTp, ExPASy, TMpred and MEGA7) were used to
search the S. arborariae genome for possible genes encoding for α–glucosidases and
permeases, and allowed the identification of a putative permease (SaMTP1 gene, 44%
homology with the MAL31 permease) with the PESP motif and twelve transmembrane
regions conserved in most sugar transporters. A gene encoding a putative α-glucosidase
(SaAGL1 gene, 50% homology with the IMA1 isomaltase) was found in near proximity with
SaMTP1, and the 1.8 kb intergenic region has two TATA-boxes, two GC-boxes (binding sites
for the MIG1 repressor) and three binding sites for the MAL regulator, as described in the
literature for many MAL loci from Saccharomyces yeasts. We are actually cloning and
expressing these genes in recombinant S. cerevisiae strains to further characterize the
specificity and biochemical properties (Vmax and Km) of the S. arborariae α–glucosidases and
permeases.

Key-words: α-glucosidase, α-glucoside transport, fermentation
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INFLUÊNCIA DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS E COMPOSTOS
FURÂNICOS NO CRESCIMENTO CELULAR E PRODUÇÃO DE
ETANOL POR SEIS ESPÉCIES DE LEVEDURAS Spathaspora
Eduardo Zanella1; Bruna Raquel de Souza1; Junior Romeo Deoti1; Boris Ugarte
Stambuk1
Resumo
Nos hidrolisados lignocelulósicos destinados à produção de etanol de segunda geração (2G), a
degradação de pentoses e hexoses durante o pré-tratamento da biomassa lignocelulósica gera
subprodutos tóxicos capazes de inibir o crescimento celular e a fermentação de diversas
espécies de leveduras. Os subprodutos tóxicos mais comuns são os ácidos carboxílicos e os
compostos furânicos. Como a eficiente fermentação dos hidrolisados lignocelulósicos é um
gargalo na produção de etanol 2G, encontrar espécies de leveduras que sejam naturalmente
tolerantes a esses compostos é desejável. Neste trabalho, seis espécies de leveduras do gênero
Spathaspora (Sp. arborariae, Sp. brasiliensis, Sp. roraimanensis, Sp. suhii, Sp.
xylofermentans e Sp. passalidarum) tiveram sua tolerância aos ácidos fracos e compostos
furânicos avaliadas. A tolerância de cada cepa foi determinada através da sua cinética de
crescimento realizada em microplacas de 96 poços contendo meio sintético mínimo
suplementado com 20 g L-1 de glicose ou xilose, e concentrações crescentes de ácido acético
(0-3,6 g L-1), ácido fórmico (0-0,4 g L-1), furfural (0-4,0 g L-1) ou 5-hidroximetilfurfural (04,0 g L-1). A produção de etanol foi analisada enzimaticamente com as enzimas álcool oxidase
e peroxidase. Em geral, todas as leveduras tiveram crescimento celular reduzido e/ou fase
adaptativa aumentada quando expostas as concentrações mínimas de cada inibidor,
especialmente quando a fonte de carbono utilizada foi a xilose. No que diz respeito a
tolerância individual de cada espécie, a espécie Sp. passalidarum (cepa HMD-14.2) destacouse por ter sido a única capaz de crescer em todos os inibidores avaliados, exceto em furfural
na presença de glicose. A espécie mostrou ainda especial tolerância ao ácido acético
crescendo em até 2,4 g L-1 e 1,8 g L-1 do inibidor, com glicose ou xilose, respectivamente.
Destacaram-se ainda as espécies: Sp. roraimanensis como a mais tolerante ao ácido fórmico,
sendo capaz de tolerar até 0,46 g L-1 e 0,36 g L-1 do ácido com glicose ou xilose,
respectivamente, e a espécie Sp. suhii por tolerar até 1 g L-1 de furfural e 4 g L-1 de 5hidroximetilfurfural em ambas as fontes de carbono. Por outro lado, a produção de etanol
pelas espécies citadas foi maior quando as concentrações do inibidor eram menores do que as
concentrações máximas toleradas, e quando glicose foi a fonte de carbono utilizada. Assim, a
espécie Sp. passalidarum (cepa HMD-14.2) produziu 7,86 g L-1 de etanol na presença de 1,8 g
L-1 de ácido acético; a espécie Sp. roraimanensis produziu 1,86 g L-1 de etanol na presença de
0,36 g L-1 de ácido fórmico; e a espécie Sp. suhii produziu 1,9 g L-1 de etanol na presença de
0,5 g L-1 furfural, e 1 g L-1 de etanol na presença de 3 g L-1 de 5-hidroximetilfurfural. Dessa
forma, dentre todas as espécies analisadas, acredita-se que a Sp. passalidarum (cepa HMD14.2) foi aquela que apresentou melhor potencial para a produção eficiente do etanol 2G.
Palavras-chave: ácido acético; ácido fórmico; furfural; 5-hidroximetilfurfural; etanol 2G
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PROTEÍNAS HETERÓLOGAS PERMITEM A FERMENTAÇÃO DE
CELOBIOSE POR Saccharomyces cerevisiae
Leonardo Gomes Kretzer1; Marília Marques Knychala1; Boris Ugarte Stambuk1.
Resumo
Saccharomyces cerevisiae é o microrganismo mais utilizado pela indústria de produção de
bioetanol, mas não pode fermentar eficientemente alguns açúcares presentes nos hidrolisados
de biomassa lignocelulósica, incluindo a celobiose. Com o objetivo de projetar S. cerevisiae
para fermentação de celobiose, neste trabalho identificamos novos transportadores de açúcar e
enzimas de leveduras que naturalmente usam biomassa lignocelulósica, como Spathaspora
passalidarum, Candida tropicalis e Meyerozyma guilliermondii. Uma cepa laboratorial de S.
cerevisiae com vários marcadores auxotróficos (permitindo a expressão de mais de um gene
heterólogo) foi co-transformada com plasmídeos contendo uma β-glicosidase intracelular (gene
SpBGL2 de Sp. passalidarum) e plasmídeos contendo genes com homologia ao transportador
de celobiose CTD-1 de Neurospora crassa. Apesar de o gene SpBGL2 de fato codificar para
uma β-glicosidase intracelular em S. cerevisiae, as células são incapazes de utilizar celobiose
como fonte de carbono pois não conseguem internalizar o açúcar. A co-expressão de genes que
codificam para os transportadores MgCBT2 (de M. guilliermondii) ou CtCBT1 (de C.
tropicalis) permitiu o crescimento e consumo de celobiose por S. cerevisiae. Além disso, a
combinação da β-glicosidase SpBGL2 com o transportador MgCBT2 permitiu a fermentação
eficiente da celobiose por S. cerevisiae, atingindo rendimentos máximos de etanol a partir desta
fonte de carbono. Portanto, os resultados obtidos destacam a possibilidade de clonagem de
novos transportadores de açúcar e enzimas de leveduras que crescem em madeira em
decomposição para produção eficiente de bioetanol a partir de biomassa lignocelulósica por S.
cerevisiae recombinante.
Palavras-chave: Candida tropicalis; Celobiase; Etanol de segunda geração; Meyrozyma
guilliermondii; Spathaspora passalidarum.
Agradecimentos: CAPES, FINEP, FAPESC e CNPq.
________________
1
Laboratório de Biologia Molecular e Biotecnologia de Leveduras, Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil,
E-mail: leo_kretzer@hotmail.com

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

439

ACOUSTIC INSULATION BOARDS FROM MICROALGAE BIOMASS,
POLY-Β-HYDROXYBUTYRATE AND GLASS WOOL
Eduardo Silveira Ribeiro1, Guilherme Senna dos Santos1, Ronan Adler Tavella1, Felipe da
Silva Figueira1, Jorge Alberto Vieira Costa1
Abstract
Among the many functions that a building material needs to have, its insulation functions
stand out. In this context, bio-insulations have been receiving an increasing attention; it is
firmly believed that bio-insulations can play an important role in the building sector in future.
Studies into the use of sustainable/natural insulation materials as a replacement for mineral
ones have already developed low environmental impact structures using different types of
biomass and recyclable materials to obtain a bio-based composite insulator. Moreover,
microalgae has the advantages of fast growing, abundance, potential reduction of carbon
footprint and production of poly-β-hydroxybutyrate (PHB). These characteristics allied with
the recycling of glass wool enhances the feasibility of a new microalgae-based composite
insulator. For this reason, the aim of this work was to evaluate the thermal and acoustic
performances of a bio-based material made from Spirulina biomass, bacterial PHB and glass
wool; in addition to verify its application as a possible acoustic insulation in buildings.
Acoustic insulation boards were manufactured by combining microalgae biomass, bacterial
PHB and glass wool at different proportions under heated compression. The hardness Brinell
test was performed in triplicate on a Brinell Pantec test machine. Determination of the sound
absorption coefficient for the samples was performed according to ISO 10534-2. For the
evaluation of the noise reduction index, standard procedures were used, as described by
ASTM-E1050. On the manufacture of the boards, pressures bigger than 305 kgf cm-2 did not
present changes on the board density, however, different compositions resulted in boards with
a crumbling state or with less density. The result of Brinell hardness obtained for board A
(33,33% biomass, 33,33% glass wool and 33,33% PHB), being the one composed of equal
mass of its constituents, was 5.66±0.14 kgf mm-2. Indeed, it is within the general mean
hardness obtained for different species of wood used in civil construction. For sound
insulation, in the sound absorption coefficient, board D (40% biomass, 40% glass wool and
20% PHB) had better insulation property than other bio-based materials at 1500 Hz. The
boards achieved similar superficial density, implying similar noise reduction coefficient,
when compared to the loss of transmission of materials like concrete (density of 2500 kg m-3)
and gypsum plaster (density of 800 kg m-3). In fact, these materials are the most commonly
used sound insulation in civil construction. Board B (20% biomass, 40% glass wool and 40%
PHB) placed in the middle of both. Therefore, bio-based composites insulators made of
biomass, glass wool and PHB could be used as acoustic insulator, being better insulator than
concrete.
Key-words: sound absorption coefficient, noise reduction coefficient, green building, biobased material.
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ANALISE CRÍTICA SOBRE A LEI Nº 17.542 DE 12 DE JULHO DE 2018:
A INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DO BIOGÁS EM SANTA CATARINA
Rafael Fravetto1; Debora Cristina Bianchini1; Tamires Nedel1.
Resumo
O meio ambiente tem sido pauta de discussões quanto ao seu ordenamento jurídico. A
aprovação de novas Leis que forneçam sustentação para a definição de metas e parâmetros, bem
como aspectos regulatórios são fundamentais para o alcance do desenvolvimento sustentável.
No primeiro semestre de 2018, o estado de Santa Catarina, por meio de seus deputados, aprovou
o Projeto de Lei 26/2018 que instituiu a Política Estadual do Biogás no estado (Lei nº 17.542
de 12 de julho de 2018). Este avanço representa o marco legal para o aproveitamento de resíduos
de diversos setores para geração de energia. A lei está disposta de forma clara e objetiva,
apresentando em seus capítulos o objeto, definições, princípios, objetivos, instrumentos e
diretrizes, bem como outras disposições. Como parte das definições, percebe-se a carência de
alguns termos, como resíduos, efluentes, biofertilizantes e fertilizantes orgânicos, que poderiam
ter sido elencados no documento. No entanto, o objetivo de redução de biomassa é coerente e
completo quando cita a redução dos rejeitos animais, urbanos e industriais. Percebe-se que a lei
dispõe sobre a importância do consumo consciente, em seu art. 4º, inciso VII – estimulando a
rotulagem ambiental. Com relação aos instrumentos, também evidencia-se que haja um
progresso no setor de biogás/biometano, quando estas tratam da criação de cooperativas,
concessão de financiamentos, fomento à pesquisa e simplificação dos licenciamentos. A
preocupação ambiental é considerada pelo documento no todo, em especial no capítulo das
diretrizes, que abordam o Programa Catarinense do Biogás (SC-BIOGÁS), contendo a
elaboração dos Planos Regionais de Gerenciamento de Resíduos da Biomassa e a respeito da
responsabilidade solidária. Contudo, espera-se uma contribuição na economia do estado de
maneira direta, posto que de acordo com os últimos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o estado lidera alguns setores da agropecuária, em especial
a suinocultura. Assim, verifica-se que mediante a aplicação da Lei, e conforme as informações
disponibilizadas pela Associação Brasileira do Biogás e Biometano (ABiogás), o contexto é
favorável ao setor, uma vez que outros estados como São Paulo, Paraná, e Rio Grande do Sul
já aderiram ou estão em processo de adesão quanto a legislação pertinente a regularização do
setor.
PALAVRAS CHAVE: Agropecuária; biomassa; legislação.
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CLONAGEM E CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPORTADORES DE
AÇÚCARES DE Spathaspora arborariae EM LINHAGEM
RECOMBINANTE DE Saccharomyces cerevieiae
Leonardo Gomes Kretzer1; Marília Marques Knychala1; Boris Ugarte Stambuk1.
Introdução: Saccharomyces cerevisiae é o principal microrganismo empregado na indústria
do etanol, mas não consegue utilizar a xilose como fonte de carbono. Um gargalo para a
fermentação de xilose é a falta de transportadores de açúcar eficientes. Uma possível solução
é a clonagem de transportadores de leveduras que crescem em madeira em decomposição,
como Spathaspora arborariae, em S. cerevisiae. O genoma de S. arborariae foi sequenciado
e apresenta dez genes que podem codificar para transportadores de açúcares. Dois já foram
caracterizados e não exibem atividade sobre a xilose. Porém, transportadores heterólogos
clonados em S. cerevisiae têm a tendência a sofrer endocitose após serem ubiquitinados,
diminuindo o tempo em que os mesmos permanecem na membrana, afetando o consumo de
açúcares pelas leveduras. Objetivos: Testar a aptidão de dois transportadores de S. arborariae
clonados em S. cerevisiae no crescimento e fermentação de xilose e outros açúcares; Alterar a
sequência dos genes (truncando-os) de forma que os transportadores codificados por eles
permanecessem mais tempo na membrana. Material e Métodos: Foram construídos
plasmídeos contendo os genes SUT6 e SaXUT1 de S. arborariae. Esses genes foram inseridos
na linhagem DLG-K1 de S. cerevisiae, que não possui os principais transportadores de hexose
(hxt-null) e tem alta atividade das enzimas xilose redutase, xilitol desidrogenase e xilulocinase
o que permite a utilização de xilose. Em seguida, o gene SaXUT1 foi amplificados de forma
que os primeiros 17 primeiros resíduos de aminoácido da região N-terminal (dos quais 4 eram
resíduos de lisina), resultando no gene t-SaXUT1 que também foi inserido em plasmídeo e
posteriormente na linhagem DLG-K1. O desempenho de crescimento e fermentação das cepas
foi testado. Resultados e Discussão: O transportador SUT6 é muito semelhante a outros
transceptores de açúcares e permitiu o consumo de glicose quando expresso pela célula. O
transportador SaXUT1 permitiu que a célula crescesse em glicose e xilose, mas a cepa não foi
capaz de fermentar o último. No entanto, quando o gene foi truncado, a cepa com o
transportador t-SaXUT1 foi capaz de fermentar xilose. Conclusão: O transportador SUT6
aparenta ser um transceptor que possui atividade de transporte de glicose. O transportador
SaXUT1 permite que S. cerevisiae consuma xilose e, quando truncado (t-SaXUT1), produza
etanol a partir da fermentação da mesma, reforçando a alternativa de remoção de resíduos de
lisina como uma estratégia para melhorar a fermentação de xilose por S. cerevisiae. S.
arborariae apresenta outros 6 genes que nunca foram estudados e apresentam grande
similaridade com genes que codificam para transportadores de açucares, restando aí
possibilidade para trabalhos posteriores.
Palavras-chave: Biotecnologia; Etanol; Fermentação; Ubiquitinação; Xilose.
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GASEIFICAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL EM REATOR DE LEITO FIXO
CONCORRENTE
Mateus Alves de Magalhães1; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro2; Clarissa Gusmão
Figueiró3; Lucas de Freitas Fialho4; Matheus da Silva Berger5
Resumo
A gaseificação é um tipo de conversão termoquímica da biomassa em gás de síntese por meio de
reações de redução em temperaturas próximas a 1000°C. O gás de síntese produzido por esse
processo é composto por hidrogênio (H2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO 2),
metano (CH4), hidrocarbonetos e alcatrão. É a forma mais versátil de conversão da biomassa em
energia, o gás de síntese pode ser armazenado ou transportado, utilizado em motores de combustão
interna ou turbinas e empregado na produção de substâncias químicas ou combustíveis líquidos. A
gaseificação é uma importante alternativa para utilização da biomassa vegetal e destinação correta
de resíduos, podendo suprir as necessidades energéticas de sítios, fazendas, granjas e
agroindústrias, ou mesmo para geração de energia elétrica em áreas isoladas. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a gaseificação de carvão vegetal em um gaseificador de leito fixo e fluxo
concorrente. O carvão vegetal de uso siderúrgico foi gaseificado por 3 horas, foram coletadas as
temperaturas ao longo do reator por meio de 9 termopares, obtida a composição do gás de síntese
através da medição dos teores de CO, CO2, H2 e CH4 utilizando o analisador online de gases
Gasboard 3100 e estimado o poder calorífico superior com base na composição média do gás de
síntese após a estabilização do processo. A temperatura média na zona de secagem variou entre
38,7 a 270,3 °C, na zona de pirólise foi de 579,2 °C, na zona de combustão foi de 1151,3 °C e na
zona de redução foi de 695,2 °C. A composição média do gás de síntese após a estabilização do
processo foi 22,57% de CO, 3,80% de CO2, 0,25% de CH4 e 3,89% de H2, o que resultou em um
poder calorifico superior de 3,35 MJ/Nm³. Os resultados obtidos evidenciaram a viabilidade técnica
para gaseificação de carvão vegetal neste tipo de gaseificador, destacando a boa composição e
poder calorífico do gás produzido.
PALAVRAS-CHAVE: gás de síntese, downdraft, bioenergia
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INVESTIGAÇÃO DA AGITAÇÃO EM BIODIGESTORES UTILIZANDO
CFD
Brenno Santos Leite1 ; Déborah dos Santos Jacob1; Daniel José de Oliveira Ferreira2; Sibele
Augusta Ferreira Leite1
Resumo
O entendimento da operação do biodigestor e o controle de suas principais variáveis operacionais,
como a agitação do sistema, são de grande importância para melhorar o desempenho do processo de
digestão anaeróbia. Os principais benefícios relatados em função do uso da agitação são o aumento
na produção de metano e a melhoria na homogeneidade do sistema. Entretanto, não existe um
consenso quanto ao melhor tipo e a intensidade mais apropriada (LINDMARK et al., 2014;
ANDRÉ et al., 2018). Esta falta de consenso pode ser em parte devido à dificuldade em reproduzir
testes que utilizam agitação: muitos estudos não apresentam informações necessárias para a
reprodução da mesma. É comum a descrição da agitação utilizando termos vagos, tais como
“manualmente”, “vigorosamente” e “minimamente”, para descrevê-la (KAPARAJU et al., 2008;
STROOT et al., 2001). Neste cenário, este trabalho teve como objetivo utilizar o parâmetro tempo
de mistura definido por Fox e Gex (1956) como critério reprodutível de agitação, em um
biodigestor operando com efluente de suinocultura. O tempo de mistura é aquele necessário à
completa homogeneização, sendo diretamente dependente do volume do reator e inversamente
dependente da velocidade de injeção do jato submerso (FOX; GEX, 1956). A fim de avaliar a
confiabilidade do método proposto, a agitação está sendo modelada via fluidodinâmica
computacional (CFD), utilizando o software ANSYS 16.0 ®. Utilizaram-se biodigestores
construídos em PVC (50 cm de altura, 20 cm de diâmetro e 15,7 litros volume total). A
profundidade do líquido no biodigestor foi de 33 cm. O aquecimento do efluente (35 ºC) foi
realizado por meio de uma serpentina de cobre imersa no efluente. A agitação foi realizada por
recirculação do efluente. Uma tubulação, de 1,91 cm de diâmetro, a 7 cm de altura, direcionou o
fluido para uma bomba cinética, que retornou com o mesmo na forma de jato para o interior do
biodigestor, a 16 cm de altura, a 0,26 m/s. A densidade e viscosidade medidas do efluente foram
respectivamente 1105,0 kg/m3 e 0,0083 N.s/m2. A partir dos dados referentes ao biodigestor e as
características do fluido obteve-se o número de Reynolds igual a 665 (regime laminar), fator de
mistura igual a 100 e o tempo de mistura foi de 269 segundos. A modelagem via CFD está
considerando as mesmas características do biodigestor e do escoamento do fluido. A modelagem
será realizada em única fase, considerando o processo isotérmico. O tempo de mistura será
determinado realizando a simulação ao longo de intervalos definidos, para avaliar a homogeneidade
do sistema.
PALAVRAS-CHAVE: Fluidodinâmica computacional; tempo de mistura; digestão anaeróbia;
escoamento laminar
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ISOLANTE TÉRMICO UTILIZANDO BIOMASSA MICROALGAL,
POLIHIDROXIBUTIRATO E LÃ DE VIDRO
Guilherme Senna dos Santos1; Eduardo Silveira Ribeiro2; Ronan Adler Tavella3; Felipe da
Silva Figueira4; Jorge Alberto Vieira Costa5
Resumo
Pesquisa, normalização e legislação vêm sendo temas de investimento pelo setor governamental
brasileiro acerca do consumo energético do país, visando à redução, sem prejudicar o conforto da
população. Dentro dessa temática, uma elevada parcela do consumo energético no Brasil advém do
condicionamento térmico de ambientes. Torna-se assim necessário um empenho cada vez maior na
área de isolamento térmico, na qual além de buscarem-se por novas e mais econômicas opções, há
de ser considerada a preocupação crescente com o meio ambiente e o uso de produtos renováveis.
Com essa perspectiva objetivou-se com o presente trabalho a confecção de placas para isolamento
térmico a serem aplicadas em construções civis sustentáveis. Em sua manufatura utilizou-se
biomassa proveniente da microalga Spirulina sp. LEB-18, poli-β-hidroxibutirato (PHB),
biopolímero com propriedades termo estáveis capaz de ser produzido pela própria microalga, e lã
de vidro, um composto muito característico dentro da área de isolamento. Foram confeccionadas
placas nas seguintes proporções: 33,33% de lã de vidro, 33,33% de PHB e 33,33% de biomassa
(placa A); 20% de lã de vidro, 40% de PHB e 40% de 40% de biomassa (placa B); 40% de lã de
vidro, 40% de PHB e 20% de biomassa (placa C); 40% de lã de vidro, 20% de PHB e 40% de
biomassa (placa D). Observou-se a diferenciação das placas através de diferentes colorações e graus
de esfarelamento, sendo a placa A considerada a de maior estabilidade em relação a essas
características. Na avaliação do isolamento térmico utilizando-se condutivímetro C-Therm TCI,
seguindo procedimento estabelecido pela norma ASTM-D7984, o melhor resultado obtido para
condutividade térmica foi de 0,09 W.m-1.K-1 para a placa A, com composição igual dos 3
constituintes, e para placa B, seguidas pelas placa D (0,12 W.m-1.K-1), e por fim a placa C com o
pior resultado (0,1602 W.m-1.K-1). Há de se destacar que foram obtidos resultados superiores de
condutividade térmica em relação a materiais utilizados hoje em dia na construção civil como o
gesso (0,44 W.m-1.K-1) e o tijolo isolante refratário (0,08-0,19 W.m-1.K-1). Além disso,
concorrentes diretos como outros isolantes produzidos com bio-materiais, como a mistura de
concreto e fibras de coco (0,17 W.m-1.K-1) e a mistura de gesso e raspas de madeira (0,28 W.m1.K-1) também se mostram inferiores a placa produzida nesse estudo. Com isso, reforça-se a
possibilidade de utilização das placas (A e B) produzidas nesse estudo como isolante térmico
residencial e industrial.
PALAVRAS-CHAVE: Spirulina, condutividade térmica, construções sustentáveis.
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TRANSPORTADORES HETERÓLOGOS DE AÇÚCARES –
CLONAGEM, CARACTERIZAÇÃO E TRUNCAGEM
Leonardo Gomes Kretzer1; Marília Marques Knychala1; Belisa Bordin de Sales1; Boris
Ugarte Stambuk1.
Introdução: O etanol de 2ª geração (2G) é uma alternativa energética que diminui os impactos
ambientais gerados pela utilização dos combustíveis fósseis. A fermentação da xilose, que é o
segundo principal açúcar constituinte da biomassa lignocelulósica, é necessária para que se
estabeleça uma produção industrial eficiente de etanol 2G. Entretanto, a levedura
Saccharomyces cerevisiae, que é o organismo melhor adaptado para as condições industriais,
não é capaz de utilizar essa pentose. O primeiro passo na via de metabolização é a internalização
do açúcar, que se dá por meio de transportadores, que são proteínas integrais de membrana.
Vários organismos da biodiversidade brasileira metabolizam a xilose de forma eficiente, sendo
uma possível fonte de transportadores de xilose. A sequência do genoma das leveduras
fermentadoras da xilose Spathaspora passsalidarum e Spathaspora arborariae contém vários
genes que codificam para transportadores de açúcares. Embora seis dos genes já tenham sido
clonados, nenhum permitiu a fermentação de xilose por S. cerevisiae recombinante. Um desses
genes (XUT1) apresentou atividade de transporte de 14C-glicose e 14C-xilose quando expressa
em levedura. Porém, transportadores heterólogos tem a tendência de sofrerem endocitose
quando expressos em S. cerevisisae. Objetivos: Uma vez que os transportadores heterólogos
de açúcar clonados podem sofrer endocitose após a ubiquitinação de resíduos de lisina (K), os
genes foram truncados de maneira a eliminar os resíduos de K dos domínios N ou C-terminal
das permeases clonadas com o intuito de aumentar a permanência desses transportadores na
membrana plasmática. Material e Métodos: Utilizou-se a linhagem DLG-K1 de S. cerevisiae,
que não possui os principais transportadores de hexose (hxt-null) e tem alta atividade das
enzimas xilose redutase, xilitol desidrogenase e xilulocinase o que permite a utilização de
xilose. Essa linhagem foi transformada com plasmídeos contendo genes que codificam
transportadores de açúcar de S. arborariae (SaXUT1) ou S. passalidarum (SpXUT1). Estes
genes também foram amplificados em suas versões truncadas; O SpXUT1 teve seus últimos 22
resíduos de aminoácidos do domínio C-terminal removidos (3 dos quais eram K), resultando
no gene t-SpXUT1; Os últimos 18 resíduos do domínio C-terminal e os primeiros 17 resíduos
do domínio N-terminal do gene SaXUT1 foram removidos (7 dos quais eram K), resultando no
gene t-SaXUT1. Resultados e Discussão: Embora as permeases SaXUT1 ou SpXUT1
completas não pudessem permitir que as cepas de levedura recombinantes consumissem ou
fermentassem xilose, os transportadores truncados (t-SaXUT1 e t-SpXUT1) permitiram a
fermentação de xilose por S. cerevisiae. Conclusão: Os resultados indicam que a expressão de
permeases com as regiões C ou N-terminais truncadas (sem resíduos de K) é uma estratégia
promissora para melhorar a eficiência fermentativa de linhagens recombinantes de S.
cerevisiae.
Palavras-chave: 2G-etanol; Biotecnologia; Fermentação; Ubiquitinação; Xilose.
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE COM ALTO TEOR
DE HIDROGÊNIO PARA UTILIZAÇÃO EM CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL
Pedro Quintiliano Gonçalves¹, Ana Paula França Gomes de Andrade¹, Gabriel Aron Bassoto
Silva Souza¹, Joice Laís Pereira¹
pedroqg.1995@hotmail.com
¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas, Belo Horizonte, Minas
Gerais.
Resumo: A utilização intensa da combustão nos processos de geração de energia tem agravado
o efeito estufa, já que dentre os principais causadores está o gás carbônico, um dos produtos
gerados nesta reação. Tem-se buscado alternativas tecnológicas de conversão energética que
ofereçam maiores benefícios ambientais e, ao mesmo tempo, apresentem maior eficiência.
Neste sentido, têm ocorrido avanços para tornar comerciais e disponíveis novas tecnologias
como as células a combustíveis, equipamentos eletroquímicos que vêm ganhando notoriedade
por serem simples e apresentarem como resíduos apenas água e calor. No entanto, o principal
combustível utilizado nesses equipamentos, o gás hidrogênio, por não ser uma fonte primária,
apresenta desafios para a sua produção. Dentre os processos mais utilizados de produção do gás
hidrogênio pode-se citar a gaseificação com ar da biomassa, processo termoquímico que ocorre
em condições sub-estequiométricas. O gás produzido através da gaseificação é chamado de gás
de síntese e consiste, essencialmente, em uma mistura gasosa, contendo H2, CO, CH4, CO2 e
N2 em proporção variável em função, principalmente, das características da biomassa, do design
do gaseificador e dos parâmetros de operação. Na forma mais popular de utilização do gás de
síntese em células a combustíveis, o CH4 presente no mesmo passa por um reformador e o CO
em um reator de shift para a produção de hidrogênio. Neste estudo foi realizada uma análise do
processo de gaseificação de biomassa com ênfase na produção de gás de síntese com alto teor
de hidrogênio, para que o mesmo seja utilizado em células a combustíveis sem a necessidade
de reforma, através da utilização de outros agentes gaseificadores além do ar. Para tanto,
utilizou-se um modelo matemático de equilíbrio de um gaseificador de leito fixo co-corrente
(Nascimento, 2015), que permite simular as mais diversas condições de misturas de ar, vapor
saturado e oxigênio como agentes gaseificadores através da variação dos parâmetros de relação
de equivalência (ER), razão vapor/biomassa (SB) e pureza de oxigênio (OP). Foram
considerados quatro agentes de gaseificação sendo eles i) ar, ii) misturas de ar e vapor saturado,
iii) misturas de ar, vapor saturado e oxigênio e iv) oxigênio puro para se avaliar em qual
condição seria possível a obtenção de um gás de síntese com o maior teor de hidrogênio. A
gaseificação com oxigênio produz um gás de síntese com teor de 41% de hidrogênio, o que
viabiliza a utilização deste combustível nas células não sendo necessário passar o gás pelo reator
de reforma e de shift, apenas no sistema de purificação PSA (Pressure Swing Adsorption). A
gaseificação com a mistura de ar, oxigênio e vapor produz um gás de síntese com teor de
hidrogênio de 37%. A gaseificação com ar e com mistura de ar e vapor saturado não produz um
gás com alto teor de hidrogênio, 11% e 16% respectivamente, não eliminando, portanto, o
processo de reforma do CH4 e conversão do CO.
Palavras chave: biomassa, gaseificação, agentes de gaseificação.
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AVALIAÇÃO ENERGÉTICA DE BRIQUETES DE CARVÃO E BIO-ÓLEO
PIROLÍTICO DE ERVA MATE
Willian Pereira Gomes¹; Layssa Aline Okamura¹; Melina D’Villa Silva1; Carolina Maria
Machado de Carvalho Andrade1; Hussam Jouhara2
Resumo
A utilização da biomassa para geração de energia é uma tecnologia promissora para auxiliar e/ou
substituir os combustíveis de fonte não renovável. Porém, apresenta alguns empecilhos, como a
área necessária para o armazenamento do material. A produção de briquetes é uma das maneiras
utilizadas para resolver esse problema. A erva mate, planta utilizada em bebidas, como chimarrão e
tereré, é uma planta nativa dos países da América do Sul, sendo no Brasil, mais especificamente no
sul e no centro-oeste as regiões com maior produção da planta. O objetivo desse trabalho é
apresentar o estudo sobre a produção de briquetes com carvão e bio-óleo obtidas no processo de
pirólise dos resíduos de processamento de erva mate, em duas temperaturas distintas (580°C e
670°C). Os briquetes foram preparados com bio-óleo pesado e o carvão na mesma proporção
mássica utilizando um briquetador de laboratório modelo LB 32 da marca Lipel, foi preparado
também uma mistura dos dois carvões e dos dois óleos. Foram realizadas analises imediatas, poder
calorífico, termogravimetria, calorimetria diferencial de varredura e determinada a composição
química elementar (CHNS/O) dos briquetes. Os poderes caloríficos obtidos foram na média de
5620 kcal.kg-1, superior a briquetes comuns de biomassa, o que demonstra uma possibilidade viável
tecnicamente de destinação dos resíduos de erva mate para geração de energia térmica.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; pirólise rápida; propriedades térmicas; energia.

Introdução
Em sua grande maioria, a biomassa
apresenta
um
interessante
potencial
energético. Sua utilização já é realidade em
algumas industrias sucroalcooleiras e de papel
e celulose, a nível nacional e mundial. De
acordo com a Companhia Nacional de
Abastecimento – Conab1 a safra 2017/2018 de
cana de açúcar foi de, aproximadamente, 646
milhões de toneladas, gerando cerca de 90
milhões de toneladas de palha, um dos
resíduos da cana de açúcar, mas muito
utilizado para a produção de energia através
da sua queima nas caldeiras 2.
Visando minimizar os custos, diminuir
a geração de resíduos e, com isso, diminuindo
o impacto ao meio ambiente, empresas de
diferentes seguimentos industrias, como

alimentícias, farmacêuticas e de cosméticos,
buscam diferentes tecnologias para, também,
reaproveitar a biomassa residual gerada em seus
processos, seja para a produção de novos
materiais ou visando rotas energéticas3.
Um dos empecilhos da utilização da
biomassa para a energia é a área necessária para
o armazenamento desse material, sendo a
produção de briquetes, uma das melhores opções
para sanar esse problema, pois compacta a
biomassa em um volume menor, aumentando a
densidade energética do material, facilitando o
armazenamento, transporte e utilização da
biomassa.
De acordo com documento emitido pela
União Europeia, no ano de 2016, fontes de
energia renováveis geraram 17% da energia
consumida na UE, sendo que, cerca de 64%
dessa produção utilizou a biomassa como fonte
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principal4. E o uso de briquetes ou pellets
para compactar a biomassa mostra-se
promissor, pois estima-se que só no Reino
Unido a importação desses materiais partirá
da casa de 10 milhões de ton em 2015, para
15 a 20 milhões de ton em 20205.
A composição química elementar e as
propriedades térmicas dos briquetes são
informações altamente relevantes quando se
deseja a aplicação industrial desses materiais.
Por exemplo, a poder calorifico determina a
quantidade de calor que esse briquete pode
gerar durante a sua queima e fatores como a
quantidade total de carbono e a quantidade de
carbono orgânico influencia diretamente
nesses
resultados.
A
análise
termogravimétrica é um indicativo sobre
como ocorrerá e quanto de resíduo a
degradação térmica do material produzirá,
durante a queima total do briquete2.
A erva mate possui nome cientifico de
Ilex paraguariensis A. St.-Hil, pertence à
família Aquifoliaceae, ocorre naturalmente
na Argentina, Paraguai e Brasil, sendo
consumida principalmente no preparo das
bebidas de chimarrão e de tereré 6.

Grande do Sul e Santa Catarina, que somados
produzem 346.769 ton. O único estado brasileiro
que produz a erva-mate fora da região sul é do
Mato Grosso do Sul, com produção de 185
toneladas de erva mate.
Esse trabalho visa a utilização de
produtos (carvão e bio-óleo pesado) da pirólise
rápida dos resíduos gerados no processamento de
erva mate para produção de briquetes e analisar a
eficiência energética desses materiais como uma
opção às indústrias que manufaturam essa
matéria prima.
Material e Métodos
Os resíduos de processamento de erva
mate, foram cedidos pela empresa Ervateira São
Mateus com sede na cidade de São Mateus do
Sul no estado do Paraná. Os resíduos foram
moídos, em um moinho de facas e martelo,
Modelo Nogueira DPM-4 (Motor Power - 7,5
kW) e, posteriormente, classificados com uma
peneira de abertura da malha de 0,8 mm. Os
mesmos passaram pelo processo de pirólise
rápida a duas temperaturas diferentes, à 580 e
670°C, gerando, dessa forma, bio-óleos pesados
e carvões com características distintas.
As misturas de carvão e bio-óleo pesado
foram então preparadas para a produção dos
briquetes, em triplicata, utilizando as proporções
conforme apresentadas na Tabela 1.

Segundo o IBGE 7, no ano de 2016, o
Brasil produziu 346.953 ton de erva mate,
apresentando um aumento de 1,7% em
relação a 2015. A produção ocorre,
principalmente, nos estados do Paraná, Rio
Tabela 1: Proporções de carvão e bio-óleo para produção dos briquetes
Briquete
Carvão 580°C
Bio-óleo 580°C
Carvão 670°C
Bio-óleo 670°C
CO580
30g
30 g
CO670
30g
30 g
COmist
15g
15g
15g
15g
Fonte: próprio autor.
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Os briquetes foram preparados em
uma
briquetadeira
de
laboratório
modeloLB32 da marca Lippel durante 15
minutos a uma pressão de 30 bar e
temperatura de 40 °C e estocados durante 3
dias em uma estufa com temperatura
controlada a 40 °C.
As analises imediatas dos briquetes
foram realizadas para caracterizar a
umidade, o teor de material volátil, o teor
de cinzas e o teor de carbono fixo – CF, de
acordo com a norma ASTM D1762-84
(2007). A determinação do carbono (C),
hidrogênio (H), nitrogênio (N), enxofre (S)
e oxigênio (O) dos briquetes foi realizada
em triplicata, em um analisador elementar
Flash Smart CHNS/O da Thermo Fisher
Scientific com a análise do oxigênio de
forma
direta
através
do
mesmo
equipamento.
Para a análise de poder calorífico
superior – PCS, foi pesado em triplicata
1,0 g de cada briquete, utilizando uma
bomba calorimétrica modelo Assy
Calorimeter CL6400 da marca Parr, de
acordo com a norma ABNT NBR 8633. O
poder calorifico inferior – PCI foi
calculado utilizando os dados de PCS e de
acordo com a Equação 1:

CO580

(1)
Onde: H = teor (%) de hidrogênio na
amostra
As análises de termogravimetria
foram realizadas em um analisador térmico
simultâneo modelo STA 449 F3 Jupiter da
NETZSCH e os resultados foram tratados
pelo software disponibilizado pelo
fornecedor, NETZSCH Proteus 61.
Resultados e Discussões
Os briquete produzidos utilizando
os carvões e bio-óleos dos processos para
ambas as temperaturas (580 e 670 ºC) e o
briquete com a mistura deles, apresentaram
boa compactação e aparência. Foi
observado somente algumas rachaduras
superficiais nos briquetes utilizando os
resíduos de 580 ºC, mas através de uma
análise empírica qualitativa, aparenta
possuir
propriedades
físico-químicas
semelhantes aos outros briquetes. Após o
armazenamento na estufa durante 3 dias, os
briquetes
mantiveram
as
mesmas
características apresentadas após a
briquetagem. Na Figura 1 estão
apresentados os briquetes produzidos.

CO670

COmist

Figura 1: Briquetes produzidos com o carvão e o bio-óleo da erva mate.

Na Tabela 2 estão apresentados os
valores são apresentados juntos com o seu
resultados das análises de umidade,
desvio padrão relativo (DPR).
voláteis, cinzas e carbono fixo. Todos os
Tabela 2: Resultados das análises imediatas dos briquetes.
Umidade
Voláteis
Cinzas
Briquete
DPR (%)
DPR (%)
DPR (%) CF (%)
(%)
(%)
(%)
CO580
6,54
4,6
41,19
1,2
9,98
1,0
41,96
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CO670
COmist

5,94
6,22

2,1
3,9

39,01
36,40

1,6
2,0

Fonte: próprio autor.

O briquete CO580 apresentou
valores de umidade e voláteis (6,54% e
41,19%) maiores do que o CO670 (5,94%
e 39,01%), isso ocorreu, pois, a
temperatura utilizada no processo gerador
desse resíduo tende a diminuir a
quantidade de umidade e de materiais
voláteis presentes no carvão ou no bioóleo. Isso pode ser evidenciado pelos
menores valores de cinzas, 12,1%, do
CO670 comparado com o CO580, que
apresentou teor de cinzas de 9,98%. O
briquete COmist, que corresponde a
mistura de todos os resíduos, apresentou
valores intermediários ao CO580 e CO670.
De acordo com o Juvillar8, o carvão
vegetal deve apresentar em sua
composição 25% de voláteis, 5% de cinzas
e 70% de CF. Os valores apresentados
neste trabalho foram diferentes destes, essa

12,1
10,8

1,9
0,5

incoerência pode ser explicada levando-se
em conta que os briquetes foram
produzidos através de uma mistura
equivalente do bio-óleo junto ao carvão,
resultando em valores maiores de voláteis
e cinzas e menores de CF. Essa
interferência também foi notada no
trabalho de Martins et al.9 que obteve
valores
diferentes
de
Juvillar8,
relacionando-os com a presença de cargas
como caulim, carbonato de cálcio, e
outros, que estão presentes no resíduo
celulósico utilizado pelos autores para
produzir os briquetes.
Os resultados da analise elementar
(CHNS/O) e Poder Calorífico Superior –
PCS e Inferior – PCI estão apresentados
abaixo na Tabela 3 e Tabela 4
respectivamente.

Tabela 3: Teor de CHNSO determinado pela análise elementar
Briquete
C (%)
H (%)
N (%)
S (%)
CO580
60,79
4,29
1,35
CO670
61,76
4,03
1,52
COmist
60,81
4,14
1,22
Fonte: próprio autor.

Tabela 4: Valores de poder calorífico superior e inferior
PCS (kcal.kg-1)
PCI (kcal.kgDPR (%)
1
)
CO580
5814,59
0,11
5582,93
CO670
5861,76
0,47
5644,14
COmist
5858,60
0,10
5635,04

Briquete

Fonte: próprio autor.

Assim como avaliado na análise de
CF, o briquete CO670 apresentou maior
%C, 61,76%, do que o CO580 e COmist,
com 60,79% e 60,81% respectivamente.
Esse resultado está concomitante com o
poder calorífico dos briquetes, pois, o
CO670 apresentou PCI de 5644,14,
enquanto o CO580 e o COmist, com

45,26
43,84

O (%)
15,84
14,14
15,65

DPR (%)
0,11
0,48
0,11

valores
de
5582,93
e
5635,04
respectivamente. Essa relação entre o
poder calorífico do briquete com o teor de
carbono fixo são citadas no trabalho de
Martins et al. 9, que relaciona os baixos
teores de CF em amostras que
apresentaram poderes caloríficos menores.
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Na Figura 2 e Figura 3 estão
apresentados os resultados da análise de

TG/DTG e DSC respectivamente, dos
briquetes CO580, CO670 e COmist.

Figura 2: Resultados de TG/DTG das amostras CO580, CO670 e COmist

Figura 3: Resultados de DSC das amostras CO580, CO670 e COmist
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As análises de TG/DTG e de DSC dos
briquetes apresentaram, para as três misturas
utilizadas, patamares de degradação térmica
semelhantes. O pico de degradação dos
briquetes, apresentado pelo TG/DTG, ocorreu
na temperatura de aproximadamente 280ºC,
sendo a mesma temperatura do início do
fenômeno exotérmico apresentado pelo DSC.
Essa temperatura está relacionada com a
decomposição do bio-óleo utilizado.
A massa residual apresentada pelo
briquete CO670 foi de 61,65%, sendo a maior
entre os briquetes CO580, com 55,50%, e o
COmist com 50,96%, esses valores estão
relacionados com dois fatores: o resíduo do
próprio carvão, indicando uma maior
estabilidade desses briquetes na temperatura
final da análise; e com o material inorgânico
presente no carvão e no bio-óleo,
concomitante com o resultado das análises
imediatas.
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CARACTERÍSTICA ENERGÉTICA DA BIOMASSA RESIDUAL EM
POVOAMENTOS DE PINUS SUBMETIDOS AO DESBASTE COMERCIAL
Carla Krulikowski Rodrigues 1; Eduardo da Silva Lopes 2, Dimas Agostinho da Silva 3
Resumo
A biomassa residual da colheita de madeira em povoamento de pinus submetido ao desbaste, apesar
do potencial energético, comumente não é aproveitada para geração de energia pelas empresas
florestais. Objetivou-se avaliar as características energéticas da biomassa residual da colheita de
madeira em povoamentos de Pinus taeda L. de diferentes idades submetidos ao primeiro desbaste
comercial. O estudo foi realizado na empresa Araupel, no município de Quedas do Iguaçu, Paraná,
em povoamentos com idades de 7, 8, 9 e 10 anos. Foram amostradas 17, 9, 10 e 11 árvores, nas
respectivas idades, sendo determinado o poder calorífico superior, a massa específica básica, o teor
de cinzas e o Índice Valor de Combustível (IVC) nos diferentes componentes da biomassa residual
(ponteiras, acículas, cascas e galhos). As análises estatísticas seguiram o delineamento inteiramente
casualizado, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Os
resultados mostraram que os componentes ponteiras e galhos apresentaram as melhores
características em todos os parâmetros energéticos avaliados. Por outro lado, apesar das acículas e
cascas apresentarem elevado poder calorífico superior, o teor de cinzas foi elevado, acarretando na
redução do IVC. Os povoamentos de pinus nas idades de 9 e 10 anos apresentaram os maiores índices
valor de combustível, principalmente, nos componentes ponteiras e galhos, com valores médios de
2.971 e 841, superior ao de cascas e acículas, com IVC médio de 509 e 253, respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: Pinus taeda L.; energia; povoamentos florestais; índice valor de combustível.
Introdução
O uso da biomassa residual da colheita
de madeira na geração de energia nas empresas
do setor florestal é crescente nos últimos anos,
justificado pela sustentabilidade ambiental em
relação às emissões de gases de efeito estufa,
pela diversificação da matriz energética e
possibilidade da redução do custo da energia.
No Brasil, a biomassa residual da colheita de
madeira em povoamentos submetidos ao
desbaste mecanizado não vem sendo
aproveitada para fins energéticos, ficando os
materiais distribuídos no interior do
povoamento após as operações florestais.
A biomassa residual é composta por
ponteiras, folhas, cascas e galhos, podendo a
idade de realização do desbaste influenciar nas
características energéticas. Normalmente, o
desbaste dos povoamentos de pinus, visando a
obtenção de produtos para serraria e
laminação, é realizado na idade de 10 anos,
podendo ser antecipada tal intervenção de
forma a aumentar o potencial de reação das
árvores remanescentes à produção de madeira.

Entretanto, as variações nas idades para execução
do desbaste poderá influenciar na quantidade e nas
características energéticas do material, sendo
portanto, necessário o gestor identificar a idade
mais adequada para realização do desbaste dos
povoamentos florestais.
Dentre
os
principais
parâmetros
energéticos da biomassa residual da colheita da
madeira citam-se: poder calorífico superior, massa
específica básica, teor de cinzas e umidade, que ao
ser analisado de forma isolada não reflete as
características ideais do material. Por isso, o uso
da combinação dos parâmetros resultará no Índice
Valor de Combustível (IVC), sugerido como um
método eficiente na definição da qualidade da
biomassa florestal. Por meio de tal índice é
possível auxiliar na seleção da biomassa mais
adequada para uso energético, realizando o
ranqueamento da qualidade do produto (SAHOO,
2014).
Objetivou-se avaliar as características
energéticas da biomassa residual da colheita de
madeira em povoamentos de Pinus taeda L., de
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diferentes idades submetidos ao primeiro
desbaste comercial.
Metodologia
O estudo foi realizado na empresa
Araupel, localizada no município de Quedas
do Iguaçu, estado do Paraná, em povoamentos
de Pinus taeda L. com idades de 7, 8, 9 e 10
anos submetidos ao primeiro desbaste, todos
conduzidos no espaçamento 3 m x 2 m, poda
baixa realizada aos quatro anos de idade e
localizados em sítios florestais semelhantes.
As características dendrométricas dos
povoamentos estudados estão apresentadas na
Tabela 1.
Tabela 1. Características dendrométricas dos
povoamentos de Pinus taeda L.
Idade dos povoamentos (anos)
Informações
7
8
9
10
DAP médio (cm)
18,1
18,3
19,6
19,1
h média (m)
12,8
13,6
15,2
15,6
VMI (m³)
0,160 0,173 0,225 0,215
Em que: DAP = Diâmetro à 1,3 m do solo; h = Altura
total; e VMI = Volume médio individual das árvores.

Os povoamentos florestais foram
submetidos ao primeiro desbaste pelo método
mecanizado, com uso dos tratores florestais
harvester e forwarder. O desbaste foi aplicado
nos povoamentos com corte sistemático da
quinta linha de plantio e remoção de
aproximadamente 20% dos indivíduos, e
remoção seletiva de 30% das árvores nas
linhas adjacentes, com remoção total de
35 m2 ha-1 de área basal.
No momento do desbaste foram
produzidos dois sortimentos de toras com
casca: toras grossas com comprimento de
3,60 m e diâmetro entre 15,0 e 35,5 cm
destinadas à serraria e laminação, e toras finas
com comprimento de 3,05 m e diâmetro entre
3,5 e 15,0 cm, destinadas à produção de
energia. Além disso, foi mensurada a biomassa
residual da colheita da madeira, composta
pelas ponteiras (porção final do fuste com
diâmetro abaixo de 3,5 cm), acículas, cascas
do fuste e galhos com casca.
Para obtenção das amostras dos
componentes da biomassa residual, realizou-se

um inventário florestal, que auxiliou na definição
das árvores amostras distribuídas nas diferentes
classes de diâmetro à altura do peito (DAP), ou
seja, foram amostradas 17, 9, 10 e 11 árvores nas
idades de 7, 8, 9 e 10 anos, respectivamente. Estas
árvores foram então compartimentalizadas,
separando as toras geradas ao longo do fuste da
biomassa residual, composta por ponteiras,
acículas, cascas dos fustes e galhos com casca
(Figura 1).

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 1. Componentes da biomassa residual da colheita
de madeira.
Em que: (a) ponteiras; (b) acículas; (c) cascas; e (d) galhos.

Os parâmetros energéticos da biomassa
florestal foram avaliados em laboratório, sendo o
poder calorífico superior determinado seguindo a
Norma ASTM D5865-13; a massa específica
básica por meio de adaptação da Norma
ASTM D2395-14; enquanto o teor de cinzas foi
obtido pela Norma ASTM D1762-84.
A partir dos dados dos parâmetros
energéticos, calculou-se o Índice Valor de
Combustível (IVC) para todos os componentes da
biomassa residual da colheita de madeira nas
idades avaliadas (7, 8, 9 e 10 anos), por meio da
fórmula (1), adaptada de Bhatt e Todaria (1990).
g
kJ
PCS ( ) .MEB ( 3 )
g
cm
(1)
IVC =
g
TC ( )
g
Em que: PCS = poder calorífico superior; MEB = massa
específica básica; e TC = teor de cinzas.

Por meio de um delineamento inteiramente
casualizado
(DIC),
considerou-se
como
tratamentos as idades dos povoamentos e como
repetições as árvores amostradas. Inicialmente
verificou-se a normalidade dos dados pelo teste de
Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade das
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variâncias pelo teste de Bartlett, seguido da
ANOVA, e quando necessário, as médias dos
parâmetros energéticos foram comparadas
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro.
Resultados e Discussões
Na Tabela 1 estão apresentados os
valores médios do poder calorífico superior,
massa específica básica e teor de cinzas dos
diferentes componentes da biomassa residual
da colheita de madeira obtidos no primeiro
desbaste dos povoamentos nas idades
avaliadas.

Os valores médios de poder calorífico
superior nos componentes da biomassa residual
foram crescentes no sentido das ponteiras, galhos,
cascas e acículas. Nas ponteiras, o valor médio foi
de 4.803,9 kcal kg-1, todavia, sem apresentar
diferença significativa nos povoamentos de
diferentes idades, ressaltando o fato dos valores
estarem próximo a 4.979 kcal kg-1 obtido por
Furtado et al. (2012) em povoamento de pinus
com idade de 10 anos. Os valores médios obtidos
nos galhos foram similares às ponteiras, porém
crescente com o aumento da idade, sendo o maior
valor obtido aos 10 anos, com média de
4.877,5 kcal kg-1.

Tabela 1. Valores médios dos parâmetros energéticos da biomassa residual da colheita de madeira obtidos em
povoamentos de Pinus taeda nas diferentes idades avaliadas.
Poder calorífico superior (kcal kg-1)
Idade
(anos)
Ponteiras
Acículas
Cascas
Galhos
7
4.819,1 a
5.058,8 a
4.988,7 a
4.825,9 b
8
4.804,6 a
5.127,4 a
4.974,1 a
4.863,8 ab
9
4.802,5 a
5.122,8 a
4.989,0 a
4.830,3 ab
10
4.787,5 a
5.067,4 a
5.031,1 a
4.877,5 a
Média
4.803,9
5.094,1
4.995,7
4.849,4
Massa específica básica (g cm-3)
Idade
(anos)
Ponteiras
Acículas
Cascas
Galhos
7
0,355 a
0,149 a
0,251 d
0,389 b
8
0,386 a
0,154 a
0,334 a
0,413 ab
9
0,386 a
0,138 b
0,310 b
0,380 b
10
0,384 a
0,126 c
0,285 c
0,433 a
Média
0,377
0,142
0,295
0,404
Teor
de
cinzas
(%)
Idade
(anos)
Ponteiras
Acículas
Cascas
Galhos
7
0,277 a
2,947 b
1,369 a
1,032 a
8
0,274 a
3,174 b
1,152 a
1,162 a
9
0,261 a
3,237 ab
1,231 a
0,790 b
10
0,236 a
3,746 a
1,224 a
1,045 a
Média
0,262
3,276
1,244
1,007
Em que: As médias seguidas de mesmas letras, nas colunas, não se diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade de erro.

As acículas apresentou maior poder
calorífico superior (5.094,1 kcal kg-1), seguido
das cascas (4.995,7 kcal kg-1), porém, sem
diferença significativa entre as idades dos
povoamentos. Em termos práticos, os
resultados comprovaram que a análise isolada
dos parâmetros energéticos da biomassa
florestal não permite a definição da qualidade
do produto e a melhor idade para execução do
desbaste, sendo, portanto, necessário a
determinação do IVC, a fim de proporcionar
uma otimização dos recursos disponíveis.

A massa específica básica decresceu no
sentido: galhos, ponteiras, cascas e acículas,
atingindo uma redução de 35% da maior para a
menor massa específica. Os maiores valores de
massa específica básica foram encontrados nos
galhos, variando de 0,389 g cm-3 a 0,433 g cm-3,
seguido das ponteiras, com média de 0,377 g cm3
, todavia, sem diferença estatística entre as idades
dos povoamentos.
As acículas apresentou a menor massa
específica (0,142 g cm-3), seguido da casca com
0,295 g cm-3. Tal resultado mostrou que as
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Índice Valor de Combustível

acículas na biomassa residual da colheita de
madeira reduziu a qualidade do material com a
finalidade energética. Em função da baixa
massa específica deste material, há maior
volume para manuseio, estoque e transporte,
quando comparadas com ponteiras e galhos.
Por outro lado, as ponteiras
apresentaram os menores teores de cinzas,
seguido dos galhos, cascas e acículas, com
0,3%, 1,0%, 1,2% e 3,3%, respectivamente.
Desta maneira, foi observado que as maiores
quantidades de cinzas foram encontradas nas
acículas e cascas, sendo pouco desejável para
biomassa energética.
O Índice Valor de Combustível dos
componentes das árvores dos povoamentos nas
diferentes idades avaliadas mostrou que, as
ponteiras e os galhos apresentaram os maiores
IVC, com destaque nas idades de 9 e 10 anos
(Figura 2).
4.000
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a

a

7 anos
8 anos
9 anos
10 anos

a a

2.000
b a

1.000
0

Ponteiras

a

ab
b

Galhos

a a ab

Cascas

a a a b
Acículas

Componentes da biomassa residual

As ponteiras e os galhos foram os
componentes da biomassa residual que
apresentaram as melhores características
energéticas;
• As acículas e casca apresentaram maior poder
calorífico superior, entretanto, a baixa massa
específica básica e o elevado teor de cinzas
proporcionaram baixa qualidade energética
destes materiais;
• O IVC possibilitou a melhor qualificação dos
produtos para fins energéticos, sendo que a
execução do desbaste nos povoamentos com
maiores idades (9 e 10 anos) resultou em
maiores valores de IVC; e
• A biomassa residual dos povoamentos de
pinus submetidos ao desbaste possui
potencial para aproveitamento energético,
com base nas características avaliadas.
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CARACTERIZAÇÃO ENERGÉTICA DA CASCA DE BARU (Diteryx
Alata)
Henrique de Matos Teixeira1,*; Silmara Bispo dos Santos1; Noellen Caroline Cavalcanti
de Araujo1
Resumo
O trabalho tem como objetivo avaliar algumas das propriedades energéticas do endocarpo de
Diteryx alata tendo em vista o melhor aproveitamento dos rejeitos, referentes à extração e
comercialização da castanha. Os frutos colhidos foram separados em duas partes, uma com
polpa e outra sem a polpa. Para a análise da umidade as amostras foram quebradas e separadas
da castanha e levadas à estufa a 105°C. Para a análise química imediata o material foi triturado
e previamente secado. Como não foram encontradas normas para análise química imediata
específica para este material, foi seguido as recomendações conforme norma para carvão
vegetal, a ASTM D – 1762 – 64 “Chemical analysis of Wood Charcool” (reaprovada em 1968)..
As amostras apresentaram elevado teor de materiais voláteis e de cinzas e baixo teor de carbono
fixo. O endocarpo de baru possui um potencial energético elevado o que está indicado pelo seu
alto poder calorífico, porém medidas alternativas como, mistura com outro material, ou
processos prévios como, briquetagem ou carbonização podem ser estudadas futuramente para
melhora das propriedades para queima.
PALAVRAS-CHAVES: análise química imediata, potencial energético.
Introdução
O baru (Dipteryx alata) espécie
pertencente à família Fabaceae, subfamília
Papilonoideae, tem ocorrência no cerrado
sensu stricto, cerradão mesotrófico e matas
mesofíticas (ALMEIDA et al., 1998). Tem
distribuição irregular, podendo ocorrer em
grandes agrupamentos, em diversos estados
do Brasil, incluindo Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul (ALMEIDA et al., 1998).
Segundo Vale e Olsen, (2013), o extrativismo
do baru (Dipteryx alata Vog.) tem sido visto
como uma alternativa de renda para pequenos
produtores da região centro-oeste. Estes
autores afirmam que com o apoio de
organizações não governamentais, têm sido
desenvolvidos projetos que incentivam e
promovem a comercialização da amêndoa e
com isso a necessidade de valorização dos
subprodutos gerados e dos resíduos na forma
de casca, que é descartada no meio ambiente.
O baru tem despertado interesse para
plantios com fins de produção de frutos e para
recuperação de áreas degradadas (SANO,
2016). Isto tem ocorrido pelo seu potencial de

aproveitamento integral dos frutos e pela sua
valorização que tem sido crescente. De
acordo com alguns autores como Alves et al.
(2010) e Rocha e Santiago, (2009), todo o
fruto do baru pode ser aproveitado, onde a
polpa com a casca do fruto, que contém
carboidratos (65%), lipídios (3,3%), proteína
(4,45%), fibras (4,39%) e cinzas (1,79%),
quando adicionado aos biscoitos e pães
melhora a qualidade nutricional. O fruto que
pesa em média 28,30 g é composto por
amêndoa que corresponde a 4,45% em massa,
polpa (mesocarpo) que corresponde a 50,74%
em massa (CORREA et al., 2008), sendo
torrada para consumo ou usada como
ingrediente em diversas receitas culinárias
(ALMEIDA et al., 1987; SANTOS et al.,
2012; SOARES JÚNIOR et al., 2007).
Calculando por diferença entre o fruto inteiro
e as proporções de amêndoa e de polpa, o
endocarpo do baru corresponde em média a
44,81%. Estas proporções na prática podem
variar dependendo do método ou
equipamento utilizado na despolpa do baru.
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Segundo Lorenzi, (1992), a madeira de
baru, de elevada densidade (1,1 g/cm3), tem
alta durabilidade, resiste ao apodrecimento e
à tração. Do endocarpo duro pode-se fazer
carvão com alto valor calorífico (VALE;
OLSEN, 2013). Com relação a ocorrência
natural do baru, de acordo com Haase e
Hirooka, (1998) densidade de plantas de baru
de 88/ha foi relatada para Mata Semidecídua.
Já Oliveira-Filho e Martins (1991) citado por
Sano et al. (2004), mesmo em solos de baixa
fertilidade, ácidos e com maiores conteúdos
em alumínio, em áreas de Cerrado com
murundus foi observado altos valores de
densidade de plantas (143,3 indivíduos/ha). A
produção de frutos é sazonal e ocorre uma vez
ao ano, sendo que de acordo com Sano et al.
(2004) a produção de frutos por planta pode
chegar a 5000 unidades, sendo variável de
acordo com o local e o ano.
A utilização da biomassa residual do baru
para a geração de calor de modo geral poderia
contribuir para minimização de custos para o
produtor referentes aos processos como de
secagem do fruto, polpa ou torrefação das
amêndoas, porém poucos estudos foram
feitos até o momento para caracterizar e
quantificar as propriedades energéticas desta
biomassa. Diante disso, o presente trabalho
tem como objetivo a determinação das
principais propriedades energéticas do
endocarpo do baru com e sem a presença da
polpa.
Metodologia
O material para pesquisa foi coletado em
árvores de Diteryx alata, árvore nativa do
cerrado brasileiro, existente no Campus
Universitário
de
Rondonópolis
da
Universidade federal de Mato, UFMT/CUR.
O material foi separado em duas partes para
análise, uma parte com o fruto inteiro e a
outra após o processo de despolpa. A
despolpa foi realizada manualmente, com o
uso de facas.

Os frutos, com e sem a polpa, foram
levados para a prensa hidráulica, onde foram
quebrados e separados da castanha.
A determinação da massa específica foi
realizada em três repetições para cada
amostra. Para isso a massa e volume ocupado
foram determinados usando uma balança de
precisão, com carga Max= 3200g, e= 0,01g,
d= 0,01g modelo BL3200H, e paquímetro
Vander 150mm (Figura 1).
(a)

(b)

Figura 1. Fruto após a quebra e retirada da castanha
(a) com a polpa e; (b) sem a polpa.
Fonte: Própria (2018)

O material obtido foi transportado para o
Laboratório de Maquinas Térmicas da
Universidade Federal de Mato Grosso
Campus de Rondonópolis, onde foram
triturados utilizando-se um triturador elétrico
modelo TRF 400F, com peneiras de 12, 5 e 5
mm, com o objetivo de atingir a menor
granulometria possível (Figura 2).
Para a determinação do teor de umidade
foram coletadas três amostras de endocarpo
com e sem a polpa, ambas sem sementes,
levadas ao Laboratório de Simulação e
Biocombustíveis da Universidade Federal de
Mato Grosso, Campus de Rondonópolis,
pesadas em balança de precisão ATX224 e
colocadas em estufa com circulação forçada
de ar em temperatura de 105ºC até as
amostras atingirem massa constante.
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Figura 2. Endocarpo antes e depois da trituração.
Fonte: Própria (2018)

Como não existem normas que regulam a
análise química imediata em madeira, foi
seguida a norma ASTM D – 1762 – 64
“Chemical analysis of Wood Charcool”
(reaprovada em 1968). Segundo a norma, as
amostras devem passar pelo triturador, e por
peneiras classificatórias, sendo a superior de
40 mesh e inferior de 60 mesh. Foram
utilizadas as frações que atravessaram a
peneira de 60 mesh. O objetivo da análise
química imediata é quantificar o teor de
umidade, o teor de voláteis, carbono fixo e o
teor de cinza. Os ensaios realizados foram
feitos para três amostras de cada material
utilizando um grama da madeira por
repetição. Para a determinação do teor de
materiais voláteis, as amostras foram
colocadas previamente na estufa em
cadinhos, até a massa ficar constante, para
garantir a ausência de umidade.
Os cadinhos foram colocados em
dessecadores, para garantir que não retenham
umidade, e levadas à mufla, do laboratório de
Ensaios Mecânicos da UFMT/CUR¸ regulada
previamente em 950ºC. Elas foram deixadas
5 minutos na entrada da mufla e 6 minutos em
seu interior. Cumprido os 11 minutos de
análise, os cadinhos foram retirados e
colocados novamente nos dessecadores para
resfriar por trinta minutos e, em seguida,
pesados em balança analítica, determinando
os teores de materiais voláteis pela Equação
1.
Tv = (

m2 −m3
m2

) 100 (%bs)

(1)

Onde: 𝑇𝑉 é o teor de materiais voláteis; 𝑚2
é a massa da amostra antes do experimento;
𝑚3 é a massa após o experimento, ambas as
massas em g. Para determinar o teor de
cinzas, utilizou-se das mesmas amostras
depois da retirada de materiais voláteis, os
cadinhos foram levados novamente para a
mufla a 750ºC com a porta fechada, onde
permaneceram por 4 horas. Em seguida os
cadinhos foram retirados e novamente
esfriados por trinta minutos dentro do
dessecador, para depois serem pesados em
balança analítica. O teor de cinzas foi
determinado usando a Equação 2.
𝑚3 −𝑚4

Tcinzas = (

𝑚2

) 100 (%bs)

(2)

Onde: Tcinzas é o teor de cinzas; 𝑚3
corresponde a massa da amostra antes do
experimento; 𝑚4 refere-se a massa da
amostra após o experimento, ambos em g.
O teor de carbono fixo foi obtido pela
diferença após a determinação do teor de
umidade, teor de voláteis e teor de cinzas
(Equação 3).
Tcf = 100 − (𝑇𝑣 + 𝑇𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 )

(3)

O poder calorífico superior (PCS) é dado
segundo a equação de Parikh et al. (2006)
utilizando a Equação 4:
PCS = 0,0355 ∗ (𝑇𝑐𝑓 ) + 0,1559(𝑇𝑣 ) − 0,078 ∗ 𝑇𝑐𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 )

(4)

Resultados e Discussões
Os valores dos teores de materiais
voláteis, cinzas e carbono fixo e de Umidade
para a casca do Baru com e sem a polpa é
apresentado na Tabela 1. Conforme observase na Tabela 1, o teor de umidade médio de
cada material testado separadamente foi de
26,33% para o baru sem polpa e 41,56% para
o baru com polpa.
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Tabela 1. Valores Médios para Teor de Materiais Voláteis, Cinzas e Carbono Fixo e
Umidade.
U
Tv
Tcinzas
Tcf
PCS
(% bu)
(%)
(%)
(%)
(MJ/kg)
Sem Polpa

26,33 ±0,72

88,02 ±1,25

11,01 ±1,28

0,97 ±0,02

13,98 ±0,21

Com Polpa

41,56 ±0,69

88,00 ±1,75

9,24 ±1,24

2,76 ±0,07

14,62 ±0,22

Fonte: Própria (2018)

Como era esperado, o teor de umidade do
endocarpo sem polpa foi menor quando
comparado ao endocarpo contendo a polpa,
uma vez que visivelmente a polpa do fruto
retém naturalmente a umidade. É relevante
observar que para a realização deste trabalho
os frutos de baru foram coletados sem ainda
terem completado sua maturação fisiológica,
o que justifica o elevado teor de umidade
tanto na polpa como no endocarpo. A massa
especifica de cada material após quebra e
remoção da castanha foi de 506,28 kg/m3 para
o endocarpo sem a polpa e de 532,35 kg/m3
para o endocarpo com a polpa. A maior massa
específica do endocarpo contendo a polpa
ocorre devido a maior quantidade de água
estar presente na polpa resultando em maior
massa específica para este conjunto.
O endocarpo de baru, independentemente
da presença ou não da polpa, apresentou
elevados teores de cinzas e também elevados
teores de materiais voláteis. O teor de cinzas
foi menos expressivo para o endocarpo com
polpa quando comparado ao endocarpo com
a polpa. O teor de carbono fixo foi baixo
quando comparado a outras biomassas como
casca de arroz (11,90%) relatado por Morais
et al. (2011) e sabugo de milho (18,32%)
relatado por Paula et al. (2011), sendo que
para o endocarpo sem polpa este valor foi
ainda menor. Com relação ao teor de voláteis
os valores encontrados para o endocarpo do
baru se assemelharam ao teor de voláteis
encontrados por Paula et al. (2011) e Rocha
et al. (2004) para sabugo de milho e Bagaço
de cana, respectivamente.
Segundo Brito et. al. (1984), combustíveis
com alto índice de carbono fixo apresentam

uma queima mais lenta, o que é vantajoso,
devido ao tempo de duração maior dentro das
câmaras de combustão. Já o teor de matérias
voláteis, segundo Lewandowski (1977) apud
Klautau (2008), indica a reatividade do
combustível. Então a facilidade de queima é
maior quanto maior for o teor de voláteis e
mais rápida é a ignição do combustível.
Ao apresentar um teor de materiais
voláteis elevado, a biomassa tem maior
facilidade de queimar e, portanto, mais difícil
de controlar a quantidade de calor liberado
por unidade de tempo promovendo a perda de
energia durante processos como o de secagem
ou torrefação das castanhas de baru que
demandam liberação mais lenta sob pena de
ter sua qualidade como alimento afetada.
Determinar o teor de cinzas se torna
indispensável na caracterização do material
para fins energéticos, visto que a constituição
inorgânica da biomassa pode influenciar nos
seus processos de combustão (SANTOS et.
al., 2002).
Assim como neste trabalho, elevados
teores de cinzas também foram observados
em outras biomassas residuais como epicarpo
in natura de pinhão manso por Vale et al.
(2011) e em casca de arroz por Morais et al.
(2011).
(Vale e Olsen (2013),
realizaram análise imediata para casca de
baru após carbonização e observaram que
após a carbonização esta biomassa
apresentou entre 61 e 66% de carbono fixo,
entre 29 e 34% de materiais voláteis e entre
4,1 e 4,7% de cinzas. O poder calorífico
superior relatado por eles foi de
aproximadamente 6,2 kcal/kg o equivalente a
25, 9 MJ/kg, praticamente o dobro do que foi
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observado neste trabalho para as cascas in
natura. Não foi encontrado na literatura
outros trabalhos com relatos destes
parâmetros para o endocarpo de baru in
natura para comparações com o presente
trabalho.
Conclusões
A casca de baru possui potencial
energético, porém, deve-se dar atenção ao
alto teor de cinzas, que pode causar alguns
problemas durante a queima, como a redução
do poder calorífico, além de acúmulo nos
cinzeiros no caso da queima direta em
fornalhas. O teor de material volátil foi
considerado elevado, o que acelera o
processo de queima e de liberação de calor
podendo causar maior perda de energia em
processos que demandem menor quantidade
de calor por unidade de tempo, como os
processos de secagem e torrefação das
amêndoas. Uma recomendação para evitar os
inconvenientes citados ao utilizar o
endocarpo para queima direta na geração de
calor seria a utilização desta biomassa com
outras que possam balancear os teores de
voláteis e carbono fixo, diminuindo a vazão
de alimentação de combustível nos
equipamentos de queima. A briquetagem ou
carbonização prévia também pode ser
utilizada para promover uma melhora nas
propriedades para queima.
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PROPRIEDADES ENERGÉTICAS DE Mimosa caesalpiniaefolia
IMPLANTADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE SOB
DIFERENTES MÉTODOS DE CULTIVO
Gabriel Raamon Santana Nunes1; Rosimeire Cavalcante dos Santos2, Matheus Redel
Finger³; Elias Costa de Souza4; Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes5
Resumo
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência do método de cultivo na da madeira
de Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), após cinco anos de implantação. Foram selecionadas e abatidas
quatro árvores por tratamento (A - método de cultivo menos intensivo e B - método de cultivo mais
intensivo), a 0,30m do solo no Município de Macaíba – RN. O experimento possui uma área total de
13824 m² de efetivo plantio, com espaçamento entre plantas de 3m x 3m (faixas com quatro
repetições, perfazendo um total de 8 parcelas de 576 m²). Foram avaliadas as propriedades: poder
calorífico superior, densidade básica e densidade energética. Para tanto, foram retirados discos a 0%
(0,30m do solo), 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial das árvores. A partir da multiplicação
da massa seca da madeira, referente à densidade básica (kg/m³), pelo seu poder calorífico superior
(kcal/kg) foi determinada a produção de energia em kcal/m³. O experimento foi instalado segundo
um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Concluiu-se que, não houve efeito
significativo dos métodos de cultivo para a maioria das variáveis analisadas, com exceção da
densidade básica da madeira. A espécie apresenta características energéticas potenciais para a
produção de carvão vegetal, bem como, para a queima direta da madeira.
PALAVRAS-CHAVE: energia da biomassa; semiárido; qualidade da madeira.
Introdução
A produção de energia pelo uso de
combustíveis fósseis conduziu a utilização de
uma matriz, considerada insegura, e
extremamente prejudicial ao ambiente. Isso
permitiu que muitos países considerassem a
necessidade de mudanças, intensificando a
inserção de outras fontes energéticas,
sobretudo as renováveis, incluindo-se a
madeira (BRITO, 2007; WOLF et al., 2016)
Nesse sentido, devido à crescente demanda
por fontes renováveis de energia, estudos a
respeito do potencial de geração a partir da
biomassa florestal têm sido realizados no
Brasil e no mundo, relatando o potencial da

biomassa, para geração de energia limpa.
Entretanto, para aumentar a eficiência de
conversão de madeira em energia é necessária
a adoção de tecnologias mais apropriadas para
avaliar o seu verdadeiro potencial (SILVA et
al., 2012), tornando, dessa forma, promissoras
as expectativas quanto ao uso da biomassa
florestal como insumo para a geração de
energia.
A partir do exposto, para implantação de
povoamentos florestais existem alguns
tratamentos
silviculturais
que
são
indispensáveis a serem adotados em prol do
desenvolvimento da floresta. Dentre estes,
existem aqueles que possibilitam alterações
nas propriedades da madeira, como por
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exemplo, a aplicação de fertilizantes (LIMA,
2005). Uma vez que, mais do que aumentar a
área plantada, há preocupação em melhorar a
produtividade das plantações, assim como a
qualidade da madeira formada, a depender do
uso final (MEDEIROS et al., 2015).
Na Região Nordeste em 2011, produziu-se
aproximadamente 30 milhões de estéreos de
lenha (IBGE, 2016). Deste total, somente 1,1
milhões de estéreos foram provenientes de
reflorestamento
(IBGE,
2016).
Particularmente, no Estado do Rio Grande do
Norte (RN), a demanda energética por lenha e
carvão vegetal que provêm de sua vegetação
nativa, sobretudo da Caatinga, representavam
47,4% da demanda total no setor industrial e
53,4% no setor residencial (SEDEC, 2006).
Devido a isto, sabe-se da notória ocorrência
de espécies nativas do Bioma Caatinga que
podem ser consideradas aptas à produção
sustentada de biomassa para geração de
energia, como é o caso da espécie Mimosa
caesalpiniaefolia Benth (Moura et al., 2006).
Dentro desse contexto, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a influência do método de
cultivo na densidade energética da madeira de
Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia), após cinco
anos de implantação.
Material e Métodos
As madeiras foram coletadas aos cinco anos
de idade, na Área de Experimentação Florestal
da Unidade Acadêmica Especializada em
Ciências Agrárias, na Escola Agrícola de
Jundiaí - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Macaíba – RN.
O clima local é uma transição entre os tipos
As e BSw segundo a classificação de Köppen,
com temperatura média ao longo do ano de
27°C, sendo a máxima de 32°C e mínima de
21°C e estação chuvosa de outono e inverno
(IDEMA, 2014). O solo é classificado como
Latossolo Amarelo de textura arenosa e
topografia plana (Beltrão, 1975).
O experimento possui uma área total de
13.824m² de efetivo plantio, com espaçamento
entre plantas de 3m x 3m (faixas com quatro
repetições, sendo o fator principal dois

métodos de cultivo menos intensivo (A) e mais
intensivo (B), perfazendo um total de 8
parcelas de 576 m²). Foram selecionadas e
abatidas quatro árvores por tratamento,
totalizando oito árvores amostradas.
Na área experimental, inicialmente foi
realizado o combate às formigas, utilizando-se
Clorpirifós (Klorpan) juntamente com óleo
mineral (Assist.) na proporção de 50 ml/L em
termonebulizador. Após essa etapa foram
realizadas duas gradagens cruzadas em toda a
área experimental para a limpeza e preparo do
solo para plantio.
Após a gradagem, foram abertos os sulcos
com 40,0 cm de profundidade e 70,0 cm de
abertura nas parcelas com cultivo B, estas
foram adubadas com esterco bovino e
superfosfato triplo depositados no fundo dos
sulcos. Após realizada a adubação, os sulcos
foram fechados e foram abertas covas com
20,0 cm de profundidade e 15,0 cm de
diâmetro em todas as parcelas para o plantio.
Após o plantio das mudas, foi aplicado 100,0
g/planta de NPK na proporção 6-30-6 em duas
covetas laterais com 10 cm de profundidade e
15,0 cm de diâmetro, situadas a 15,0 cm da
planta cada. Dois meses após o plantio,
realizou-se a correção do solo com a aplicação
de calcário (2,0 t) nas parcelas de cultivo B. O
calcário foi utilizado para suprir a demanda de
cálcio
e
magnésio
pelas
culturas,
considerando que a disponibilidade no solo
estava abaixo do nível crítico (CFSEMG,
1999).
A densidade energética da madeira foi
determinada a partir dos valores médios das
propriedades densidade básica e poder
calorífico superior (PCS) das madeiras
determinadas de acordo com os procedimentos
descritos nas normas NBR 11941 (ABNT,
2003) e ASTM D 4.809 (ASTM, 2007),
respectivamente. Para tanto, foram retirados
discos a 0% (0,30 m do solo), 25%, 50%, 75%
e 100% da altura comercial das árvores, e
posteriormente a realização de amostras
compostas. A densidade energética (De - kcal
m-3) foi obtida conforme a Equação1.
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(Eq.1)

𝐷𝑒=𝐷𝑏x𝑃𝐶𝑆

Em que: 𝐷𝑒 é a densidade energética (kcal m3
); 𝐷𝑏 é a densidade básica (kg cm-3); 𝑃𝐶𝑆 é o
poder calorífico superior (kcal kg-1).
As amostras para a determinação do PCS
foram classificadas em peneiras de 40/60
mesh, sendo utilizadas, no ensaio, as frações
das amostras retidas na peneira de 60 mesh, as
quais foram secas em estufa a 103±; 2ºC até
massa constante. O poder calorífico inferior a
0% de umidade foi estimado utilizando a
equação 2, sendo PCI = poder calorífico
inferior (kcal.kg-1); PCS = poder calorífico
superior (kcal. kg-1) e H = teor de hidrogênio
(%).
PCI = PCS – (600 . 9H/100)

(Eq. 2)

Resultados e Discussões
Todos os dados apresentaram normalidade
e homogeneidade de variâncias pela análise de
variância. Os resultados obtidos de densidade
básica da madeira, poder calorífico superior e
inferior, e densidade energética da M.
caesalpiniaefolia para os diferentes métodos
Espécie Cult.
Sabiá
Média

A
B

DB
-kg
cm3880a
970b
920

PCS
-kcal
kg4657a
4645a
4651

PCI
-kcal
kg4303a
4304a
4303

de cultivo são mostrados na Tabela 1.

DE
-kcal
kg4069a
4517a
4293

TABELA 1. Densidade básica da madeira (g.cm-³),
poder calorífico superior e inferior (kcal/kg) e densidade
energética (kcal/kg) entre métodos de cultivo.
*Legenda: Cult.- cultivo; DB – densidade básica; PCS –
poder calorífico superior; PCI – poder calorífico inferior;
DE – densidade energética. Médias seguidas das mesmas
letras maiúsculas entre espécies e minúsculas entre
métodos de cultivos não diferem estatisticamente entre
si a 5% de significância pelo Teste de Tukey.

A espécie apresentou valores satisfatórios
de densidade básica da madeira (0,924 g.cm-³).
Gonçalves et al. (2010) encontrou para essa

mesma espécie um valor médio de 0,87 g.cm-³
para madeira com sete anos, resultado inferior
ao encontrado neste estudo.
Observa-se também, efeito positivo da
adubação orgânica e da fertilização fosfatada
na densidade básica da madeira de M.
caesalpiniaefolia, podendo assim inferir que,
para essa propriedade, existe uma relação
positiva entre plantios mais adubados e
madeiras mais densas. Como um dos
principais indicadores de qualidade da madeira
para fins energéticos (Costa et al., 2014),
maiores valores de densidade básica da
madeira inferem que as paredes das fibras são,
moderadamente, espessas (Paula, 1993) e,
sendo assim, haverá maior energia armazenada
por unidade de volume.
Portanto, essa característica é muito
importante para a escolha de espécies para
queima direta da madeira. Os valores de Db
deste material genético estão coerentes à faixa
ideal para queima direta da madeira, entre 0,4
a 0,9 g -3 (SILVA, 2003).
Não houve efeito significativo dos tratos
silviculturais sobre o poder calorífico superior
(PCS), em todos os tratamentos. A literatura
menciona que o PCS, é influenciado, entre
outros aspectos, pelo teor de umidade da
madeira, ou seja, quanto maior for o teor de
umidade, maior será o tempo gasto para
evaporar água ali presente, reduzindo assim o
saldo energético disponível da conversão da
madeira em calor (Couto, 2014).
Não houve efeito significativo do método
de cultivo para a densidade energética, que
responde pela energia contida em um dado
volume de madeira, ressaltando que, uma
fertilização mais intensiva não afetará
características de interesse para determinados
usos. De acordo com Santos (2010), o poder
calorífico de modo geral, está relacionado com
a quantidade de energia liberada pela madeira
durante a queima da biomassa, muito
importante para se conhecer a capacidade
energética de uma espécie. Para queima direta,
é melhor que se utilizem madeiras com maior
poder calorífico, pois essa propriedade está
relacionada com o rendimento energético
(QUIRINO et al., 2005)
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Logo, pode-se compreender que, no geral,
não houve influência do método de cultivo
mais intensivo para a maioria das propriedades
avaliadas. E, para a densidade básica, houve
diferença significativa entre os métodos
avaliados. Podendo assim inferir que, pode ser
indicado para implantação de povoamentos
florestais no semiárido brasileiro, um método
de cultivo menos intensivo, ou seja, menos
oneroso e com menos custos, fator relevante
para impulsionar práticas silviculturais na
Região Nordeste do Brasil, uma vez que, existe
na mesma uma demanda elevada por tal
matéria prima.
Conclusões
Não houve influência do método de cultivo
para o poder calorifico superior e para a
densidade energética.
O método de cultivo teve influência na
densidade básica.
A espécie Mimosa caesalpiniaefolia
apresenta características potenciais (PCS, Db e
De) para queima direta da madeira.
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DIFICULDADE DA ULTILIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL NA
GERAÇÃO DE ENERGIA

Adriano Sérgio B. Queiroz1; Solange Aparecida Ságio2; Gláucia Eliza Gama Vieira3
RESUMO
A lenha foi o produto energético básico utilizado amplamente até a revolução industrial,
movendo os vapores e sendo a fonte de energia que impulsionou o progresso. Embora a
biomassa florestal possua desenvolvida capacitação tecnológica para exploração dos recursos
florestais, extensas áreas, relevo, clima e condições biológicas excepcionais para a produção, o
elevado custo de produção ainda são empecilhos para o não aproveitamento da biomassa
florestal na geração de eletricidade. Tendo ainda pouca contribuição para a produção de
eletricidade, a biomassa florestal enfrenta obstáculos a serem superados, situados
principalmente na área institucional. Esse trabalho tem como objetivo mostrar esses pontos que
a biomassa florestal enfrenta.
Palavras chaves: Lenha, Brasil, Produção
Introdução
Diante da situação ambiental que o
mundo vem passando atualmente, o uso dos
combustíveis fósseis como principal fonte
de energia, a busca por fontes alternativas
na matriz energética e por combustíveis
mais limpos vem ganhando espaço em nível
mundial. Aqui no Brasil não e diferente o
país possui um grande potencial para
produção de biomassa. É um dos países que
possui maior abundância de energia
renovável do mundo, e diferente dos outros
países, possui algumas vantagens para
liderar a agricultura de energia. Umas das
vantagens que se destaca é a capacidade de
incorporar novas áreas à agricultura para
geração de energia sem competir com a
agricultura de alimento e com impactos

ambientais limitados ao socialmente aceito
(BORGES et al., 2016).
Hoje, a madeira ainda continua
participando da matriz energética mundial,
com maior ou menor intensidade,
dependendo da região considerada. Seu uso
é afetado por variáveis como: nível de
desenvolvimento do país, disponibilidade
de florestas, questões ambientais e sua
competição econômica com outras fontes
energéticas, como petróleo, gás natural,
hidroeletricidade, energia nuclear etc. Em
tais regiões, ela é um componente de vital
importância no suprimento de energia
primária, especialmente no uso doméstico e
industrial. É nesse sentido que o seu destino
como lenha soma mais da metade do
volume total de madeira mundialmente
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consumida para todas as finalidades
(BRITO, 2007).
De acordo com Couto et al., (2002)
a biomassa florestal possui características
tais que permitem a sua utilização como
fonte alternativa de energia, seja pela
queima da madeira, como carvão,
aproveitamento de resíduos da exploração e
aproveitamento de óleos essenciais,
alcatrão e ácido pirolenhoso.
Foelkel, (2016) afirma que a
biomassa florestal se tem constituído em
importante insumo energético para a
humanidade desde os primórdios de sua
existência no planeta. Atualmente, ela tem
sido inclusive estimulada e priorizada como
fonte
energética
alternativa
aos
combustíveis fósseis em função de suas
excepcionais
qualidades
ambientais,
principalmente pelo fato de ser renovável,
além de também ser sequestradora de gás
carbônico atmosférico e armazenadora de
carbono orgânico durante o seu período de
crescimento.

através das rotas tecnológicas de
transformação termoquímica mais simples,
como combustão direta e carbonização
(REZENDE, 2017). Diante de tanta
competição com as fontes energéticas não
renováveis, a energia de biomassa florestal
é extremamente relevante em alguns países
e setores específicos da economia. Isso se
dá devido à presença de características que
permitem usos mais rústicos, como queima
direta da madeira na forma de lenha ou
carvão, utilizações atreladas a outros
processos industrias (ALVES, 2018). A
biomassa é responsável por pouco mais de
10% do consumo final de energia primária
do planeta, cerca de 48 EJ/ano, fazendo dela
uma das mais importantes fontes de energia
renovável utilizada. No Brasil, para fins de
produção de energia, a biomassa já ocupa
um lugar de destaque, com 29,9% da
participação da oferta interna de energia em
2016 somando biomassa de cana e lenha
(BANDEIRA et al., 2017; EICHLER et al.,
2015; TAVARES; TAVARES, 2015).

Metodologia
Este estudo constitui-se de uma
revisão da literatura, realizada entre agosto
de 2017 e fevereiro de 2018, no qual se
realizou uma consulta à periódicos e artigos
científicos relacionados a biomassa
florestal, produção de energia a partir da
biomassa e problemas relacionados a
utilização dessa fonte energética, sendo
selecionados através de busca no banco de
dados da Web of science e do periódico da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Obstáculos na geração de energia a
partir da Biomassa Florestal
O emprego da biomassa florestal
na geração de energia traz grandes desafios
para o setor florestal. A busca por sistemas
de produção florestais que consigam aliar
sustentabilidade e produtividade, visando
bioenergia, sem marginalizar os pequenos e
médios produtores, mas também mitigar os
efeitos adversos sobre o meio ambiente, é
um importante desafio (RIBEIRO et al,
2017). De acordo com Engasp, (2014)
algumas limitações estão em destaque na
utilização da biomassa florestal para fins
energéticos
como:
Inexistência
de
equipamentos específicos de recolha de
resíduos; incêndios florestais; ausência de
mercado para resíduos florestais; falta de
conhecimento científico que justifique o
balanço entre a recolha de resíduos e o
fundo de fertilidade dos solos; falta de
informação quanto às políticas, os

Biomassa Florestal - Produção de energia
A biomassa energética proveniente
de resíduos florestais é definida como
produtos e subprodutos que incluem
biomassa lenhosa produzida de forma
sustentável. Seu aproveitamento no uso
final energético se realiza, principalmente,
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incentivos e as tecnologias a usar.
Nakashima et al., (2017) traz também que
há desvantagens no uso da biomassa como:
problemas com transporte, manuseio,
armazenamento e baixo poder calorífico
prejudicam seu uso para a fins energéticos.
Fatores como manejo florestal (preparação
do solo, o plantio e exploração madeireira);
(2) coleta, processamento e transporte
(agrupamento, encaminhamento, desbaste,
operações de carga e descarga); e (3)
conversão de energia (combustão de
biomassa florestal, tratamento e destino
final dos resíduos) são empecilhos para a
geração de energia a partir da biomassa
florestal (DA COSTA et al., 2018).

Conclusão
Contudo, para que a biomassa se consolide
como uma fonte economicamente viável ela
depende de processos como estruturação de
mercado
para
biomassa
florestal;
competição da biomassa por outros usos;
produtividade de espécies arbóreas; fatores
socioeconômicos;
infraestrutura
e
distribuição/
logística;
políticas
e
legislação.
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ENERGIAS RENOVÁVEIS: UMA REVISÃO SOBRE O POTENCIAL DE
UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL NO BRASIL
Tamires Nedel 1; Rafael Favretto 2; Debora Cristina Bianchini 3;
Jeane de Almeida do Rosário 4; Flávio José Simioni 5
Resumo
A demanda por energia atrelada às questões ambientais em destaque nos últimos eventos e
conferências mundiais têm pressionado o desenvolvimento de tecnologias capazes de gerar energia
sem maiores danos ambientais. Nesse contexto, as energias renováveis apresentam um conjunto de
opções capazes de gerar energia de maneira sustentável. O Brasil apresenta potenciais de
desenvolvimento e aplicação de energias renováveis, principalmente a energia de biomassa em
decorrência da grande disponibilidade no país. Dentre as fontes de biomassa passíveis de utilização
para geração de energia térmica e elétrica, destaca-se o aproveitamento industrial de biomassa
florestal, podendo ser utilizada em processos térmicos de obtenção de energia sob a forma de lenha,
cavaco, serragem, briquetes, pellets ou carvão vegetal. O objetivo do trabalho foi contextualizar a
aplicação da biomassa florestal para fins energéticos e sua potencialidade no Brasil a partir de uma
revisão de literatura com base em artigos publicados em periódicos, contemplando um período de
aproximadamente 10 anos. A realização do trabalho permitiu compreender as diferenças entre os
tipos de biomassa florestal e que os quesitos ambientais relacionados à sua produção, custo e balanço
equilibrado de carbono durante a queima para geração de energia favorecem o seu aproveitamento
no país.
PALAVRAS-CHAVE: Energia renovável; energia térmica; floresta; madeira.
Introdução
A energia é o fator mais importante que
afeta a estrutura econômica de um país,
considerada um elemento primário de
desenvolvimento econômico e social no
mundo (KAPLAN, 2015). As variações nos
preços da energia, a dependência energética,
os problemas ambientais, as alterações
climáticas, a segurança energética e o
esgotamento das fontes de energias nãorenováveis forçaram os países a substituí-las
por fontes de energia renováveis (OZTURK;
BILGILI, 2015). A expansão da utilização de
energias renováveis nos últimos anos tem sido
impulsionada por programas apoiados

pelo governo mediante subsídios, créditos fiscais,
entre outros incentivos (BHATTACHARYA et
al., 2016).
Biomassa é a designação dada a qualquer
matéria orgânica derivada das plantas, como
madeira de florestas, materiais vegetais e
animais, plantações, algas marinhas, material
remanescente de processos agrícolas e florestais,
resíduos orgânicos industriais, humanos e
animais (SAIDUR et al., 2011). Tem sido
constantemente utilizada para produção de
energia devido ao fato de que é vista como
combustível neutro em CO2 (ALAMIA;
STRÖM; THUNMAN, 2015).
Em 2017, a biomassa representou cerca
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de 8,2% da matriz elétrica brasileira e 29,5%
na geração termelétrica (EPE, 2017),
reduzindo a dependência das importações de
outras
fontes
não
renováveis
(BHATTACHARYA et al., 2016). A
biomassa é considerada uma das principais
fontes renováveis disponíveis para compor a
expansão de geração de eletricidade (SILVA;
MARCHI NETO; SEIFERT, 2016). Nesta
categoria destaca-se o rejeito de cana-deaçúcar, no entanto, de acordo com os autores
Silva, Marchi Neto e Seifert, (2016), seu uso
enfrenta desafios devido às variáveis
sazonais, que reduzem a capacidade de
operação das usinas dessa biomassa.
Por outro lado, o crescente consumo de
madeira aumenta a disponibilidade de
resíduos
provenientes
dos
processos
industriais, tornando-se vantajoso o seu
aproveitamento para a produção de energia
(VIDAURRE et al., 2012). Em Portugal, por
exemplo, a geração de eletricidade a partir de
biomassa florestal promove a coleta de
resíduos florestais, reduz o risco de incêndios
florestais, além de minimizar as emissões de
gases do efeito estufa (COSTA et al., 2018),
contribuindo
significativamente
na
diminuição de impactos ambientais. Destacase que a agricultura brasileira se apresenta
como uma relevante provedora de matériasprimas baseadas em biomassa (BASSEGIO et
al., 2016).
O objetivo desta pesquisa bibliográfica foi
contextualizar a aplicação da biomassa
florestal para fins energéticos, apresentando
as informações existentes quanto ao tema
proposto e sua potencialidade no Brasil.
Material e Métodos
Para a elaboração deste artigo, a
metodologia consistiu em uma revisão da
literatura com base em artigos publicados em
periódicos, contemplando um período de
aproximadamente 10 anos. A biomassa
florestal considerada na presente pesquisa foi:

lenha, cavaco, serragem, briquetes, pellets e
carvão vegetal.
Resultados e Discussões
A. Lenha
A lenha apresenta-se como uma das fontes de
energia térmica mais antiga utilizada pelo
homem. De acordo com Simioni et al. (2017),
entre 2001 e 2013 o Brasil apresentou um
aumento de 30 para 55,2 milhões de metros
cúbicos de lenha oriunda da silvicultura. Porém,
os autores afirmam que a lenha, assim como o
carvão vegetal, ainda apresenta uma cadeia de
produção caracterizada por um sistema
simplificado, incompleto ou em formação.
Ademais, conforme os autores, há insuficiência
perante a demanda de mercado, tendo em vista
que a produção apresenta concentração em
termos de produção e setor industrial.
Ribeiro, Isbaex e Valverde (2017) apontam
em sua pesquisa que um dos principais usos da
lenha também está relacionado ao consumo por
famílias, as quais utilizam a mesma para cocção,
aquecimento e eletricidade. Ainda, retratam que
há uma demanda de lenha pelo mercado,
podendo esta ser manejada para que apresente
melhor qualidade energética.
Segundo Furtado et al. (2012), há de se
observar alguns aspectos quanto à utilização da
biomassa, como o teor de umidade (TU), teor de
cinzas (TC), poder calorífico superior (PCS) e
poder calorífico líquido (PCL), que são as
propriedades que mais influenciam neste
processo. Considerando-se estas alterações,
controlar a variação destas características para
otimizar o uso do material é uma medida
essencial. Saidur et al. (2011) menciona em seu
estudo que o PCS para lenha é de
aproximadamente 3.845,42 kcal/kg. Segundo
Simioni et al. (2018), considerando a lenha de
eucalipto, o teor de umidade varia entre 20 e 30%
enquanto o poder calorífico superior é de
aproximadamente 4.000 kcal/kg.
Em países em desenvolvimento há uma

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

476

significativa dependência da energia de
biomassa florestal, especialmente da lenha e
do ependência da energia de biomassa
carvão vegetal (RIBEIRO; ISBAEX;
VALVERDE, 2017). Lindroos (2011) relata
que Austrália e Estados Unidos, países
considerados tecnologicamente avançados,
possuem considerável consumo de lenha. O
autor também informa que a lenha apresenta
elevado percentual quando se compara a
proporção do seu volume com outros usos
tradicionais de biomassa florestal.
B.Cavaco
Os cavacos são resíduos de serrarias,
resíduos lenhosos das operações da colheita
florestal de pinus e eucalipto, além de
resíduos da poda de arborização dos centros
urbanos e da reciclagem de produtos
madeireiros em geral (LOPES; BRITO &
MOURA, 2016).
É considerado como uma matéria-prima
para as indústrias que produzem painéis,
como o Medium Density Fiberboard (MDF),
o Medium Density Particleboard (MDP) e
alguns outros tipos de painéis. O cavaco
também é utilizado na queima direta para os
processos de geração de energia (SORATTO
et al., 2013). Outra importante utilização do
cavaco é nas indústrias de celulose, para as
quais se faz necessária a classificação quanto
a sua composição e tamanho (CAMARGO;
SILVA; COSTA, 2015).
Embora seja classificado como um
resíduo, o cavaco apresenta grande utilidade
do ponto de vista energético. Este fato é
embasado por Nascimento (2007), quando fez
comparações entre a lenha e o cavaco para
uma agroindústria seropédica, visando à
produção de energia. O autor identificou em
seu trabalho que, comparando o valor do
produto (lenha e cavaco) e a geração de
energia, a viabilidade econômica e ambiental
foi mais expressiva para o cavaco, do que para
a lenha.
Deboni (2017) aponta em seu estudo que o
cavaco possui um TU médio de 55,27%, TC
de 1,67% e PCL igual a 1.699,96 kcal/kg.

cavaco possui um TU médio de 55,27%, TC
C. Serragem
A serragem é um resíduo proveniente do
processo de corte de madeira (uso de serras) e
composta por partículas de madeira com
dimensões entre 0,5 a 2,5 mm (CASSILHA et al.,
2004; MATTOS NETO et al., 2015). Apontada
como ideal para a confecção de briquetes em
decorrência da sua caracterização química
(GONÇALVES et al., 2013), a serragem
apresenta um elevado poder calorífico e suas
características físico-químicas são favoráveis para
o aproveitamento energético (SOARES et al.,
2016).
De acordo com o estudo realizado por Deboni
(2017), a serragem apresenta um TU médio de
59,38%, TC de 1,03% e PCL igual a 1.519,96
kcal/kg. Além desta biomassa ter valor comercial
significativo em relação à geração de energia,
ainda é utilizada pelo setor agropecuário como
“cama” para animais.
D. Briquetes e pellets
A briquetagem, também denominada como
densificação energética, é um processo eficiente
que aglomera a biomassa sólida que contém uma
grande quantidade de energia proveniente de
resíduos agroflorestais em uma pequena unidade
de volume. Os briquetes formados são
aproximadamente três vezes mais densos, do
ponto de vista energético, quando comparados à
lenha (COSTA et al., 2010). Este processo
elimina características indesejáveis, criando um
produto com maior valor agregado (MATTOS
NETO et al., 2015).
O briquete pode ser considerado como um
produto agroenergético, que tem capacidade de
substituir a lenha nas indústrias ou no comércio
em geral (DIAS et al., 2012), podendo ser
utilizado também no aquecimento de residências
(STOLARSKI et al., 2016) e competir com os
combustíveis
fósseis
neste
segmento
(STOLARSKI et al., 2013a). Por outro lado, os
pellets são pequenos cilindros de madeira,
compactados e densos, produzidos com baixo teor
de umidade, permitindo elevada eficiência no
processo de combustão e, em sua maior parte,
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não possuem elementos tóxicos na
composição
(GARCIA;
CARASCHI;
VENTORIM, 2013).
A diferença entre os briquetes e os pellets
é dada pelo tamanho de cada um e pelo
processo produtivo. Segundo Dias et al.
(2012), os briquetes têm diâmetro entre 50 e
100 mm e comprimento entre 250 a 400 mm,
além disso podem ser constituídos de um
material aglutinante (adesivos, colas ou
ligantes). Os pellets, segundo os autores,
possuem um tamanho inferior, com diâmetro
entre 6 e 16 mm, comprimento de 25 a 30 mm
e na maioria das vezes não possuem nenhum
material aglutinante. Sobre a qualidade,
alguns fatores devem ser considerados no
processo produtivo, como: temperatura,
pressão, densidade aparente, teor de umidade,
dimensão de partículas e o uso de
aglutinantes.
Stolarski et al. (2013b) descreve que na
Polônia, por exemplo, os usuários de
caldeiras residenciais estão buscando cada
vez mais o emprego de combustíveis
renováveis, especialmente briquetes e pellets.
Ainda, conforme os autores, os briquetes de
serragem de pinho resultam em uma menor
quantidade de cinzas, enquanto os briquetes
feitos a partir da serragem de pinho
apresentaram melhores propriedades em
relação ao maior teor de carbono, teor de
umidade significativamente menor e maior
poder calorífico em ralação aos oito tipos de
briquetes analisados (STOLARSKI et al.,
2013b).
De acordo com Dias et al. (2012), o Brasil
é um dos maiores produtores agrícolas e
florestais do mundo, apresentando elevada
potencialidade na aplicação da biomassa
residual para produção de briquetes e pellets.
Neste contexto, o autor cita o aproveitamento
de palhada, cascas, caules e folhas tanto no
campo quanto na indústria das seguintes
matérias-primas: cana-de-açúcar, milho,
arroz, café, coco, babaçu, macaúba, dentre
outras.

E. Carvão vegetal
O processo de decomposição térmica físicoquímica é responsável pela transformação da
madeira em carvão vegetal, que começa com a
secagem, ou seja, a perda de água livre. Após a
retirada da água, inicia-se a pirólise, produzindo
gases condensáveis e não condensáveis (VALE;
GENTIL, 2008). O carvão possui um TU médio
de 4,8%, TC de 12,12% e poder calorífico bruto
(PCB) igual a 6.554,77 kcal/kg, segundo o estudo
efetuado por Saidur et al. (2011).
No Brasil, grande parte da produção de carvão
vegetal ainda é realizada por meio de fornos
rudimentares de alvenaria e com baixo
rendimento gravimétrico, em torno de 25%
(PINHEIRO et al., 2006). Segundo as estimativas,
80% do processo de produção de carvão vegetal é
feito de forma empírica no país. Este dado
representa um significativo obstáculo à mudança
de comportamento devido à cultura operacional
enraizada (CGEE, 2015).
De acordo com o Balanço Energético Nacional
(BEN) a participação de alternativas renováveis
na matriz energética brasileira foi de 43,2% em
2017, dentre as possibilidades, a lenha e o carvão
vegetal representam 8,0% (EPE, 2017). A
utilização de florestas plantadas para produção de
carvão se tornou uma importante ferramenta para
redução do minério de ferro na indústria
siderúrgica brasileira (ABRAF, 2013).
De modo mais específico, tratando apenas do
carvão vegetal, em 2016, segundo a FAO (2017),
o Brasil teve uma produção aproximada de 5,5
milhões de toneladas. Segundo Simioni et al.
(2017), a produção de carvão vegetal, obtido da
silvicultura e da extração vegetal, apresentou um
crescimento de 3,82 para 6,59 milhões de
toneladas entre os anos de 2001 e 2013, a qual se
concentra principalmente no estado de Minas
Gerais. Sobre a produção de carvão, um
questionamento importante a ser abordado é a
origem da madeira. Ramalho et al. (2017),
alertam sobre a extração ilegal de madeira nas
florestas naturais devido à ameaça à
biodiversidade. De fato, existe uma fiscalização
contra a extração ilegal de madeira, mas são
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inexistentes os dados oficiais sobre a
inexistentes os dados oficiais sobre a
proporção de uso de madeira legal e ilegal
para fins energéticos. Acredita- se que, para
o setor, um dos desafios é identificar o
carvão ilegal, dado que os órgãos de controle
ambiental têm dificuldade na identificação
do material, pois para tal, são necessários um
procedimento específico (caracterização
anatômica) e profissionais especializados.
Conclusão
Com base no exposto no trabalho, foi
possível
compreender
as
diferenças
existentes entre os tipos de biomassa
florestal: lenha, cavaco, serragem, briquetes,
pellets e carvão vegetal. A caracterização das
fontes de biomassa florestal é importante
para o aprimoramento da qualidade do
material conforme a destinação industrial,
assim como ressaltar a importância do
consumo de biomassa advinda de sistemas
silviculturais.
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Abstract
The tropical origin palm, which receives the scientific name Euterpe Oleraceae Mart, better
known as açaizeiro, is typically from the Amazon region, occurring practically in all the states
of Brazil’s northern region. The core corresponds to 85% of the weight and has several utilities
among them is the generation of steam and charcoal. This work’s goal was to perform elemental
analysis and to determine the calorific value and gravimetric yield of the coal of the fruit of
Euterpe Oleraceae Mart. The residues collected were in the city of Castanhal-PA, obtained
from the process of pulping in local trades. The cores sent were to the Multiuser Laboratory of
Biomaterials of the Federal University of Lavras-MG, where the material was charred and then
ground and classified in sieves with grain size of 40, 60, 100, 200 and 270 mesh. Elemental
analysis (CHNS) performed was using the 270-mesh fraction indicated for the analysis. The
gravimetric yield was determined by dividing the mass of the coal by the biomass dry mass
multiplied by 100. The determination of the upper calorific value (PCS) performed was
according to the ABNT standard NBR 8633/84 and according to the manual of the calorimeter
PARR 1201. Also lower calorific power (ICP) and liquid calorific power (PCL) were
determined. According to the results obtained, averages of 73.36% of carbon found were. PCS
presented a mean of 7259.75 kcal / kg. The gravimetric yield presented a mean percentage of
27.84%. Due to the high values of calorific, gravimetric yield, charcoal presents satisfactory
potential to been used as biofuel.
KEYWORDS: AÇAÍ; CHARCOAL; CALORIFIC VALUE.
Introduction
The açaizeiro is popularly known as
a tropical origin palm tree, which receives
the scientific name Euterpe Oleraceae
Mart, its typical from the Amazon region,
but exists practically in all the states of the
northern region of Brazil, extending to the
Guianas and Venezuela. Despite being
found in other states, Pará is considered as
the largest national producer of açaí, surely

with more than 90% of the production
consumed in the country (MESQUITA, 2013).
From the açaí fruits is extracted the
wine or acai, as it is known in the region. The
core corresponds to more than 85% of the
weight and has several utilities; among them
are the steam and charcoal generation
(SANTOS, et al., 2016). According to Cordeiro
et al. (2017), the açaí stone also has great
potential to been transformed into green
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biomass fuel in the form of pellets, to be
used for electric energy generation,
mechanics and fuel gas.
The objective of this work was to
perform the elementary analysis and
determine the calorific value and
gravimetric yield of Euterpe oleraceae
Mart coal in order to verify the energy
potential of this material.
Methodology
Agroindustrial wastes commonly
generated from the beneficiation in
agroindustries of the Amazon region were
collected, in the city of Castanhal-PA,
Residues are obtained from the pulping
process at local shops. Part of the material
was stored in plastic bags, sealed, identified
and sent to the Multiuser Laboratory of
Biomaterials of the Federal University of
Lavras.
The biomass was dried at 12%
moisture and carbonized at a temperature of
450 ° C with a heating rate of 1.67 ° C.min1 and residence time of 30 minutes, with the
natural cooling being gradual after reaching
the carbonization conditions. These
carbonization conditions were based on the
methodology described by Nobre (2013), in
which residues of Amazonian species were
used for the production of charcoal and
activated charcoal. The charcoal was then
ground and placed in sieves with a grain
size of 40, 60, 100, 200 and 270 mesh for
analysis.
For the determination of the
elemental analysis (CHNS), the fraction
that passed through the 200-mesh screen
was used and was retained in the 270 mesh,
indicated
for
the
analysis.
The
quantification of carbon, hydrogen,
nitrogen, sulfur and oxygen (by difference)
was carried out in a universal analyzer of
the Elemental brand, Vario Micro Cube.

dry mass of the coal and the biomass dry mass,
before the carbonization.
GY = [(Ps coal / Ps biomass) x 100]
Calorific Value
The determination of the upper calorific
value (PCS) was performed according to the
ABNT standard NBR 8633/84 and according to
the manual of the calorimeter, PARR 1201,
using a digital calorimeter, model IKA C-200.
A formula was also used to estimate the lower
calorific value (ICP) and the net calorific value
(PCL) from the results of PCS, hydrogen
content and moisture content of the material. In
order to determine the Lower Calorific Power
(ICP), the following equation was used: PCI =
PCS (- 6 x 9 x H), where H is the hydrogen
content (%) and to estimate the Liquid Calorific
Power we used the equation: PCL = {[PCI- (6
X U)] / (100 + U)} X 100, where U is the
moisture content (%). The moisture content
used to determine PCL was obtained from the
immediate chemical composition of charcoal,
based on the work done by Silva et al. (2018),
since the data come from the same material
collected.
All chemical analyzes were carried out
in triplicates, to calculate the mean values,
standard deviation and coefficient of variation
and with that the values were obtained in the
form of descriptive statistics.
Results and discussion
The values of the elemental analysis
(CHNS-O) for the charcoal of the Euterpe
Oleraceae residue, produced at a temperature
of 450 ° C can be found in Table 1.
Table 1: Mean values of the elemental analysis,
standard deviation and coefficient of variation
of charcoal produced from Euterpe Oleraceae
Mart. biomass, at a carbonization temperature
of 450 °C.
Elements (%)
Charcoal

Determination of the Gravimetric Coal
Yield.
The gravimetric yield (GY) was
determined from the relation between the

Açaí

Average
SD
CV

C

H

73,36
0,08
3,57

3,43
0,05
1,52
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S

-O*

2,38
0,08
1,13

0,16
0,01
6,82

18,80
0,98
5,18
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By observing the values of the
elemental analysis, it can be observed that,
in the coals, the carbon contents are higher
and the hydrogen contents are lower, as in
the original biomasses, as shown by Silva et
al. (2018), where the mean values of açaí
stone for carbon and hydrogen were 48.21%
and 6.20%, respectively. Avelar et al.
(2010), when comparing the results of the
elemental analysis to the precursor
materials, observed that the carbon content
increased and the contents of hydrogen,
nitrogen, oxygen and sulfur were reduced in
the produced coals. This occurs due to the
release of volatile substances during
pyrolysis, which can result in the removal
of non-carbon elements.
Table 2 shows the results obtained
for the higher calorific value, lower
calorific value and calorific value of the
coal produced from Euterpe Oleraceae
biomass.
Table 2: Mean values of higher calorific
value (PCS), lower calorific value (ICP)
and net calorific value (PCL), standard
deviation and coefficient of variation of
charcoal produced from Euterpe Oleraceae
Mart. biomass.
Calorific Value (kcal/Kg)
PCS
PCI
PCL
Average 7259,75 7074,53 7050,46
62,10
62,10
62,10
AÇAÍ
SD
0,01
0,01
0,01
CV

Charcoal

*SD: standard deviation; CV: coefficient of
variation.

The charcoal produced presented
averages of 7259.75 for the higher calorific
value, 7074.53 for lower calorific value and
7050.46 for liquid calorific power.
Nogueira et al. (2014) evaluating the
carbonization of the chestnut urchin, found
results close to the PCS of açaí coal, with
7,252.98 kcal / kg. When comparing PCS
values with the charcoal of native wood
species such as Maçaranduba, Sapucaia and

Timborana, it is verified that the values
obtained for açaí were higher (SILVA et. al.,
2007). Indicates the bioenergy potential of coal.
Values similar to the lower calorific
value of euterpe oleraceae coal were evidenced
in the work of IMFLORESTAL (2014), for the
coal produced from the cork oak biomass,
which presented a PCI of 6943 kcal / kg. It is
important to note that PCS and ICP have little
variation, and the use of lower heating power is
important because it does not include the latent
heat of the water present in the combustion
products, it is the actual amount of energy
produced by the complete combustion of the
dry basis material (JESUS, et al., 2017).
Table 3 shows the value of the
gravimetric yield found for the coal of the
residue of Euterpe Oleraceae produced at a
temperature of 450 ° C.
Table 3: Gravimetric yield of the carbonization
of Euterpe Oleraceae Mart. residues, at a
carbonization temperature of 450° C.
Temperature
Açaí
Average
27,84
SD
1,43
450°C
Yield (%)

*Values obtained by difference between the other
constituents and discounted the amount of minerals
of the immediate composition; SD: standard
deviation; CV: coefficient of variation.

CV

5,15

*SD: standard deviation; CV: coefficient of variation.

The charcoal yield of the analyzed
material was considered normal when
compared to the yield of wood charcoal (28.27
and 30.21%) and coal from other biomasses,
such as babassu (30.67%) (PEREIRA et al.,
2018; SANTOS et al., 2016; EVARISTO et al.,
2016; PROTÁSIO et al., 2014).
This is because the other species present
high lignin and carbon content, providing
resistance to the thermal degradation of the
material during the carbonization process
(NOBRE, 2013).
Nunes (2000) evaluated the energy
potential of estipe of Euterpe edullis, where the
GY was 27,60% at 300 °C and 28,10% at 500
°C, also found similar results coal to the
Euterpe oleraceae. The difference in values
between the temperatures can be explained by
the existence of volatilizable compounds inside
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the coal, which in the range of 300 ° to 500
° C, would still be expelled.
Conclusions
The elemental analysis (CHNS) of
charcoal from Euterpe Oleracea Mart has
good characteristics, since a high carbon
content was found in the material.
The calorific values obtained from
charcoal from Euterpe Oleraceae Mart
indicate that the material presents an ideal
potential to be used as biofuel.
The average gravimetric yield of the
obtained coal was considered technically
satisfactory when compared to the coal of
the wood.

carbonizada pelo processo de pirólise.
Projeto nº34001, 2014.
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Abstract
The amount of residues that are discarded from Brazil nuts generated in the extraction of a fruit
is 1.6 kg of bark and 2 kg of hedgehog. An alternative use for such waste is the production of
energy. Therefore, the objective of this work was to evaluate the energy properties of Brazil nut
shell, as well as the gravimetric yield of charcoal produced from this residue, in order to know
its energy potential. Chestnut residues were collected in the municipality of Castanhal-PA. The
gravimetric yield was determined by the mass of the dry coal divided by the mass of the dry
biomass, multiplied by 100. The in natura material was charred in a Mufla type oven with a
temperature of 450º for 60 minutes. The upper calorific value (PCS) was determined according
to the standard ABNT NBR 8633/84 and according to the manual of the calorimeter PARR
1201, besides the determination of the lower calorific value (ICP) and the calorific value of
liquid (PCL). The result of the gravimetric yield of the carbonization found for the residues of
Bertholletia excelsa was 41.67%. The upper calorific value for coal was 7092.5 kcal /kg, for
lower calorific value, 6905.6 kcal /kg and 6877.4 kcal /kg for net calorific value. These results
are related to the chemical and elemental composition of the carbonization, thus determining
the potential of the waste to be used for energy purposes.
KEYWORDS: Biomass; charcoal; yield; calorific value.
Introduction
The use of forest biomass as an
energy input, in its different forms of
exploitation, has aroused interest in several
countries due to its renewable potential, as
well as to generate opportunities for work in
the energy production process and the
creation of new markets for forest residues
(SANTIAGO, 2013).
One of the most important species of
the Amazon is Brazil nut (Bertholletia
excelsa), native fruit of chestnut-tree, the
tree of the family Lecythidaceae, also called
Pará nut, black-brown chestnut, tocari,
tururi, cari, juviá, among others. Large tree,

measuring up to60 m in height, with a diameter
of 100 to 180 cm. Brazil nut is rich in oil,
consisting of 60 to 70% of lipids and 15 to 20%
of proteins, as well as other constituents
(GONÇALVES, 2013). Each Brazilian
chestnut fruit collected has, on average, 1,6 kg
of residual (residual biomass), including the
bark of the raw chestnut, or, for every 1 kg of
chestnut collected, one has to generation of 2
kg of hedgehog, which can be harnessed
(OLIVEIRA e LOBO, 2002). These are
lignified structures with complex composition,
with potential for use in handicrafts and energy
(FAUSTINO et al., 2014).
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In 2010, the production of almonds
of Brazil nut was 40,357 tons. Thus, it is
estimated that the total number of barks and
hedgehogs generated in that year was
56,500 tonnes (OLIVEIRA e LOBO, 2002;
FERREIRA, 2009).
Therefore, the objective of this work
was to evaluate the energy properties of
Brazil nut shell, as well as the gravimetric
yield of charcoal produced from this
residue, in order to know its energy
potential.
Methodology
Brazil nut residue (Bertholletia
excelsa) was collected in the municipality
of Castanhal, located in the northeast region
of the state of Pará. Some of the in natura
material was stored for later carbonization.
Another part was packed in sealed and
identified plastic bags.
For the production of charcoal, the
in natura material was used, with a mean
humidity of 12%. The charcoal was
produced in a muffle furnace adapted to this
function, with a heating rate of 1.67 °C /
min, at a temperature of 450 °C, with a
residence time of 60 minutes at the final
temperature. The cooling took place
naturally and gradually after the kiln
reached the carbonization conditions. The
carbonization conditions and parameters
were based on the methodology described
by Nobre (2013), in which residues of
Amazonian species were used to produce
charcoal and activated charcoal.
In order to obtain the gravimetric yield of
the carbonization, the formula used was:
MCs
RGc(%) = ( ) ∗ 100, where MCs is the
MBs
mass of dry coal (g) and MBs is the mass of
the dry biomass (g) before carbonization.
After charring, the charcoal was
ground and sieved in a set of sieves with a
grain size of 40, 60, 100, 200 and 270 mesh
for the analysis. The granulometrically
classified materials were conditioned in an

air conditioning room, with a temperature of 20
± 2 °C and humidity of 65 ± 3%, until reaching
a constant mass, with a mean humidity of 12%.
The determination of the upper calorific
value (PCS) in kcal / kg was performed
according to the ABNT standard NBR 8633/84
and according to the manual of the calorimeter
PARR 1201, using a digital calorimeter, model
IKA C-200. A formula was also used to
estimate the lower calorific value (ICP) and the
net calorific value (PCL) from the PCS results,
the hydrogen content and the moisture content
of the material.
In order to determine the Lower
Calorific Power (ICP), the following equation
kcal
was used: ICP ( ) = PCS − 6 ∗ 9 ∗ H, where
kg

H is the hydrogen content (%) and to estimate
the Calorific Power Liquid (PCL) was used the
kcal
[ICP−(6∗U)]
equation: PCL ( ) =
∗ 100,
kg

(100+U)

where U is the humidity (%). The values of
moisture (4.93%) and hydrogen content
(3.46%) of the coal were according to the
results obtained by Leandro et al. (2018).
Results and discussion
The results of the gravimetric yield of
the coal obtained at a temperature of 450ºC of
the residues of Bertholletia excelsa will be
presented in table 1.
Table 1. Gravimetric yield of the
carbonization at 450ºC of the residues of
Bertholletia excelsa (Brazil nut).
Temperature
(°C)

Gravimetric yield of the
carbonization
Average (%)
41,67
450°
SD (%)*
1,20
CV**
2,88
Source: Authors (2018)
*SD: standard deviation; CV: coefficient of
variation
The gravimetric yield found is 41.67%.
The high yield can be attributed to the chemical
composition of the bark, since it is rich in lignin
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and carbon. According to Leandro et al.
(2018), the values found were 55,76%
lignin and 72,50% carbon. These
components confer greater resistance to
thermal degradation of the material during
the carbonization process.
Carmona et al. (2017), found a value
of gravimetric yield in the charcoal of
Brazil nut of 44.52%, showing a small
variation of the value shown in table 1,
showing a great potential of use for
carbonization.
Vilas Boas et al. (2010) studying the
carbonization of macaúba (Acrocomia
aculeata)
endocarp, in muffle with
temperatures ranging from 450 °C to 650
°C, found a 35,13% average gravimetric
charcoal yield. Silva et al. (1986) compared
the gravimetric yield of eucalyptus wood
charcoal, babassu and macaúba endocarp
obtained from muffle carbonization, with
temperatures varying from 300 ° C to 700 °
C. In this study, the authors found values of
31,97%, 33,49% and 39,37% for
eucalyptus, babassu and macaúba,
respectively. Thus, it is observed that the
values of gravimetric yield found in this
work are above those found for other
residual biomasses. The mean values
obtained for the results of upper, lower and
liquid calorific values (kcal/kg) from the
charcoal of Bertholletia excelsa are shown
in table 2.
Table 2. Mean values, standard deviation
and coefficient of variation of the upper
calorific value (PCS), lower calorific value
(ICP) and net calorific value (PCL) of
Bertholletia excelsa (Brazil nut).
Calorific value (kcal/Kg)
PCS
ICP
PCL
Average 7092,5 6905,6 6877,4
Charcoal
87,72
87,72 87,72
SD
0,012
0,012 0,012
CV

Source: Authors (2018)
SD: standard deviation; CV: coefficient of
variation

The average results found for the higher
calorific value were 7092,5 kcal/kg, while the
lower calorific value was 6905,6 kcal/kg and
6877,4 kcal/kg for the net calorific value of
charcoal. The determination of calorific value
is very important for the energy use of the
biomass because it indicates the potential
capacity of a material to give off heat. The high
value of the higher calorific value (7092,5 kcal
/ kg) comes from the chemical and elemental
composition of the carbonization of the
biomass. According to Leandro et al (2018), the
percentage of lignin present in Brazil nut is
55.76% and 72.50% carbon, in addition to the
low ash content (1.76%). considered to be more
suitable for the production of activated carbon.
Studies of Doat and Petroff (1975)
found in charcoal obtained from tropical woods
a calorific value superior between 7000 and
7500 kcal/kg. The higher calorific value of the
coal studied in this work was in this range.
Vilas Boas et al. (2010) found average
values of 4,996.18 kcal/kg for macaúba
(Acrocomia aculeata) in natura and 7,819.29
kcal / kg for carbonized biomass. It is
noteworthy that the values found for macaúba
are slightly higher than those observed for
Brazil nut.
Nogueira et al. (2014), found the
highest calorific value of Brazil nut urchin in
natura of 4,793.02 kcal/kg and 7,252.98 kcal/kg
for charcoal. It is observed a value slightly
higher than that quoted in this work,
demonstrating that both the hedgehog and the
shell of the chestnut present high capacity in the
generation of energy, due to the high content of
lignin and carbon present in its chemical
composition.
Vale et al. (2011) obtained the result of
useful or liquid calorific power (PCL) for
Jatropha curcas processed into charcoal, of
6,233 kcal / kg, lower result compared to the
coal of the chestnut shell (6877,4 kcal/kg).
Conclusions
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Residual biomass for energy
production has high potential due to its high
heat capacity.
The charcoal of this biomass
presented high gravimetric yield, being
suitable for use in direct combustion,
activated carbon and biochar.
In addition to the energy potential,
biomass has a large participation in the
economic activity of Amazonian families.

(Lecythidaceae). Ciência da Madeira, Pelotas,
v. 5, n. 1, p. 25-33, 2014.
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ESTUDO DE CASO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA USANDO
RESÍDUOS DE UMA MADEIREIRA
Elias Gabriel Magalhães Silva1; Giovana Franco Valadão2, Michael de Oliveira Resende3

Resumo
A indústria de base florestal desempenha um papel importante na economia brasileira, gerando
muitos empregos e renda de forma direta e indireta. O processamento de produtores florestais na
indústria madeireira gera grande quantidade de resíduos com uma ótima qualidade energética.
Portanto, o objetivo deste trabalho é o estudo de caso do uso energético dos resíduos do
processamento mecânico da madeira, em uma empresa do setor localizada na cidade de Alfredo
Vasconcelos, na zona da mata mineira. Foi feito um levantamento da produção diária de cavacos e
serragem. Foi estimado que o potencial dos resíduos para geração de energia é de 145,69 kW/ano.
Portanto, conclui-se que os resíduos apresentam uma boa capacidade energética para serem
empregados em um sistema de geração de eletricidade.
PALAVRAS-CHAVE: Eucalipto; Energia da biomassa; Potencial Energético.
Introdução
Segundo a ABIMCI, (2018) os
produtos processados pelo setor madeireiro
englobam os produtos de madeira processada
mecanicamente, celulose e papel, painéis
reconstituídos, entre alguns outros produtos.
Dentre os produtos de madeira
processada
mecanicamente,
destacam
principalmente a madeira serrada, lâminas,
chapas e produtos para molduras, portas,
janelas, pisos e móveis (ABIMCI, 2018).
Segundo dados do IBGE, (2018) no
Brasil, em 2016, foram extraídos o montante
de 48.498.596 m3 de madeira em tora para
esse tipo de processamento.
Na área energética, a madeira é mais
conhecida como lenha e, através de sua
combustão ou queima direta, contribuiu de
forma significativa para o desenvolvimento
humano. É possível afirmar que a madeira é o
combustível mais antigo da humanidade
(BRAND et al., 2005).

A
Biomassa
proveniente
do
processamento do eucalipto pode ser convertida
em combustível sob as formas líquidas, sólidas e
gasosas, em processos que variam de simples
fornos até sofisticadas plantas industriais
(BRAND et al., 2005).
. Após a transformação da madeira em
combustível, se faz uso da queima desse
combustível em turbinas ou motores que estão
acoplados a sistemas geradores de eletricidade
(CORTEZ; GOMEZ; LORA, 2008).
De acordo com Resolução Normativa da
Agência Nacional de Energia Elétrica nº
482/2012 (ANEEL, 2012), essa energia pode ser
fornecida a rede de distribuição, e o produtor
dessa energia se beneficiar a partir da política de
créditos de energia.
O presente estudo tem por objetivo
levantar o potencial do resíduo que é gerado na
Serraria Vasconcelos, no município de Alfredo
Vasconcelos, Zona da Mata de Minas Gerais, na
produção de Paletes, e propor uma destinação
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diferente a ele que possa dar retornos
financeiros e ambientais.
Metodologia
O estudo de caso foi feito na
madeireira Vasconcelos, situada no município
de Alfredo Vasconcelos, na Zona da Mata de
Minas
Gerais.
A
empresa
processa a madeira para produção de Paletes,
que são vendidos principalmente para
empresas de logística.
Para estimar a produção de resíduos
foram escolhidos os dois subprodutos mais
produzidos pela empresa: o cavaco e a
serragem. Para a coleta dos dados, foi feita
uma entrevista com o gerente geral da
madeireira no qual foram levantadas as
variáveis necessárias aos cálculos de
potencial energético dos subprodutos da
madeireira.
Foram
levantadas
variáveis
de
produção, como consumo de energia elétrica,
número de funcionários, número de máquinas,
principais matérias-primas utilizadas e
destino da produção. Em relação aos
subprodutos, foram levantadas as quantidades
de resíduos de serragem e cavacos e as
destinações atuais dadas a esses resíduos. As
equações usadas nos cálculos seguem a
metodologia apresentada por (REIS; REIS,
2017).
Os valores referentes às características
como poder calorífico, densidade relativa dos
cavacos e da serragem de eucalipto, foram
retirados de bibliografias especializadas.
Resultados e Discussões
Para as estimativas do potencial da
biomassa, levantou-se, a partir de revisão em
literatura, os valores necessários para os
cálculos. A madeira processada na indústria é
o Eucalipto. Utilizou-se um fator de
conversão de 1/860 para a transformação de
kcal/kg para kWh/kg (REIS; REIS, 2017)
Também se considerou os dados reais de
produção da serraria colhidos (Tabela 1).

Tabela 1. Produção de Resíduos

Tipo de Resíduo
Cavaco
Serragem

Quantidade (m³/mês)
1.200
1.780

Fonte: Confeccionada pelos autores.

Atualmente a madeireira conta com um
quadro de 65 funcionários e com uma
capacidade de processamento de 1.800 m³ de
madeira/mês. Segundo dados da Administração
da empresa o rendimento do processamento é da
ordem de 38,88%, comprovando assim a
necessidade de se desenvolverem tecnologias que
possam reaproveitar o grande volume de resíduo
gerado na produção de paletes. As imagens 1 e 2
mostram a disposição da Biomassa no ambiente
fabril da serraria.

Figura 1. Disposição da Serragem na Serraria
Fonte: Confeccionada pelos autores.

Figura 2. Disposição do cavaco na Serraria
Fonte: Confeccionada pelos autores.

Considerou-se
o
horário
de
funcionamento real da Fábrica, ou seja, de
Segunda a Sexta-Feira, das 07:00 às 16:00, e aos
Sábados de 07:00 às 11:00, totalizando 44 horas
semanais, em um mês de 4 semanas e em um ano
de 12 meses.
A equação 1 utilizada para o cálculo do
potencial segue norma do estudo realizado por
(REIS; REIS, 2017).
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(1)

Em que Tresíduo é a quantidade de
resíduo produzida em m3, PCU é o poder
calorífico útil, η é a eficiência de conversão, ρ
é a densidade do resíduo, 2112 são as horas
anuais de produção de biomassa, 860 é a
conversão de kcal.kg-1 para kWh.kg-1.
De acordo com Lora et al
(2013), o PCU e ρ do cavaco são,
respectivamente, 1777 kcal/kg e 377 kg/m³,
enquanto que, para a serragem, são 2193
kcal/kg e 246 kg/m³. Além disso, de acordo
com [1], a eficiência da conversão para
potenciais entre 200 kW/ano e 10 MW/ano é
de 15%. Portanto, obtém-se um potencial de
aproximadamente 66,39 kW ano para o
cavaco e 79,30 kW/ano para a serragem,
resultando em um potencial total de 145,69
kW/ano.
Atualmente os cavacos são vendidos
para empresas de cimento de uma cidade
vizinha e a serragem é vendida para
produtores de frango, para uso como cama em
granjas. Sendo que o volume diário ainda é
um problema para a empresa, pois a produção
diária não consegue ser totalmente escoada
devido ao alto volume. Com isso, esse
material muitas vezes é descartado não
gerando nenhum benefício.
A demanda contratada pelo sistema de
produção real da serraria é de 145 kWh, com
um gasto mensal de aproximadamente
R$10.000,00 com energia elétrica tarifada na
bandeira Verde. O gráfico abaixo mostra o
histórico de consumo da madeireira no
período de abril de 2017 a abril de 2018, os
valores da potência faturada são dados em
kWh. Fica evidente uma demanda crescente
por energia elétrica, o que justifica ainda mais
o aproveitamento dos resíduos na geração de
energia para suprir necessidades internas e o
excedente de uma futura instalação poderia
ser comercializado com a concessionária
local.

Figura 3. Histórico de consumo (kWh).
Fonte: Confeccionada pelos autores.

Conclusão
O presente estudo pôde comprovar que a
produção de resíduos pela madeireira e o seu
potencial são suficientes para justificar o
investimento na transformação dos resíduos em
energia elétrica. Podendo agregar valor ao
resíduo que antes era vendido a um custo muito
baixo ou descartado. É necessário se fazer um
estudo mais detalhado em relação ao retorno
financeiro e caracterizar os resíduos da
madeireira de forma real.
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PRODUÇÃO DE BIOMASSA E ENERGIA DE CLONES DE EUCALIPTO
PLANTADOS EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS
Marina Foletto1; Ana Paula Leite de Lima2; Sebastião Ferreira de Lima3; Déborah Nava
Soratto4; Darcy Maria da Conceição Laura dos Santos5
Resumo
Este estudo teve como objetivo avaliar a produção de biomassa e o potencial energético de três
clones de eucalipto plantados em diferentes espaçamentos, aos dois anos de idade. O experimento
foi implantado em área da Usina Cerradinho Bioenergia, em Serranópolis, GO. O delineamento
utilizado foi em blocos casualizados, em esquema fatorial, com cinco espaçamentos (3,0 x 1,0 x 0,8
m; 3,0 x 1,0 x 1,0 m; 3,0 x 1,0 m; 3,0 x 1,5 m; 3,0 x 2,0 m) e três clones (A217; AEC144; H13),
com três repetições. Aos 24 meses após plantio foram abatidas 45 árvores, cujo o diâmetro
representasse o diâmetro médio quadrático da unidade amostral, utilizadas para determinar a
biomassa de tronco e a densidade básica da madeira. Observou-se que a produção de biomassa de
madeira por unidade de área e a densidade básica da madeira variam com o espaçamento e o clone.
O poder calorífico superior da madeira não sofre influência do espaçamento e dos clones, e os
espaçamentos mais adensados geram maior quantidade de energia.
PALAVRAS-CHAVE: floresta energética; adensamento de plantio; poder calorífico
Introdução
Diante da crescente preocupação com o
meio ambiente e da necessidade de uma
matriz energética mais limpa e renovável, a
busca por fontes alternativas para a produção
de energia tem aumentado (PEREIRA et al.,
2015). Por essa razão, recentemente tem
crescido, também, a utilização da biomassa
florestal como fonte geradora de energia e,
neste sentido, a utilização de florestas
plantadas exerce papel fundamental na
mitigação de problemas ligados ao
abastecimento elétrico.
A biomassa voltou a ser a segunda fonte de
geração mais importante do Brasil na Oferta
Interna de Energia Elétrica (OIEE) - toda a
energia necessária para movimentar a
economia – com o registro de 8,8% em 2016,
superando os 8,1% de participação do gás
natural. (MME, 2017). Além disso,
proporciona uma destinação aos subprodutos

e resíduos dos processos industriais madeireiros,
transformando-os em fontes alternativas e
renováveis de fornecimento de energia elétrica, o
que contribui para o fortalecimento de uma
economia de baixo impacto ambiental.
O sucesso dos plantios florestais com espécies
do gênero Eucalyptus, uma alternativa capaz de
suprir a demanda bioenergética, se deve ao seu
rápido crescimento e sua boa adaptação às
condições edafoclimáticas do país (SILVEIRA,
2004), permitindo a seleção de materiais
genéticos adequados para implantação das
florestas energéticas. Essas florestas se
caracterizam pela utilização de espécies de
rápido crescimento, elevada densidade de
plantio, conduzidas por curtas rotações,
permitindo produzir biomassa em uma menor
escala de tempo, utilizando áreas menores
(MAGALHÃES, 2001; MACHADO et al., 2012;
LONGUE 44 JUNIOR; COLODETTE, 2013).
Em florestas de ciclos mais curtos, a
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densidade de plantio é um fator de
fundamental importância, uma vez que afeta,
dentre outros, o crescimento das árvores, a
produção de biomassa, a qualidade da
madeira formada (BERGER, 2000) podendo
inclusive afetar a densidade básica da madeira
e o seu poder calorífico (PAULINO, 2012).
O poder calorífico da madeira é uma
variável que merece atenção quando o
objetivo é a produção de madeira para a
geração de energia, uma vez que representa a
quantidade de energia na forma de calor
liberada pela combustão de uma unidade de
massa de material (JARA, 1989).
Madeiras de baixa densidade resultam em
uma queima rápida e menor produção de
energia, logo, madeiras mais densas originam
produtos com maior poder calorifico (VALE
et al., 2002; SILVA et al., 2015). Aliado a
isso, Castro (2011) observou que, quanto
maior a densidade básica, maior é a
quantidade de energia estocada por metro
cúbico de madeira, ou seja, existe uma
relação direta entre a densidade básica e a
quantidade de energia produzida.
Deste modo, o objetivo de estudo foi
avaliar produção de biomassa, a densidade da
madeira e o potencial energético de clones de
eucalipto
plantados
em
diferentes
espaçamentos, aos dois anos de idade.
Metodologia
O experimento, envolvendo o plantio de
três clones de eucalipto em diferentes
espaçamentos, foi implantado na Fazenda
Jacuba, no município de Serranópolis, GO,
em dezembro de 2014, em área da Usina
Cerradinho Bioenergia. O clima, segundo
Köppen, é tropical úmido (Aw), com estação
chuvosa no verão e seca no inverno,
precipitação média anual de 1.579 mm e
temperatura média anual variando entre 20ºC
e 25ºC.
O experimento foi instalado em blocos
casualizados, em esquema fatorial, avaliando

três clones de eucalipto (A217, AEC144 e H13),
híbridos de Eucalyptus urophylla x E. grandis,
em cinco espaçamentos de plantio (dois
espaçamentos de linhas duplas: 3,0 x 1,0 x 0,8 m,
com 6.250 plantas ha-1 e 3,0 x 1,0 x 1,0 m, 5.000
plantas ha-1; e, três espaçamentos em linhas
simples: 3,0 x 1,0 m, 3.333 plantas ha-1; 3,0 x 1,5
m, 2.222 plantas ha -1; 3,0 x 2,0 m, 1.667 plantas
ha-1), com três repetições. As parcelas com linhas
duplas, foram constituídas por 6 linhas com 12
plantas cada e, as parcelas de linhas simples por
4 linhas.
Aos 24 meses após plantio foram abatidas 45
árvores, uma árvore por parcela, cujo o diâmetro
representasse o diâmetro médio quadrático da
unidade amostral. Após o corte, cada árvore
abatida foi separada em seções (folhas, galhos e
tronco com casca). O tronco de cada árvore
abatida foi pesado e, posteriormente, foram
retiradas amostras (discos), com cerca de 5 cm de
espessura, ao longo da sua altura para determinar
a biomassa de tronco e a densidade básica da
madeira.
Discos de madeira com casca foram pesados
em campo e enviados para o laboratório, onde os
mesmos foram separados em lenho e casca, e
foram obtidas suas massas verdes. Em seguida,
as amostras foram colocadas para secar em estufa
a temperatura de 100±5ºC, para determinar a
massa seca. A densidade básica (Db) foi
determinada utilizando as recomendações
descritas na norma NBR 11941 (ABNT, 2003).
O poder calorífico superior da madeira foi
determinado de acordo com a metodologia
descrita pela norma da ABNT NBR 11956
(ABNT, 1990), utilizando-se uma bomba
calorimétrica adiabática. As amostras foram
enviadas ao Laboratório de Painéis e Energia da
Madeira (LAPEM) da Universidade Federal de
Viçosa, MG, onde foram realizadas as análises.
Para o cálculo da quantidade de energia por
hectare, expressa em kW ha-1 ano-1, a
metodologia utilizada foi adaptada de Santos
(2010). Multiplicou-se a massa seca da madeira
sem casca (Mg ha-1 ano -1) pelo seu poder
calorífico superior (kcal kg-1).

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

496

A massa seca de madeira sem casca por
hectare ano foi obtida dividindo a biomassa
do lenho por hectare, expressa em (Mg ha-1),
pela idade, em anos, do povoamento.
Os dados obtidos foram submetidos à
análise de variância e as médias comparadas
pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

meses de idade, biomassa e energia foram
influenciadas pela interação entre clone e
espaçamento de plantio (Tabela 1). A densidade
básica e o poder calorífico superior da madeira,
não fora influenciado pelos fatores estudados,
sendo que o valor médio observado foi de 0,40 g
cm-3 e 4657,57 kcal kg-1 e coeficiente de variação
de
0,55%
e
3,64%
respectivamente.

Resultados e Discussões
Todas as variáveis foram avaliadas aos 24
Tabela 1. Quadrado médio para as variáveis avaliadas para os clones de híbridos de Eucalyptus
urophylla x E. grandis, aos 24 meses de idade, em Serranópolis, GO. 2017
FV

GL

Quadrado Médio
BIOMASSA

Bloco
Espaçamento (E)
Clone (C)

2
4
2

ns

1,08
221,52 **
75,00 **

Db

PCS
ns

0,00006
0,00230 **
0,00355 **

ENERGIA
ns

616,72
1095,30 ns
1285,27 ns

19377464 ns
4862117530**
1636787110**

ExC
8
103,36 **
0,00021 ns
974,20 ns
2296028680 **
ERRO
28
118,15
0,00021
659,00
85483601,4
CV (%)
8,45
3,64
0,55
8,16
Média geral:
24,31
0,40
4657,57
113254,84
-3
Db: densidade básica da madeira (g cm ); PCS: poder calorífico superior da madeira (kcal kg-1);
Energia (KWh ha-1 ano-1)
A produção de biomassa de lenho por
unidade de área variou com o clone e o
espaçamento (Tabela 2). De modo geral, as
maiores produções foram verificadas em
espaçamentos mais adensados, enquanto as
menores produções naqueles mais amplos.
Para o clone A217, nos espaçamentos 3,0 x
1,0 x 0,8 m e 3,0 x 1,0 m, a produção de lenho
foi 36,4% superior àquela encontrada no 3,0 x
2,0 m. Para o AEC 144 a produção no
espaçamento mais adensado foi cerca de 50%
superior aos demais. Enquanto para o H13, a
maior produção foi encontrada no 3,0 x 1,0 x
1,0 m seguido por 3,0 x 1,0 x 0,8 m, com uma
diferença de 55% em favor do primeiro. E,
para este clone, as menores produções foram
observadas nos espaçamentos de linhas
simples. Esse resultado está relacionado à

densidade de plantio. Enquanto a produção de
madeira por árvore aumenta com o espaçamento
de plantio, a produção por unidade de área reduz
(MARTINS, 2009). Trabalhando com produção e
distribuição de biomassa em E. camaldulensis,
Oliveira Neto et al. (2003), verificaram que em
espaçamentos mais amplos, a produção da parte
aérea e, em especial, da madeira, por árvore, é
elevada em razão de seu maior crescimento em
diâmetro, enquanto em espaçamentos mais
reduzidos ocorre maior produção de biomassa
por unidade de área, em razão de se ter um maior
número de indivíduos. Porém, este resultado
depende de fatores como idade do povoamento,
qualidade do sítio e material genético (HOPPE et
al., 2006).
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Tabela 2. Produção média de biomassa de lenho de três clones de Eucalyptus, em diferentes
espaçamentos de plantio, aos 24 meses de idade, em Serranópolis, GO. 2017
Espaçamento
Biomassa de lenho (Mg ha-1)
(m)
A 217
AEC 144
H 13
3,0x 1,0 x 0,8
26,18
aB
31,79
aA
28,40
b AB
3,0 x 1,0 x 1,0
24,15
ab B
22,06
bB
44,12
aA
3,0 x 1,0
25,50
aA
22,13
bA
21,44
cA
3,0 x 1,5
19,57
ab A
21,84
bA
21,55
cA
3,0 x 2,0
18,94
bA
18,09
bA
18,92
cA
Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si
pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Nos espaçamentos em linhas simples, não
houve diferença entre clones enquanto, nos
espaçamentos em linhas duplas verificou-se
que os clones variaram quanto a sua produção
de madeira sem casca (Tabela 2). O AEC 144
foi cerca de 21% superior ao A 217 no 3,0 x
1,0 x 0,8 m na produção de lenho e, para o 3,0
x 1,0 x 1,0 m, o clone H13 foi, em média,
90,9% superior aos demais. Este resultado
demonstra que a tolerância ao adensamento
de plantio, varia com o material genético.
A densidade básica da madeira (Db) variou
entre clones (Figura 1a) e espaçamentos
(Figura 1b). A Db dos clones A217 e H13 foi
superior a do AEC144. Quanto ao efeito do
espaçamento sobre a Db, verificou-se que os

espaçamentos mais amplos (3,0 x 1,5m e 3,0 x
2,0 m) foram superiores àqueles mais adensados,
em linhas duplas. Pesquisadores têm encontrado
resultados controversos quanto a influência do
espaçamento sobre a Db. Castelo (2007)
relataram diminuição da densidade básica da
madeira de eucalipto com o aumento do
espaçamento de plantio. No entanto, Goulart et
al. (2003) trabalhando com plantios seminais de
Eucalyptus
grandis,
observaram
que
espaçamentos maiores não influenciaram a
densidade básica da madeira. Enquanto,
Sereghetti et al. (2015), afirmaram que árvores
que crescem em menor competição começam a
produzir madeira adulta precocemente, atingindo
a densidade máxima mais rapidamente.
(b)

(a)

Figura 1. Densidade básica da madeira, a 1,30 m, de três clones de Eucalyptus (a), em
diferentes espaçamentos de plantio (b), aos 24 meses de idade, em Serranópolis, GO. 2017. Letras
minúsculas, iguais, nas barras não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
A quantidade de energia produzida
mostrou comportamento semelhante ao da
produção de biomassa de lenho, sendo de

modo geral, maior nos espaçamentos mais
adensados (Tabela 3). Para o clone A217, os
maiores valores de energia foram observados
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para os espaçamentos 3,0 x 1,0 x 0,8 m e 3,0
x 1,0 m enquanto, a menor quantidade de
energia produzida foi encontrada para o
espaçamento 3,0 x 2,0 m. Para o AEC144 a
energia produzida no espaçamento 3,0 x 1,0 x
0,8 m foi, em média, 52% superior àquela
encontrada nos demais. E, para o clone H13, a
energia produzida no 3,0 x 1,0 x 1,0 m foi

55,6% superior àquela produzida no 3,0 x 1,0 x
1,0 m e, 115% maior do que àquela encontrada
nos espaçamentos em linhas simples (3,0 x 1,0
m, 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 2,0 m). Estes resultados
demonstram que a energia gerada pela madeira é
dependente da quantidade de biomassa produzida
por unidade de área e da densidade básica da
madeira.

Tabela 3. Energia produzida (KWh ha-1 ano-1), por três clones de Eucalyptus, em diferentes
espaçamentos de plantio, aos 24 meses de idade, em Serranópolis, GO. 2017
Espaçamento
Energia (KWh ha-1 ano-1)
(m)
A 217
AEC 144
H 13
121443,46
3,0x 1,0 x 0,8
aB
149058,58
aA
132561,85
b AB
112003,20
3,0 x 1,0 x 1,0
ab B
102827,61
bB
206288,95
aA
118347,56
3,0 x 1,0
aA
103567,78
bA
99803,48
cA
3,0 x 1,5
90794,18
bc A
101418,81
bA
99778,34
cA
3,0 x 2,0
88713,40
cA
84335,62
bA
87879,85
cA
Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre
si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.
Nos espaçamentos em linhas simples, não
foi observada diferença quanto a energia
produzida pela madeira dos três clones
estudados
(Tabela
3).
Porém,
nos
espaçamentos mais adensados, em linhas
duplas, a produção de energia variou com o
clone. No 3,0 x 1,0 x 0,8 m, o clone AEC144
foi 22,7% superior ao A217 enquanto, no 3,0
x 1,0 x 1,0 m, o H13 produziu 92% mais
energia que os demais clones.
Conclusões
Para uma rotação de dois anos, a produção
de biomassa de madeira por unidade de área e
a densidade básica da madeira variam com o
espaçamento e o clone, enquanto o poder
calorífico da madeira não é afetado.
Os espaçamentos mais adensados, aos
dois anos de idade, geram maior quantidade
de energia.
Em uma rotação de dois anos, o clone
H13 produz a maior quantidade de biomassa
de lenho e de energia.
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Resumo
Objetivou-se avaliar a qualidade da operação de processamento mecanizado da madeira de
eucalipto para fins de aproveitamento energético, possibilitando a definição do padrão a ser
adotado pela empresa. O estudo foi conduzido em povoamentos de clones híbridos de
Eucalyptus grandis x Eucaliptus urophylla e clones de Eucalyptus saligna, de uma empresa da
região dos Campos Gerais, Paraná. Os povoamentos estudados foram colhidos no sistema de
colheita de árvores inteiras, com o processamento da madeira realizado pelo harvester
contemplando os seguintes diâmetros limites para aproveitamento energético: 8, 10, 12 e 14 cm
e as toras no comprimento de 7,20 m.A análise de qualidade englobou a determinação dos
diâmetros limites no processamento das árvores e dos comprimentos das toras, as medidas
foram tomadas manualmente a campo após a operação de processamento, sendo os dados
comparados pelo teste t ao nível de 5% de significância. Os resultados mostraram que a melhor
qualidade na mensuração do diâmetro limite foi obtida aos 10 cm de diâmetro limite para ambos
os povoamentos, enquanto o comprimento das toras para celulose seapresentou dentro dos
padrões estabelecidos pela empresa, sendo o padrão de diâmetro limite de 10 cm o mais
indicado operacionalmente.
Palavras chave: Colheita de madeira; biomassa energética; planejamento.
Introdução
A biomassa residual obtida na colheita de madeira é um importante componentecom
potencial para a geração de energia nas empresas do setor florestal, devido às suas
características renováveis. A biomassa é composta por ponteiras, casca, galhos e folhas,
tratando-se de um material orgânico gerado pela fotossíntese em povoamentos plantados, cujo
aproveitamento proporciona a mitigação das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera
(BRAND, 2010).Além disso, o uso da biomassa como fonte de energia renovável por empresas
florestais proporciona a redução dos custos da silvicultura no preparo da área pós colheita para
um novo ciclo.
Normalmente, para o aproveitamento da biomassa originada dacolheita de madeira é
possível no sistema de árvores inteiras, caracterizado pelo corte seguido doarraste das árvores
até as margens dos talhões onde é realizado o processamento final da madeira, possibilitando,
assim, a concentração da biomassa para a posterior picagem. Neste sistema de colheita da
madeira são empregados processadores florestais que permitem a obtenção de toras com
diferentes sortimentos e possibilidade de definição do diâmetro limite para aproveitamento da
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biomassa energética, definidas conforme as necessidades do mercado consumidor
(MALINOVSKI et al., 2014).
Uma das variáveis que influencia no processamento da madeira é o diâmetro limite para
obtenção da biomassa energética, sendo que muitas empresas florestais definem 8 cm como o
diâmetro limite de aproveitamento do fuste, de forma a proporcionar maior volume de toras
para o processo industrial. Por outro lado, a qualidade da biomassa energética é comprometida,
proporcionandomaior relação entre casca e madeira, dificultando assim, a eficiência no
processo de cavaqueamento no campo e os parâmetros energéticos no momento da combustão,
com maiores quantidades geradas de cinzas na caldeira.
Neste aspecto, a definição do diâmetro limite para o melhor aproveitamento do fuste e
da biomassa residual poderá proporcionar ganhos significativos nos parâmetros energéticos da
biomassa no momento da combustão, todavia sem comprometer a capacidade de abastecimento
de madeira na indústria. Para esta toma de decisão, visando alcançar índices de qualidade
satisfatórios, torna-se necessáriaa realização de estudos com auxílio de ferramentas de
qualidade para a tomada de decisão no planejamento operacional.
Trindade et al. (2007) sugerem diversas ferramentas de qualidade para as atividades
florestais, podendo ser empregado os histogramas nas operações de colheita mecanizada, que
mostra o arranjo dos dados em forma gráfica e sua distribuição. Outra ferramenta de qualidade
eficiente, porém pouco aplicada nas operações florestais é o seis sigma, que tem por objetivo
melhorar os desempenhos produtivos por meio da análise das variabilidades dos processos,
enfatizando o conceito da melhoria contínua (HENDERSON; EVANS, 2000).
Objetivou-se avaliar a qualidade da operação de processamento mecanizado da madeira
de eucalipto para fins de aproveitamento energético, possibilitando a definição do padrão a ser
adotado pela empresa.
Metodologia
O estudo foi realizado em uma empresa florestal localizada na região dos Campos
Gerais, estado do Paraná, Brasil, entre as coordenadas geográficas 24° 26' 42'' S e 50° 45' 39''
W, com uma altitude média de 940 m. Os plantios florestais estudados eram compostos de
clones híbridos interespecíficos de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maidenx Eucaliptus
urophylla S. T. Blake e clones de Eucalyptus saligna Smith, ambos com 7 anos de idade,
densidade de 1.111 árvores por hectare (espaçamento 3,75 m × 2,40 m) e volume médio
individual de 0,39 e 0,38 m³, respectivamente.
Foi avaliado o processamento das árvores com quatro diâmetros limites de
aproveitamento do fuste para produção de toras e biomassa residual para fins energéticos (coproduto): 8, 10, 12 e 14 cm, sendo as toras com comprimento de 7,20 m (Figura 1).

Figura 2. Esquema ilustrativo dos tratamentos estudados.

A análise de qualidade foirealizada a partir da determinação do diâmetro limite real para
aproveitamento da biomassa para uso energético e do comprimento das toras processadas para
uso na produção de celulose.Após o processamento das árvores, utilizou-se uma suta
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dendrométrica para obtenção dos diâmetros limites das ponteiras do fuste (co-produtos) (Figura
2).
Os comprimentos das toras destinadas à celulose foram de 7,20 m, porém, com a
aplicação dos tratamentos avaliados, o comprimento da última tora do fuste foi afetado,
podendo não atingir o comprimento esperado. Logo, para o melhor aproveitamento das árvores
processadas, aceitou-se que a última tora, com comprimento superior a 2,50 m, fosse destinada
à produção de celulose, e caso contrário, seria destinada para fins energéticos, devido às
restrições dos fueiros dos veículos de transporte da madeira.

a)

b)

c)

d)

Figura 2.Amostragem dos diâmetros limite da biomassa energética com suta dendrométrica;a) 8 cm; b) 10 cm; c)
12 cm; e d) 14 cm.

Para a amostragem de diâmetro limite e comprimento das toras, o número mínimo de
amostras necessárias foi determinado conforme metodologia proposta por Conaw (1977), sendo
o erro admissível para o diâmetro limite da biomassa energética de 5% e para o comprimento
das toras 10%, segundo a fórmula (1).
n≥

t2 × CV²
E²

(1)

Em que: n = número mínimo de diâmetros limites da biomassa energética e comprimento de toras; t = valor de t,
para o nível de probabilidade e (n-1) graus de liberdade; CV = coeficiente de variação, em que porcentagem e; E
= erro admissível, em percentagem.

Para avaliação daqualidade do diâmetro limite para aproveitamento das toras destinadas
à produção de celulose e produção a biomassa energética, calculou-seoerro percentual sobre o
valor esperado de diâmetro e comprimento de toras, bem como a quantidade de amostras que
apresentaram erro,sendo este último utilizado para determinação da escala seis sigma, conforme
metodologia proposta por Trad e Maximiano (2009).Os dados foram apresentados por meio de
histogramas, que permitiu ordenar os dados em forma gráfica e inferir o tipo de distribuição da
população avaliada.
Na avaliação da qualidade do diâmetro limite para aproveitamentoda biomassa
energética e no comprimento das toras, os dados foram avaliados quanto à homogeneidade das
variâncias pelo teste de Bartlette a comparação entre povoamentos pelo teste t de Student ao
nível de 5% de significância.
Resultados e Discussão
Na Tabela 1 estão descritos os diâmetros limitepara aproveitamento da biomassa
energética,os valores médios obtidos, o erro percentual sobre o valor observado e a escala
sigma, para cada tratamento estudado em ambos os povoamentos. O tratamento cujo diâmetro
limite de aproveitamento da biomassa que mais se aproximou do diâmetro programado foi
10 cm em ambas os povoamentos, atingindo a escala sigma3, resultado considerado satisfatório
para processos industriais.
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Tabela 2. Valores médios dos diâmetros limite da biomassa energética em cada tratamento estudado.
E. grandis x E. urophylla
E. saligna
Sig
D med(cm)
Erro
Sigma
D med(cm)
Erro
Sigma
(%)
(%)
8
7,9 (±1,2)
1,0
3
7,9 (±1,1)
1,5
3
ns
10
9,9 (±1,0)
0,4
3
9,7 (±0,1)
2,8
3
*
12
11,3 (±0,9)
5,9
2
11,3 (±1,2)
5,9
2
ns
14
13,7 (±1,1)
2,0
2
13,7 (±1,5)
2,5
3
ns
Em que: D lim = diâmetro limite; D med = diâmetro médio encontrado;± = desvio padrão;Sig = significância; *
significativo ao nível de 5% pelo teste t de Student (p-valor < 0,05); e nsnão significativo (p-valor ≥ 0,05), entre
povoamentos.
D lim(cm)

Observa-se que os diâmetros limites médios mensurados em todos os tratamentos em
ambos os povoamentos, ficaram abaixo do valor programado no computador de bordo da
máquina. Porém, os valores estão muito próximos das metas estabelecidas pela empresa, sendo
que apenas no tratamento de diâmetro limite de 12 cm, em ambos os povoamentos, superou o
erro de 5%, podendo estar relacionado com a localização deste diâmetro do fuste próximo à
base da copa ou com a presença de galhos grossos. O erro obtido é superior ao recomendado
por Burla (2001), onde relata que os erros nas operações mecanizadas devem ficar abaixo de
5%.
Na Figura 3 estão apresentados os histogramas dadistribuição dos valores de diâmetros
limite. Observa-se nos histogramas (a) e (b), a melhor distribuição dos valores, poisse
aproximaram do programado.
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Figura 3. Distribuição das classes de diâmetro limite da biomassa energética; a) 8 cm; b) 10 cm; c) 12 cm; e d) 14
cm; e linha vermelha tracejada refere-se a curva de distribuição normal dos dados.

Conforme relatado por Trindade et al. (2007) e considerando a forma do histograma,
pode-se inferir o tipo de distribuição dos dados. Essa distribuição deve ter a maior frequência
nos valores de diâmetros programados no computador de bordo da máquina, ou seja, 8, 10, 12
e 14 cm. Porém, no tratamento de diâmetro limite de aproveitamento da biomassa de 12 cm
isso não aconteceu, concordando com os resultados obtidos através do percentual de erro e da
escala sigma deste tratamento, onde o erro foi acima de 5% para ambos os povoamentos de E.
grandis x E. urophylla e E. saligna, respectivamente.
Os comprimentos das toras estão apresentadosna Tabela 3,com osvalores médios das
toras processadas, por tratamento, em ambos os povoamentos avaliados.
Tabela 3.Valores médios dos comprimentos das toras processadas em cada tratamento estudado.
Comprimento
D
E. grandis x E. urophylla
E. saligna
programado(m)
lim(cm)
Comprimento(m)
Erro(%)
Comprimento(m)
Erro(%)
8
6,27 (±0,31)
11,7
7,06 (±0,12)
0,6
10
6,40 (±0,59)
9,8
6,92 (±0,24)
2,6
7,20
12
6,62 (±0,47)
6,8
6,79 (±0,55)
4,3
14
6,72 (±0,40)
5,4
6,91 (±0,27)
2,7

Sig
*
*
Ns
*

Média
6,50 (±0,44)
8,4
6,92 (±0,30)
2,6
Em que: D lim = diâmetro limite; ± = desvio padrão; Sig = significância; * significativo ao nível de 5% pelo teste
t de Student (p-valor < 0,05); e ns não significativo (p-valor ≥ 0,05).

O tratamento de diâmetro limite de aproveitamento de 8 cm no povoamento de E.
saligna apresentou o valor médio próximo do comprimento da tora desejado (7,20 m), com
menor erro (2,6%). O tratamento de diâmetro limite de 8 cm no povoamento de E. grandis x E.
urophylla apresentou valor mais distante do valor esperado, com média de 6,27 m, sendo tal
resultado explicado pelas características do povoamento, principalmente em relação à maior
quantidade de galhos e bifurcações na copadas árvores, características que prejudicam o corte
pelocabeçoteprocessador da máquina com ocorrência de erros demensuração das toras.
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Como houve grande aproveitamento do fuste no diâmetro limite de 8 cm, a não
conformidade pode ser atribuída ao fato que o local do corte da última tora, muitas vezes,
encontrava-se em meio às bifurcações. Portanto, era necessário cortar o fuste antes da
bifurcação, sendo o restante do material destinado para aproveitamento energético. Tal
problema poderá ser mitigado por meio do aumento do valor do diâmetro limite de
aproveitamento da biomassa energética, pois o último corte será localizado abaixo da
bifurcação do fuste.
Na Tabela 4 estão descritos os valores médios do comprimento das toras processadas
por povoamento, o desvio padrão e o erro percentual sobre o valor esperado. O sortimento
realizado durante a avaliação foi exclusivamente para produção de celulose, sendo o
comprimento limite 7,20 m. Este comprimento é utilizado para otimização da caixa de carga
dos veículos de transporte. Além disso, outro fator limitante para o comprimento é o espaço
entre os fueiros do veículo de transporte, sendo o valor mínimo aceitável de 2,50 m, situação
que influenciou na média do comprimento das toras.
Tabela 4.Valores médios dos comprimentos das toras processadas nos povoamentos estudados.
E. grandis x E. urophylla
E. saligna
Comprimento
Sig
programado (m)
Comprimento(m)
Erro(%)
Comprimento(m)
Erro(%)
7,20
6,51 (±0,49)
8,4
6,89 (±0,38)
3,0
*
*
Em que: ± = desvio padrão;Sig = significância; e significativo ao nível de 5% pelo teste t de Student (p-valor <
0,05).

Os resultados mostraram que as toras do povoamento de E. saligna foram aquelas que
mais se aproximaram do comprimento desejado, apresentando menor erro percentual. Quanto
mais próximo o valor obtido em relação ao comprimento de 7,20 m, mais favorecida serão as
operações de extração, carregamento e transporte final das toras, com melhor otimização da
caixa de carga dos veículos de transporte, pois Lopes et al. (2016) relatam que o comprimento
da madeira influencia os tempos consumidos pelos veículos de transporte, principalmente nas
etapas de carregamento e descarregamento da madeira.
Conclusões
A qualidade da operação de processamento da madeira foi superior no aproveitamento
do diâmetro limite do fuste de 10 cm, sendo o padrão indicado a ser adotado pela empresa em
termos operacionais;
O comprimento das toras processadas ficou dentro do limite aceitável pelos parâmetros
estipulados pela indústria;
O padrão de qualidade para aproveitamento do diâmetro limite da biomassa energética
e das toras poderá ser melhorado com a aferição e calibração periódica do cabeçote do
processador.
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ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE DO CARVÃO DOS
ENDOCARPOS DE BABAÇU E MACAÚBA E DA MADEIRA DE Eucalyptus
urograndis
Felipe Thalles Moreira Silva1; Carlos Henrique Ataíde2
Resumo
Tipicamente, a biomassa é utilizada como fonte de bioenergia de forma direta por meio da combustão
completa ou para produção de carvão vegetal para uso siderúrgico ou doméstico. Porém, nos últimos
anos pesquisas têm sido desenvolvidas visando o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos para
essa finalidade, pois esses materiais vegetais também apresentam componentes orgânicos que podem
gerar energia de forma sustentável e eficiente. Partindo deste contexto, o artigo se propõe a analisar
o comportamento do endocarpo de duas palmeiras (babaçu e macaúba), comparado à madeira de
eucalipto para a produção de carvão vegetal, em escala laboratorial. Foram analisadas as
características físicas e químicas do carvão, rendimento gravimétrico e quantidade de material
condensado (bio-óleo) coletado no final da carbonização de cada material. A partir dos resultados
avaliados, o carvão de melhor qualidade foi o resultante da carbonização do endocarpo de macaúba,
quanto ao aspecto energético, físico, composição química e rendimentos gravimétricos em carvão
vegetal e bio-óleo. Em sequência, destacou-se o endocarpo de babaçu seguido da madeira Eucalyptus
urograndis.
PALAVRAS-CHAVE: Carvão vegetal; Carbonização; Bio-óleo; Biomassa; Energia.
Introdução
O suprimento de energia no mundo é uma
das grandes preocupações atuais da
humanidade. Desse modo, as energias
renováveis se tornam alternativa na redução da
dependência das fontes fósseis de energia
(HIRSCHL, 2009). Neste contexto, a biomassa
renovável tem despertado interesse para a
produção de biocombustíveis e produtos
químicos, em virtude de seu grande potencial
de aproveitamento.
A
transformação
de
materiais
lignocelulósicos em combustíveis vem sendo
uma opção interessante, visto que proporciona
um ganho no rendimento energético, qualidade
e redução dos custos de transportes. Pode-se
destacar neste segmento o carvão vegetal, que
por sua vez contempla o Brasil como o maior
produtor
e
consumidor
mundial
(BARCELLOS, 2007).

Em virtude do consumo energético estar em
constante ascensão, objetiva-se primordialmente
um carvão vegetal de melhor qualidade, para
atender a demanda das indústrias siderúrgicas.
Desse modo, é importante investigar a produção
de carvão vegetal com outros tipos de matérias,
distintas da madeira. As imensas reservas naturais
de palmáceas, no caso do dendê, do babaçu e da
macaúba, apresentam-se promissoras pelo alto
rendimento energético por unidade cultivada e por
se desenvolverem em áreas competitivas com a
agricultura
de
sobrevivência
(SILVA;
BARRICHELLO; BRITO, 1986).
Uma espécie que tem despertando muito
interesse como matéria-prima na produção de
biocombustíveis é o coco da palmeira macaúba
devido ao seu alto teor de óleo no fruto, produção
de diversos resíduos energéticos além de ser uma
planta nativa, perene, tolerante à seca, às baixas
temperaturas e encontrada em diversos biomas do
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território brasileiro (LORENZI, 1992).
Outra espécie promissora é a palmeira de
babaçu, diversos autores confirmaram a
potencialidade do endocarpo de babaçu para a
produção de carvão de alta qualidade para uso
em operações siderúrgicas, em função de sua
composição química e, principalmente, da alta
densidade
(SILVA;
BARRICHELLO;
BRITO, 1986).
Em conformidade com a descrição destas
espécies, o endocarpo das palmáceas é um
tecido rico em feixes vasculares, fibra e
parênquima de enchimento. É um tecido
lignificado, extremamente duro, apresentando
ter grande aptidão para ser convertido em
carvão.
Neste intuito, o trabalho tem como objetivo
comparar a qualidade do carvão vegetal
oriundo dos endocarpos de macaúba e babaçu
com o carvão oriundo da madeira de eucalipto,
com base na análise química imediata do
carvão, rendimento gravimétrico em carvão e
bio-óleo no final das carbonizações.

(A) endocarpo de macaúba, (B) endocarpo de babaçu, (C)
eucalipto.

Metodologia
As espécies estudadas foram Eucalyptus
urograndis, coletadas com idade de sete anos
no município de Presidente Olegário, MG. O
endocarpo da macaúba e do babaçu foram
extraídos de palmeiras nativas do município de
Patos de Minas-MG. A Figura 1, ilustra as
biomassas mencionadas para posterior
carbonização.

Figura 2.
carbonização.

A unidade experimental corresponde a um
forno mufla, com aquecimento elétrico, onde os
gases provenientes do processo de carbonização
deslocam-se para uma serpentina que está imersa
dentro de uma caixa de água para a troca térmica
e obtenção do condensado, denominado de bioóleo e os gases não condensáveis (GNC) são
liberados para a atmosfera. A Figura 2 ilustra a
unidade de carbonização.

Unidade experimental do processo de

A madeira de eucalipto foi seccionada em
toretes de aproximadamente 15 cm de
comprimento e com diâmetro de 10 cm para
produção de carvão vegetal. Quanto aos frutos das
palmáceas, procedeu-se a quebra e retirada de
todos os demais componentes, visando-se à
utilização apenas do endocarpo. Na produção de
carvão vegetal, utilizou-se 5 Kg de material seco
em estufa. A temperatura final do processo de
carbonização foi de 380ºC e taxa de aquecimento
de 0,75°C.min-1. Presume-se obter resultados
satisfatórios com estes parâmetros, haja vista que
são valores médios das carbonizações encontradas
na literatura. Os rendimentos gravimétricos do
carvão, bio-óleo e gases não condensáveis foram
calculados em relação à massa seca da biomassa.
A Figura 3 representa o forno mufla internamente
e a cápsula onde é inserido a biomassa.

Figura 1. Biomassas utilizadas na carbonização.
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PCS (Kcal/kg)
DB (g/cm3)

4841
0,506

5102
1,132

5196
1,109

DB = densidade básica; PCS = Poder calorífico superior;
Holocel. = Holocelulose (celulose + hemicellulose).

Figura 3. Vista interna do forno de carbonização.

Para caracterização das biomassas foram
analisadas, segundo normas específicas, a
composição química (holocelulose e lignina),
poder calorífico superior e densidade básica.
Já para a caracterização dos carvões
obtidos, realizou-se análise química imediata,
conforme os procedimentos recomendados na
norma ASTM D1762 – 84 (2007), poder
calorífico por uma bomba calorimétrica
automática ABNT NBR 8633 (1984),
densidade relativa verdadeira ABNT NBR
9165 (1985), densidade relativa aparente por
picnometria utilizando éter de petróleo (ρ =
635 Kg.m-3) e por fim, a porosidade
relacionando-se sua densidade aparente com
sua densidade verdadeira.
Resultados e Discussões
Os valores médios da densidade básica,
poder calorífico superior, lignina e
holocelulose são apresentados na Tabela 1.
Destacam-se os altos teores de lignina e os
valores elevados de densidade básica para os
endocarpos
das
palmáceas.
Essas
características têm forte influência sobre a
produção e qualidade do carvão vegetal.

A lignina de folhosas apresenta maior
quantidade da unidade precursora siringil do que
guaiacil em proporção variável. Já a lignina de
angiospermas monocotiledôneas, como o babaçu
e a macaúba, é composta pelas unidades siringil,
guaiacil e cumaril, sendo que a unidade siringil se
apresenta em menores quantidades. Logo, pode-se
esperar maior condensação da lignina dos
endorcapos das palmáceas e, conseqüentemente,
favorecer o rendimento em carvão vegetal
(PROTÁSIO, 2014).
Observa-se que os endocarpos de macaúba e
babaçu possuem uma maior densidade,
porcentagem de lignina e poder calorífico
superior, quando comparado com o eucalipto. De
modo geral, quanto maior a densidade do material,
maior será a densidade do carvão que é uma
variável importante, uma vez que quanto maior a
densidade, menor será o espaço ocupado pelo
redutor dentro do alto forno, maximizando a
produtividade (VILAS BOAS et al. 2010).
A partir dos resultados obtidos na Tabela 2,
verificou-se que os endocarpos de palmáceas,
provavelmente em função de sua composição
química (maior teor de lignina) apresentaram
maiores rendimentos em carvão. Os rendimentos
foram superiores em relação aos encontrados por
(SILVA; BARRICHELLO; BRITO, 1986).
Tabela 2. Rendimento gravimétrico (%) dos
produtos da carbonização.
Eucalipto
Babaçu
Macaúba

Carvão
32,81
41,75
39,01

Bio-óleo
40,44
30,77
37,62

GNC
26,75
27,48
23,37

O processo de carbonização do eucalipto e do
endocarpo de macaúba resultaram numa maior
produção de bio-óleo em relação ao endocarpo de
Tabela 1. Caracterização das biomassas
babaçu. A produção deste tipo de produto resulta
Eucalipt
Babaçu Macaúba num aproveitamento financeiro maior do processo
o
da produção do carvão vegetal, pois o bio-óleo
Lignina (%)
31,085
34,801
37,458 pode ser aplicado em indústrias alimentícias,
Holocel. (%)
68,915
65,199
62,542 farmacêutica, indústria química. A maior parte
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dos compostos presentes no bio-óleo são
fenóis e ácidos orgânicos. O primeiro
proveniente da lignina e o segundo da
hemicelulose. Confirmando a possibilidade de
uso deste extrato como agente antioxidante,
dentre outras aplicações sendo necessário seu
melhoramento.
Importante ressaltar os rendimentos
obtidos pelo endocarpo da macaúba, onde 76%
da massa inicial são convertidos em carvão e
bio-óleo. A coleta do bio-óleo favorece o meio
ambiente, pois evita que aproximadamente
40% de fumaça seja emitida na atmosfera. Os
principais gases não condensáveis do processo
de carbonização são CO2, CO, CH4, H2.

As emissões dos gases CH4, CO e H2 no
processo de carbonização da madeira promovem
impacto negativo ao meio ambiente, uma vez que
eles possuem potenciais de aquecimento global
respectivos a 25, 1,9 e 5,8 vezes maiores que o
dióxido de carbono, considerado como gás de
efeito estufa referencial. Diante disso, deseja-se
uma maximização na produção do gás CO2, já que
ele pode ser reabsorvido pelas florestas, não
interferindo na intensificação do efeito estufa
(FORSTER; RAMASWAMY, 2007).
Na Tabela 3 estão os resultados da análise
química imediata, densidade relativa, porosidade
e poder calorífico de cada tipo de carvão
produzido.

Tabela 3. Propriedade físicas e químicas do carvão produzido de cada biomassa.
Densidade
relativa
Análise imediata (%)
(g/cm3)
PCS
(Kcal/kg)
Porosidade
Aparente
Verdadeira
TMV
TCz TCF
(%)
Eucalipto
0,363
1,316
72,398
21,48
1,45
75,08
7229
Babaçu
1,040
1,383
24,801
23,21
6,05
70,74
7413
Macaúba
0,862
1,409
38,839
21,84
2,13
75,73
7787
TMV = Teor de materiais voláteis; TCz = Teor de cinzas; TCF = Teor de carbono fixo.

Como era de se esperar a densidade
aparente
dos
carvões
produzidos
apresentaram correlação positiva com as
densidades das matérias-primas. A natureza
do material que caracteriza os endocarpos
das palmáceas é indicativa de sua baixa
permeabilidade, pela presença dos poros
muito pequenos e fechados, dificultando a
difusão dos gases.
A baixa porosidade para os endocarpos
de babaçu e macaúba indica menor
quantidade de espaços vazios no interior do
material, portanto maior densidade
aparente. Isso está em concordância com os
resultados encontrados por SILVA;
BARRICHELLO e BRITO (1986), quando
carbonizaram coco de babaçu e de macaúba
a 500 ºC em laboratório: densidade
aparente,
densidade
verdadeira
e
porosidade, respectivamente, de 0,901
g/cm³, 1,5 g/cm³ e 39,96% para o babaçu, e
de 0,887 g/cm³, 1,37 g/cm³ e 35,36% para a
macaúba.

Observa-se que o endocarpo de macaúba e
o eucalipto apresentaram maior teor de carbono
fixo. Segundo Santos (2008) a faixa desejada
de carbono fixo no carvão para uso siderúrgico
está compreendida entre 75 e 80%, no entanto,
maiores teores de carbono fixo contribuem para
o aumento na produtividade dos alto-fornos
para o mesmo consumo de redutor.
Ainda segundo o mesmo autor, o carvão
vegetal deve apresentar conteúdos de matéria
volátil de 20-25% para o emprego na produção
de aço, uma vez que uma maior concentração
de matéria volátil proporciona níveis mais
baixos de carbono fixo que reduzem a
eficiência do carvão no alto-forno. No entanto,
esta característica determina a estabilidade da
chama e da taxa de combustão. Os materiais
voláteis
promovem
o
aumento
da
permeabilidade da carga do alto-forno e uma
diminuição da reatividade do carvão vegetal. Já
para o teor de cinzas, somente o eucalipto
encontra-se dentro do limite, seguido pelo
endocarpo de macaúba, pois, o valor deve ser
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inferior a 1%. O endocarpo de babaçu
possui alto percentual de cinzas (6,05%),
valor semelhante ao alcançado por SILVA;
BARRICHELLO e BRITO, (1986). As
cinzas, além de reduzirem o poder
calorífico, em alta concentração causam
desgaste no alto-forno e afetam a qualidade
do aço, resultando em trincas e fissuras nas
ligas metálicas (VITAL; CARNEIRO;
PEREIRA, 2013).
O poder calorífico de ambos os
endocarpos é superior ao do eucalipto.
Verifica-se que o carvão de macaúba
apresentou, notadamente, o maior poder
calorífico superior. Provavelmente, o valor
mais elevado deve-se à maior concentração
de carbono fixo e teores de lignina mais
elevado.
Os resultados mostram que dentre os
materiais analisados o que apresentou um
carvão vegetal de melhor qualidade nas
características analisadas foi o carvão
originário das palmáceas. No que se refere
ao aspecto físico, os carvões obtidos do
endocarpo de macaúba e babaçu
mostraram-se bastante rígidos, densos e
baixa porosidade o que denotam uma menor
friabilidade, ou seja, pouca geração de
finos. Em contrapartida, o carvão de
Eucalipto apresentou-se menos enrijecido e
bem poroso.
Do ponto de vista químico o endocarpo
de macaúba e babaçu apresentaram
características superiores ao eucalipto
quanto à perspectiva energética e
porcentual de lignina. Por consequência,
seus rendimentos gravimétricos em carvão
vegetal também foram superiores. Destacase ainda os elevados valores do poder
calorífico, carbono fixo e bio-óleo
condensado, bem como, o baixo percentual
de cinzas para o endocarpo de macaúba.
Positivamente, o Eucalyptus urograndis,
indicou potencial em porcentagem de
carbono fixo e rendimento em bio-óleo
coletado.

De todo o exposto pode-se finalmente
considerar que o carvão de endocarpo das
palmáceas é superior ao carvão de madeira de
eucalipto para usos, tais como: operações
metalúrgicas e siderúrgicas e uso doméstico.
Conclusões
O carvão do endocarpo de macaúba e
babaçu possuem características adequadas para
sua utilização como fonte de energia e como
redutor na produção de ferro-gusa. O eucalipto,
obviamente, é ainda a maior fonte para
produção de carvão vegetal, no entanto, outras
biomassas como as palmáceas estão ganhando
mercado devido suas excelentes propriedades
podendo ser uma boa alternativa para o futuro.
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ANÁLISE QUÍMICA DE RESÍDUOS DE MADEIRA DE
DIFERENTES SERRARIAS DO MATO GROSSO PARA FINS
ENÉRGÉTICOS
Guilherme Lima de Lara Pinto¹, Leonardo Paniz Siqueira¹, Verônica Marques Lopes¹,
Aylson Costa Oliveira¹, Bárbara Luísa Corradi Pereira¹
Resumo
As indústrias madeireiras do Brasil devido os seus baixos rendimentos geram grandes
quantidades de resíduos durante os processos de desdobro. Entretanto, para destinar o uso
desses resíduos para fins energéticos é importante a sua caracterização, assim, o presente
trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades químicas dos resíduos madeireiros.
Foram utilizados resíduos em forma de cavacos de espécies nativas, provenientes de
serrarias de diferentes regiões do estado de Mato Grosso, sendo realizada a avaliação do
teor de cinzas, do poder calorífico e a análise química elementar. A variação dos elementos
que compõe a madeira foi de 43,03 a 46,80% para o carbono; 0,25 a 0,61% para nitrogênio;
de 6,30 a 6,87% para hidrogênio e oxigênio de 45,72 a 50,24%. Já os teores de cinzas
variaram de 0,88 a 1,31% e o poder calorífico superior estimado foi de 3525 a 4185 Kcal
Kg-1. Conclui-se que todos os cavacos de madeira do presente trabalho demonstraram
qualidade para geração de energia, dentre eles os que mais se destacaram foram os cavacos
2 e 3 com maiores capacidades energéticas.
PALAVRAS-CHAVE: Cavacos; Cinzas; Poder Calorífico; Análise Elementar
Introdução
As atividades industriais madeireiras no
Brasil são de baixo rendimento, gerando assim
grandes quantidades de resíduos durante o
processo de desdobro da madeira, fato que
acontece em grande parte das serrarias.
Mendoza et al. (2017), avaliando o desdobro de
8 espécies nativas numa serraria do Mato
Grosso, verificaram uma geração de resíduos
superior a 40%, chegando a um valor máximo de
56%.
Grande parte dos resíduos gerados não
são aproveitados pelas industriais madeireiras,
podendo assim, causar sérios danos ambientais.
De acordo com Silva (2002), esses resíduos são
descartados e acumulados no meio ambiente,
por consequente, se tornam um dos maiores
problemas da indústria madeireira, não só pelos

custos do seu armazenamento, mas também porque
são causadores da contaminação ambiental quando
descartados de maneira incorreta ou quando
queimados, contribuindo com aumento da poluição,
provocando danos ao meio ambiente e às populações
que se localizam próximas.
Os resíduos de madeira podem ser utilizados
como uma alternativa de substituição dos
combustíveis fósseis, devido à sua capacidade
produtiva e versatilidade de aplicação para o
aquecimento e geração de energia motriz, dentre
outras. Além disso, a energia advinda da madeira é
uma fonte com menor impacto ambiental e quando
utilizada de maneira apropriada pode ser também
sustentável (FREITAS, 2017). Portanto, a utilização
adequada dos resíduos de madeira gerados pelas
serrarias, podem proporcionar uma nova alternativa
socioeconômica às empresas e além disso, colaborar
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para
uma
adequação
ambiental
do
gerenciamento de resíduos sólidos industriais.
Para validar a utilização destes resíduos
como fonte energética é necessário realizar um
estudo sobre as suas propriedades, como a
densidade,
análise
química
imediata,
composição química elementar e o poder
calorifico superior. Os teores de carbono,
hidrogênio, oxigênio e cinzas podem ser
fundamentais para a avaliação de combustíveis
de biomassa, pois esses constituintes
elementares podem ser considerados como um
índice de desempenho energético (PROTÁSIO
et al., 2011).
Deste modo, o presente trabalho teve como
objetivo avaliar o potencial energético dos
resíduos madeireiros de diferentes serrarias do
estado do Mato Grosso, a partir da determinação
do teor de cinzas, composição química
elementar e poder calorífico superior.
Metodologia
Para a realização deste trabalho foi
utilizado resíduos de madeira de espécies nativas
em forma de cavacos, provenientes de 6 serrarias
de diferentes regiões do estado de Mato Grosso.
Os cavacos foram identificados de 1 a 6, sendo
os cavacos 1, 2 e 6 apontados como diversos, por
não apresentar especificações sobre as espécies,
devido à variedade de espécies trabalhadas pelas
indústrias; cavaco 3 composto por resíduos de
Itaúba e Cambará; cavaco 4 composto por
Amescla e Paricá e cavaco 5 composto por
Cedrinho.
O estudo foi realizado no Laboratório de
Preservação e Energia da Madeira situado na
Universidade Federal de Mato Grosso.
Os cavacos de madeira foram
acondicionados em sacos plásticos de 2 kg,
devidamente identificados. Primeiramente, os
cavacos foram espalhados em bandejas para
secagem, durante 7 dias. Após a secagem, as
amostras foram moídas em moinho do tipo
Willey e em seguida classificados em peneira de
40 e 60 mesh.
As amostras retidas na peneira de 60
mesh foram utilizadas para a análise do teor de

cinzas e as amostras menores que 60 mesh foram
destinadas para a análise química elementar.
A determinação do teor de cinza foi realizada
seguindo a norma ASTM D 3172 – 89 (1996). O teor
de cinzas foi determinado após a combustão
completa do material, por meio do aquecimento em
forno mufla, a 600°C, dura(nte 6 horas. Em seguida,
o teor de cinzas foi calculado através da Equação 1.
𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 (%) =

(𝑃𝑧 − 𝑃𝑐)
𝑋 100
(Pi − Pc)

(1)

onde:
Pc= Massa do cadinho vazio e tampado; Pi = Massa
inicial volatilizada com o cadinho tampado; Pz =
Massa do cadinho tampado com as cinzas.
Para a análise química elementar, as amostras
foram levadas ao analisador elementar Leco CNH
628, que forneceu o percentual de C (carbono), H
(hidrogênio), N (nitrogênio), através da combustão
do material. O equipamento não fornece o percentual
de S (enxofre). Através da soma de todos os
compostos fornecidos pelo analisador e subtraídos
de 100, foi determinado o O (oxigênio).
Para estimar o poder calorífico superior, baseouse na composição elementar (% em massa de C, H,
O) utilizando a equação empírica validada pela
unidade do Sistema Internacional, descrita por
Dulong (VALE et al., 2000) para combustíveis
sólidos (Equação 2).
PCS=81x C+340x(H-O/8) (Kcal Kg-1 )

(2)

Para o teor de cinzas, foi utilizado o
delineamento estatístico inteiramente casualizados
(DIC), comparados pelo teste de Tukey, a 5% de
significância, quando apresentaram diferenças
estatísticas significativas. Devido a falta de repetição
não foi possível realizar essa análise estatistica para
poder calorífico e composição elementar.
Resultados e discussões
Na Figura 1 são apresentados os valores médios
do teor de cinzas dos resíduos, na forma de cavacos,
das diferentes serrarias.
Com base na Figura 1 nota-se que os valores
médios de teor de cinzas dos cavacos 1 e 5; 2 e 3; e
4 e 6 foram próximos, com uma diferença menor que
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0,10% demonstrando que o teor de cinzas desses nitrogênio, hidrogênio e oxigênio dos cavacos de
materiais, quando comparados entre si são madeira.
estatisticamente homogêneos.
‘

1,4

a

a

Cinzas (%)

1,2

ab
b

1

ab

b

0,8
0,6
0,4
0,2
0

1

2
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6

Cavacos
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si ao nível de 5% de significância.
Figura 1. Teor de cinzas (%) dos cavacos de
resíduos das serrarias

Verifica-se que houve uma diferença
significativa ao nível de 5% de significância
para o teor de cinzas, sendo o menor valor igual
a 0,88% para o cavaco 3 e o maior valor de
1,31% para o cavaco 5. Esses valores foram
próximas encontrado por Medeiros Neto et al
(2012), que ao analisar as características físicas,
químicas e energéticas da espécie Handroanthus
impertiginosus (Pau-D’arco), encontraram teor
de cinzas variando entre 0,73% a 1,13%.
Fontes (1994) afirma que é desejável que o
teor de cinzas seja o menor possível, pois se trata
de constituintes inorgânicos que, após a queima,
comportam-se como material residual exigindo
trabalho para sua retirada, além disso, por ser um
material abrasivo, podem causar problemas de
corrosão em equipamentos metálicos.
Assim, verifica-se que os cavacos de
madeiras avaliados apresentaram teores de
cinzas abaixo de 1,5%, valor este adequado para
o uso energético. Freitas (2017) avaliando o
potencial energético de resíduos de 5 espécies
tropicias, encontrou o teor de cinzas variando de
0,04 a 1,76%, valores próximos ao verificado
neste trabalho.
Na Tabela 1 são apresentados os valores
médios em porcentagem dos teores de carbono,
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PCS(Kcal Kg-1)

do material (SANTOS et al., 2013).
Tabela 1. Composição elementar (N, C, H e
Elevados teores de carbono e hidrogênio são
O) dos cavacos de resíduos das serrarias
desejados, pois são os elementos que contribuem em
Cavacos
N (%)
C (%)
H (%)
O (%) maior proporção na liberação de energia na reação
1
0,32
44,73
6,42
48,52 química durante a combustão dos cavacos elevando
2
0,37
45,69
6,48
47,47 assim o poder calorífico.
O teor de oxigênio variou de 45,72% a
3
0,61
46,80
6,87
45,72
50,24%. A presença do oxigênio na madeira diminui
4
0,51
43,72
6,30
49,47
o seu potencial como combustível. Ao contrário do
5
0,33
43,03
6,40
50,24 carbono e do hidrogênio, o oxigênio contribui
6
0,25
44,45
6,35
48,95 negativamente para o poder calorífico, sendo assim
compostos
com maiores teores de oxigênio
De acordo com a (Tabela 1), os implicam em menor energia armazenada
principais elementos que apresentaram maiores (CARNEIRO et al., 2014).
percentuais foram o oxigênio,variando de 45,72
Na Figura 2 são apresentados os valores
a 50,24%,e o carbono de 43,03 a 46,80%. médios de poder calorífico superior (PCS) estimado
Enquanto, os
elementos com menores dos resíduos, na forma de cavacos, das diferentes
percentuais foram o hidrogênio que variou de serrarias.
6,30 a 6,87% e o nitrogênio de 0,25 a 0,61%.
Estes valores foram próximos ao normalmente
4400
verificado para madeira, que segundo Raad
4200
(2004), não variam muito, com valores médios
4000
de 50% de carbono; 6% de hidrogênio; 43% de
3800
oxigênio e 0,15% de nitrogênio.
3600
Os teores de nitrogênio foram inferior a
3400
1%, sendo o elemento de menor proporção
3200
presente nos cavacos. Este baixo valor é
3000
desejável para biomassa, pois a queima do N
1
2
3
4
5
6
Cavacos
resulta em poluição ambiental, como a formação
Figura 2. Poder Calorífico Superior (PCS) estimado dos
de óxidos de nitrogênio que são tóxicos após a
cavacos de resíduos das serrarias.
combustão (BILGEN; KAYGUSUZ, 2008).
Além de não apresentarem correlação positiva
Na Figura 2, observa-se que o poder
com o poder calorífico (HUANG et al., 2009).
calorífico
dos cavacos de madeira variou de 3525 a
O teor de hidrogênio variou de 6,35% a
-1
6,87%. Segundo Protasio et al. (2011), baixos 4185 Kcal Kg , diferença de aproximadamente
valores de hidrogênio na composição da madeira 16%. Em um estudo realizado com 8 diferentes
resultam em uma alta relação C/H, fato este espécies florestais nativas oriundas de um plano de
indesejável quando se visa à produção de manejo florestal, Santos et al. (2013) encontraram
-1
energia, pois pequenos acréscimos no teor de valores de PCS variando de 4442 a 4823 Kcal Kg .
hidrogênio promovem elevado ganho no valor Ressalta-se que esses valores foram determinados
através de uma bomba calorimétrica de uma forma
calórico dos combustíveis de biomassa.
O maior teor de carbono foi verificado no direta, enquanto que o valor do presente trabalho foi
cavaco 3 e o menor no cavaco 5 (Tabela 1). determinado de forma indireta, que subestima os
Madeiras com maiores teores de carbono valores.
Pode se notar que, o cavaco 3 que apresentou
apresentam uma maior resistência térmica,
sendo assim, o fornecimento de energia ocorrerá maior PCS foi a mesma amostra que apontou maior
por mais tempo, devido à natureza química desse porcentagem de C e H (Tabela 1), elementos esses
elemento aumentando assim o poder calorífico combinados com menores porcentagens de oxigênio
e cinzas (Figura 1), favorecem a geração de
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energia/potencial energético. Sendo assim, o
cavaco 5 por apresentar menores teores de C e H
(Tabela 1) e maior teor de cinzas apresentou um
menor PCS (Figura 1).
Os resíduos de madeira avaliados
apresentaram um valor satisfatório de PCS
sendo viável o seu uso enérgético, ou seja,
materiais com alto PCS contribui para um maior
fornecimento de energia com menor consumo de
material.
Conclusão
Os
cavacos
de
resíduos
do
processamento da madeira demonstraram
propriedades químicas favoráveis para a sua
utilização para fins energéticos.
Os cavacos 3 e 2 se destacaram com
maior PCS e menor teor de cinzas.
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CARACTERIZAÇÃO DA MADEIRA E DO CARVÃO VEGETAL DE CLONE
DE Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis
Taiana Guimarães Arriel1; Fernanda Maria Guedes Ramalho1; Rodrigo Simetti1; Breno Assis
Loureiro1; Paulo Fernando Trugilho1
Resumo
A biomassa florestal possui características que torna possível seu aproveitamento como fonte
alternativa de energia, seja na queima direta ou pela produção do carvão vegetal e derivados. Estes
produtos movimentam as exportações brasileiras, pois geram energia primária e possuem grande
importância social. Assim, estudos que visem avaliar as propriedades tecnológicas e energéticas de
diferentes madeiras são de grande importância, bem como compreender as propriedades inerentes
ao carvão vegetal produzido. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a madeira de um clone de E.
urophylla x E. grandis e avaliar algumas propriedades de seu carvão vegetal. Foi utilizado um clone
com 81 meses de idade, sendo abatidas 18 árvores do material genético. Foram determinados na
madeira: densidade básica, composição química imediata, relação S/G e poder calorífico superior.
No carvão vegetal produzido foram obtidos os rendimentos da carbonização, composição química
imediata, densidade relativa aparente e poder calorífico superior. Os resultados obtidos demonstram
que estes se encontram de acordo com a literatura sobre espécies de Eucalyptus. Para a maioria das
propriedades da madeira e do carvão foi observado uma baixa variabilidade do material, expressa
pelo coeficiente de variação.
PALAVRAS-CHAVE: Carbonização; energia da biomassa; biocombustível, florestas energéticas.
Introdução
Na área energética, a madeira,
tradicionalmente chamada de lenha, sempre
ofereceu histórica contribuição para o
desenvolvimento da humanidade, tendo sido
sua primeira fonte de energia, inicialmente
empregada para aquecimento e cocção de
alimentos. Com o passar dos tempos, passou a
ser utilizada como combustível sólido, líquido
e gasoso, em processos para a geração de
energia térmica, mecânica e elétrica (BRITO,
2007).
As plantações florestais se apresentam
como significativa fonte de biomassa, pois
fornecem matéria-prima para diversos fins e
desempenham
papel
essencial
no
desenvolvimento sustentável, contribuindo
para preservação e conservação das florestas
nativas.

O setor siderúrgico brasileiro inclui as
grandes siderúrgicas produtoras de aço e a
maioria possui suas próprias florestas de
Eucalyptus na qual produzem o carvão vegetal,
para ser usado como biorredutor. O Brasil é o
maior produtor e consumidor de carvão vegetal
do mundo, sendo o único país em que este
insumo tem aplicação industrial em grande
escala. Seus principais usos na indústria são na
siderurgia, para a produção de ferro-gusa, ferroligas e aço (REZENDE e SANTOS, 2010). O
estado de Minas Gerais possui a maior produção
de carvão vegetal do país e também o maior
parque siderúrgico instalado, tendo este ramo
grande importância econômica e social para o
estado (IBÁ, 2017).
As propriedades do carvão vegetal, por
sofrerem influência da matéria-prima que lhe deu
origem e do processo de carbonização, são
variáveis
de
difícil
controle,
que
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consequentemente podem causar desperdícios
de material, dificultando a operação dos altos
fornos siderúrgicos (TRUGILHO et al.,
2001). Portanto, ao ser destinada à produção
de carvão vegetal, a madeira deve atender
alguns índices, por exemplo: elevados valores
de densidade básica, baixos teores de
minerais e altos teores de lignina, além de
fibras com parede celular mais espessa e de
menor largura, para garantir a melhor
qualidade do carvão vegetal. A composição
da matéria-prima influencia o teor de cinzas
do carvão, bem como o rendimento dos
compostos do vapor de pirólise. Além disso, o
teor de lignina e a densidade da biomassa
inicial afetam diretamente o rendimento e a
densidade do produto final (TRUGILHO et
al., 1996; TRUGILHO et al., 2001;
FREDERICO, 2009; NEVES et al., 2011).
Estudos
que
visem
avaliar
as
propriedades tecnológicas e energéticas da
madeira são de grande importância, bem
como melhor compreender o processo de
carbonização e as propriedades inerentes ao
carvão vegetal produzido. Com esse intuito,
este trabalho foi elaborado para avaliar a
qualidade da madeira de clones de E.
urophylla x E. grandis destinados à produção
de carvão vegetal, bem como avaliar as
propriedades do carvão produzido.
Material e Métodos
A. Origem do material e amostragem
No presente trabalho foi estudado um
clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
grandis, aos 81 meses de idade, proveniente
de teste clonal, com espaçamento de 3 x 3 m,
localizado no município de Curvelo, região
central do estado de Minas Gerais, Brasil.
Foram abatidas dezoito árvores de
diâmetro médio do material genético, em que
foram retirados discos de 2,5 cm de espessura
de cada árvore em seis porções longitudinais
do fuste: 0% (base); 2%; 10%; 30%; 50% e
75% da altura comercial (Hc) sendo estes
discos destinados à determinação da
densidade básica, análises químicas e poder

calorífico superior. Posteriormente, estas frações
foram carbonizadas e o carvão foi analisado.
B. Procedimentos e análises
A densidade básica da madeira foi
determinada segundo a norma analítica NBR
11941 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT (ABNT, 2003). A média
aritmética dos seis discos coletados nas posições
longitudinais de amostragem foi considerada a
densidade básica média da árvore.
A análise química imediata da madeira e
carvão, que determina os teores de umidade, de
materiais voláteis, de cinzas e, por diferença, o
de carbono fixo, foi realizada de acordo com a
norma NBR 8112 (ABNT,1986).
A degradação da lignina, para posterior
determinação da relação entre os monômeros
siringil e guaiacil (S/G) da molécula, foi
realizada pelo método da oxidação alcalina da
madeira com nitrobenzeno, seguida da
cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE),
para quantificação dos seus derivados, conforme
a metodologia descrita por Lin e Dence (1992),
com adaptações.
O poder calorífico superior da madeira e do
carvão foi determinado em calorímetro digital
conforme a norma NBR 8633 da Associação
brasileira de normas técnicas - ABNT (1983).
A carbonização da madeira foi realizada em
forno elétrico (mufla) adaptado com um sistema
de recuperação de gases. As carbonizações foram
realizadas com temperatura inicial de 100°C até a
temperatura final de 450°C a uma taxa de
aquecimento de 100°C.minuto-1, permanecendo
por um período de 30 minutos na temperatura
máxima. Após as carbonizações foram obtidos os
rendimentos da carbonização; a composição
química imediata, densidade relativa aparente do
carvão produzido (método hidrostático) e poder
calorífico superior.
Resultados e Discussões
A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos
para a densidade básica, composição química
imediata (teor de materiais voláteis, cinzas e
carbono fixo), relação S/G da lignina e poder
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calorífico superior da madeira do clone de E.
urophylla x E. grandis.

(2017) relataram valores entre 2,5 e 3,7 para
clones de Eucalyptus; sendo similares aos valores
encontrados no presente trabalho, cujo valor
médio foi de 2,94, com variação de 2,56 a 3,33.
Tabela 1. Características da madeira de clone
A variação do poder calorífico superior da
de E. urophylla x E. grandis aos 81 meses de
madeira
foi na ordem de 2,34%, possuindo valor
idade.
médio de 4627 kcal/kg, valor semelhante ao
Méd Máx Mín
DP
CV
encontrado por Prótasio et. al (2014) em estudo
528
569
465 31,17 5,90
DB
com clones de Eucalyptus com idades de 49 e 61
1,32
TMV 84,27 86,06 82,09 1,11
meses, que encontraram valores médios de PCS
0,09 85,62
TCz 0,11 0,45 0,01
de 4615 kcal/kg.
6,88
TCF 15,62 17,85 13,93 1,07
Na Tabela 2 são evidenciados os valores
0,23
7,89
S/G 2,94 3,33 2,56
encontrados para os rendimentos gravimétricos
PCS 4627 4778 4407 108,29 2,34
em carvão vegetal, carbono fixo, líquido
Méd: Média aritmética dos dados; Máx: Valor máximo
pirolenhoso e gases não condensáveis, teor de
dos dados; Mín: Valor mínimo dos dados; DP: Desvio
materiais voláteis, cinzas e carbono fixo,
padrão; CV: Coeficiente de variação (%); DB:
-3
Densidade básica da madeira (kg.m ); TMV: Teor de
densidade relativa aparente e poder calorífico
de materiais voláteis (%); TCz: Teor de cinzas (%);
superior do carvão vegetal.
TCF: Teor carbono fixo (%); S/G: Razão entre a
lignina siringil (S) e guaiacil (G) (mol/mol); PCS:
Poder calorífico superior (kcal/kg).
Fonte: Os autores (2018).

O valor médio de densidade básica
observado foi de 528 kg.m-3 e está de acordo
com Lima et al. (2000), que estudaram o
comportamento de 26 clones do gênero
Eucalyptus. Os autores relataram uma
variação da densidade básica da madeira entre
436 e 577 kg.m-3, enquanto que Cruz et al.
(2003) encontraram média de 505 kg.m-3, em
estudo com 6 clones de E. urophylla, com
idades variando de 5,5 a 10 anos. Valores
mais elevados de densidade básica da madeira
conferem ao carvão vegetal produzido maior
resistência mecânica e maior capacidade
calorífica
por
unidade
de
volume
(CARNEIRO et al., 2013).
Os teores médios encontrados neste
trabalho para a composição química imediata
foram de 84,27%, 0,11% e 15,62% para teor
de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo,
respectivamente. Os valores estão dentro da
faixa observada para a madeira de folhosas
(BRAND, 2010).
Para a relação S/G da lignina, Araújo et
al. (2016) encontraram em 12 clones
avaliados valor médio de 3,43, com valores
variando de 2,79 a 3,90, e Prótasio et al.

Tabela 2. Características do carvão vegetal de
clone de E. urophylla x E. grandis aos 81 meses
de idade.
Méd
RGC 34,65
RCF 25,55
RLP 45,09
RGNC 20,27
TMV 25,86
0,39
TCz
TCF 73,74
347
DRA
PCS 7425

Máx
36,58
26,99
48,12
25,33
27,31
0,50
74,82
402
7773

Mín
DP
33,28 0,76
24,35 0,61
40,23 2,37
17,31 2,41
24,80 0,63
0,08
0,10
72,27 0,64
288 30,47
7227 144,72

CV
2,20
2,40
5,25
11,90
2,44
25,67
0,87
8,78
1,95

Méd: Média aritmética dos dados; Máx: Valor máximo dos
dados; Mín: Valor mínimo dos dados; DP: Desvio padrão;
CV: Coeficiente de variação (%); RGC: Rendimento
gravimétrico em carvão (%), RCF: Rendimento em
carbono fixo (%); RLP: Rendimento do líquido
pirolenhoso (%); RGNC: Rendimento dos gases não
condensáveis (%); TMV: Teor de materiais voláteis (%);
TCz: Teor de cinzas (%); TCF: Teor de carbono fixo (%);
DRA: Densidade relativa aparente (kg.m-3); Poder
calorífico superior (kcal/kg).
Fonte: Os autores (2018).

Os valores médios dos rendimentos
encontrados foram de 34,65%, 45,09% e 20,27%,
para rendimento gravimétrico em carvão, em
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líquido pirolenhoso e em gases não
condensáveis, respectivamente. Soares et al.
(2015)
avaliando
características
da
carbonização de híbridos de E. grandis x E.
urophylla com sete anos de idade,
encontraram valores de 33,06% para RGC,
38,55% para RLP e 28,39% RGNC, valores
semelhantes aos deste trabalho.

Os autores expressam seus agradecimentos à
FAPEMIG, ao CNPq (processo 141427/2017-5)
e à CAPES pelo auxílio financeiro e aos
colaboradores do laboratório de Biomateriais da
Universidade Federal de Lavras pela participação
e realização deste trabalho.

Para a composição química imediata do
carvão foram observados valores médios de
25,86% para materiais voláteis, 73,74% para
carbono fixo e 0,39% para teor de cinzas.
Santos et al. (2011) em trabalho com clones
de Eucalyptus aos sete anos encontram
valores de teor de materiais voláteis variando
entre 11,74% e 14,27%, carbono fixo entre
85,33% e 87,52% e teor de cinzas entre
0,39% e 0,76%. Valores inferiores de
materiais voláteis e superiores de carbono
fixo, em comparação aos encontrados neste
trabalho.
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Efeito da relação siringil/guaiacil e de fenóis derivados
da lignina nas características da madeira e do carvão
vegetal de Eucalyptus spp. Scientia Forestalis, v. 44,
n. 110, p.405-414, jun. 2016.

A densidade relativa aparente do carvão
variou entre 288 a 402 kg.m-3, com média de
347 kg.m-3. Os valores encontrados estão de
acordo com trabalhos de Vella et al. (1989),
Oliveira et al. (2010) e Trugilho et al. (2001).
O poder calorífico superior do carvão
mostrou valor médio de 7425 kg/kcal, valor
este aproximadamente 38% maior do que o
PCS da madeira, demostrando o ganho em
energia quando se carboniza a madeira.
Conclusões
Os resultados encontrados para o
presente trabalho evidenciam a qualidade da
madeira do clone de E. urophylla x E. grandis
para produção de carvão vegetal. O clone
estudado apresentou baixa variabilidade de
suas propriedades, alto poder calorífico, baixo
teor de cinzas e densidade básica adequada
para a produção de carvão vegetal.
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CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES BIOMASSAS PARA
PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE

Matheus Felipe Freire Pego¹; Maria Lúcia Bianchi²
Resumo
No Brasil, as principais matérias-primas usadas para a produção de celulose e papel são
provenientes da exploração de madeira. Embora com imenso potencial, o uso de fibras nãomadeiras é inexpressível. Diante disso, esse estudo objetivou potencializar o uso do bagaço de
cana e bambu para celulose e papel através da caracterização física, química e anatômica. Para
isso, análises anatômicas das fibras (comprimento e largura das fibras e vasos, largura do lume
e espessura da parede celular), análise dos componentes químicos (teores de celulose,
hemicelulose, lignina, extrativos e minerais) e densidade básica dos materiais foram realizadas.
Os resultados demostraram que as propriedades dos dois materiais são semelhantes na maioria
dos casos e que são próximos à madeira. Ambos os materiais apresentaram vantagens e
desvantagens em suas propriedades, mas que, entendidas de forma adequada, podem ser
maximizadas e minimizadas. Assim, esses dois materiais são potenciais fontes de fibras para a
indústria de papel e celulose.
Palavras-chave: Fibras não-madeira; morfologia das fibras; polpação; bagaço de cana; bambu.
Introdução
No Brasil, grande parte da matériaprima destinada para a produção de papel e
celulose é originário de biomassas
convencionais, sendo em sua maioria
proveniente da madeira do eucalipto e do
pinus. No ano de 2016, aproximadamente
97% da matéria-prima usada para a
produção de celulose e papel provinha da
exploração de madeira (IBA, 2017). O uso
de biomassas não convencionais (fibras
não-madeira) ainda é pouco explorado
comercialmente no Brasil, apesar de
apresentar grandes potencialidades e
vantagens.
O bambu e o bagaço de cana são
exemplo de biomassas que apresentam
grandes potencialidades. O bambu é uma
gramínea que possui alta produtividade,
rusticidade e excelentes propriedades, além
de apresentar grande versatilidade nos seus

usos (ABTCP, 2015). O bagaço de cana é
um resíduo da exploração da cana-deaçúcar, que é produzido abundantemente no
Brasil. Essa biomassa também apresenta
grandes vantagens, além de possuir
propriedades adequadas à diversos uso,
inclusive para a polpação.
No entanto, embora essas biomassas
apresentem grande potencialidades, elas
não são aproveitadas ou mesmo
subutilizadas no Brasil. Isso se deve, muito
provavelmente, à falta de estudos e políticas
públicas visando o emprego dessas
biomassas para os mais diversos usos.
Sendo assim, este trabalho objetivou
caracterizar
física,
anatômica
e
quimicamente as biomassas do bagaço de
cana e bambu com a finalidade de observar
e comparar as propriedades que afetam a
produção de celulose e papel.
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Metodologia
As biomassas que foram utilizadas
nesse trabalho foram o bagaço de cana-deaçúcar (Saccharum officinarum) e o bambu
(Bambusa vulgaris). O bambu foi fornecido
pelo grupo Penha Embalagens S/A,
localizada no município de Santo Amaro no
estado da Bahia. Já o bagaço de cana foi
fornecido pela empresa Cachaça Bocaina,
localizada no município de Lavras no
estado de Minas Gerais.
Para a caracterização das duas
biomassas foram realizadas análises físicas,
anatômicas e químicas. As análises
anatômicas e morfológicas das biomassas
foram realizadas no laboratório de anatomia
da madeira da Universidade Federal de
Lavras. Para isso, foi necessário a
individualização das fibras, segundo
metodologia proposta por Franklin (1945).
As caracterizações anatômicas foram
realizadas de acordo com as recomendações
de IAWA (1945). Para a caracterização
morfológica, medições do comprimento (C)
e largura das fibras (L), espessura da parede
celular (E), largura do lume (d) e dos vasos
foram realizadas. A espessura da parede foi
obtida usando a largura das fibras e a
largura do lume. Foram realizadas 30
medições e posteriormente determinadas a
estatística descritiva. As medições foram
realizadas em microscópio ótico Ken-A
Vision modelo TT-1010 adaptado com
ocular micrométrica e lâmina com escala
graduada de 1 mm no software Wincell.
As caracterizações físicas e
químicas foram realizadas nos laboratórios
de biomateriais e de química da madeira da
Universidade Federal de Lavras. A
densidade básica foi avaliada pelo método
de imersão de forma adaptada da NBR
11941 (ABNT, 2003). Foram realizadas de
forma adaptadas à essas biomassas a
determinação dos extrativos totais NBR
14853 (ABNT,2010), lignina insolúvel

(GOMIDE; DEMUNER, 1986), Lignina
solúvel (GOLDSCHMIDT,1971), cinzas
NBR 13999 (ABNT,2003) e Holocelulose
(Browning, 1981). O teor de celulose foi
determinado utilizando cerca de 1 grama
seca da holocelulose extraída, juntamente
com 15 mL de KOH 24%. A mistura foi
mantida em agitação durante 15h em
temperatura ambiente, depois filtrada e
lavada com uma solução de água destilada
e ácido acético (1%) (1:2) e com etanol
comercial. O teor de hemicelulose foi
estimado pela diferença entre teor de
holocelulose e de celulose determinados.
Resultados e discussão
A composição química das
matérias-primas destinadas para a polpação
e produção de celulose e papel é de
fundamental importância, já que impacta
fortemente
o
processo
produtivo,
rendimento e qualidade dos produtos. A
tabela 1 apresenta os teores médios da
composição química dos principais
elementos que constituem o bagaço e
bambu.
Os teores da composição química
estão em concordância com valores
encontrados por Gouveia et al. (2009) para
o bagaço e Guimarães Júnior et al. (2010)
para o bambu. Os diferentes componentes
químicos afetam a utilização dessas
biomassas nas diversas aplicações. Os
teores de extrativos, lignina e minerais são
empecilhos
durante
a
polpação,
contribuindo com os entupimentos de
equipamentos, gasto com reagentes,
rendimento da polpação, entre outros. Já os
teores de celulose e hemicelulose afetam a
qualidade do processo, a qualidade dos
papéis, o rendimento e a ligação entre
fibras.
A densidade básica média para o
bagaço e bambu foi de 0,146 ± 0,024 g/cm³
e 0,461 ± 0,070 g/cm³, respectivamente. A
densidade tem um grande impacto sobre o
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processo de polpação, rendimento e
eficiência. A densidade impacta o
carregamento do digestor, a uniformidade
da carga, a quantidade de reagentes, sua
impregnação e difusão, a remoção da
lignina e as propriedades finais das polpas e
papéis resultantes.
A tabela 2 apresenta os valores dos
parâmetros morfológicas das fibras
estudadas.
Valores
encontram-se
em
concordância com o esperado o bambu e
bagaço, conforme relatado por Guimarães
Júnior et al. (2010), Gouveia et al. (2009) e
ABTCP (2015).
As medidas anatômicas têm uma
influência muito forte, principalmente nas
propriedades papeleiras dessas biomassas.
O comprimento das fibras, por exemplo está
relacionada com a resistência dos papéis,
como ao arrebentamento, rasgo, tração. As
duas biomassas apresentam fibras longas,
sendo, portanto, resistência ao rasgo, mas
deixam a desejar em outras solicitações. Os
demais parâmetros morfológicos têm forte
influência também, e são utilizadas para
gerarem os diversos índices preditivos da
qualidade do papel, podendo haver
associações com a rigidez, elasticidade,
espessura e formação dos papéis. Os vasos
podem afetar a ligação entre as fibras, de
forma análoga à uma interrupção na
continuidade das estruturas fibrosas,
podendo causar reduções na resistência do
papel. Além disso, quando na superfície, os
vasos podem afetar propriedades de
impressão
aceitação
de
pinturas
(FOELKEL, 2010).
Conclusão
Ambas as biomassas apresentam
características físicas, anatômicas e
químicas que favorecem a sua utilização
como fonte de fibras para a produção de
celulose e papel. Essas biomassas também

podem ser utilizadas para outras aplicações,
gerando produtos de maior valor agregado.
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Tabela 1. Teores em percentagem da composição química dos materiais
Componente
Extrativos
Lignina insolúvel
Lignina solúvel
Lignina total
Celulose
Hemicelulose
Minerais

Biomassa
Bagaço de cana
Bambu
12,81 ± 0,78 %
7,78 ± 0,61%
22,63 ± 0,25%
22,90 ± 0,49%
2,71 ± 0,15%
2,25 ± 0,20%
25,34 ± 0,20%
25,15 ± 0,34%
43,43 ± 3,00%
52,96 ± 3,05%
17,63 ± 1,02%
11,77 ± 1,01%
0,79 ± 0,13%
2,34 ± 0,05%

Tabela 2. Medidas anatômicas das fibras do bagaço de cana e bambu
Material

Bagaço

Bambu

Parâmetros

Comp. Larg.

Média (m)
2219,1 19,1
Desv. Pad. (m) 398,5 2,5
CV (%)
17,96 13,02
Máximo (m)
2985
24
Mínimo (m)
1605
15
Média (m)
2590,6 21,3
Desv. Pad. (m) 417,8 2,1
CV (%)
16,13 9,65
Máximo (m)
3356
24
Mínimo (m)
2005
15

Parâmetros morfológicos
Larg.
Espessura
Comp.
lume Parede Celular
vaso
8,8
5,1
373,6
2,6
1,2
73,0
28,94
24,08
19,54
14
7,5
505
4
3,5
242
6,9
7,2
877,8
2,5
1,6
190,0
36,47
21,82
21,64
12
9
1200
4
4,5
589

Larg.
vaso
148,3
32,1
21,65
212
99
164,9
51,1
30,98
251
89

Onde: Desv. Pad.= desvio padrão; CV=coeficiente de variação; Comp= comprimento e Larg= Largura
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CARACTERIZAÇÃO DOS TEORES DE FINOS GERADOS NA PRODUÇÃO
INDUSTRIAL DE CARVÃO VEGETAL
Letícia Costa Peres1 ; Clarissa Gusmão Figueiró 2, Lucas de Freitas Fialho 3; Mateus Alves
Magalhães 4; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 5
Resumo
O carvão vegetal é um importante produto originário da madeira, cujo principal propósito é ser
utilizado pela indústria siderúrgica. Um dos subprodutos deste são os finos, gerados a partir do
transporte e manuseio, acarretando na diminuição do rendimento do processo. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar o teor de finos do carvão vegetal em fornos industriais. Foi produzido carvão
com clones de Eucalyptus spp. em dois tamanhos distintos de fornos retangulares construídos em
alvenaria de tijolo cerâmicos e estrutura de concreto armado, denominados RAC 220 e RAC 700.
Para a coleta do carvão vegetal nos estoques, utilizou-se um implemento coletor de carvão vegetal.
A amostragem do carvão vegetal foi realizada de forma sistemática, em que as unidades amostrais
foram selecionadas por meio de esquema de pontos amostrais preestabelecido. Nos fornos RAC 220
foram coletadas 15 unidades amostrais e nos RAC 700, 25 unidades amostrais. Na parte superior do
estoque, para cada ponto amostral foram coletadas duas unidades amostrais, e na parte inferior do
estoque, três unidades amostrais. A classificação granulométrica do carvão vegetal foi realizada em
um conjunto de 12 peneiras vibratórias. O teor de finos do carvão foi calculado por meio da
porcentagem da massa da amostra de carvão que passou pela peneira de 9,52 mm. A grande amplitude
de variação dos resultados de teor de finos do carvão vegetal pode ser atribuída a natureza friável do
carvão vegetal. No geral, não houve um comportamento padronizado dos teores de finos para os
estoques provenientes dos fornos RAC 700 e RAC 220. A análise exploratória dos dados, como os
gráficos do tipo box plot, permite a compreensão dos dados por estoque de carvão vegetal, além da
identificação de problemas relacionados a movimentação excessiva do carvão.
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos; controle de qualidade; movimentação de carga.

Introdução
O carvão vegetal é um importante insumo
da indústria siderúrgica, utilizado como
termorredutor. Para atender as demandas deste
setor, a produção do carvão vegetal deve ser de
forma a garantir a qualidade do produto final.
O teor de finos refere-se à fração residual
do carvão vegetal inferior a 9,52 mm, portanto,
maiores percentuais desta propriedade
implicam em um maior custo final da tonelada
do carvão vegetal. Ressalta-se que em algumas
empresas são utilizadas peneiras de malha de 8

mm para classificar o teor de finos, visando o
melhor aproveitamento do carvão vegetal para
produção de ferro-gusa. A escolha granulometria
do carvão que irá ser considerado como finos,
depende
de
cada
empresa.
Cada
cliente/consumidor final pode apresentar
específicas
demanda
quanto
a
faixa
granulométrica determinada como teor de finos,
devido principalmente a característica do altoforno siderúrgico [1].
Dentre muitas outras características, o teor de
finos está relacionado com o rendimento do
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processo de carbonização e a geração de
resíduos. Este material particulado é gerado no
transporte e manuseio do carvão vegetal, e é
influenciado pelas características do carvão e
pelo processo de carbonização. Maiores
temperaturas finais geram carvões com maior
teor de carbono fixo, no entanto, o carvão se
torna mais friável [2].

Para a coleta do carvão vegetal nos estoques,
utilizou-se um implemento coletor de carvão
vegetal, desenvolvido pela empresa Aperam
BioEnergia. O implemento coletor foi construído
com aço carbono/ASTM A-36 com 6,5 metros de
comprimento e 45 centímetros de diâmetro
interno, e o volume interno do equipamento é de
aproximadamente 0,2 m3.

Os possíveis usos para os finos de carvão
vegetal são o uso para produção de briquetes
[3], como condicionador de solo [4] e para
injeção nos próprios alto-fornos [5]. O objetivo
deste trabalho foi caracterizar o teor de finos
do carvão vegetal em fornos industriais RAC
220 e RAC 700.

O implemento foi acoplado ao sistema
hidráulico de um trator agrícola, sendo capaz de
coletar amostras de carvão ao longo de toda a
largura do estoque. Ao ser inserido nos pontos
estabelecido de coleta no estoque, por meio de um
comando hidráulico a parte superior do
implemento abre, permitindo a entrada de carvão
em toda sua extensão.

Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma Unidade
Produtora de Carvão Vegetal (UPC)
pertencente a empresa Aperam BioEnergia,
localizada no município de Veredinha, Minas
Gerais, Brasil.Para a realização das
carbonizações foram utilizadas madeira com
casca de um clone híbrido de Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla, aos 7 anos de
idade, com diâmetro variando de 12 a 28 cm,
umidade de 35% (b.s), comprimento
aproximado de 3 m, densidade média de 520
kg/m3, provenientes de plantio comercial, com
espaçamento 3x3, localizados no município de
Capelinha, MG.
As carbonizações foram realizadas em
dois tamanhos distintos de fornos retangulares
construídos em alvenaria de tijolo cerâmicos e
estrutura de concreto armado, denominados
pela empresa de RAC 700 e RAC 220.
O forno RAC 700 tem dimensões de 26,5
m de comprimento, 8,0 metros de largura e 7,0
m de altura e volume útil de madeira enfornada
de aproximadamente 500 m3. Já o forno RAC
220, tem dimensões de 26,5 m de
comprimento, 4,0 m de largura, 4,87 de altura
e volume útil de aproximadamente 150 m3.
A. Amostragem do carvão vegetal

A amostragem do carvão vegetal foi realizada
de forma sistemática, em que as unidades
amostrais foram selecionadas por meio de
esquema de pontos amostrais preestabelecido.
A amostragem e a coleta do carvão vegetal,
no forno RAC 220, foi realizada a partir de 15
unidades amostrais ao longo da estrutura do
estoque, cada unidade amostral tinha volume
médio de aproximadamente 0,04m3 de carvão
vegetal. No forno RAC 700, por sua vez, foi
realizada a partir de 25 unidades amostrais ao
longo da estrutura do estoque, sendo que cada
unidade amostral apresentou volume médio de
aproximadamente 0,04 m3 de carvão vegetal. Para
ambos os tipos de forno a amostragem foi
realizada contemplando todas as dimensões do
estoque (comprimento, altura e largura).
A coleta de unidades amostrais na parte
superior e inferior, para ambos os tipos de
estoques (provenientes do forno RAC 700 e RAC
220), foi realizada seguindo o mesmo
procedimento. Na parte superior do estoque, o
implemento coletor coletou duas unidades
amostrais a cada vez que o mesmo era introduzido
no estoque. Já para a parte inferior do estoque, o
implemento coletou três unidades amostrais. O
número de coletas na parte superior do estoque foi
menor que o número de coletas na parte inferior
devido à largura do estoque na parte superior se
apresentar menor.
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Após a coleta das unidades amostrais de
cada estoque, para cada tamanho de forno, as
amostras de carvão vegetal foram colocadas
em recipientes fechados e direcionadas para o
laboratório da empresa.

fornos tipo RAC 700 e RAC 220 estão
apresentados na Figura 1.

B. Teor de finos
A classificação granulométrica do carvão
vegetal, para ambos os tamanhos de estoques,
foi realizada, em duplicata, de acordo com a
norma NBR 7402 (ABNT, 1982) adaptada.
Primeiramente, toda a massa da amostra de
carvão foi colocada em um conjunto de
peneiras vibratórias. Foram utilizadas 12
peneiras com malhas de 63,5; 50,8; 44,2; 38,1;
31,7; 25,4; 19,05; 15,9; 12,7; 9,52; 6,25; e 4,76
milímetros. Essa ficou em agitação por 5
minutos, sendo o carvão retido em cada
peneira recolhido e pesado.
O teor de finos do carvão foi calculado por
meio da divisão da massa de carvão que passou
pela peneira de 9,52 mm pela massa total da
amostra de carvão. O teor de finos se refere à
fração do carvão vegetal que, para a empresa
de estudo, é considerado resíduo, não utilizado
como termorredutor nos alto-fornos.
A granulometria média do carvão vegetal
foi calculada segundo a fórmula:
TM = (B(a − c) + C(b − d) + ⋯
+ L(k − m) + 100 × 1)
× 0,005
Onde:
TM = Granulometria média do carvão
vegetal (mm)
a, b, c, d, ...k, l, m = abertura das malhas
(mm)
A, B, C, D, ...K, L, M = porcentagens
acumuladas (%)
Resultados e Discussões
Os gráficos box plot do teor de finos do
carvão vegetal, provenientes dos estoques dos

Figura 1. Teores de finos do carvão vegetal de fornos tipo
RAC 700 e RAC 220

Os teores de finos apresentaram uma
amplitude de variação de 2,47 a 33,24% para os
estoques RAC 700 e de 5,46 a 38,42% para os
RAC 220. Quanto ao coeficiente de variação,
ambos os tamanhos de fornos apresentaram um
coeficiente de variação considerado como altos,
com valores de 41,54 e 38,92%, para o RAC 700
e RAC 220, respectivamente.
A grande amplitude de variação dos resultados
de teor de finos do carvão vegetal pode ser
atribuída à natureza friável do carvão vegetal.
Logo, quanto maior a movimentação do carvão
vegetal, maiores serão as quebras e,
consequentemente, maior será o teor de finos.
No geral, não houve um comportamento
padronizado dos teores de finos para os estoques
provenientes dos fornos RAC 700 e RAC 220. No
forno RAC 700, por exemplo, o estoque 3
apresentou uma distribuição desta propriedade
diferente dos estoques 1 e 2. Uma movimentação
excessiva de carga, seja na descarga ou na
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expedição para o consumidor final, pode ter
ocorrido, o que resultou em um maior teor de
finos.
Conclusões
A análise exploratória dos dados, permitiu
a compreensão dos dados do estoque, assim
como visualizar a alta variação dos valores de
teor de finos. Também foi possível identificar
possíveis causas da variação do teor de finos,
como problemas relacionados a movimentação
excessiva do carvão.
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CRACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA DE RESÍDUOS DE Tectona
Grandis: subsídio ao aproveitamento da madeira
Ana Clara Caxito de Araújo 1 ; Rafaeli Valério de Lima 2, Maria Lúcia Bianchi 3
Resumo
A madeira de teca é considerada uma madeira nobre, porém um elevado volume desta biomassa é
mantida no compo como resíduo. Este material lignicelulosico pode ser aproveitado gerando renda e
maior valor agragado aos plantios. Este estudo objetivou determinar a densidade e propriedades químicas

de galhos e pontas de fuste provenientes do desbaste do povoamento de teca como forma de subsidiar o seu
aproveitamento. Os resíduos de teca foram caracterizados quanto à densidade básica, teor de lignina, teor
de holoceluloses, teor de cinzas, teor de extrativos e análise termogravimétrica (TGA). O material lenhoso
apresentou densidade básica de 0,539 g.cm-3, teor de lignina de 28,9%, teor de holocelulose de 64,1% e teor de
cinzas de 1%. A perda de massa durante a análise termogravimétrica foi menos expressiva que aquela observada
para madeira de Eucalyptus sp. especialmente ao final da fase de decomposição térmica da holocelulose. As

características apresentadas indicam aptidão destes resíduos para serem aproveitados como fonte de
energia térmica.
PALAVRAS-CHAVE: Teca, resíduo florestal, química da madeira, termogravimetria.
Introdução
A Tectona grandis (teca) é uma espécie de
madeira nobre, pertencente à família das
Lamiaceae, nativa da Ásia e introduzida no Brasil
no início do século XX, onde estado do Mato
Grosso, na região Centro-Oeste, possui a maior
área plantada de teca, com mais de 64 mil hectares
(FAMATO, 2013).
A maioria dos produtores de teca adota um
manejo florestal com ciclo de 25 anos, porém,
durante o ciclo, é necessário o uso de técnicas
silviculturais, como a desrama e desbaste. As
idades de desbaste mais usuais são as de 4, 10 e 18
anos.
Como uma porção significativa das áreas
plantadas não está próxima aos polos
consumidores de biomassa, ocorre que, nos
desbastes e no corte final são aproveitados apenas
os fuste de diâmetro igual ou superior a 15 cm, e o
restante fica no campo como resíduo. Durante
todo o ciclo de vida desta espécie, cerca de 60%
da madeira produzida se torna resíduo e
permanece no campo, gerando um volume em
torno de 250 m³ há-1 de troncos finos e galhos

(comunicação pessoal).
O conhecimento das características destes
resíduos é fundamental para que se busque
alternativas de uso para o aproveitamento desta
biomassa. O objetivo deste trabalho foi determinar
a densidade e propriedades químicas de galhos e
pontas de fuste provenientes do desbaste do
povoamento de teca.
Material e Métodos
A. Local do trabalho
Foram utilizados galho e pontas de fuste
provenientes do desbaste de um plantio de Tectona
grandis, aos 18 anos, da empresa Refloresta
Reflorestadora Ltda. O povoamento está
localizado à 9° 42’ 46,03’’ de latitude S e 56° 05’
41,74’’ de longitude O, no município de Alta
Floresta, MT.
B. Procedimento
Foram escolhidas, aleatoriamente, três
árvores e de cada árvore foram coletadas duas
amostras, composta por galhos e ponta de fuste.
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Estes materiais foram cortados em discos os quais
foram divididos em quatro cunhas. De cada disco,
duas cunhas oposas foram utilizadas para
determinação da densidade e outras duas foram
transformadas em serragem e classificadas quanto
à granulometria para a quantificação dos
componentes químicos. Foram avaliados os teores
de
lignina,
holocelulose,
componentes
secundários totais (extrativos) e constituintes
inorgânicos (cinzas) de acordo com as normas
descritas na Tabela 1.

e 30 anos, respectivamente. Galhos e pontas de
fuste tem um maior percentual de tecido lenhoso
mais joven do que aquele contido no DAP, logo
espera-se menor densidade. Segundo Brito e
Barrichelo (1977), madeiras mais densas resultam
em um carvão mais denso. Para um mesmo
volume de matéria-prima, a madeira mais densa
resulta num maior rendimento volumétrico de
carbonização, isso porque quanto maior for a
densidade da madeira, obviamente, maior será a
quantidade de matéria-seca por unidade de
volume.

Tabela 1. Normas utilizadas para
análise química da madeira.

A análise quantitativa dos constituintes da
madeira é apresentada na Tabela 2.

Ensaios químicos Normas
Extrativos totais

NBR 14853 (ABNT, 2010)

Lignina insolúvel Gomide e Demuner (1986)
Lignina solúvel

Goldschmidt (1971)

Cinzas

NBR 13999 (ABNT, 2003)

Holocelulose

Browning (1981)

A curva termogravimétrica foi realizada
utilizando-se o analisador termomecânico DTG60AH, marca Shimadzu Co. Aproximadamente 4
mg de amostra com granulometria de 270 mesh
foram aquecidos até 1000 °C, partindo-se da
temperatura ambiente, com taxa de aquecimento
de 10ºC min-1 , em atmosfera de nitrogênio com
fluxo de 50 mL min-1. Foi realizada, sob as
mesmas condições, a termogravimetria da
seragem da madeira de Eucaliptus sp. como
espécie de referencia para comparção com o
material lenhoso em estudo.
Resultados e Discussões
A densidade básica da madeira dos resíduos
de teca foi de 0,539 g.cm-3 com 5,2% de
coeficiente de variação. No estudo de Pinto
(2007), para a madeira do fuste na altura de 1,30
m (DAP), foi encontrado um valor de 0,530 g cm3
, 0,550 g cm-3 e 0,660 g cm-3, nas idades de 5, 10

Tabela 2. Análise química do material
precursor.
Constituinte

Teor (%)

Lignina insolúvel

26,3

Lignina solúvel

2,6

Lignina total

28,9

Holocelulose

64,1

Extrativos

6,0

Cinzas (inorgânicos)

1,0

O teor de lignina total foi inferior ao
encontrado para a madeira de teca coletada a 1,3
m de altura no fuste que apresentou uma média de
31,59% (LOBÃO et al., 2011).A diferença do teor
de lignina obtida pelos autores citados e este
trabalho, se deve, principalmente, à idade do
tecido lenhoso avaliado.
De acordo com Bagby et al. (1971), o teor de
lignina em folhosas pode variar entre 18-25%.
Sabe-se que, quanto maior o teor de lignina, maior
será o rendimento em carvão. Isso ocorre porque a
estrutura da lignina é bastante complexa,
tornando-a mais resistente à decomposição
térmica, quando comparada à celulose e
hemiceluloses (BRITO; BARRICHELO, 1977).

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil
535

Massa (%)

A madeira de teca apresentou teor de cinzas
de 0,99%. Este percentual é favorável à utilização
deste material para a produção de carvão vegetal
para uso doméstico, industrial e uso da madeira
como lenha em caldeiras e outros processos
industriais. O baixo teor de cinzas observado no
resíduo de teca também é uma característica
favorável à utilização deste material como
precursor para produção de carvão ativado, já que
alto teor de cinzas gera carvões ativados com
baixas capacidades adsortivas devido às cinzas se
acumularem no material e não participar dos
processos de adsorção, bloqueando a porosidade
da matriz carbônica (AHMEDNA; MARSHALL;
RAO, 2000).
Foi encontrado um teor de extrativos inferior
ao do estudo de Lobão et al. (2011) com 9,74%,
porém tal valor da espécie estudada encontra-se na
média, quando comparada a outras folhosas como
Swietenia macrophylla (mogno) 7,03% e
Eucalyptus citriodora 4,22% (JANKOWSKY;
GALVÃO, 1979). De acordo com Oparina et al.
(1971), a presença de um alto teor de substâncias
de natureza aromática tais como extrativos e
lignina, dá como consequência um carvão com
maior densidade e mais resistente, em termos de
propriedades físico-mecânicas.
Ao analisar a curva de degradação térmica da
madeira (Figura 1) observa-se uma pequena perda
de massa em intervalo de temperatura entre 80 e
100°C (F1), a qual pode ser atribuída à perda de
água do material (10%).
100
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0
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0

200

F3

F4

400 600 800 1000
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Tectona grandis

Eucalyptus sp.

Figura 1. Curva termogravimétrica de resíduos lenhosos de

Tectona grandis provenientes de desbaste, aos 18 anos.
Fonte: O autor

Além dos 10% de água removida do material
houve uma perda de 62% de massa entre 240 e
390°C (F3) devido à degradação das
hemiceluloses e parte da lignina. Isso indica o
início do processo de carbonização do material
que causa a vaporização dos compostos voláteis
(CHEN et al., 2013). A massa residual
apresentada, ao final da análise, foi de
aproximadamente 14 %. Como relatado por Yang
et al. (2007), não é possível identificar um pico ou
uma faixa específica para degradação da lignina,
devido ao fato desse polímero iniciar seu processo
de degradação em temperaturas relativamente
baixas (aproximadamente 250°C) e se estender até
temperaturas próximas a 900°C.
Foi observada maior resistencia a degradação
témica da madeira dos galhos e pontas de fuste da
teca em comparação com a madeira do fuste de
eucalipto ao final da fase F3. Nesta etapa ocorre
principalmente a decomposição térmica e perda de
massa da hemicelulose e celulose. Por ser este
último o componente de maior representatividade,
em massa, na madeira, a maior massa residual
observada para os resíduos de teca ao final da F3
pode ter ocorrido devido a diferentes
características da celulose deste material, como
por exemplo teor e cristalinidade.
Conclusões
Os resíduos lenhosos de teca apresentaram
características fisico químicas com valores
inferiores aos observados para a madeira desta
espécie na rigão do fuste. As características
apresentadas indicam aptidão destes resíduos para
serem aproveitados como fonte de energia
térmica.
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PODER CALORÍFICO E ANÁLISE IMEDIATA DE Apuleia leiocarpa (Voguel)
Macbr
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Vieira de Souza3; Fernando Wallase Carvalho Andrade4, Victor Hugo Pereira Moutinho5
Resumo
As madeiras amazônicas possuem um grande potencial energético em relação as indústrias
siderúrgicas, e a utilização de resíduos de espécies nativas vem surgindo cada vez mais neste
cenário onde as espécies plantadas dominam grande parte do mercado, portanto faltam estudos que
determinem uma melhor finalidade para tal biomassa. As análises feitas com madeiras amazônicas,
em muitos casos apresentam heterogeneidades entre espécies e até entre indivíduos de mesma
espécie, assim dificultando a inserção de novidades energéticas neste setor, e para melhor
rendimento do material, depende- se de toda sua composição, sendo necessário estudos que
determinem tais Neste contexto, este estudo foi feito com o objetivo caracterizar três indivíduos da
espécie Apuleia leiocarpa através da análise imediata e poder calorífico superior. A madeira,
oriunda da Flona do Tapajós (Belterra- PA), foi coletada, identificada processada no laboratório até
obtenção da matéria em serragem que posteriormente seguira para a análise imediata, e de poder
calorífico superior. Os dados resultantes obtidos foram positivos para teor de materiais voláteis,
carbono fixo e poder calorifico superior que corroboraram com a literatura, dando concordância ao
potencialdesta espécie na indústria, porém o teor de cinzas foi alto, podendo ser um causador de
danos nos altos- fornos.
PALAVRAS- CHAVE: madeira amazônica; energia da biomassa; qualidade energética.
Introdução
As madeiras de origem amazônica
apresentam poucos estudos sobre a utilização
de seus resíduos para fins energéticos, embora
a atividade de produção de energia a partir da
madeira
seja
amplamente
difundida,
principalmente para uso doméstico e para
produção de carvão para indústrias
siderúrgicas. A utilização de resíduos de
madeira da região vem sendo discutida em
pautas importantes sobre o assunto, com a
tarefa de encaminhar estes resíduos para
utilização em massa neste setor, onde esperase um alto desempenho destes combustíveis
nas indústrias.
Segundo Trugilho (2001), o grande
problema na utilidade do carvão oriundo de
florestas amazônicas é a sua variação
qualitativa entre espécies, que necessita de
maior controle das propriedades da madeira
em utilidade, para não gerar desperdício de
resíduos.

Para o melhor rendimento da biomassa
madeira, dependemos da sua constituição físico e
química, entre outras propriedades, e os teores de
celulose, hemiceluloses, lignina, extrativos e
substâncias minerais que variam de espécie para
espécie e tem papel fundamental no destino que a
madeira deve receber no setor energético
(SILVA, 2014). Fatores relacionados à madeira
como, idade, percentagem de cerne e alburno e
densidade também tem alta influência direta nas
propriedades que determinam a qualidade do
carvão do carvão (CARDOSO, 2016).
A análise imediata da madeira fornece a
porcentagem do material que se queima no
estado gasoso (material volátil) e no estado
sólido (carbono fixo), bem como o percentual do
material residual inorgânico (cinzas) (BRITO;
BARRICHELO, 1978). Sendo assim, os voláteis
apresentam um papel importante durante a
ignição e as etapas iniciais de combustão de
biomassa, assim também como o alto poder
calorifico superior (CORTEZ, 2008).
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Diante disto, o objetivo deste trabalho
foi caracterizar e avaliar se há variação no
teor de materiais voláteis, cinzas, carbono
fixo e poder calorifico superior entre árvores
da
espécie
Apuleia
leiocarpa.
A
homogeneidade destas variáveis é desejável
nos fornos onde a madeira será queimada,
pois permite maior controle da quantidade de
energia efetivamente liberada pelo material
lenhoso, acarretando em maior eficiência
energética global.

PCS = Poder calorífico superior em
kcal/kg;
CF = Porcentagem de carbono fixo;
MV = Porcentagem de material volátil;
A = Fator de correção;
C. Análise Estatística
A análise estatística foi realizada através
de um teste de médias a 5% de probabilidade
para a análise das variáveis no software Action
Stat.
Resultados e Discussões
Não foram observadas diferenças
significativas nas variáveis médias estudadas no
presente trabalho (Tab.1).

Material e Métodos
A. Local do trabalho
Utilizou- se resíduos de madeira da
espécie Apuleia leiocarpa, conhecida como
amarelão, selecionados e coletados de três
indivíduos diferentes provenientes de sítios
distintos e oriundas do segundo ciclo de
manejo na Floresta Nacional do Tapajós,
Belterra- PA.
B. Procedimento
De cada árvore foram retirados
discos da base, posteriormente, as amostras
foram identificadas e transportadas para o
Laboratório de Tecnologia da Madeira(LTM),
na Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA), campus Tapajós.
Para a análise da madeira, amostras
dos discos foram trituradas em moinho tipo
Wiley, conforme a norma TAPPI T257om-92
(1996) e classificadas em peneiras de 40/60
mesh e levados à sala de aclimatação.
A composição química imediata foi
determinada segundo a norma ASTM D1762/64 com determinação dos teores de
umidade (na base seca), de materiais voláteis,
do teor de cinzas e do teor de carbono fixo,
em base seca.
O poder calorifico superior foi
estimado utilizando-se a fórmula de Gouthal
(equação 1), a qual emprega os resultados da
análise química imediata.
PCS= 82 (CF) + A (MV)
(Eq.1)
onde:

Tabela 1. Poder calorífico superior e
composição química imediata de A. leiocarpa.
TCF
Amostras TMV% TCz%
%
PCS
(kcal kg-1)
Árv 1
81,07
1,93 17,32
4.313
Árv 2
80,63
1,97 17,40
4.326
Árv 3
79,52
2,24 18,23
4.300
Média
80,41
2,05 17,65
4.313
P-valor
ns
ns
ns
Ns

Onde, P≤0,05: ns= não significativo, paraTMV= teor de
materiais voláteis; TCz= teor de cinzas; TCF= teor de
carbono fixo; PCS= poder calorifico superior.

Silva (2014) e Moutinho et al. (2016), ao
estudarem espécies amazônicas, encontraram
valores semelhantes ao do presente trabalho, para
todas as propriedades em pauta, embasando os
resultados obtidos neste estudo. Machado (2015)
analisando espécies do cerrado, ao observar
valores semelhantes aos do presente estudo,
concluiu que as mesmas tinham alto potencial
energético. Segundo (PEREIRA et al., 2000) é
esperado que as madeiras com altos teores de
voláteis queimem mais rapidamente, o que pode
ser vantajoso para produção de carvão doméstico,
facilitando a ignição.
Quirino et al. (2005) indicaram valores de
poder calorifico superior variando entre 3350,00
a 5260,00 kcal/kg para espécies brasileiras, onde
a espécie presente estudada encaixa- se por
possuir um PCS dentro desta média, onde
entende-se que valores mais altos em poder
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calorifico constituem características de uma
biomassa com potencial energético elevado.
Segundo Medeiros et al. (2014) altos
teores de cinzas (>2%) na madeira podem
ocasionar durante seu uso na indústria danos
nas fornalhas e em outros equipamentos em
que que este material vier a ser utilizado
como fonte de energia. Desta forma, a espécie
A. leiocarpa apresentou valores de cinzas
alto, o que pode limitar seu uso para energia.
Recomenda-se estudos mais detalhados para
verificar a qualidade do carvão vegetal da
espécie.

MACHADO, M. P. O. Quantificação de resíduos
do processamento de cinco espécies comerciais
amazônicas e análise do potencial energético.
Dissertação de Mestrado em Ciências Florestais,
Publicação
PPGEFL.DM
–
247/2015,
Departamento
de
Engenharia
Florestal,
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 58p.

Conclusão
A madeira desta espécie apresenta alto
poder calorifico superior e carbono fixo,
entretanto seu elevado teor de cinzas pode
gerar problemas para usos em altos-fornos
siderúrgicos.
A madeira de A. leiocarpa apresenta
homogeneidade na composição química
imediata entre árvores.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA E PODER CALORÍFICO DA MADEIRA DE
Eucalyptus
Rebeca Alves Barreto Lima1; Rodrigo Simetti1; Breno Assis Loureiro1; Paulo Fernando
Trugilho1; Claudinéia Olímpia de Assis1
Resumo
A madeira, por ser um material heterogêneo, possui grande variação nas suas características. É
importante fazer a caracterização da madeira para então decidir qual seria o melhor uso desse material.
Os teores de extrativos e lignina na madeira são importantes características quando se deseja a
produção de carvão vegetal, pois afetam de forma positiva o rendimento da carbonização. Com isso, o
objetivo do presente trabalho foi determinar o poder calorífico superior e os teores de lignina (solúvel e
insolúvel) em ácido sulfúrico, o teor de extrativos totais, cinzas e, por diferença, o teor de holocelulose
na madeira de Eucalyptus sp, que foram fornecidas por uma empresa que produz madeira para energia.
PALAVRAS – CHAVE : Bioenergia; Biomassa; Lignina.

Introdução
A madeira é um material que apresenta
grande variação em suas propriedades, sejam nas
características físicas, mecânicas, anatômicas,
químicas, entre outras. Conforme Reis (2012) a
variação desse material se dá devido a vários
fatores, tais como: as características intrínsecas
da própria espécie, os tratos silviculturais e,
principalmente, a sua constituição e organização
anatômica. As principais causas dessa
variabilidade são consequências da diferença
entre as espécies, procedências, local de plantio,
idade, além da interação genótipo x ambiente. A
variabilidade é também a responsável pela
grande possibilidade de utilização que se pode
dar a madeira. Assim, para que se possa definir
uma melhor forma de utilização para a madeira,
deve-se fazer a sua caracterização tanto do ponto
de vista anatômico, químico, físico, mecânico,
térmico, entre outros.
Do ponto de vista químico é importante
determinar os teores de minerais, extrativos,
lignina e carboidratos (holocelulose) presentes
na parede celular da madeira. Os teores de
extrativos e lignina na madeira são importantes

características quando se deseja a produção de
carvão vegetal, pois afetam de forma positiva o
rendimento da carbonização. Além da
composição química, a densidade básica e o
poder calorífico superior também são
importantes características quando se deseja
utilizar a madeira como fonte energética. Com
isso, o objetivo do presente trabalho foi
determinar os valores de PCS e os teores de
lignina (solúvel e insolúvel) em ácido sulfúrico,
o teor de extrativos totais, cinzas e, por
diferença, o teor de holocelulose na madeira de
Eucalyptus sp.

Material e Métodos
As amostras de madeira de Eucalyptus sp.
da empresa Plantar foram encaminhadas, na
forma de cavacos, para o Laboratório de
Tecnologia da Madeira da UFLA.
O teor de lignina insolúvel (Klason) foi
obtido de acordo com a metodologia proposta
por Gomide e Demuner (1986). O teor de
lignina solúvel (Klason) em ácido sulfúrico foi
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determinado de acordo com a metodologia
proposta por Goldschimid (1971). O teor de
lignina total foi obtido com a soma dos teores
de lignina solúvel e insolúvel.
Para a quantificação dos teores de cinzas
e extrativos totais da madeira foram
consideradas as metodologias previstas nas
normas M 11/77 e M 3/69 (ABTCP, 1974),
respectivamente. O teor de holocelulose foi
obtido por diferença, conforme a equação 1.
Holocelulose (%) = 100 - Lig - Ext - Cz
(1)
Em que, Lig é o teor de lignina total (%),
Ext é o teor de extrativos totais (%) e Cz é o
teor de cinzas na madeira (%).
O poder calorífico superior foi determinado em
um calorímetro digital, modelo IKA C-200,
conforme a norma NBR 8633 (ABNT, 1984).

B

A Tabela 1 apresenta os valores médios
dos teores de extrativos totais, cinzas e poder
calorífico superior da madeira dos clones
avaliados. A Tabela 2 apresenta valores de
lignina insolúvel, solúvel e total e holocelulose.

4,67

0,22

4457

B2

3,47

0,26

4546

B3

3,81

0,28

4552

3,98

0,25

4518

C1

4,74

0,28

4376

C2

3,00

0,25

4512

C3

5,12

0,28

4455

Média B
C

Média C
4,29
0,27
4448
EXTot= teor de extrativos totais (%), Cinzas (%) e PCS=
Poder Calorífico Superior (cal/g).

Tabela 2 – Valores médios dos teores
de lignina insolúvel, solúvel e total e de
holocelulose das amostras de Eucalyptus sp.
TEOR DE (%)
Clone
A

Resultados e Discussões

B1

Amostra LIGins
28,81

1,69

30,50

65,61

A2

27,05

1,79

28,84

67,58

A3

28,26

1,63

29,90

66,89

28,04

1,71

29,75

66,69

B1

28,99

1,90

30,90

64,21

B2

28,46

1,76

30,23

66,04

B3

27,62

2,05

29,66

66,25

28,36

1,90

30,26

65,50

C1

27,43

2,17

29,60

65,38

C2

26,66

2,26

28,92

67,83

C3

27,73

2,01

29,74

64,86

27,28

2,14

29,42

66,02

Média B
C
Média C

HOLO

A1

Média A
B

LIGsol LIGtot

LIGins, LIGsol, LIGtot = teor de lignina insolúvel (%),
solúvel (%) e lignina total (%). HOLO = teor de
holocelulose (%)

Tabela 1 – Valores médios da composição
química e poder calorífico superior das
amostras de Eucalyptus sp.
TEOR DE (%)
Clone
A
Média A

Amostra

EXTot

Cinzas

PCS

A1

3,68

0,21

4723

A2

3,34

0,24

4523

A3

2,95

0,27

4494

3,32

0,24

4580

Pode-se observar que o teor médio de
extrativos totais variou de 3,32% (clone A) a
4,29% (clone C); o teor de lignina insolúvel
variou de 27,28% (clone C) a 28,36% (clone B);
o teor de lignina solúvel variou de 1,71% (clone
A) a 2,14 (clone C); o teor de lignina total variou
de 29,42% (clone C) a 30,26% (clone B); o teor
de holocelulose variou de 65,50% (clone B) a
66,69% (clone A) e; o teor de cinzas variou de
0,24% (clone A) a 0,27% (clone C). Estes
valores estão em conformidade com o
normalmente encontrados na literatura para a
madeira de eucaliptos, conforme Trugilho
(1995), Botrel (2006) e Neves (2012).

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

544

Pode-se ainda verificar que os clones A e C
apresentaram teor médio de lignina total bem
semelhante, enquanto que o clone B apresentou
um teor maior de lignina total e menor teor de
holocelulose na madeira. Maiores teores de
lignina e menores teores de holocelulose na
madeira favorecem a produção de carvão vegetal,
pois a lignina afeta positivamente o rendimento
gravimétrico em carvão, enquanto que a
holocelulose
afeta
negativamente
esse
rendimento.
O valor médio do poder calorifico superior
variou de 4448 cal/g (clone C) a 4589 (clone A).
Pode-se verificar que os clones com maiores
teores de lignina apresentaram os maiores valores
calóricos, demonstrando a importância desse
componente químico na energia da biomassa.

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Conclusões
Pelos resultados obtidos pode-se concluir que
os clones A, B e C apresentam potencial para
serem utilizados como fonte energética.
Entretanto, o clone B, que apresentou o maior
teor de lignina e menor teor de holocelulose, foi
o destaque para ser utilizado na produção de
carvão vegetal.
Deve-se,
entretanto,
levar
em
consideração outras características da madeira
como, por exemplo, a densidade básica, a qual
influencia a produção de massa seca e de
carvão vegetal. Além disso, as características de
crescimento também devem ser levadas em
consideração, ou seja, é importante que os
teores de lignina estejam atrelados aos materiais
genéticos de maior incremento volumétrico.

[8]
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESTRUTURAL DA MADEIRA DE CLONES
DE Eucalyptus spp. VISANDO A PRODUÇÃO ENERGÉTICA
Breno Assis Loureiro1, Rodrigo Simetti1, Fernanda Maria Guedes Ramalho1; Taiana
Guimarães Arriel1, Paulo Fernando Trugilho1
Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar os constituintes químicos da madeira de clones de Eucalyptus
spp. para fins energéticos industriais. Foram utilizados três árvores de seis clones provenientes de
plantios localizados no município de Niquelândia, MG. O estudo da química estrutural da madeira
foi realizado a partir da amostra composta do material que estavam localizados a 0%, 25%, 50%,
75% e 100% em relação à altura comercial da árvore, utilizou-se a fração de madeira que passou
pela peneira de 40 mesh e ficou retida na peneira de 60 mesh. Os resultados encontrados para o
presente trabalho evidenciam a qualidade da composição química da madeira dos clones
dos Eucalyptus para produção de carvão vegetal com destaque ao clone 6 que apresentou
maior teor de extrativos e menor teor de cinzas.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; florestas energéticas; teor de lignina.

Introdução
A madeira é um material natural versátil
que de acordo com as necessidades pode ser
utilizado nos mais distintos segmentos em
função de suas propriedades químicas,
trabalhabilidade, durabilidade, resistência e
possibilidade de obtenção de produtos. Entre
os diversos, a produção de energia a partir da
madeira pode ser realizada na forma de
queima direta como combustível sólido na
movimentação
de
caldeiras,
acionar
equipamentos e produzir energia elétrica,
transformada
numa
variedade
de
combustíveis sintéticos como o etanol
celulósico, ou ser utilizada como matériaprima industrial na produção de carvão
vegetal, seja para a produção do aço
siderúrgico.
No Brasil, o consumo atual da madeira
como combustível é da ordem de 8% (BEN,
2017). Apesar desse número vir diminuindo
ao longo dos anos em detrimento do aumento
da oferta energética advindas de outras fontes

renováveis e não renováveis, esse percentual
demonstra o uso da madeira para a geração de
energia no país ainda tem papel destacado, e,
frente aos desafios de se promover o
desenvolvimento do país de forma sustentável,
deve ser encarada como opção importante de
abastecimento energético limpo.
O Brasil particularmente possui potenciais
técnicos para plantios que alimentariam uma
cadeia de fornecimento de madeira para fins
energéticos de forma a aumentar sua participação
na matriz energética nacional (PIKETTY et al.,
2009). Embora haja enorme potencial de
exploração, para se obter sucesso no uso de
combustível de biomassa é preciso ampliar e
melhorar
o
conhecimento
sobre
suas
características e propriedades, visto que a
quantidade de energia disponível varia de acordo
com a espécie, o tipo de tecido vegetal, no caso
da madeira a posição no tronco, as condições de
crescimento e idade (JENKINS et al., 1998).
As pesquisas de qualidade da madeira para a
geração direta de calor ou para a produção de
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carvão vegetal têm enfatizado avaliar os
efeitos de clone ou espécie (TRUGILHO et
al., 2015; CARNEIRO et al., 2016;
PROTÁSIO et al., 2017). Além do material
genético, são muitas as variáveis da madeira
que influenciam sua qualidade para conversão
energética, tais como densidade básica,
percentagem de cerne e alburno, teor de
lignina total, bem como a relação dos
monômeros siringil/guaiacil da lignina, teor
de cinzas, umidade, entre outras. A madeira
necessita ter bem definida as suas
propriedades de modo que tenham correlação
com seu comportamento frente ao uso
energético específico.
Estudos que envolvem a qualidade da
madeira a partir das suas características
físico-químicas e anatômicas com o propósito
energético são necessários para otimizar a
produção de carvão vegetal e, assim, aliviar a
pressão sobre os desmatamentos predatórios
das florestas nativas.
Isto
posto, o entendimento da
composição química da madeira é importante
para a escolha do seu uso. Para os
componentes fundamentais destaca-se o
maior teor de lignina para que se obtenha
carvão de maior densidade e mais resistente,
já às propriedades físico-mecânicas não se
desejam elevados teores de holocelulose,
quando o produto final for o carvão vegetal,
pois apresentam maior instabilidade à
degradação térmica (SANTOS, 2010).
Logo, o objetivo do presente estudo foi
avaliar os constituintes da química estrutural
da madeira de clones de Eucalyptus spp.
visando a produção de carvão vegetal
industrial.

Material e Métodos
Neste estudo, foram avaliadas 24 árvores
de Eucalyptus spp. provenientes do município
de Niquelândia, no estado de Goiás.

Foram selecionadas três árvores de cada
clone, evitando efeito de borda e escolhendo
árvores sadias com o objetivo de representar da
melhor forma os híbridos do estudo. Retirou-se
discos que estavam localizados a 0%, 25%, 50%,
75% e 100% em relação à altura comercial da
árvore. A altura comercial foi definida até a
circunferência de 9,4 cm. Posteriormente, esses
discos foram seccionados em cunhas passando
pela medula, duas cunhas opostas destinaram-se
para a análise química estrutural da madeira.
Coletaram-se amostras com uma plaina elétrica
manual, na forma de serragem, em posições
longitudinais de amostragem, formando uma
amostra composta. Utilizou-se a fração de
madeira que passou pela peneira de 40 mesh e
ficou retida na peneira de 60 mesh.
O teor de extrativos totais foi obtido,
conforme a norma TAPPI 204 om-88 (TAPPI,
2001), substituindo o etanol/benzeno por
etanol/tolueno.
O teor de lignina insolúvel foi determinado
pelo método Klason modificado, conforme o
procedimento recomendado por Gomide e
Demuner (1986). O teor de lignina solúvel foi
obtido de acordo com o procedimento proposto
por Goldschimid (1971). O teor de lignina total
representa a soma do teor de lignina solúvel mais
a lignina insolúvel.
A porcentagem de cinzas na madeira foi
determinada, de acordo com a norma NBR 8112
(ABNT, 1986), substituindo-se o cadinho de
platina por cadinho de porcelana.
O teor de holocelulose foi obtido por meio
da análise somativa dos componentes químicos
(Equação 1).
HOLO = 100 – (Tlig + Tet + Tcz)

(1)

Em que HOLO: teor de holocelulose (%); Tlig:
teor de lignina total (%); Tet: teor de extrativos
totais (%); Tcz: teor de cinzas (%).
Na avaliação do experimento, foi
considerado o Delineamento Inteiramente
Casualizado, com seis tratamentos (clones),
utilizando-se de três repetições. Para comparação
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múltipla de médias, foi utilizado o teste ScottKnott, ao nível de 5% de significância. As
análises estatísticas foram realizadas com o
auxílio do programa SISVAR 5.6.

Resultados e Discussões
Os valores médios da composição
química estrutural das madeiras dos materiais
genéticos estão apresentados na Tabela 1. A
análise de variância indicou que o efeito de
clone foi significativo, para os extrativos
totais, holocelulose e minerais, sendo não
significativo para o teor de lignina.
Tabela 1. Valores médios da
composição química estrutural da
madeira.
Clones EXT
1
7,82 a
2
6,94 a
3
8,14 a
4
9,38 b
5
8,93 b
6
11,28 c
Média
8,75
CV
6,69

LIG
33,87 a
33,36 a
32,38 a
34,35 a
32,66 a
32,69 a
33,22
5,14

HOL
58,21 a
59,34 a
59,43 a
56,20 a
58,20 a
55,91 a
57,88
3,29

CIZ
0,10 a
0,36 c
0,04 a
0,06 a
0,22 b
0,11 a
0,15
28,09

Média: Média aritmética dos dados; CV: Coeficiente
de variação (%); Ext: teor de extrativos (%); Lig: teor
de lignina (5); Hol: teor de holocelulose (%) e Ciz: teor
de cinzas (%).

A composição química estrutural em
muito contribui para o rendimento da pirólise
e qualidade do material combustível.
Pode-se observar que o clone 6 (11,28%)
diferiu
estatisticamente
dos
outros,
apresentando maior valor médio de teor de
extrativos. A média dos valores encontrados
foi de 8,75% valor superior ao encontrado na
literatura para Eucalyptus (OLIVEIRA et al.,
2010; CASTRO et al., 2013; TRUGILHO et
al., 2015).
Em relação à composição química da
madeira, a presença de elevado teor de
substâncias de natureza aromática tais como,
extrativos e lignina, tem como consequência
carvão com maior densidade e mais resistente
mecanicamente (BRITO & BARRICHELO,

1977). É importante destacar que, dependendo da
natureza química, os extrativos podem favorecer
ao aumento do poder calorífico do carvão e ao
maior rendimento em carbono fixo.
Os valores médios de teor de lignina não
diferiram estatisticamente entre os clones e
apresentou valor geral médio de 33,22%. O
conteúdo de lignina, frequentemente, apresentase relacionado ao maior rendimento gravimétrico
da carbonização, poder calorífico superior da
madeira e ao teor de carbono fixo (TRUGILHO
et al., 2001; SOARES et al., 2014), por ser uma
macromolécula altamente ramificada, apresentar
ligações químicas diversificadas e conter maior
percentual de carbono que os demais
constituintes da madeira.
Os materiais genéticos apresentaram
variação de valores médios entre 55,91% a
59,43%, para o teor de holocelulose, com média
geral de 57,88%. A fração holocelulósica
(hemiceluloses + celulose) compõe cerca de 70%
da massa da madeira (20 a 25% de hemicelulose
e 45 a 50% de celulose), porém, estes
constituintes, especialmente a celuloses, pouco
contribuem para o rendimento da fração sólida da
pirólise.
De acordo com Yang et al. (2007) aos 400ºC
a produção de resíduo sólido durante a pirólise da
celulose é de apenas 6,5% da massa inicial. Desta
forma, este carboidrato apresenta baixa
contribuição para formação do carvão vegetal,
que geralmente é produzido em temperaturas
próximas à 450ºC nos fornos industriais.
É desejável que o material apresente baixo
teor de holocelulose, uma vez que a degradação
desses componentes resulta em produção de
maiores porcentagens de gases não condensáveis
e condensáveis em detrimento da formação do
produto sólido, o carvão vegetal (SANTOS,
2010).
O clone 2 apresentou valor médio
estatisticamente, diferente da média dos outros
clones para a presença de minerais. Esses
materiais apresentaram variação de 0,04% a
0,36% com média geral para os 6 clones
estudados de 0,15%. Valores esses que são
inferiores ao encontrados por Castro et al., 2013;
Soares et al., 2014; Trugilho et al.; 2015.
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A presença de altos teores de minerais na
madeira não é interessante, visto que os
minerais não são degradados na carbonização.
A faixa ideal de cinzas no carvão vegetal para
uma boa performance dos altos fornos é
menor que 1% (RAAD; MELO, 2014).
Conclusões
Os resultados encontrados para o
presente trabalho evidenciam a qualidade
da composição química da madeira do
clone dos Eucalyptus para produção de
carvão vegetal em especial o clone 6 que
apresentou estatisticamente maior valor
médio de extrativos e menor valor médio
de cinzas.
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EFEITO DA TEMPERATURA E PRECIPITAÇÃO NO INCREMENTO
DIAMÉTRICO DO FUSTE DE Toona ciliata
Ana Clara Caxito de Araújo 1; Kerolayne Kethelyn Felizardo 2; Sebastião Carlos da Silva
Rosado 3
Resumo
Variáveis climáticas afetam a produção de biomassa vegetal e a formação da madeira de muitas
espécies. Este estudo teve como objetivo avaliar as correlações existentes entre variáveis climáticas
sazonais e o crescimento em diâmetro do fuste de Toona ciliata. Para isto, utilizou-se a madeira
proveniente de um teste clonal de Toona ciliata, aos sete anos de idade, o qual fora instalado em Campo
Belo-MG no ano de 2010. Foram selecionadas três árvores representativas do diâmetro média à altura
do peito da população dos clones XB, XD e XE, e de cada uma foi retirado um disco, de
aproximadamente 5 cm de comprimento, à 1,30 m a partir do solo. Os discos foram lixados e os anéis
de crescimento anuais foram identificados e tiveram seus raios mensurados. O Comprimento médio de
cada raio foi convertido em crescimento anual em área e correlacionado com as variáveis ambientais
sazonais (temperatura máxima, temperatura mínima e precipitação média) ocorridas nos anos de
formação dos anéis de crescimento, por meio da correlação de Pearson. Os materiais genéticos
estudados responderam de forma diferente às variáveis ambientais sazonais (temperatura máxima,
temperatura mínima e precipitação média). O clone XD apresentou maior crescimento radial e maior
efeito das temperaturas e precipitação ocorridas no inverno demonstrando haver atividade cambial
durante esta estação, o que pode ter contribuído para o maior acúmulo radial de biomassa deste material
genético.
PALAVRAS-CHAVE: crescimento radial, cedro australiano, madeira, variáveis meteorológicas
Introdução
A atividade do cambio vascular responde à
variáveis bióticas e abióticas. Variáveis
ambientais como o volume de precipitação e
temperatura afetam a produção de biomassa
vegetal e a formação da madeira de muitas
espécies (ALLEN et al., 2010; BALDUCHI et al.,
2013; DESLAURIES et al., 2014,).
A disponibilidade de água no período de
chuvas se relaciona diretamente com o
crescimento diamétrico do fuste de determinadas
espécies arbóreas, ocorrendo uma redução da
atividade cambial na estação da seca, o que
proporciona a formação de um tecido lenhoso com
características anatômicas diferentes (DÉTIENE,
1989), chamadas, respectivamente, de lenho
inicial e lenho tardio, os quais constituem um anel
de crescimento.
Em determinadas plantas, o câmbio vascular

é ativo ao longo de toda a vida, dividindo-se
continuamente o que é comum em regiões
tropicais em função das variações ambientais
serem relativamente constantes comparadas
àquelas existentes nas regiões temperadas.
(FAHN, 1974).
O cedro australiano (Toona ciliata) pertence à
família botânica Meliaceae, é natural da Ásia e
Austrália e, portanto, exótica no Brasil. Esta
espécie foi introduzida no Brasil por apresentar
adaptação às condições edafoclimáticas brasileiras
(PINHEIRO, 2003; PINHEIRO et al., 2006).
Anatomicamente, o xilema secundário
apresenta camadas de crescimento distintas
devido à espessura da parede das fibras e os anéis
são marcados por um cinturão de grandes e
numerosos poros e parênquima (SHAH &
MEHROTRA, 2017; ZEICH, 2008).
Tendo em vista as variações inter e
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intraespecíficas da produção de biomassa lenhosa
em função das variáveis ambientais, torna-se
necessário o conhecimento a respeito do
comportamento da Toona ciliata para melhor
determinar as condições de cultivo e a produção
esperada de madeira.
Este estudo teve como objetivo avaliar as
correlações existentes entre variáveis climáticas
sazonais e o crescimento em diâmetro do fuste de
Toona ciliata.

transversal de madeira no final do ano de plantio
𝑖, em cm, e 𝑅̅𝑖−1 é o raio médio da secção
transversal de madeira no inicio do ano de plantio
𝑖, em cm.
Os dados das chuvas e temperaturas mensais
das cidades Campo Belo foram obtidos pelo
método do inverso da distância ponderada (IDW)
(Equação 2), devido à ausência destas
informações para os locais de plantio.
1
.𝑋 )
𝑑𝑖2 𝑖
1
∑𝑛𝑖=1 ( 2 )
𝑑𝑖

∑𝑛𝑖=1 (

Metodologia

𝑋𝑃 =

B. Procedimento
A amostragem foi realizada em julho de 2017,
na cidade de Campo Belo-MG, quando as árvores
apresentavam 7 anos de idade.
Foram selecionadas três árvores dos clones
XB, XD e XE, e de cada uma foi retirado um
disco, de aproximadamente 5 cm de comprimento,
à 1,30 m a partir do solo, totalizando 9 amostras.
Os discos foram lixados e os anéis de
crescimento anuais foram identificados e tiveram
seus raios mensurados, em oito posições radiais,
com auxílio do LINTABTM 6.
A partir destes dados foi calculado o
crescimento radial anual, em área, para eliminar o
efeito do comprimento da circunferência do disco
(Equação 1).
2 )
𝐶𝑅𝐴 = 𝜋𝑅̅𝑖2 − (𝜋𝑅̅𝑖−1

(1)

Em que 𝐶𝑅𝐴 é o icrescimento radial no ano
de plantio 𝑖, em cm2, e 𝑅̅ é o raio médio da secção

(2)

Em que:
𝑋𝑃 : variável interpolada; 𝑋𝑖 : valor da variável
da iésima localidade vizinha; 𝑑𝑖 : distância
euclidiana entre o i-ésimo ponto de vizinhança e o
ponto amostrado.
Para os cálculos foram utilizados dados das
estações meteorológicas 83582, 83533 e 83687,
disponíveis no banco de dados meteorológicos
para ensino e pesquisa do Instituto Nacional de
Meteorologia (BDMEP-INMET).
C. Análise estatística
Foi realiza a correlação de Pearson entre as
características climáticas e de crescimento radial
nos anos de cultivo.
Resultados e Discussões
O clone XD apresentou maior crescimento
radial a partir do quarto ano de cultivo (Figura1).
Área do disco (cm2)

A. Local do trabalho
Este estudo foi conduzido com a madeira
proveniente de um teste multiclonal de Toona
ciliata da empresa Bela Vista Florestal,
estabelecido no município de Campo Belo, minas
Gerais, no ano de 2010. Nesta localidade, o clima
é classificado como temperado úmido com
inverno seco e verão quente – Cwa, de acordo
com a classificação climática de Köppen e Geiger.
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Figura 1. Crescimento radial de clones de Toona ciliata
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durante sete anos de cultivo.
Fonte: O autor.

Aos sete anos de idade os clones XB, XD e
XE apresentaram crescimento radial médio de 437
cm2, 530 cm2 e 450 cm2, respectivamente.
As temperaturas máximas, temperaturas
mínimas e precipitações médias sazonais
apresentaram efeito diferenciado no crescimento
radial dos clones indicando que o acúmulo de
biomassa lenhosa nestes materiais genéticos
respondem
deferentemente
às
variáveis
ambientais (Tabela 1).
Tabela 1. Correlações entre o
incremento em área basal de cinco clones de
Toona ciliata e as variáveis climáticas sazonais
e magnitude de seca ocorridas no município de
Campo Belo.
Campo Belo

Inverno Outono Verão

Primavera

Variáveis

Clones

Tmax
Tmin
Pmed
Tmax
Tmin
Pmed
Tmax
Tmin
Pmed
Tmax
Tmin
Pmed

XB

XD

XE

-0.16
-0.40
-0.36
0.14
-0.30
-0.73
-0.40
-0.71
0.28
-0.44
0.35
0.33

-0.04
-0.43
-0.49
-0.19
-0.58
-0.45
-0.35
-0.44
-0.11
-0.61
0.64
0.56

0.02
-0.33
-0.67
-0.63
-0.66
0.05
-0.13
-0.25
-0.42
-0.88
0.29
0.75

O crescimento radial do clone XB foi
influenciado pela precipitação média do verão e

temperatura mínima do outono. O crescimento dos
clones XD e XE respondeu às variações climáticas
sazonais de forma semelhante entre si, sendo
inversamente proporcional às temperaturas do
verão e à temperatura máxima do inverno e
diretamente proporcional à temperatura mínima e
precipitação média do inverno.
Estes resultados indicam uma atividade
cambial dos clones XD e XE durante o período de
inverno o que contribuiu para a maior formação de
madeira nestes materiais genéticos (Figura 1). De
acordo com Guy (1990) plantas que permanecem
ativas durante o inverno, têm a respiração, a
fotossíntese e a síntese de proteínas reguladas pelo
frio, portanto, esta estação apresenta efeitos em
seu crescimento.
Em geral, a regulação do metabolismo no
inverno é essencial para sustentar o crescimento,
ainda que este seja menor do que em épocas mais
quentes (PEARCE, 1999).
Conclusões
Os materiais genéticos estudados respondem
de forma diferente às variáveis ambientais
sazonais. O clone XD apresentou maior
crescimento radial e correlações de maior
magnitude com as temperaturas e precipitação
ocorridas no inverno, demonstrando haver
atividade cambial durante esta estação, o que pode
ter contribuído para maior formação radial de
biomassa neste material genético.
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PRODUZIDOS COM MADEIRA DE Eucalyptus sp. E Pinus sp.
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¹ One Foods Brasil, Buriti Alegre - Goiás, guilherme.calixto@onefoods.com
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar a massa específica aparente e a friabilidade de
três diferentes lotes de briquetes produzidos com resíduos de madeira de Eucalyptus sp. e Pinus
sp. As análises seguiram as metodologias propostas pela ABNT NBR 7190/97 e ABNT NBR
8740/85, com adaptações. A massa específica aparente dos briquetes do lote 3 foi de 1,21 g/cm³,
maior que dos lotes 1 e 2, com 0,865 g/cm³ e 0,937 g/cm³, respectivamente. Os briquetes dos
lotes 2 e 3 possuem friabilidade semelhante e foram os menos friáveis, menor que 1%, quando
comparados ao lote 1, com friabilidade de 11,771%. Os briquetes produzidos com Eucalyptus
sp. apresentaram a maior massa específica aparente e baixa friabilidade, menor que 1%,
sinalizando seu maior potencial para geração de energia.
Palavras-chave: briquetagem; energia; tamboramento.
Introdução
Os setores industriais agroflorestais
geram grandes quantidades de resíduos que
podem ser comercializados diretamente ou
processados, agregando valor ao material e
facilitando sua logística de transporte e
armazenamento. Além disso, empresas
destes setores podem investir na cogeração,
diminuindo a dependência do sistema
elétrico nacional.
O aumento de demandas, aliado à
sustentabilidade e ao desenvolvimento
econômico, contribuem para que haja
interesse por novas fontes combustíveis,
principalmente renováveis. Assim, estudos
relativos ao reaproveitamento e gestão de
resíduos e produção de subprodutos podem
contribuir para que materiais com maior
eficiência energética sejam ofertados.
Considerando a situação brasileira,
contraposta a de outros países, o país ocupa
situação privilegiada quanto à geração de
energia com base em recursos renováveis,

em que cerca de 25% derivam da biomassa
(MME, 2017).
O processo de briquetagem permite
a compactação de diferentes resíduos como
aqueles gerados no processamento da
madeira, como serragem e maravalhas ou
de culturas agrícolas, como cascas de arroz
ou palha de milho. Os briquetes produzidos
possuem massa específica superior ao dos
materiais de origem e concentram a energia
em termos de volume.
O objetivo foi determinar a massa
específica aparente e a friabilidade de
briquetes produzidos com resíduos de
madeira de Eucalyptus sp. e Pinus sp.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido na
Embrapa Floresta, em Colombo- PR, e no
Laboratório de Tecnologia da Madeira da
UTFPR – Campus Dois Vizinhos.
Os briquetes foram produzidos por
duas empresas e classificados em três lotes.
Os briquetes dos lotes 1 e 2 foram doados
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Resultados e Discussão
A massa específica do lote 3 foi de
1,21 g/cm³, superior ao lote 1, com 0,865
g/cm³, e lote 2, com 0,937 g/cm³ (Figura 1).
Apesar de não ter sido realizada uma
classificação prévia das partículas, antes da
briquetagem, visualmente pode-se observar
diferença granulométrica do material em
cada um dos lotes.
A menor granulometria e maior
uniformidade das partículas constituintes
dos briquetes do lote 3 possibilitaram maior
agregação entre as partículas e maior massa
específica.

Massa específica
aparente (g/cm³)

(Empresa 1) e são constituídos por resíduos
de Pinus sp., resultantes do processo de
desdobro. O lote 3 foi obtido mediante
compra e confeccionado (Empresa 2). Estes
são constituídos por resíduos de Eucalyptus
sp.. Este lote foi utilizado como testemunha,
pois, é um produto já estabelecido e
referência no mercado.
A massa específica aparente foi
obtida a partir da metodologia descrita pela
norma ABNT NBR 7190/97.
O teste de friabilidade foi realizado
com o auxílio de um friabilômetro, modelo
MA791, da Empresa Marconi. Este operou
com rotação de 25 ±2 rotações por minuto
(RPM) por 6 minutos. Após o teste de
resistência ao impacto e abrasão, o material
resultante passou pela peneira de 4 mesh
(4,76mm) e, o que não foi retido foi
considerado como finos. Esta é uma
adaptação da norma ABNT NBR 8740/85.
As análises comparativas foram
feitas com o auxílio do software de
Assistência Estatística: Assistat (versão 7.7
bet). As análises foram de variância tipo
ANOVA com experimentos inteiramente
casualizados, resultando nas médias e teste
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Para as análise, utilizou-se 5 repetições.
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Figura 1: Massa específica (g/cm³) dos lotes 1, 2 e 3
de briquetes produzidos a partir de resíduos de
madeira de Pinus sp. (lote 1 e 2) e Eucalyptus sp.
(lote 3).

A menor massa específica aparente
foi observada nos briquetes do lote 1. Este
resultado se deve à diferença nas dimensões
das partículas que constituem estes
briquetes, bem como pela presença de
resíduos
de
painéis
de
madeira
reconstituída.
No processo de briquetagem a
matéria-prima possui maior influência na
qualidade e compactação dos briquetes do
que a variação de pressão aplicada. Dentre
as possíveis matérias primas de resíduos
florestais, as cascas são as que apresentam
maior resistência à compactação, seguida
pelos cavacos e depois a serragem
(FURTADO et al., 2010). As partículas
pequenas conferem maior densidade aos
briquetes (GONÇALVES, 2010).
O teor de umidade é outra variável
que pode afetar a compactação das
partículas, na briquetagem. Partículas mais
úmidas requerem menos força, durante a
prensagem, resultando em maior agregação
e maior massa específica.
Santos et al. (2015) obtiveram
massas específicas aparentes entre 0,739 e
0,926 g/cm³ para briquetes produzidos com
resíduos de MDF e Eucalyptus sp. Essa
massa específica relativamente baixa para
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briquetes está relacionada à porosidade e
outras características destes painéis.
Amorim et al. (2015) obtiveram
briquetes de resíduos de Pinus sp. com
densidade aparente de aproximadamente
1,23 g/cm³ e 8,7% de teor de umidade (base
seca). Estes resultados foram superiores aos
observados nos lotes 1 e 2. Essa diferença
se deve, possivelmente, ao tipo de matériaprima empregado. No estudo citado os
briquetes são constituídos apenas por
serragem, material de baixa granulometria.
Os briquetes do lote 1 geraram a
maior porcentagem finos, enquanto os lotes
2 e 3, mesmo sendo de matérias primas
diferentes, são semelhantes e possuem
friabilidade inferior a 1% (Figura 2).
14
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Figura 2: Friabilidade (%) dos lotes 1, 2 e 3 de
briquetes produzidos a partir de resíduos de madeira
de Pinus sp (lote 1 e 2) e Eucalyptus sp (lote 3).

Além do material de constituição,
outras variáveis podem interferir no
resultado final do teste de friabilidade,
como a alteração no tempo de teste, a altura
de queda do(s) objeto(s) avaliado(s) e a
quantidade
de
materiais
testados
simultaneamente, pois, aumentaria a fricção
durante a análise.
A metodologia empregada neste
ensaio foi uma versão adaptada e, por isso,
não foram feitas comparações com outros
estudos, por possuírem diferentes métodos

e corpos de ensaio. Esta análise pode
auxiliar na tomada de decisões quanto à
logística, estocagem e automação.
Conclusões
Os briquetes produzidos com
Eucalyptus sp. apresentaram a maior massa
específica aparente e baixa friabilidade,
menor que 1%, sinalizando seu maior
potencial para geração de energia.
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POTENCIAL DA MADEIRA DE SABIÁ COMO ALTERNATIVA DE
BIOMASSA FLORESTAL PARA FINS ENERGÉTICOS
Ivo da Silva1; Alson David Rodrigues da Silva2; Margarete Cabral dos Santos Silva3; Vânia
Aparecida de Sá4; José Edmundo Accioly de Souza5.
Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar as características elementares, químicas e energéticas
da madeira de sabiá plantada no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de
Alagoas. Foram abatidas três árvores e retirados três discos acima da altura de 1,30m (basetopo) de 5 cm cada e um torete de 1m no sentido base-topo. Esse material foi utilizado para
determinação das características da madeira. Foram analisados os parâmetros de umidade,
densidade básica, composição elementar, análise química imediata, lignina, poder calorífico
superior/inferior, estimativa de energia da madeira e análises térmica. A biomassa energética
da madeira de sabiá) apresentou resultados equivalentes aos do eucalipto, apresentado porem
menor teor de umidade, maior teor de densidade e maior poder calorifico, indicando grande
potencial para fins energéticos.
Palavras-Chaves: Combustível sólido, Energia Renovável, Sustentabilidade.
INTRODUÇÃO
No Brasil, houve um aumento da utilização do bagaço de cana utilizado para gerar
energia nas usinas, e atualmente vem se tornando um produto valioso, para fins energéticos
(DASHTBAN, 2009). Segundo a ABRAF (2013), entre os anos de 2002 e 2012, houve um
crescimento na produção de lenha a uma taxa média de 1,2% a.a tendo as regiões Sul e Sudeste
como as maiores consumidoras deste insumo energético. Boa parte da lenha utilizada é
historicamente destinada para geração de energia doméstica, porém o crescimento de indústrias
de papel e celulose, siderúrgica a carvão vegetal, cerâmica, entre outras tem elevado o consumo
de lenha nos últimos anos (MIRANDA, 2015). Segundo levantamento feito pela Indústria
Brasileira de Árvores em 2014 o consumo da madeira para utilização no setor industrial no ano
de 2013 foi superior a 185 milhões de metros cúbicos tendo a indústria de papel e celulose como
principal segmento consumidor.
De acordo com dados da Matriz Energética Brasileira EPE (2016), a utilização de
biomassa lignocelulósica para fins energéticos foi de 8,0% correspondendo a 8,2% da Matriz
Elétrica Brasileira.
O Brasil produz uma enorme quantidade de resíduos agrícolas e florestais que podem
ser utilizados para produzir energia. A região do nordeste brasileiro apresenta grande potencial
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para produção de biomassa florestal para fins energéticos, inclusive no semi árido no bioma
caatinga, que apresentam condições limitantes para o desenvolvimento do eucalipto. Dessa
forma o plantio de espécies arbóreas como o sabiá, que se adapta bem a região, pode ser uma
alternativa promissora.
A madeira de sabiá apresenta grande durabilidade, resistência à umidade, tendo como
usos comuns à produção de estacas, lenha e carvão. É uma espécie heliófita, de crescimento
rápido, fácil renovação pela rebrotação de troncos e raízes que são resistentes à seca (RIZZINI,
1978 apud MENDES, 2010).
O sabiá cresce em média 1 metro de altura por ano no semiárido brasileiro, por isso é
considerado uma espécie de rápido crescimento apresentando altura média de 5,8m e diâmetros
à altura do peito de 7,7 cm, no entanto o corte para estacas geralmente é feito no terceiro para
o quarto ano de idade (RIBASK, 2003). Também foi plantada com sucesso nas regiões da zona
da mata do nordeste, apresentando melhor desenvolvimento. Nas regiões úmidas do sul do país
apresentou grande êxito principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro onde é conhecida
como Sansão do Campo (RIBASK, 2003). Por isso, essa espécie pode ser utilizada para fins
energéticos.
Visando a contribuição econômica, social e ambiental do uso da madeira de sabiá, este
trabalho visa apresentar as características do potencial energético da madeira do sabiá, espécie
nativa da caatinga do nordeste brasileiro, conhecida e bastante utilizada por ser dura, compacta
e de alta durabilidade.
METODOLOGIA
A metodologia descrita foi utilizada para caracterizar o potencial energético da madeira
de sabiá.
Coleta e preparo das amostras
As amostras foram coletadas no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal
de Alagoas, localizado no Município de Rio Largo/AL, de acordo com a norma NBR14660 de
04/2004.
Determinação da umidade
14929.

Logo após o corte a umidade foi determinada de acordo com a norma ABNT NBR

Determinação da densidade básica
A densidade básica da madeira foi determinada pelo método hidrostático, conforme
descrito na norma NBR 11941, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2003).
Determinação do teor de lignina
A lignina foi determinada pelo método Klason atrelado ao procedimento proposto por
Gomide e Demuner (1986).
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Determinação do Poder Calorífico Superior (PCS) e inferior
O Poder Calorífico Superior (PCS) foi obtido segundo a norma ASTM D407-44(1969),
em uma bomba calorimétrica IKA CS00.
Análise química imediata
A analise química imediata foi determinada de acordo com a Norma ASTM 1762
(ASTM, 2007).
Teor de extrativos
O método empregado no teor de extrativos da madeira do sabia foi o Acetone extractives
of wood and pulp T280-pm-99, adaptado de TAPPI T 204 cm-97.
Analise termogravimétrica
As análises térmicas foram realizadas numa termo balança DTG-60H, Shimadzu. Foi
utilizada uma razão de aquecimento 10 ºC/min, na faixa de temperatura de 25 até 800 ºC, em
atmosfera dinâmica de N2 com vazão de 50 mL.min-1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 2 apresenta os valores encontrados para os parâmetros de umidade, densidade
básica, carbono fixo, teor de extrativos, poder calorifico superior e inferior, cinzas e lignina.
Tabela 2 – Valores médios de umidade, densidade básica, carbono fixo, teor de extrativos, poder
calorifico superior e inferior, cinzas e lignina.
Parâmetros
Resultados
Umidade
4,28%
Densidade básica
0,8610 g/cm3
Carbono fixo
78%
Lignina
29%
Cinzas
1,12 %
Teor de Extrativos (%)
5,02%
Poder Calorífico Superior
4.800 kcal/kg
Poder Calorífico Inferior
4.795,68 kcal/kg
Fonte: autor, 2018.

A densidade básica média foi de 0,8610 g/cm3, o valor encontrado foi alto se comparado
com o de 0,78 g/cm-3 encontrado por de C. A. GONÇALVES et al. (2010) porém, PAULA
(1980), RIBASKI e LIMA (1997) relatam variação de densidade para esta espécie que vai de
moderadamente densa a densa (0,86 à 1,10g/cm³). O teor de umidade apresentou resultado
abaixo, comparado com algumas variedades de eucalipto, quando cortado no período de verão.
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O teor de cinzas médio da madeira é de 1,12%, valor elevado se comparado a algumas
variedades de eucalipto. FOELKEL (2011) cita teores entre 0,3 e 06% com base no peso seco
da madeira do eucalipto.
O Poder Calorífico Superior – PCS foi de 4.800 kcal/kg, valor superior ao encontrado
em algumas variedades de eucalipto. Esse valor condiz com o resultado de lignina que foi de
29%, valor superior encontrado do nas espécies do eucalipto. CARDOSO (2011) relatou
20,53% o valor médio do teor de lignina para o eucalipto da espécie Eucalyptus globulus de 8
anos de idade. Quanto maior o teor de lignina, maior será o poder calorifico da madeira.
Na Tabela 3 estão determinados os percentuais de C, H, N, S, O, mostrando valores
significativos quando comparado às espécies de eucalipto.
Tabela 3 – Valores da composição elementar da madeira de sabiá.
Componente
C
H
N
S
O

%
48,99
5,96
0,36
0
43,57

Fonte: Autor, 2018.

Os valores encontrados estão próximos dos apresentados por Carneiros et. al. (2014)
para eucalipto, que foram: 50% de carbono, 6% de hidrogênio, 0,15% de nitrogênio, 42,45%
de oxigênio.
Na figura 1 exibe o resultado da análise térmica realizada e mostra os eventos térmicos
da madeira de sabiá. As curvas de percentual de perda de massa e DTG apresentam perfis com
comportamento bastante semelhante, apresentando três eventos de perdas de massa.

Figura 1- TG da madeira do sabiá indica a perda de massa e a DTG as temperaturas desses
eventos.
Fonte: Autor, 2018.

Os 3 eventos térmicos são atribuídos possivelmente à desidratação e decomposição
das holoceluloses da madeira do sabiá. onde:
(I) Liberação das moléculas de água nos poros da madeira;
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(II) decomposição das hemiceluloses;
(III) decomposição da celulose.
A temperatura de evaporação de agua nos poros da madeira, da degradação das
holoceluloses da madeira do sabiá, equiparou-se de algumas espécies de eucalipto conforme
analise termogravimétricas do eucalipto relatado por Pereira et al. (2013).
CONCLUSÕES
A madeira sabiá apresentou características energéticas equivalentes à madeira do
eucalipto podendo ser utilizada para fins energéticos.
Sua baixa umidade aliada a sua alta densidade e alto poder calorifico tornam a espécie
apta como fonte primária de energia podendo ser utilizada em diversos segmentos industrial.
Nesse tocante, especial atenção deve ser dada ao teor de cinzas, que embora tenha apresentado
valor maior de algumas variedades de eucalipto, porém equipara-se com outras variedades.
Essa importante fonte de biomassa pode ser explorada nas regiões do semiárido do
nordeste brasileiro, como também na zona da mata, uma vez que se adapta a diferentes tipos de
solo e clima, revelando grande potencial na produção de madeira para diversos fins energéticos.
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PROPRIEDADES DO CARVÃO VEGETAL PRODUZIDO EM LARGA ESCALA: UMA
ABORDAGEM MULTIVARIADA
Clarissa Gusmão Figueiró1, Lucas de Freitas Fialho2, Letícia Costa Peres3, Mateus Alves
Magalhães4, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro5
Resumo
Os crescentes investimentos das empresas do setor de carvão vegetal em fornos de maiores
dimensões resultaram em aumento do volume de carvão produzido a cada ciclo de carbonização.
Aliado a isso, ocorreu um aumento contingente de madeira enfornada, o que resultou em maior
variabilidade das propriedades da madeira dentro de um mesmo forno, refletindo, assim, na
variabilidade do carvão vegetal produzido e estocado. O objetivo principal deste estudo foi
caracterizar as propriedades do carvão vegetal provenientes do forno tipo RAC 700. Para isto,
foram amostrados três estoques industriais de carvão vegetal provenientes do forno RAC 700,
pertencentes a empresa Aperam Bioenergia, situada no município de Veredinha, Minas Gerais.
Utilizou-se uma metodologia de amostragem mecanizada, utilizando-se um implemento coletor
acoplado a um trator agrícola, em que se estabeleceu, 25 pontos de coleta do carvão no estoque,
sendo 10 pontos localizados na parte superior e 15 pontos na parte inferior do estoque. Foi
observada uma relação negativa entre a granulometria média e teor de finos. Em relação a
densidade a granel, verificou-se uma relação positiva com o teor de finos. E, por fim, o teor de
carbono fixo apresentou uma relação positiva com teor de cinzas. Para a gestão de uma unidade
produtora, tais observações permitem a identificação de problemas ao longo processo produtivo,
possibilitando solucioná-los antes que causem grandes prejuízos econômicos, melhorando o
controle de qualidade da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Granulometria média; Teor de finos, Carbono fixo
Introdução
O Brasil é o único país que produz carvão
vegetal em escala industrial, sendo
responsável por aproximadamente 14% da
produção mundial (1). Do total produzido por
este país, mais de 98 % é voltado para
abastecimento do mercado interno, sendo os
setores de ferro-gusa e ferro-ligas os
principais responsáveis por este consumo,
representando mais de 80% do total
consumido. Quando utilizado na forma de
termorredutor, o carvão vegetal tem um papel
fundamental nos altos-fornos, uma vez que
reduz o minério de ferro a partir do carbono,
fornece energia para o sistema e atua como
estrutura de sustentação da carga de minério.

Além disso, é o principal responsável pela
permeabilidade do alto-forno, podendo ocupar
cerca de 80% do volume da carga. Portanto, para
desempenhar todas essas funções é fundamental
que o carvão possua propriedades adequadas para
otimizar a produtividade dos altos fornos e a
qualidade do produto final.
As propriedades do carvão vegetal, de modo
geral, apresentam alta variabilidade, devido a
diversos fatores, tais como qualidade da matériaprima de origem, o processo de carbonização e as
atividades relacionados a sua movimentação,
como a carga e descarga, por exemplo. Esta
variabilidade do carvão vegetal tende a aumentar,
uma vez que as empresas ao longo dos anos têm
buscado a ampliação de sua produtividade, por
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meio de investimentos na construção de
fornos com grande capacidade volumétrica.
Nestes tipos de fornos, há uma maior
quantidade de madeira é enfornada, o que
dificulta o controle do processo, uma vez que
o monitoramento da distribuição dos gases,
taxa de aquecimento e a temperatura ao longo
do forno torna-se uma operação mais
complexa.
Neste contexto, percebe-se a necessidade
de estudos que contribuam para a elucidação
de questões relacionadas a variabilidade
destas propriedades e como elas se
relacionam em diferentes sistemas de
produção em larga escala. Uma vez
caracterizadas
estas
propriedades,
o
desenvolvimento de procedimentos para
coleta de informações do produto é facilitado,
contribuindo, portanto, para o controle de
qualidade eficiente do produto. Deste modo,
este estudo tem como objetivo caracterizar as
propriedades do carvão vegetal provenientes
do forno tipo RAC 700.
Material e Métodos
O estudo foi realizado em uma Unidade
Produtora de Carvão Vegetal (UPC)
pertencente a empresa Aperam BioEnergia,
localizada no município de Veredinha, Minas
Gerais, Brasil. Para a realização das
carbonizações foram utilizadas madeira com
casca de um clone híbrido de Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla, aos 7 anos de
idade, com diâmetro variando de 12 a 28 cm,
umidade de 35% (b.s), comprimento de
aproximado de 3 m, densidade média de 520
kg/m3, provenientes de plantio comercial,
com espaçamento 3x3m, localizados no
município de Capelinha, MG.
As carbonizações foram realizadas no
forno tipo RAC 700, com dimensões de 26,5
m de comprimento, 8,0 metros de largura e
7,0 m de altura e volume útil de madeira
enfornada de aproximadamente 500 m3.
A. Amostragem do carvão vegetal
Para a coleta do carvão vegetal nos
estoques, utilizou-se um Implemento Coletor

de carvão vegetal, desenvolvido pela empresa
Aperam BioEnergia. O Implemento Coletor foi
construído com aço carbono/ASTM A-36 com
6,5 metros de comprimento e 45 centímetros de
diâmetro interno, e o volume interno do
equipamento é de aproximadamente 0,2 m3.
O implemento foi acoplado ao sistema
hidráulico de um trator agrícola, sendo capaz de
coletar amostras de carvão ao longo de toda a
largura do estoque. Ao ser inserido nos pontos
estabelecido de coleta no estoque, por meio de
um comando hidráulico a parte superior do
implemento abre, permitindo a entrada de carvão
em toda sua extensão.
A amostragem do carvão vegetal foi realizada
de forma sistemática, em que as unidades
amostrais foram selecionadas por meio de
esquema de pontos amostrais preestabelecido. O
posicionamento dos pontos amostrais do carvão
vegetal para determinação das suas propriedades,
no forno RAC 700, foi realizada a partir de 25
unidades amostrais ao longo da estrutura do
estoque, sendo que cada unidade amostral
apresentou volume médio de aproximadamente
0,04 m3 de carvão vegetal.
B. Propriedades do carvão vegetal
A classificação granulométrica do carvão
vegetal, para ambos os tamanhos de estoques, foi
realizada, em duplicata, de acordo com a norma
NBR 7402 (2) adaptada. Primeiramente, toda a
massa da amostra de carvão foi colocada em um
conjunto de peneiras vibratórias. Foram
utilizadas 12 peneiras com malhas de 63,5; 50,8;
44.2; 38,1; 31.7; 25,4; 19,05; 15,9; 12,7; 9,52;
6,25; e 4,76 milímetros. Essa ficou em agitação
por 5 minutos, sendo o carvão retido em cada
peneira recolhido e pesado.
O teor de finos do carvão foi calculado por
meio da divisão da massa de carvão que passou
pela peneira de 9,52 mm pela massa total da
amostra de carvão. O teor de finos se refere à
fração do carvão vegetal que, para a empresa em
estudo, é considerado resíduo, não utilizado
como termorredutor nos alto-fornos.
A granulometria média do carvão vegetal foi
calculada segundo a fórmula:
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onde:
TM = Granulometria média do carvão vegetal
(mm)
a, b, c, d, ...k, l, m = abertura das malhas
(mm)
A, B, C, D, ...K, L, M = porcentagens
acumuladas (%).
A densidade a granel do carvão vegetal foi
determinada de acordo com a norma NBR
6922 (ABNT, 1981) adaptada, reduzindo-se o
volume do recipiente para 0,021 m3.
Para determinação do teor de carbono
fixo, materiais voláteis e teor de cinzas, foi
utilizado o carvão vegetal proveniente do
ensaio de classificação granulométrica de
19,05 mm, que após moído, selecionou-se
aquela fração que ficou retida entre as
peneiras de 40 e 60mesh. Posteriormente, tais
propriedades foram determinadas de acordo
com a ABNT NBR 8112 (ABNT, 1986), em
duplicatas, calculando o carbono fixo
calculado por diferença.
C. Propriedades do carvão vegetal
A análise de componentes principais foi
realizada com o objetivo de avaliar as
relações entre as propriedades do carvão
vegetal, distinguindo-se os tipos de forno.
Para a realização desta análise, foi retirado os
valores referentes aos materiais voláteis do
carvão vegetal, uma vez que esta variável é
altamente correlacionada com o teor de
carbono fixo e cinzas, o que gera problemas
de multicolinearidade na matriz de correlação
utilizada para a execução da análise.
A análise de componentes principais foi
realizada por meio do software R versão
3.4.3. Selecionou-se aquelas componentes
principais que apresentaram autovalor maior
que 1 e que explicaram pelo menos 20% da
variabilidade das amostras de carvão vegetal
(3, 4, 5). Após a seleção das componentes
principais, confeccionou os gráficos do tipo
biplot, os quais foram utilizados para facilitar
a identificação das relações entre as

propriedades do carvão vegetal, além de permitir
a visualização da dispersão da matriz de dados
[6].
Resultados e Discussões
As estimativas de variância explicadas pelas
componentes principais dos estoques avaliados e
seus respectivos autovalores, para o forno tipo
RAC 700, estão apresentados na Tabela 2 e 3,
respectivamente. De acordo com critério de
seleção utilizado, em que foram escolhidas
aquelas Componentes principais que explicaram
pelo menos 20% da variabilidade do estoque e
apresenta autovalores maior que 1, selecionou-se
a Componente Principal 1 (CP1) e Componente
Principal 2 (CP2), para todos três estoques
avaliados, provenientes do forno RAC 700.
De
acordo
com
a
Figura
2,
independentemente do tipo de forno, observa-se
uma relação inversa entre a granulometria média
e o teor de finos. Essa relação foi constatada pela
formação de um ângulo de aproximadamente
180° entre os vetores granulometria média e teor
de finos, o que indica relação inversa entre as
variáveis.

Tabela 1. Estimativa da variância e autovalor
associados as componentes principais para os
estoques do forno tipo RAC 700
Componente principal

RAC 700

Estimativa da variância
PC1
43,0*
PC2
37,5*
PC3
17,9
PC4
1,5
Autovalor
PC1
2,8**
PC2
1,6**
PC3
0,9
PC4
0,6

* Componente principal que explica pelo menos 20% da
variabilidade do estoque.
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**Componente principal que apresenta autovalores
maior que 1.

Legenda: GM = Granulometria média; TF = Teor de finos;
DG = Densidade a granel = CF: Carbono fixo; CZ = Cinzas.

Figura 1. Autovetores das propriedades em relação as
componentes principais 1 e 2 para os estoques dos
fornos tipo RAC 700 e RAC 220.

Verifica-se a formação de um ângulo
menor que 90° entre o teor de finos e a
densidade a granel, o que indica uma relação
direta entre os dois parâmetros. Em relação ao
teor de carbono fixo e cinzas, estas
propriedades apresentaram uma relação
inversa entre si.
A relação inversa entre a granulometria
média e o teor de finos pode ser explicada
pela fórmula, em que a medida que se
aumenta a quantidade de carvão retida nas
peneiras de menor malha, diminui-se a
granulometria média do carvão vegetal. No
que diz respeito a relação direta entre a
densidade a granel e o teor de finos, assim
como mencionado anteriormente, o carvão
vegetal de menor tamanho ocupa os espaços
vazios entre as peças maiores, aumentando,
portanto, a massa de carvão vegetal para uma
mesma unidade de volume.
A relação direta entre o carbono fixo e
teor de cinzas é atribuída ao processo de
degradação térmica da madeira, em que os
materiais voláteis são retirados da madeira na
forma de gases condensáveis e nãocondensáveis, concentrando, dessa forma, o
carbono fixo e as cinzas. Enquanto que, a
relação inversa entre o teor de carbono fixo e
cinzas foi observada, possivelmente, devido a

contaminações do carvão com terra, proveniente
do solo, que pode ter se misturado ao carvão
vegetal na retirada do forno e/ou na formação do
estoque, bem como na retirada das amostras para
análise.
Conclusão
A utilização da análise de componentes
principais, possibilita, por meio da análise
exploratória dos dados, a realização de
inferências a respeito da qualidade do carvão
vegetal em tipos de fornos industriais. Além
disto, propicia a observação de possíveis
problemas durante o processo de produção, como
por exemplo, a possível existência de
contaminantes no carvão de alguns estoques.
Acredita-se que, para a gestão de uma unidade
produtora, tais observações permitem a
identificação de problemas ao longo processo
produtivo, possibilitando solucioná-los antes que
causem
grandes
prejuízos
econômicos,
melhorando o controle de qualidade da empresa.
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PROPRIEDADES FISICAS DE RESÍDUOS DE INDÚSTRIAS
MADEIREIRAS DO MATO GROSSO PARA USO ENERGÉTICO
Leonardo Paniz Siqueira¹, Guilherme Lima de Lara Pinto¹, Verônica Marques Lopes¹,
Aylson Costa Oliveira¹, Bárbara Luísa Corradi Pereira¹
Resumo
O trabalho teve como objetivo determinar as propriedades físicas dos resíduos, na forma de
cavacos, em serrarias do Mato Grosso, e avaliar seu uso energético. Para a realização da
presente pesquisa foram utilizados resíduos em forma de cavacos, provenientes de 6 serrarias
de diferentes regiões do estado de Mato Grosso. Após sua identificação, avaliou-se o teor de
umidade, a densidade a granel e a granulometria dos cavacos. O cavaco 2 teve a menor umidade
11,64%, e o 5 a maior 37,69%; a densidade a granel variou de 155,04 a 251,24 kg/m³ sendo
esses valores satisfatórios para produção de energia. A granulometria apresentou uma
homogeneidade, com 40 a 68% dos cavacos classificados entre 12,70 a 25,00 mm, e o cavaco
4 teve 49,31% do material classificado com finos (9,5 mm e finos). Conclui-se que os resíduos
madeireiros na forma de cavacos apresentaram propriedades físicas satisfatórias para sua
utilização na produção energética. O cavaco 3 apresentou melhores valores em todas as
propriedades físicas estudadas, tendo assim o maior potencial energético entre os materiais
avaliados.
PALAVRAS-CHAVE: Madeira nativa, teor de umidade, potencial energético.

Introdução
O rápido crescimento da população tem
elevado a necessidade e consumo de energia.
Segundo a International Energy Agency (IEA,
2015), o consumo de combustíveis fósseis
aumentou cerca de 50% nas últimas décadas e
este aumento tem causado problemas como a
liberação de dióxido de carbon, principal
responsável pelo aquecimento global, dióxido
de enxofre e a formação de chuvas acidas, além
de ser um recurso com previsão de esgotamento
no próximo século.
Em virtude do seu caráter renovável, a
energia da biomassa tem atraído grande interesse
da sociedade não apenas pela estabilidade dos
preços e redução do impacto ambiental, mas por
ser uma forma de energia sustentável
(DRAPCHO et al., 2008). No Brasil, em 2013, a
participação de energias renováveis na matriz
energética foi de 41%, mantendo-se entre as
mais elevadas do mundo, enquanto que no

restante do mundo, as energias renováveis
representam apenas 13% (MME, 2014).
De acordo com Couto et al. (2000) a
biomassa florestal possui vantagens como: sendo
limpa, renovável e diversificada, características
estas, que permitem a sua utilização como fonte
alternativa de energia, seja pela queima da madeira,
como carvão vegetal ou aproveitamento de resíduos
da exploração.
Mesmo com o desenvolvimento de novas
tecnologias, o setor madeireiro ainda é ineficiente,
de acordo com Mendoza et al. (2017) o rendimento
volumétrico em uma serraria do Mato Grosso,
apresenta, um rendimento médio de 48% para 8
espécies nativas do estado. O rendimento inferior à
50%, aliado ao volume explorado anualmente, causa
a geração de elevado volume de resíduos.
Para indicar a utilização dos resíduos é
necessário realizar a sua caracterização e a
determinação das propriedades físicas. A utilização
dos residuos para geração de energia promove uma
destinação ambiental correta e geradora de renda.
Este trabalho teve como objetivo determinar
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Umidade (%)

as propriedades físicas dos resíduos, na forma de
A classificação granulométrica foi realizada com
cavacos, em diferentes serrarias do Mato um conjunto de 6 peneiras, de abertura de 50,0; 31,5;
Grosso, e avaliar seu potencial para uso 25,0; 19,0; 12,5; 9,5 mm, com agitação manual,
energetico.
seguindo a norma DIN EN 15103 (DIN, 2010). O
material abaixo de 9,5 mm foi classificado como
Metodologia
finos.
O delineamento estatístico utilizado foi o
Para a realização da presente pesquisa foram inteiramente casualizados (DIC), e as medias dos
utilizados resíduos em forma de cavacos, tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, a 5%
provenientes de 6 serrarias de diferentes regiões de significância, quando apresentaram diferenças
do estado de Mato Grosso. Os cavacos foram estatísticas significativas.
identificados de 1 a 6, sendo os cavacos 1, 2 e 6
identificados como diversos, sem especificação Resultados e Discussão
das espécies em razão da variedade de espécies
trabalhadas pelas indústrias; cavaco 3 composto
Na Figura 1 são apresentados os valores
por resíduos de Itaúba e Cambará; cavaco 4 médios de umidade dos resíduos, na forma de
composto por Amescla e Paricá e cavaco 5 cavacos, das diferentes serrarias.
composto por resíduos de Cedrinho.
a
O trabalho foi realizado no Laboratório de
40
Preservação e Energia da Madeira da Faculdade
35
de Engenharia Florestal da Universidade Federal
30
de Mato Grosso.
25
b
Assim que os cavacos, acondicionados em
b
20
b
b
sacos plásticos chegaram ao laboratório, uma
b
15
amostra representativa foi retirada para
10
determinar a umidade. Os cavacos foram
5
pesados em uma balança de precisão e
0
posteriormente levados a estufa com circulação
1
2
3
4
5
6
forçada de ar, com temperatura de 103 ± 2ºC
Cavacos
durante 24 horas, em seguida, eram pesadas
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si, ao nível de 5% de significância.
novamente e calculada a umidade pela Equação
Figura
1. Valores médios de umidade (%) dos cavacos dos
1.
resíduos das serrarias.

(MU − MS)
𝑥100
MS

Os valores médios de umidade variaram de
11,64% a 37,69% (Figura 1). Brand et al. (2010)
Em que:
indicam a necessidade da realização de estocagem
U%= umidade em base seca, em%; MU= massa para a redução da umidade até valores próximos à
úmida de madeira, em g; e MS= massa seca de 30%, otimizando assim o rendimento e eficiência da
madeira, em g.
biomassa na geração de energia.
Assim, o cavaco 5 que apresentou umidade
Para determinar a densidade a granel dos superior a 30%, seria o único material não indicado
cavacos, seguiu-se a normativa DIN EN 15103 para queima, pois teria um maior gasto de energia
(DIN, 2010). Utilizou-se um recipiente com o para transformação da água em vapor, diminuindo
volume de 0,001025m³, que foi preenchido com sua eficiência energética. Outra razão, seria o maior
os cavacos para determinar a massa dos gasto em relação ao transporte desse material, pois a
resíduos. O cálculo da densidade a granel foi maior umidade eleva a massa dos cavacos.
realizado pela relação entre a massa da amostra
Para os demais cavacos avaliados, a umidade
(kg) pelo volume interno do recipiente (m³).
foi inferior a 20%, esse percentual baixo pode estar
𝑈% =
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Densidade a Granel (Kg.m³)

relacionado a forma de estocagem na serraria ou
condições ambientais dos locais. Estes materiais
apresentaram
um
potencial
energético
satisfatório, uma vez que o consumo de energia
será menor para a secagem do material durante
sua queima.
Na Figura 2 são apresentados os valores
médios de densidade a granel dos resíduos, na
forma de cavacos, das diferentes serrarias.
300
250

Tabela 1. Classificação granulométrica dos cavacos
de diferentes serrarias.
Material Retido por Peneira (%)

a

a

200

a

a

a

b

150
100
50
0

A densidade a granel dos cavacos interfere
no espaço ocupado por eles no transporte,
armazenamento e na própria caldeira, quanto maior
a densidade a granel, maior o rendimento dos
cavacos em unidade de volume.
Na Tabela 1 são apresentados a classificação
granulométrica dos cavacos de diferentes serrarias.

1

2

3
4
5
6
Cavacos
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem
estatisticamente entre si, ao nível de 5% de significância.
Figura 2. Valores médios da densidade a granel (kg.m³)
dos cavacos dos resíduos das serrarias.

As médias de densidade a granel
variaram de 155,04 a 251,24 kg/m³ (Figura 2). O
cavaco 4 se diferenciou estatisticamente dos
demais, apresentando o menor valor. Este valor
deve-se ao fato desta amostra ser formada por
Paricá que tem uma baixa massa específica
básica, valor médio variando de 280 kg/m³
(COLLI, 2007) a 360 kg/m³ (MATSUBARA,
2003).
A maior densidade a granel verificada
para o cavaco 3 deve-se ao material ser resíduo
de Itaúba, espécie de elevada densidade básica,
que de acordo com Santos et al., (2017)
apresenta um valor médio de 690 kg/m³.
Pedrazzi et al. (2010) avaliando cavacos
de Eucalyptus sp. para uso energético,
encontraram um valor médio de densidade a
granel igual a 186 kg/m³, indicando ser este um
valor adequado para este uso. Como o eucalipto
vem sendo o gênero mais utilizado na geração de
energia, a densidade a granel dos cavacos com
valores próximos e superiores é um indicativo da
sua viabilidade para o uso energético.

Cavacos
Peneira

1

2

3

50,00
31,70
25,00
19,00
12,70
9,50

0,00
11,79
27,50
26,27
23,66
5,70

9,34
20,88
15,86
12,81
27,29
9,12

8,16
8,20
16,84
18,98
30,00
10,09

4

5

6

0,33 0,00 0,00
0,74 3,22 1,50
2,98 13,66 7,06
14,00 33,19 22,44
32,64 35,41 32,72
22,41 9,16 19,08

A granulometria do material é uma
propriedade de suma importância principalmente
para controle da sua utilização nas caldeiras. A
correta classificação granulométrica dos cavacos
permite prever a energia liberada na combustão
assim como assegurar o fluxo dos cavacos pelo
sistema de alimentação. Cavacos muito grandes
impedem o fluxo do material pelo sistema, causando
entupimento caso que pode ocorrer com os cavacos
2 e 3, tendo em vista que 8,16% e 9,34%, do
material, respectivamente, ficou retido na peneira de
50 mm. Já as partículas muito finas queimam
rapidamente na câmara de combustão, conduzindo a
variação de calor e a formação de cinzas que pode
ocorrer com o cavaco 4, que apresentou 26,90% de
material classificado como fino, abaixo de 9,50.
Para todos os materiais avaliados a maior
porcentagem, exceto o cavaco 1, foi classificada no
tamanho de 12,7 mm, tendo assim um padrão e
classificada pela LIPPEL (2014) como cavaco
médio. O cavaco 2 apresentou maior porcentagem,
30,22% para o material grosso, acima de 30,7 mm
(LIPPEL, 2014). Já o cavaco 4, teve 49,31% do
material classificado com finos (9,5 mm e finos).
Em geral, os cavacos apresentaram uma
homogeneidade, com 40 a 68% dos cavacos
classificados entre 12,70 a 25,00 mm, valores
próximos ao verificado por Silva (2016), avaliando
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Conclusão
Os resíduos madeireiros na forma de
cavacos apresentaram propriedades físicas
satisfatórias para sua utilização na produção de
energia.
O cavaco 3 apresentou melhores valores
em todas as propriedades físicas estudadas,
tendo assim o maior potencial energético entre
os materiais estudados.
As propriedades avaliadas na presente
pesquisa são de simples realização, auxiliando
numa avaliação prévia dos resíduos, sendo
necessário avaliar outras propriedades para
estimar o potencial energético.
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QUANTIFICAÇÃO DA BIOMASSA NAS RAÍZES DE Anadenanthera
sp.
Daniel Dantas1; Mario Sebastião Tuzine1; Taiana Guimarães Arriel1; Natalino
Calegario1; Sabrina Mandarano Maciel1
Resumo
A Anadenanthera sp. possui características atrativas devido ao seu rápido crescimento,
elevada regeneração natural e qualidade da madeira, tornando-se, assim, uma espécie
promissora para o florestamento e reflorestamento para diversos fins, inclusive a geração de
créditos de carbono. O objetivo desse trabalho foi quantificar a biomassa presente nas raízes
de Anadenanthera sp., em um fragmento florestal localizado no campus da Universidade
Federal de Lavras. As raízes foram coletadas no centro de 52 unidades amostrais, em quatro
profundidades diferentes. Para determinação da biomassa as amostras foram lavadas em água
corrente para a retirada completa de solo. Em seguida, estas foram secas em estufa com
circulação de ar à temperatura de 60 ± 2°C até atingirem massa constante. Após a secagem,
as amostras foram pesadas para a determinação da massa seca. Verifica-se que na camada
mais superficial (0-20 cm) os valores de biomassa encontrados variaram de 1,68 a 124,51
ton/ha, enquanto na camada mais profunda, os valores encontrados estiveram entre 0,06 e
39,71 ton/ha. Há um gradiente decrescente da distribuição da biomassa nas raízes de
Anadenanthera sp., da superfície para as camadas mais profundas.
PALAVRAS-CHAVE: Carbono; angico; superfície do solo.
grande importância, pois auxilia também no
Introdução
manejo das florestas plantadas (RUFINO,
A
Anadenanthera
sp.
possui 2009). De acordo com Rylter (1997), as raízes
características atrativas devido ao seu finas são responsáveis pelo acesso aos recursos
rápido crescimento, elevada regeneração do solo, e o seu comprimento e número são
natural e qualidade da madeira, tornando-se, características que indicam a capacidade de
assim, uma espécie promissora para o absorção de nutrientes.
florestamento e reflorestamento para
As raízes finas são mais abundantes no
diversos fins, inclusive a geração de créditos horizonte orgânico, onde está concentrado cerca
de carbono.
de 40% a 70% da biomassa dessas raízes,
As raízes possuem importância vital porém, dessa proporção, 50% a 80%
para os vegetais, pois além das funções de corresponde a biomassa morta, devido a sua
fixação, absorção e condução de água e rápida decomposição e regeneração (FREITAS;
nutrientes, representam uma das principais BARROSO; CARNEIRO, 2008; HENDRICK;
fontes de matéria orgânica para o solo, PREGITZER, 1993).
influenciando a atividade microbiana e
De acordo com Sainju e Good (1993),
processos de decomposição (CHENG, para entender as relações existentes entre as
1999).
raízes com a parte aérea, características edáficas
O
conhecimento
sobre
o e padrões de absorção de água e nutrientes, é
funcionamento do sistema radicular é de importante o entendimento sobre a biomassa
________________
1
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das raízes e sua distribuição no solo.
Paiva, Rezende e Pereira (2011),
estudando o estoque de carbono subterrâneo
sob vegetação lenhosa de um cerrado sensu
stricto, na Fazenda Água Limpa da
Universidade de Brasília, verificaram que
88,7% do carbono está localizado no solo e
7,3% nas raízes, sendo os valores
encontrados de 271,23 Mg ha-1 para o solo
e 22,38 Mg ha-1 para as raízes.
Os estudos da variável biomassa
fornecem importantes subsídios para
determinação do estoque de carbono em um
povoamento florestal. Com isso, objetivou- Figura 1. (A) Local da coleta após a limpeza; (B)
Instrumento utilizado para a realização do furo;
se avaliar a biomassa presente nas raízes de
(C) Furo; (D) Profundidade do furo e marcação
Anadenanthera sp. em quatro diferentes
na cavadeira.
profundidades do solo.
Fonte: Os autores (2018).
Metodologia
A área de estudo compreende um
fragmento florestal com predominância de
Anadenanthera sp., localizado no campus
da Universidade Federal de Lavras,
município de Lavras, em Minas Gerais. Na
área experimental existem 105 unidades
amostrais permanentes com dimensão de
10x10 m, totalizando uma área amostral de
aproximadamente 1,2 ha.
As unidades amostrais para a coleta
das
raízes
foram
selecionadas
alternadamente. Os pontos amostrais
selecionados foram marcados no centro de
cada unidade amostral, totalizando 52
pontos, sendo um ponto distante do outro
em 20 m.
Os locais demarcados para a coleta
tiveram toda vegetação removida e em
seguida
foi
feito
um
furo
de
aproximadamente 20 cm de diâmetro e 80
cm de profundidade por meio de uma hélice
acoplada a uma motosserra. Logo após, foi
feita a marcação das distâncias na cavadeira
para a coleta das raízes (Figura 1).

Após a realização do furo, foi escolhida
uma área de coleta lateral onde por meio de uma
cavadeira coletaram-se as amostras em quatro
profundidades diferentes, sendo estas 0-20, 2040, 40-60 e 60-80 cm. Em seguida, cada
amostra foi armazenada em sacos plásticos
devidamente identificados.
A separação das raízes e solo foi feita com
auxílio de duas peneiras com malha de 7,95 mm
e 2,26 mm, respectivamente. Após a triagem, as
amostras foram lavadas em água corrente para a
retirada completa de solo. Em seguida, estas
foram secas em estufa com circulação de ar à
temperatura de 60 ± 2°C até atingirem massa
constante (Figura 2).
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Figura 2. (A) Separação das raízes; (B) Raiz de
Anadenanthera sp.; (C) Lavagem das
raízes; (D) Amostras acondicionadas na
estufa.
Fonte: Os autores (2018).

Após a secagem, as amostras foram
pesadas para a determinação da massa seca.
Em seguida, elas foram trituradas em
moinho Willey e classificadas em peneiras
com malhas de 200 e 270 mesh,
respectivamente, sendo utilizado a alíquota
que ficou retida da peneira de 270 mesh
(Figura 3). Posteriormente, o material foi
seco em estufa convencional à temperatura
de 65ºC, por 24 horas, para realização da
análise elementar no CHN.

descritiva nas Tabelas 1 e 2, e evidencia um
comportamento decrescente para a quantidade
de biomassa presente nas raízes à medida que
aumenta a profundidade das amostras.
Tabela 1. Análise descritiva da biomassa (g) das raízes
de Anadenanthera sp. nas diferentes
profundidades estudadas
Profundidade Mín Máx Méd DP
CV
0-20
1,32 97,79 12,14 15,58 128,38
20-40
0,09 65,2 9,54 13,69 143,54
40-60
0,09 41,55 5,62 8,97 159,57
60-80
0,05 31,19 2,53 5,70 225,2
Méd: Média aritmética dos dados; Máx: Valor máximo dos
dados; Mín: Valor mínimo dos dados; DP: Desvio padrão; CV:
Coeficiente de variação (%).
Fonte: Os autores (2018).
Tabela 2. Análise descritiva da biomassa (ton/ha) das
raízes de Anadenanthera sp. nas diferentes
profundidades estudadas
Profundidade Mín
0-20
20-40
40-60

Figura 3. (A) Separação das raízes; (B) Raiz de
Anadenanthera sp.; (C) Lavagem das
raízes; (D) Amostras acondicionadas na
estufa.
Fonte: Os autores (2018).

Máx

Méd

1,68 124,51 15,46
0,11 83,02 12,15
0,11 52,90 7,16

60-80
0,06 39,71 3,22
Méd: Média aritmética dos dados; Máx: Valor máximo dos
dados; Mín: Valor mínimo dos dados.
Fonte: Os autores (2018).

Verifica-se que na camada mais
superficial (0-20 cm) os valores de biomassa
encontrados nos pontos amostrados variaram de
1,32 a 97,79 g, enquanto na camada mais
profunda, os valores encontrados estiveram
Foi obtida a análise descritiva para os entre 0,05 e 31,19 g. O valor médio da
dados de DAP, altura, volume, biomassa e biomassa, somando todas as profundidades, foi
estoque de carbono e foram analisadas de 29,83 g. Observa-se grande amplitude nos
também a distribuição do estoque de dados, evidenciado pelos altos valores de
carbono por classe diamétrica e unidade coeficiente de variação. Essa variabilidade pode
amostral.
estar associada a fatores como a densidade do
local amostrado, pela qualidade do sítio e idade
das árvores.
Resultados e Discussões
Paiva e Faria (2007), estudando a
biomassa das raízes em uma área de cerrado
Os maiores valores de biomassa sensu stricto, observaram que as camadas mais
foram observados nas camadas mais superficiais do solo concentraram a maior parte
superficiais do solo, como mostra a análise
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da biomassa radicular. De acordo com
Laclau et al. (2004), a aglomeração das
raízes finas no horizonte orgânico
representa uma estratégia para adquirir
nutrientes em solos inférteis, onde há
limitação de nutrientes.
Conclusões
Há um gradiente decrescente da
distribuição da biomassa nas raízes de
Anadenanthera sp., da superfície para as
camadas mais profundas. Na camada mais
superficial (0-20 cm) os valores de
biomassa encontrados variaram de 1,68 a
124,51 ton/ha, enquanto na camada mais
profunda, os valores encontrados estiveram
entre 0,06 e 39,71 ton/ha.
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QUANTIFICAÇÃO DO TEOR E QUANTIDADE DE CARBONO
PRESENTE NAS RAÍZES DE Anadenanthera sp.
Daniel Dantas1; Filipe Campos de Freitas1; Marcos Yuri Mesquita Nascimento1,
Natalino Calegario1, Sabrina Mandarano Maciel1.
Resumo
Sabe-se que a diversidade de espécies florestais brasileiras é alta, tornando-se necessários
estudos que forneçam informações sobre os teores de carbono, aumentando com isso as
possibilidades de aplicação das mesmas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a quantidade
de carbono presente nas raízes de um fragmento florestal em que há Anadenanthera sp., no
campus da Universidade Federal de Lavras. As raízes foram coletadas no centro de 52
unidades amostrais, em quatro profundidades diferentes. Para determinação da biomassa as
amostras foram lavadas em água corrente para a retirada completa de solo. Em seguida, estas
foram secas em estufa com circulação de ar à temperatura de 60 ± 2°C até atingirem massa
constante. Após a secagem, as amostras foram pesadas para a determinação da massa seca.
O teor de carbono foi determinado pelo analisador elementar CHN (Vario Micro Cube),
possibilitando o conhecimento da quantidade de carbono em cada ponto e profundidade da
área. O teor médio de carbono presente nas raízes de Anadenanthera sp. foi de 43,66%. A
quantidade média de carbono encontrada nas raízes desse fragmento florestal foi de 20,86
ton/ha. Verifica-se que teor e quantidade de carbono nas raízes estão diretamente
relacionados com a distribuição do sistema radicular ao longo do perfil do solo.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; massa seca; sistema radicular; perfil do solo.
diferentes aplicações as quais a madeira é
Introdução
destinada.
O Protocolo de Kyoto ampliou as
De acordo com (CHANG, 2004), a
discussões sobre o conceito de sequestro de preservação de áreas florestais, recuperação de
carbono e a necessidade de conter e reverter o áreas
degradadas,
reflorestamento
e
acúmulo de CO2 na atmosfera, de modo a implantação de sistemas agroflorestais
reduzir a intensificação do efeito estufa tornam-se medidas eficientes para amenização
(CHANG, 2004). Esse documento estabeleceu do efeito estufa.
mecanismos de flexibilização, dentre eles o
Para a efetivação do sequestro florestal
mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) de carbono e desenvolvimento de estratégias
cujo objetivo é estabelecer mecanismos de de combate ao aquecimento global é
compensação para ações tecnológicas ou necessário que se conheça o estoque de
sistemas produtivos que reduzam ou evitem as carbono em todos os compartimentos
quantidades de gases na atmosfera. Um dos (SANQUETTA, 2002), inclusive nas raízes
escopos setoriais do MDL baseia-se no que são estruturas importantes na ciclagem de
sequestro e fixação de carbono na biomassa, nutrientes e na incorporação do carbono
por meio de atividades de florestamento e orgânico ao solo (COTTA et al., 2008).
reflorestamento. A retenção do carbono
A diversidade de espécies florestais
atmosférico pelas árvores torna-se viável, pois brasileiras é alta, tornando-se necessário que
possibilita a sua imobilização para as estudos que forneçam informações sobre os
Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 3037, Lavras (MG), Brasil, 37200-000.
dantasdaniel12@yahoo.com.br
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Instrumento utilizado para a realização do
teores de carbono sejam realizados para essas
furo; (C) Furo; (D) Profundidade do furo e
espécies, aumentando com isso as
marcação na cavadeira.
possibilidades de aplicação das mesmas.
Fonte: os autores (2018).
Sendo assim, o presente trabalho teve
como objetivo avaliar o teor e a quantidade de
Após a realização do furo, foi escolhida
carbono presente nas raízes de Anadenanthera uma área de coleta lateral onde por meio de
sp. em diferentes profundidades do solo.
uma cavadeira coletaram-se as amostras em
quatro profundidades diferentes, sendo estas
Metodologia
0-20, 20-40, 40-60 e 60-80 cm. Em seguida,
cada amostra foi armazenada em sacos
A área de estudo compreende um plásticos devidamente identificados.
fragmento florestal com predominância de
A separação das raízes e solo foi feita
Anadenanthera sp., localizado no campus da com auxílio de duas peneiras com malha de
Universidade Federal de Lavras, município de 7,95 mm e 2,26 mm, respectivamente. Após a
Lavras, em Minas Gerais. Na área triagem, as amostras foram lavadas em água
experimental existem 105 unidades amostrais corrente para a retirada completa de solo. Em
permanentes com dimensão de 10x10 m, seguida, estas foram secas em estufa com
totalizando
uma
área
amostral
de circulação de ar à temperatura de 60 ± 2°C até
aproximadamente 1,2 ha.
atingirem massa constante (Figura 2).
As unidades amostrais para a coleta
das raízes foram selecionadas alternadamente.
Os pontos amostrais selecionados foram
marcados no centro de cada unidade amostral,
totalizando 52 pontos, sendo um ponto
distante do outro em 20 m.
Os locais demarcados para a coleta
tiveram toda vegetação removida e em seguida
foi feito um furo de aproximadamente 20 cm
de diâmetro e 80 cm de profundidade por meio
de uma hélice acoplada a uma motosserra.
Logo após, foi feita a marcação das distâncias
na cavadeira para a coleta das raízes (Figura
1).
Figura 2. (A) Separação das raízes; (B) Raiz de
Anadenanthera sp.; (C) Lavagem das
raízes; (D) Amostras acondicionadas na
estufa.
Fonte: os autores (2018).

Após a secagem, as amostras foram
pesadas para a determinação da massa seca.
Em seguida, elas foram trituradas em moinho
Willey e classificadas em peneiras com
malhas de 200 e 270 mesh, respectivamente,
sendo utilizado a alíquota que ficou retida da
peneira de 270 mesh (Figura 3).
Posteriormente, o material foi seco em estufa
convencional à temperatura de 65ºC, por 24
horas, para realização da análise elementar no
Figura 1. (A) Local da coleta após a limpeza; (B) CHN.
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Fonte: os autores (2018).

Após essas etapas foi possível obter a
quantidade de carbono pela multiplicação do
teor de carbono pela biomassa seca das raízes,
conforme a Equação 1.
𝐶𝐶 = 𝐵𝑆 +

𝐶
100

em que: CC = quantidade de carbono (g); BS
= biomassa seca (g); C = teor de carbono da
Figura 3. (A) Pesagem das amostras em balança; (B) raiz (%).
Trituração das amostras em moinho Wiley;
(C) Amostra após trituração; (D)
Classificação das amostras em peneiras de
200 e 270 mesh.
Fonte: os autores (2018).

Resultados e Discussões

De acordo com a Tabela 1, observa-se
baixa amplitude e variabilidade para o teor de
A determinação do teor de carbono em carbono das raízes de Anadenanthera sp.,
cada amostra foi realizada no Laboratório de sendo evidenciados por valores baixos de
Ciência e Tecnologia da Madeira da coeficiente de variação.
Universidade Federal de Lavras. Foi utilizado
descritiva do teor de carbono (%)
um analisador elementar CHN (Vario Micro Tabela 1. Análise
das raízes de Anadenanthera sp. nas
Cube), cujo princípio básico é a combustão do
diferentes profundidades
material para determinação dos teores de
Mín Máx Méd
DP
CV
carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e por
0-20
29,32 49,03 43,41
3,37
7,75
diferença de oxigênio. Para isso, foram 20-40 24,24 50,28 42,99 4,09
9,51
7,9
pesadas 2 mg de cada amostra em balança 40-60 36,69 51,31 44,34 3,50
analítica, com sensibilidade de 0,01 mg, sendo 60-80 25,05 51,94 43,91 4,89 11,14
estas acondicionadas em cápsulas de estanho Méd: Média aritmética dos dados (%); Máx: Valor
dos dados (%); Mín: Valor mínimo dos dados
e, em seguida, levadas para o analisador máximo
(%); DP: Desvio padrão (%); CV: Coeficiente de
elementar (Figura 4). Os valores de carbono variação (%).
foram obtidos em porcentagem.
Fonte: os autores (2018)

Figura 4. (A) Pesagem de 2 mg de amostra em porta
amostra de estanho; (B) Fechamento do
porta amostra; (C) Amostra pronta para
análise; (D) Colocação das amostras no
carrossel do CHN para análise elementar.

O teor médio de carbono presente nas
raízes de Anadenanthera sp. foi de 43,66%.
Com uma variação de 24,2 a 51,94 %, entre
todas as profundidades do solo. Não houve
diferenças consideráveis entre os teores de
carbono entre as diferentes profundidades do
solo. Dallagnol et al. (2008), estudando o teor
de carbono na raiz de Araucaria angustifolia,
Eucalyptus grandis, Mimosa scabrella, Pinus
taeda e Populus deltoides, encontraram
valores de 43,35%, 42,20%, 43,92%, 43,98%
e 43,3% respectivamente. Os resultados
obtidos pelos autores foram similares aos
observados nesse estudo.
Os
resultados
das
análises
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apresentados na Tabela 2 evidenciam grande
amplitude nos dados e alta variabilidade
inerente. Observa-se a ocorrência de um
gradiente decrescente de estoque de carbono
da superfície para as demais profundidades.
Esse comportamento está diretamente
relacionado com o gradiente decrescente de
concentração da biomassa radicular no perfil
do solo. A quantidade média de carbono
encontrada nas raízes desse fragmento
florestal foi de 20,86 ton/ha.

variabilidade para a quantidade de carbono nas
raízes de Anadenanthera sp., nas diferentes
profundidades do solo. Ocorreu um gradiente
decrescente da distribuição da quantidade de
carbono nas raízes de Anadenanthera sp., da
superfície para as camadas mais profundas.
Esse fenômeno pode ser justificado pela maior
disponibilidade de nutrientes nas camadas
superficiais do solo.
Agradecimentos

Tabela 2. Análise descritiva da quantidade de
carbono (ton/ha) das raízes de
Anadenanthera sp. nas diferentes
profundidades

Mín

Máx

Méd

DP

CV

0-20 0,76 54,93 6,80 48,55 130,47
20-40 0,05 36,21 5,18 34,59 144,53
40-60 0,05 20,22 3,04 13,72 154,88
60-80 0,04 16,72 1,36 5,79 225,99
Méd: Média aritmética dos dados (ton/ha); Máx: Valor
máximo dos dados (ton/ha); Mín: Valor mínimo dos
dados (ton/ha); DP: Desvio padrão (ton/ha); CV:
Coeficiente de variação (%).
Fonte: Os autores (2018).

Os fatores responsáveis pelo padrão de
distribuição do teor e quantidade de carbono
nas raízes das espécies florestais estão
diretamente relacionados com a distribuição
do sistema radicular ao longo do perfil do solo.
Tal distribuição depende também das
condições edafoclimáticas e do manejo
realizado na área. Logo, há necessidade de
estudos mais detalhados correlacionando
essas características à distribuição espacial do
carbono e biomassa das raízes em
povoamentos florestais.
Conclusões
De

modo

geral,

verifica-se

alta

Ao CNPq pelo auxílio financeiro.
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RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PERPENDICULAR E PARALELA DO
CARVÃO VEGETAL PRODUZIDO EM DIFERENTES TEMPERATURAS
DE CARBONIZAÇÃO
Rodrigo Simetti1, Luciano Junqueira Costa2, Breno Assis Loureiro1, Maíra Reis de Assis1,
Paulo Fernando Trugilho1
Resumo
O objetivo desse trabalho foi avaliar a resistência à compressão do carvão vegetal nas temperaturas
de serviço do alto-forno. Foram utilizados cruzamentos de Corymbia critiodora com Corymbia
torelliana com 45 meses de idade. O material foi processado para obtenção de corpos de prova com
dimensões de 2 x 2 x 4 cm e então carbonizado nas temperaturas de 350°C, 450°C, 550°C e 700°C,
com taxa de aquecimento de 0,5°C.min-1 e tempo de residência de 30 minutos na temperatura
máxima. Os ensaios mecânicos foram conduzidos em máquina universal de ensaios com célula de
carga de 500 kg, velocidade de carga de 0,05 mm.min-1 e a interrupção do ensaio foi definida em
20% da perda de resistência do material. Foram realizados ensaios de compressão nos sentidos
perpendicular e paralelo às fibras. Independente do material genético utilizado a resistência à
compressão paralela as fibras apresentou maiores valores médios em relação à resistência a
compressão perpendicular. A magnitude da diferença dos valores médios para os diferentes sentidos
de aplicação de carga apresentou tendência de redução acima de 450°C. Para 700°C a resistência à
compressão apresentou os maiores valores sendo que para a compressão paralela as fibras foram 5,5
vezes superior à compressão perpendicular as fibras.
PALAVRAS-CHAVE: pirólise; mecânica do carvão; termorredutor.
Introdução
O carvão vegetal produzido do Brasil tem
como principal destino a indústria
siderúrgica, sendo utilizado como insumo em
aproximadamente 30% da produção nacional
de ferro gusa, onde atua como termorredutor
do minério (SINDIFER, 2017).
A madeira é a principal matéria prima para
produção de carvão vegetal e por meio da
carbonização dessa biomassa é obtido o
material carbonáceo, friável e que tem suas
propriedades influenciadas pela matériaprima e pelas condições de carbonização, tais
como temperatura final e taxa de aquecimento
(TRUGILHO E SILVA, 2001; VIEIRA,
2009).
As propriedades mecânicas do carvão
vegetal variam de forma significativa em

função da temperatura final de carbonização
utilizada, afetando seu uso em alto-fornos. O
carvão vegetal deve ter alta resistência mecânica
ao choque, à quebra e ao esmagamento (BRITO,
1993). Outra característica que afeta a resistência
mecânica do carvão vegetal é o sentido de
aplicação da carga, uma vez que esse material
mantém parte da estrutura da madeira e essa
apresenta comportamento diferenciado em
função dos seus eixos de crescimento. A
mecânica do carvão vegetal afeta a
permeabilidade do leito, o que pode gerar
gradientes de temperatura no interior dos altofornos, sendo esse um dos principais entraves da
indústria siderúrgica para utilização do carvão
vegetal (ASSIS et al, 2016).
A resistência mecânica do carvão vegetal
limita seu uso em alto-fornos, uma vez que
utilizando esse material como termorredutor o
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rendimento é inferior em relação ao coque
mineral, que apresenta maior resistência
mecânica, possibilitando alto-fornos com
maiores dimensões (CETEC, 1982).
Ainda
não
existem
procedimentos
padronizados para a avaliação mecânica do
carvão vegetal, apesar da importância desse
material. Isso pode estar associado a
heterogeneidade e dificuldade de confecção
de corpos de prova para realização desses
ensaios.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi
avaliar à resistência à compressão em
diferentes planos do carvão vegetal em
diferentes temperaturas de carbonização.
Material e Métodos
A. Material biológico e preparo do material
Para o presente estudo foram utilizados sete
híbridos de Corymbia citiodora e Corymbia
torelliana provenientes de teste clonal,
pertencente à empresa Aperam bioenergia,
instalado com espaçamento 3 x 3 m no
município de Itamarandiba, Minas Gerais. O
material foi coletado em março de 2015,
nessa época possuía 45 meses de idade.
Foram selecionadas três árvores de cada
cruzamento, dessas foi retirado um torete na
altura de 1,30 m do tronco com
aproximadamente 15 cm de comprimento. Em
laboratório esses toretes foram serrados,
retirando-se um pranchão central com 15 cm
de altura e 2,5 cm de espessura. O pranchão
central foi processado para obtenção de
corpos de prova com dimensões de 2 x 2 x 4
cm. Foram selecionados corpos de prova
livres de nós, furos e demais defeitos que
pudessem afetar a resistência mecânica do
material.
B. Carbonizações e confecção dos corpos de
prova
O material foi seco em estufa à 103 ± 2 °C
até massa constante, após isso foi

encaminhado para carbonização em sistema
laboratorial. O sistema de carbonização consistia
em forno mufla elétrico com controle de
temperatura e taxa de aquecimento, uma cápsula
de carbonização de aço inox com tampa
rosqueável com sistema de captação e
condensação dos gases. As carbonizações foram
realizadas partindo da temperatura de 100°C,
com taxa de aquecimento de 0,5°C.min-1,
temperaturas finais de 350°C, 450°C, 550°C e
700°C; e tempo de residência de 30 minutos na
temperatura final.
Foi utilizado para ajustar as dimensões um
cortador de azulejo com disco diamantado para
corte de cerâmicas e pavimentação de argila.
Lixas de madeira foram utilizadas para remover
defeitos superficiais dos corpos de prova para 1 x
1 x 2,5 cm.
Todo
material
confeccionado
foi
acondicionado em sala de climatização a 20°C e
60% de umidade relativa até não haver variação
de massa.
C. Ensaios mecânicos
Foi utilizada máquina universal de ensaio,
modelo EMIC DL 30000, com célula de carga de
500 kg, velocidade de aplicação de carga de 0,05
mm.min-1 e a interrupção do ensaio quando a
perda de resistência foi de 20%. A carga foi
aplicada nos sentidos perpendicular e paralelo as
fibras.
D. Análise estatística
Foi realizada análise de regressão linear em
função dos diferentes planos de aplicação da
carga e da temperatura final de carbonização. Os
clones utilizados foram considerados como
repetições.
Resultados e Discussões
Na Figura 1 é possível observar o efeito da
temperatura final de carbonização e do plano de
aplicação na resistência mecânica do carvão
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Figura 1. Resistência à compressão em função da temperatura de carbonização

O carvão vegetal apresentou tendência de
perder resistência de 350 °C até a temperatura
de aproximadamente 550 °C. Após isso pode
ser observado o incremento da resistência
mecânica para ambos os sentidos de aplicação
de carga. A maior resistência observada foi
para a temperatura de 700°C.
O aumento da resistência mecânica está
associado ao aumento da densidade do carvão
vegetal. Além disso ocorre o rearranjo
molecular
da
estrutura
do
carvão.
Comportamento similar é relatado por
Trugilho e Silva (2001), Couto et al (2015) e
Assis et al (2016), onde a densidade mínima é
observada em aproximadamente 550°C.
Na faixa de temperaturas entre 300°C e
500°C ocorre a maior saída de materiais
voláteis, o que acarreta em maiores perdas de
massa; acima de 500°C as contrações são
superiores à perda de massa, dessa forma a
densidade do carvão vegetal acima dessa
temperatura apresenta incremento em relação
às temperaturas inferiores (BLANKENHORN
et al, 1972; TRUGILHO e SILVA, 2001).

Para a resistência no sentido perpendicular em
relação à resistência no sentido paralelo, em 350
°C a diferença média foi de 6,1 vezes, para 450
°C a diferença foi de 7,1, para 550 °C foi 6,4
vezes e para 700 °C foi de 5,5 vezes, sendo maior
no sentido paralelo às fibras em todas as
temperaturas.
A maior resistência para compressão paralela
às fibras está associada ao arranjo e distribuição
dos elementos anatômicos da madeira. Uma vez
que as fibras da madeira se arranjam de maneira
quase vertical é esperado que a resistência nesse
sentido seja maior. Esse mesmo comportamento
é observado para a resistência da madeira
(LOBÃO et al, 2004).
Em
temperaturas
mais
elevadas
de
carbonização ocorre a reestruturação dos átomos
de carbono, adquirindo forma semelhante a
estruturas grafíticas, tendo maior organização e o
grau de ligação das cadeias de carbono também é
maior (COUTO et al, 2015)
Conclusões
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A temperatura de carbonização e o plano de
aplicação da carga afetam a resistência
mecânica do carvão.
As temperaturas usualmente utilizadas na
carbonização, 450°C à 550°C, apresentam os
menores valores de resistência mecânica para
o carvão vegetal.
A resistência no sentido paralelo às fibras é
maior do que a resistência no sentido
perpendicular as fibras.
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VARIAÇÃO RADIAL E LONGITUDINAL DO RENDIMENTO
GRAVIMÉTRICO DE CARVÃO VEGETAL EM CLONE DE EUCALIPTO
Paulo Fernando Trugilho1; Rebeca Alves Barreto Lima1; Maíra Reis de Assis1; Rodrigo Simetti1;
Breno Assis Loureiro1
Resumo
O rendimento gravimétrico de carvão vegetal depende da madeira e do processo de carbonização.
Fatores intrínsecos da madeira como, por exemplo, a composição química, são fundamentais na sua
conversão em carvão. Dessa forma, espera-se que as variações tanto radiais como longitudinais nas
características químicas da madeira afetem o rendimento gravimétrico em carvão vegetal. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da variação radial e longitudinal da madeira no
rendimento gravimétrico de carvão vegetal em clone de eucalipto, além do efeito da classe
diamétrica. Um clone de eucalipto, proveniente de plantio comercial com espaçamento de 3 m x 2
m e aos seis anos de idade, foi utilizado na pesquisa. Trinta e quatro árvores foram selecionadas em
três classes diamétricas. A amostragem longitudinal consistiu na retirada de discos de 3 cm de
espessura a 2, 10, 30 e 70% da altura comercial do fuste considerado até o diâmetro mínimo de 5
cm com casca. A amostragem radial consistiu na retirada de amostras a 20, 50, 70, 80, e 90% do
raio, considerando a direção da medula para a casca. As amostras foram carbonizadas em forno
elétrico utilizando 100°C, 450°C e 100°C minuto-1, respectivamente, como temperatura inicial, final
e taxa de aquecimento, tempo de residência de 30 minutos e tempo total de 4 horas. Os resultados
mostram que o rendimento gravimétrico de carvão vegetal foi maior nas porções mais basais no
fuste das árvores e nas posições mais próximas à medula em todas as classes diamétricas. A maior
classe de diâmetro apresentou, no geral, os maiores rendimentos gravimétricos de carvão vegetal.
PALAVRAS-CHAVE: carbonização, pirólise, decomposição térmica
Introdução
A madeira possui variabilidade em suas
características tanto no sentido longitudinal
como no radial. Segundo Malan (1995), a
variação no sentido radial é de longe a mais
importante fonte de variabilidade da madeira.
Essa variação ocorre em decorrência do
processo de crescimento primário e
secundário da árvore. Dentro desse contexto,
Pereira et al. (2004) informam que a madeira
é um produto originado do metabolismo
bioquímico complexo da árvore, que tem sido
parcialmente descrito com base em estudos
químicos, bioquímicos, enzimáticos e
genômicos. Os autores consideram que a
lignificação, por exemplo, é um processo final
de uma via metabólica expressamente

associada à formação do lenho, ativando os
mecanismos do desenvolvimento geral e da
diferenciação de determinados tecidos do
vegetal. Essas mudanças que levam a formação
do lenho estão associadas à atividade de diversos
fitohormônios como, por exemplo, as auxinas.
Nesse processo de formação as variações nos
tecidos são decorrentes também de outros fatores
tais como a idade, tratos silviculturais, além do
processo de cernificação em árvores mais jovens.
Mudanças químicas, físicas e anatômicas são
pronunciadas da medula em direção à casca.
Essas alterações influem consideravelmente na
qualidade dos produtos obtidos da madeira.
Nesse sentido, a qualidade e a quantidade do
carvão vegetal sofrerá significativa modificação
em relação à madeira de origem, pois esse
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produto está intimamente relacionado às suas
características químicas, anatômicas e físicas
(Trugilho et al., 2005).
Outro aspecto a ser considerado é a
influência de árvores de mesma idade, porém
com menor diâmetro dentro dos plantios
comerciais de eucaliptos. Uma questão a ser
considerada é se estas árvores suprimidas
terão o mesmo desempenho na produção do
carvão vegetal que as árvores de maior
diâmetro.
Diante do exposto, o objetivo do presente
trabalho foi avaliar o efeito da variação radial
e longitudinal da madeira no rendimento
gravimétrico de carvão vegetal em clone de
eucalipto. Além disso, o efeito da classe
diamétrica também foi avaliado.
Metodologia
Trinta e quatro árvores de um clone de
híbrido de Eucalyptus grandis W. Hill ex
Maiden x Eucalyptus urophylla S. T. Blake
foram amostradas, aos 6anos de idade,
plantados em espaçamento 3 m x 2 m, em
área pertencente ao grupo ArcelorMittal
Florestas, no município de Martinho Campos,
estado de Minas Gerais. O talhão selecionado
para o estudo ocupa área de 44 hectares e está
localizado a 19°39’20” de latitude sul e
45°19’30” de longitude oeste, em Latossolo
Vermelho Distrófico típico textura muito
argilosa. Neste talhão foi lançada uma parcela
de 10 linhas x 10 plantas em que foi
mensurado o diâmetro a 1,30 m de altura do
solo (DAP) de todas as árvores para a
classificação diamétrica. Três classes
diamétricas foram consideradas como sendo
de 14,2 cm, com 22 árvores, 11,4 cm, com
nove árvores, e 8,1 cm, com três árvores.
A amostragem no sentido longitudinal ao
fuste da árvore consistiu na retirada de discos
de três centímetros de espessura nas posições
de 2, 10, 30 e 70% da altura comercial,
considerada até o diâmetro mínimo de cinco
centímetros com casca. Em cada disco,
procurou-se retirar amostras de madeira de
acordo com a amostragem radial a 20, 50, 70,
80, e 90% do raio, considerando a direção da

medula para a casca. Estas amostras
perpendiculares ao raio foram obtidas utilizandose uma furadeira vertical com serra de copo de 10
mm de diâmetro (Figura 1).

FIGURA 1 – Esquema da retirada das amostras da
amostragem radial

As amostras foram carbonizadas em forno
elétrico adaptado para esta atividade. Todas as
amostras foram previamente secas em estufa
calibrada a 103 ± 2 °C por período de 48h ou até
que se atingisse a massa constante. A
temperatura inicial e final de carbonização e a
taxa de aquecimento foram de 100°C, 450°C e
100°C minuto-1, respectivamente, tempo de
residência de 30 minutos e tempo total de 4
horas. O rendimento gravimétrico de carvão
vegetal foi calculado em relação à massa seca das
amostras.
Resultados e Discussões
As Figuras 2, 3 e 4 mostram o
comportamento o rendimento gravimétrico em
carvão vegetal em função da posição radial de
amostragem para as três classes diamétricas.

FIGURA 2 – Variação radial do rendimento gravimétrico
de carvão da classe diamétrica de 14,1 cm
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FIGURA 4 – Variação radial do rendimento
gravimétrico de carvão da classe diamétrica de 8,1 cm

Pelas Figuras 2, 3 e 4, verifica-se que os
maiores rendimento de carvão vegetal
encontram-se nas porções mais basais das
árvores e mais próximas à medula em todas as
classes diamétricas, especialmente para as
posições longitudinais de 2 e 10%. Observase ainda que a partir de 70% de distância da
medula os rendimentos gravimétricos de
carvão permanecem sem grandes alterações
em todas as posições longitudinais, exceto na
classe de 14,2 cm. Este comportamento pode
estar associado com o processo de
cernificação da madeira, em que as mudanças
químicas, por exemplo, a maior lignificação
das células do parênquima e a produção de
substâncias tais como taninos, gomas, resinas,
óleos e compostos aromáticos, que passam a
impregnar as células mortas (Fahn, 1982).
Este resultado corrobora com os observados
por Trugiho et al. (2005), que trabalhando
com clones híbridos do Eucalyptus urophylla
aos 7 anos de idade, encontraram maiores
rendimentos nas posições mais internas ao
fuste.

Rendimento Gravimétrico (%)

FIGURA 3 – Variação radial do rendimento
gravimétrico de carvão da classe diamétrica de 11,4 cm

De modo geral, os resultados de rendimento
gravimétrico de carvão vegetal encontram-se
próximos aos observados na literatura para
eucaliptos conforme Trugilho et al., 2001, Botrel
et al., 2007, Santos et al., 2011, Neves et al,
2011, Reis et al., 2012, Pereira et al., 2013),
Soares et al., 2015 e Briseño-Uribe et al., 2015,
que utilizaram a mesma temperatura final de
carbonização.
A Figura 5 mostra a variação longitudinal do
rendimento gravimétrico de carvão vegetal
dentro das posições radiais de amostragem a 20,
50, 70 e 90% do raio, respectivamente. Verificase que os rendimentos gravimétricos tenderam a
reduzir com a posição longitudinal na árvore,
exceto para as posições radiais de 80 e 90% do
raio.
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FIGURA 5 – Variação longitudinal de rendimento
gravimétrico em carvão vegetal

O comportamento das demais posições
radiais foi bem similar, ou seja, reduziu o
rendimento gravimétrico em função da altura
relativa na árvore.
Conclusão
Os resultados indicam que o rendimento
gravimétrico de carvão vegetal foi maior nas
porções mais basais do fuste das árvores e nas
posições mais próximas à medula em todas as
classes diamétricas. A maior classe de diâmetro
apresentou, no geral, os maiores rendimentos
gravimétricos de carvão vegetal, além da maior
variabilidade entre as posições radiais.
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A INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL NO PARANÁ: AGLOMERAÇÃO E
GERAÇÃO DE BIOENERGIA
Amarildo Hersen1; Romano Timofeiczyk Junior2; Dimas Agostinho Silva3; João Carlos
Garzel Leodoro da Silva4; Jandir Ferrera de Lima5
Resumo
A proximidade territorial dos agentes econômicos e sociais atuantes numa determinada atividade
pode proporcionar economias de aglomeração relacionadas, entre outros aspectos, à maior
facilidade de acesso a conhecimento, capacitação de mão de obra especializada, matéria prima e
também equipamentos. O problema de pesquisa consiste em compreender se existe concentração da
indústria de base florestal de produtos madeireiros no Estado do Paraná. O objetivo deste estudo foi
identificar as regiões paranaenses que compõem o principal agrupamento da indústria de base
florestal de produtos madeireiros e analisá-lo sob a ótica do potencial instalado para geração de
energia elétrica a partir da biomassa florestal. A metodologia de pesquisa adotada foi a análise
multivariada, por técnica de interdependência, através da análise de conglomerados. A técnica
permite classificar as regiões paranaenses de modo que cada uma se assemelha as demais no
agrupamento, com base em um conjunto de características escolhidas, mas diferencia-se dos
agrupamentos restantes. Os resultados sugerem a existência de dois agrupamentos. Conclui-se que
no principal agrupamento todas as Microrregiões Geográficas exploram a biomassa florestal para
fins de geração de energia elétrica, e respondem por 99,4% da capacidade do Estado, com potencial
de expansão da potência instalada.
PALAVRAS-CHAVE: economia regional; floresta plantada; resíduo florestal.

Introdução
Historicamente, a biomassa constitui-se
em relevante insumo energético para a
humanidade, de forma mais intensiva em
países em desenvolvimento. Contudo, a
valorização da biomassa como insumo
energético moderno surgiu na década de
1970, com as crises do petróleo de 1973 e
1979. Apesar de ser considerada uma
alternativa viável, a partir de 1985 os preços
do petróleo voltaram a cair, reduzindo assim o
interesse em energias alternativas. A
biomassa volta a se destacar apenas na década
de 1990, estimulada pelo desenvolvimento de

tecnologias mais avançadas de transformação,
nova ameaça de esgotamento de reservas de
combustíveis fósseis, incorporação da temática
ambiental nas discussões e assinatura do
Protocolo de Kyoto [13].
Biomassa, destinada para fins energéticos, é
uma fonte primária de energia, não fóssil, que
consiste em matéria orgânica de origem animal
ou vegetal. A biomassa contém energia
armazenada sob a forma de energia química. Em
relação a sua origem, as biomassas para fins
energéticos podem ser classificadas nas
categorias de biomassa energética florestal, seus
produtos e subprodutos ou resíduos; biomassa
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energética da agropecuária, as culturas
agroenergéticas e os resíduos e subprodutos
das atividades agrícolas, agroindustriais e da
produção animal; e rejeitos urbanos [5].
O problema de pesquisa consiste em
compreender se existe concentração da
indústria de base florestal de produtos
madeireiros no Estado do Paraná. Assim, tal
investigação objetiva identificar as regiões
paranaenses que compõem o principal
agrupamento da indústria de base florestal de
produtos madeireiros e analisá-lo sob a ótica
do potencial instalado de geração de energia
elétrica a partir da biomassa florestal.

Material e Métodos
Para a identificação dos agrupamentos de
indústrias de base florestal se fez uso de
análise
multivariada.
A
análise
de
agrupamentos,
uma
técnica
de
interdependência, classifica objetos –
respondentes, produtos, entidades, etc – de
modo que cada objeto se assemelha aos
outros no agrupamento, com base em um
conjunto de características escolhidas, sendo
homogêneos dentro do agrupamento e
heterogêneos entre agrupamentos [8]. Os
objetos agrupados nessa pesquisa foram as 39
Microrregiões Geográficas (MRGs) do Paraná
e as características de agrupamentos, cujas
fontes são secundárias, estão associadas à
indústria de base florestal, detalhadas na
Tabela 1.
Tabela 1. Variáveis de agrupamento das
MRGs
Descrição
Fonte
N Indústria da Madeira e do
[9]
Mobiliário
N Indústria do Papel, Papelão,
[9]
Editorial e Gráfica.
N empregos na Indústria da
[9]
Madeira e do Mobiliário
N empregos na Ind. do Papel,
[9]
Papelão, Editorial e Gráfica.
VAF- Fabricação de Produtos da
[9]
Madeira

VAF-Fabricação de Celulose,
Papel e Prod. de Papel
Área total de floresta plantada
(pinus e eucalipto)

[9]
[4]

Fonte: Elaboração dos autores.
Nota: VAF – Valor Adicionado Fiscal; o ano de referência
para as variáveis é 2016, exceto área total de floresta
plantada (2011-2014).

Estudo realizado por [10], fez uso de
praticamente as mesmas variáveis descritas (Tab,
1), apenas a variável “área total de floresta
plantada” difere, contudo, como o objetivo dessa
pesquisa volta-se exclusivamente para a indústria
florestal, a lógica de [15], referente a Teoria da
Localização, detalhada em [1-3-7-11], justifica
sua inserção no conjunto de variáveis de
agrupamento.
Para amenizar eventual ocorrência de
multicolinearidade,
considerando
que os
elementos utilizados na análise contêm forte
suporte teórico, o procedimento adotado deve ser
de buscar reduzir os sujeitos (MRG) a números
próximos em cada conjunto [8]. Não se buscou a
eliminação de casos para se corrigir eventual
existência de outliers, por serem considerados
grupos extremos. Isso deve-se ao fato de tentar
atender, nas palavras de [8] “(...) garantir que
forte suporte conceitual anteceda a aplicação da
técnica”.
A utilização de variáveis com escalas ou
medidas diferentes exige padronização das
mesmas. A forma mais difundida de
padronização consiste em transformar cada
variável em escore padrão (Z score) [8]. O
método Z score padroniza cada variável (x) de
forma a apresentar média zero e desvio padrão 1,
sendo:

Z=

(x − x)



Ainda, o procedimento requer a definição da
medida de similaridade ou dissimilaridade
(distância) a ser utilizada. Considerando que os
dados utilizados nessa pesquisa são métricos,
utilizou-se a Distância Quadrática Euclidiana
como medida de distância, que de acordo com [6]
é o critério de distância apropriado para a
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formação dos grupos no método hierárquico
Ward. A Distância Quadrática Euclidiana é
dada por:
p

d =  ( xik − x jk ) 2
2
ij

k =1

Em que xik é o valor da variável k
referente à observação i e xjk representa a
variável k para a observação j.
Na sequência, elabora-se a matriz de
similaridade entre todas as observações. De
posse da matriz, o passo seguinte consiste em
determinar o algoritmo que fará o processo de
agrupamento, ou seja, especificar o método de
agregação escolhido [8].
As soluções hierárquicas são preferidas
quando todas as soluções alternativas devem
ser examinadas e quando o tamanho da
amostra é moderado (300-400), caso dessa
pesquisa. Dentre as soluções hierárquicas,
optou-se por utilizar o método Ward. O
método Ward tem como etapas: i) calcular as
médias das variáveis para cada grupo; ii)
calcular o quadrado da distância euclidiana
entre estas médias e os valores das variáveis
para cada indivíduo; iii) somar as distâncias
para todos os indivíduos; iv) minimizar a
variância dentro dos grupos [6].
A etapa final da técnica consiste em
determinar o número de agrupamentos.
Optou-se por definir o número de
agrupamentos com base na visualização
gráfica (dendrograma), utilização do método
twostep
e
análise
minuciosa
das
características (dados) de cada MRG.

Resultados e Discussões
Após realização dos procedimentos (seção
2), obteve-se dendrograma (Fig. 1).

Figura 1. Dendrograma resultante da classificação de
grupos
Fonte: Elaboração dos autores.

Com a aplicação do método de aglomeração
foi possível identificar a existência de dois
agrupamentos distintos. O primeiro agrupamento
é constituído por regiões de notório destaque no
setor no Estado. Compõe esse grupo as MRGs de
Curitiba, Telêmaco Borba, Ponta Grossa,
Jaguariaíva, União da Vitória e Guarapuava. A
MRG de Curitiba, que justifica sua presença no
agrupamento por apresentar, em todas as
variáveis consideradas, números de destaque,
sendo detentora do maior número de indústrias e
de postos de trabalho do setor. A MRG de
Telêmaco Borba justifica sua presença no
agrupamento, por apresentar o maior Valor
Adicionado Fiscal do setor e maior área de
floresta plantada, dentre todas as regiões do
Estado. A robustez da referida região no VAF e
na área de floresta plantada é justificada
principalmente pela presença da indústria Klabin,
uma das gigantes mundiais na área de celulose,
papéis e embalagens. A MRG de Ponta Grossa
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firma posição no grupo de destaque por
apresentar o segundo maior VAF do setor no
Estado, indicando que apesar de não ter os
maiores números referente a indústrias do
setor, acomoda empresas de relativo porte. A
Microrregião de Jaguariaíva detém a segunda
maior área total de floresta plantada e VAF
bem acima da média estadual. A região de
União da Vitória conquistou espaço nesse
agrupamento principalmente por apresentar a
quarta maior área de florestal plantada de
todo o Estado, mais de 78 mil hectares. Já a
MRG de Guarapuava marcou presença nesse
seleto agrupamento por apresentar a terceira
maior área de floresta planta – mais de 100
mil hectares –, manter próximo a 7 mil postos
de trabalho em indústrias do setor e ainda
deter o quinto maior VAF na indústria do
setor no Estado.
Para algumas Regiões destacadas, a
indústria do setor florestal tem tamanha
importância que se tornou objeto de estudo,
conforme [2-12-14].
O segundo conglomerado, para fins de
análise, foi dividido em três subgrupos. O
primeiro subgrupo do segundo agrupamento é
formado pelas MRGs de Apucarana, Londrina
e Maringá. O número de Indústrias da
Madeira e do Mobiliário, da Indústria do
Papel, Papelão, Editorial e Gráfica mostrou-se
acima da média do Estado para as três
Regiões. O que dissociou esse subgrupo do
primeiro agrupamento foi o fato dessas
regiões deterem reduzida quantidade de área
de floresta plantada e VAF, números bem
abaixo da média estadual. Merece destaque o
número de empregos gerados na MRG de
Apucarana, um dos maiores do Estado.
O segundo subgrupo é composto pelas
MRGs de Cerro Azul, Irati, Palmas,
Prudentópolis e Rio Negro. A característica
marcante e comum entre essas regiões é o fato
de apresentarem área de floresta plantada
próxima ou acima da média estadual – que
corresponde a aproximadamente 27.000 ha.
As regiões de Rio Negro e Irati se destacam
ainda por apresentar VAF mais expressivo.
Por
Fim,
o
terceiro
subgrupo,
numericamente maior em relação aos demais

(25 MRGs). Os elementos comuns às regiões
desse subgrupo é basicamente a disponibilidade
de área de floresta plantada, número empregos no
setor e VAF, ambos abaixo da média estadual.
Uma vez identificado o principal grupo,
buscou-se caracterizá-lo sob a ótica da
capacidade de geração de energia elétrica a partir
da biomassa florestal. As regiões que formam o
primeiro agrupamento respondem por 99,4% de
toda a energia elétrica gerada a partir de
biomassa florestal no Paraná. Só a MRG de
Telêmaco Borba detém mais de 198 mil hectares
de floresta plantada e potência instalada
(outorgada) para geração de energia elétrica da
ordem de 443.250 kW. A MRG de Jaguariaíva,
apesar de possuir mais de 125 mil hectares de
floresta plantada, tem apenas 9.000kW de
potência instalada para geração de energia
elétrica. A MRG de Guarapuava, com mais de
102 mil hectares de floresta plantada, tem
potência instalada próxima a 19.000kW. As
demais MRGs do agrupamento, em conjunto,
somam 201.253ha de floresta plantada e
35.000kW de potência instalada.
Desconsiderando fatores como gênero, idade,
espaçamento do plantio, enquanto a MRG de
Telêmaco Borba tem potência instalada para
geração de eletricidade da ordem de 2,24kW/ha,
as demais MRGs apresentaram aproveitamento
bem inferior (0,23kW/ha em União da Vitória;
0,16kW/ha em Curitiba; 0,18kW/ha em
Guarapuava; 0,10kW/ha em Ponta Grossa;
0,07kW/ha em Jaguariaíva).

Figura 2. Floresta plantada x Potência outorgada (Aneel)
de termelétricas a base de biomassa florestal
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Fonte: elaboração dos autores.

Analisar o número de indústrias e de
empregos no setor mostra-se pertinente, sob a
ótica do potencial de geração de eletricidade,
dado que os resíduos da indústria florestal são
passíveis de utilização para a geração de
energia elétrica. O número de indústria
contribui para o entendimento do número de
unidades industriais geradoras de resíduos e o
confronto do número de indústrias com o
número de empregos auxilia no entendimento
do porte das unidades industriais instaladas.
A MRG de Curitiba apresentou a maior
quantidade de postos de trabalho (73.616) e
unidades industriais do setor (1.939), vide
Fig.3. A MRG de Telêmaco Borba apresentou
o segundo melhor número de empregos do
grupo (9.055), porém o número de indústrias
é um dos menores do grupo, sugerindo a
existência de indústria de maior porte
(destaque para a indústria Klabin). A MRG de
Guarapuava se destacou com o segundo maior
número de indústrias (315) e terceiro de
empregos (6.868).

para geração de energia elétrica, seguida da
MRG de Guarapuava.

Conclusões
Os resultados encontrados sugerem a
existência de dois diferentes agrupamentos da
indústria de base florestal no Paraná. O primeiro
e principal agrupamento formado pelas MRGs de
Curitiba, Telêmaco Borba, Ponta Grossa,
Jaguariaíva, União da Vitória e Guarapuava.
No primeiro agrupamento todas as MRGs
exploram a biomassa florestal para fins de
geração de energia elétrica, contudo, a
capacidade instalada de geração nas MRGs de
Curitiba, Ponta Grossa, Jaguariaíva, União da
Vitória e Guarapuava mostra-se expressivamente
inferior quando comparada a MRG de Telêmaco
Borba.
Fatores como baixa capacidade instalada de
geração de eletricidade a partir de biomassa
florestal, direcionamento inadequado de resíduos
sólidos por parte das indústrias do setor e
ausência de estudos de viabilidade econômica
podem estar colaborando para o resultado e
merecem a sugestão para pesquisas futoras.
Agradecimentos: CNPq e UNICENTRO.
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AGRUPAMENTO DE RESÍDUOS MADEREIROS DO MANEJO
FLORESTAL VISANDO A PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL
Alessandra Alves Pereira1, Evelym Poliana Santos Patrício 2, Rita De Cassia Carvalho
Silva1, Thiago de Paula Protásio 3
Resumo
No agrupamento de resíduos madeireiros do manejo florestal sustentável é primordial se
analisar conjuntamente as várias características da madeira. Neste contexto, objetivou-se
realizar o agrupamento de resíduos madeireiros florestais amazônicos visando à produção de
carvão vegetal siderúrgico. O material utilizado foi obtido na empresa CKBV Florestal LTDA
localizada no município de Paragominas – PA, onde foram selecionadas, aleatoriamente,
amostras de madeira de 18 espécies florestais nativas, obtendo-se dois discos de cada espécie.
Foram determinadas as propriedades físicas (densidade básica, teor de umidade e máximo teor
de umidade- MTU), teor de cinza, o poder calorífico superior (PCS), o poder calorífico inferior
(PCI) e poder calorífico líquido (PCL) das madeiras. A densidade básica das espécies variou
de 0,221 para Imbira Quiabo e 0,867 g/cm³ para Timborana. No MTU, a variação foi de
389,73% e 51,31% para Imbira Quiabo e Timborana, respectivamente. Para a grande maioria
das espécies (83,33%), o TU foi inferior a (60%). Os teores de cinzas foram inferiores a 5%.
Para o PCS, os valores variaram de 4.457 kcal/kg a 5.068 kcal/kg, representada pelas espécies
Imbira Quiabo e Sapucaia, respectivamente. Para o PCI, os valores variaram de 4.133 kcal/kg
para Imbira Quiabo e 4.744 kcal/kg para Sapucaia. A maior variação dos valores do PCL foi
encontrada entre as espécies Sucupira Babona com 1.274 kcal/kg e Freijó com 3.534 kcal/kg.
Observou-se que dentre as características avaliadas na madeira as propriedades físicas foram
as mais relevantes na formação de grupos de resíduos madeireiros para a produção de carvão
vegetal em fornos de alvenaria. Dessa forma, visando o aumento do rendimento no processo
de carbonização e a qualidade do carvão vegetal, recomenda-se que as espécies analisadas não
sejam carbonizadas juntas, e que, a partir das características avaliadas haja um agrupamento
dessas espécies.
PALAVRAS-CHAVE: Carvoarias; Energia de Biomassa; Sustentabilidade; Produção.
Introdução
O Brasil é o país com a maior cobertura
vegetal do Bioma Amazônico com mais de
60% de seu território, compreendendo nove
estados: Amazonas, Acre, Amapá, Mato
Grosso, Maranhão, Pará, Roraima,
Rondônia e Tocantins (LEMOS; SILVA,
2011). Esta região abriga grande
diversidade de espécies madeireiras,
representando um verdadeiro patrimônio
florestal (QUANZ, 2012). Neste sentido, a
utilização da biomassa florestal para

energia é reconhecida como uma medida de
mitigação do aquecimento global, pois
substitui os combustíveis fósseis e diminui
a emissão de gases de efeito estufa, assim,
a sua utilização gera menos poluição
ambiental e risco à saúde do que a
combustão dos recursos não renováveis
(STUPAK, 2007).
No entanto, a origem da madeira para a
produção de carvão vegetal é preocupante
do ponto de vista ambiental, pois
atualmente o Brasil não é capaz de suprir
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essa demanda apenas com as florestas
plantadas (SANTOS; HATAKEYAMA,
2012). Nesse contexto, o uso de resíduos
florestais para geração de energia,
sobretudo para produção de carvão vegetal
é bastante vantajosa, pois reduz o uso de
outras fontes de energia consideradas mais
caras (BRITO, 2007).
A produção de carvão vegetal com a
utilização de resíduos oriundos da
exploração sustentável se configura como
uma excelente opção para o aproveitamento
deste material nas áreas com projetos de
manejo florestal no Brasil e, em muitas
regiões do mundo, aliado a processos de
carbonização mais eficientes que visam ao
maior aproveitamento da madeira.
Contudo, as características físicas e
químicas da biomassa florestal devem ser
consideradas quando se deseja utilizá-la
como matéria-prima para a carbonização,
pois podem influenciar diretamente no
rendimento gravimétrico e na qualidade do
carvão vegetal produzido.
Nesse sentido, este o trabalho objetivou
realizar o agrupamento de resíduos
madeireiros do manejo florestal sustentável,
por meio de análise de variáveis como a
densidade básica, umidade, máximo teor de
umidade, teor de cinzas e poder calorífico,
visando á produção de carvão vegetal.
Material e Métodos
O material utilizado neste estudo foi
obtido na empresa CKBV Florestal LTDA,
localizada no município de Paragominas –
PA, situada na mesorregião do sudeste
paraense.
Foram selecionadas aleatoriamente,
amostras de madeiras de 18 espécies
florestais nativas
(Tabela 1). A
identificação botânica das espécies foi
realizada no Laboratório de Tecnologia e
Produtos Florestais da Universidade
Federal Rural da Amazônia, Belém – PA.
Visando à confecção dos corpos de
prova, de cada madeira residual, obteve-se
dois discos de cada espécie, onde foram

confeccionados 15 corpos de prova
retangulares para a realização das análises.
Tabela 1 – Lista das espécies analisadas.
Nº
Espécies
1
Tetragastris altíssima (Amesclim)
2
Protium sp (Barroti)
3
Ocotea sp (Canela)
4
Cordia goeldiana (Freijó)
5
Pouteria sp (Gurajará bolacha)
6
Sterculia pruriens (Imbira quiabo)
7
Lecythis lurida (Miers) (Jarana)
8
Hymenaea sp (Jatobá)
9
Eschweilera amazônica (Jiboião)
10
Manilkara sp (Maçaranduba)
11
Eschweilera sp. (Matá-matá)
12
Caryocar villosum (Pequiá)
13
Peltogyne sp (Roxinho)
14
Lecythis sp (Sapucaia)
15
Sterculia sp (Sucupira babona)
16
Terminalea sp (Tanibuca)
17
Sclerolobium sp (Tachi)
Pseudopiptadenia psilostachya
18
(Timborana)
As análises da madeira foram realizadas
nos Laboratórios de Química e de
Alimentos da UFRA, em Parauapebas –
PA. Foi determinado a umidade da madeira,
no momento da coleta, e máximo teor de
umidade, realizados de acordo com os
procedimentos descritos na norma NBR
7190 (ABNT, 1997). A densidade básica da
madeira foi determinada por meio da NBR
11941 (ABNT, 2003).
A determinação do Poder Calorífico
Superior (PCS) e Teor de cinzas (TCz),
foram realizados de acordo com os
procedimentos descritos nas normas NBR
8633 (ABNT, 1984) e NBR 13999 (ABNT,
2003), respectivamente.
O experimento foi avaliado em
delineamento inteiramente casualizado para
todas as variáveis quantificadas na madeira.
Com o auxílio do software R, procederamse as análises de variância pelo teste F a 5%
de significância visando estudar o efeito da
espécie nas propriedades da madeira.
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Para a comparação múltipla das médias
utilizou-se o teste Scott-Knott a 5% de
significância. O teste proposto por Scott &
Knott (1974) tem a finalidade de separar as
médias em grupos distintos, por meio da
minimização da variação dentro dos grupos
e maximização da variação entre grupos.
Conforme destacado por Lobão et al.
(2011), o teste estatístico Scott-Knott
apresenta a vantagem de ausência de
ambiguidade dos testes de comparação
múltipla de médias.
Resultados e Discussão
Propriedades físicas da madeira
Na Tabela 2 são observados os valores
médios das propriedades físicas da madeira
determinadas para as diferentes espécies
estudadas. Em relação à densidade básica
da madeira das dezoito espécies, foram
observadas diferenças significativas entre
as espécies, sendo esta propriedade
classificada em nove grupos. A densidade
básica variou de 0,221 a 0,867 g/cm³, sendo
a mais leve a Imbira Quiabo (S. pruriens) e
a
mais
densa
a
Timborana
(P. psilostachya).
Tabela 1 – Caracterização dos valores médios das
propriedades físicas da madeira das 18 espécies
florestais.
ESPÉCIE
Db
MTU
TU
Timborana
0,867 a 51,31 g 26,67 f
Tanibuca
0,814 b 58,00 g 37,79 e
Jatobá
0,810 b 62,15 g 40,98 e
Maçaranduba 0,806 b 60,42 g 30,53 f
Matá matá
0,779 b 64,96 g 48,63 d
Jarana
0,746 c 69,38 f 32,10 f
Jiboião
0,728 c 73,02 f 37,49 e
Pequiá
0,716 c 75,08 f 53,99 d
Sapucaia
0,689 d 83,88 f 41,95 e
Barroti
0,683 d 80,86 f 27,72 f
Tachi
0,642 e 91,42 e 55,12 d
Roxinho
0,641 e 91,68 e 66,18 c
Canela
0,586 f 106,55 d 33,31 f
Guajará bolacha 0,574 f 109,71 d 37,60 e
Amesclim
0,545 f 119,78 d 41,01 e
Freijó
0,457 g 154,25 c 24,99 f
Sucupira Babona 0,377 h 204,67 b 159,26 a
Imbira Quiabo 0,222 i 389,73 a 103,97 b

Em que = Db = densidade básica (g.cm-3); MTU =
máximo teor de umidade (%); TU = teor de umidade
(%). Médias seguidas da mesma letra não diferem
estatisticamente, pelo teste de Scott-Knott, com
significância 5% (p<0,05).

A existência de grandes diferenças na
densidade básica das espécies descritas
neste estudo está em conformidade com os
valores encontrados na literatura (SILVA
FILHO et al. 1992; ARAÚJO, 2007).
Visando aumento do rendimento no
processo de carbonização, recomenda-se
que essas duas espécies, Imbira Quiabo
(Sterculia
pruriens)
e
Timborana
(Pseudopiptadenia psilostachya),
não
fossem carbonizadas juntas, pois a
diferença de suas densidades básicas
resultaria na produção de carvão vegetal de
baixa qualidade.
O máximo teor de umidade foi
classificado em sete grupos, em que a
espécie que apresentou o valor mais
elevado foi a Imbira Quiabo (Sterculia
pruriens) com 389,73% e a espécie que
apresentou o menor valor foi a Timborana
(Pseudopiptadenia psilostachya)
com
51,31%. Desta forma, como observado
neste trabalho, madeiras mais leve
apresentaram valores mais elevados de
máxima absorção de umidade.
Diniz (2014) destaca que a partir de
60% de umidade, o processo de
carbonização apresenta perdas em
rendimento gravimétrico em carvão
vegetal, devido à elevada quantidade de
água presente na madeira.
Para a grande maioria das espécies
(83,33%), o TU foi inferior a (60%), fato
esse considerado bastante positivo, em
relação ao aproveitamento energético das
espécies, que foi representado pelas
espécies: Tachi (55,12%), Pequiá (53,99%)
e Matá-matá (48,63%), que pertencem ao
grupo 4. Já a Sapucaia (41,95%), Amesclim
(41,01%), Jatobá (40,98%), Tanibuca
(37,79%), Guajará Bolacha (37,60%),
Jiboião (37,49%), foram enquadradas no
grupo 5. No grupo 6 estão a Canela
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(33,31%), Jarana (32,10%), Maçaranduba
(29,63%), Barroti (27,72%), Timborana
(26,67%) e Freijó (24,99%).
5.2. Teor de Cinzas
De acordo com Brand et al. (2015), o
teor de cinzas de madeira adequado para
produção de carvão considerado de boa
qualidade é inferior a 5%, valor
considerado bastante positivo para uso
energético, tanto na forma de lenha como
para a produção de carvão vegetal.
Observou-se que para todas as espécies
analisadas neste trabalho, os teores de
cinzas encontrados foram inferiores a 5%.
O teor de cinza variou de 0,23 a 2,09%
representados pelas espécies Tachi
(Sclerolobium sp) e Pequiá (Caryocar
villosum), respectivamente. Observa-se que
o primeiro e segundo grupo foram
representados por uma única espécie o
Pequiá (Caryocar villosum) com 2,09% de
teor de cinzas e o Matá-matá (Eschweilera
sp) com 1,65% de teor de cinzas,
respectivamente. O terceiro grupo,
representado por seis espécies, obteve um
valor médio de teor de cinzas de 1,13%.
Com um valor médio de 0,50% de teor de
cinzas o quarto grupo foi representado por
dez espécies.
5.3. Poder Calorífico
Usualmente, o poder calorífico é obtido
pela queima de uma quantidade conhecida
de um combustível, medindo-se o calor
liberado. No caso de madeira pode-se
encontrar valores desde 3.000 kcal/kg até
5.400 kcal/kg (BRITO; BARRICHELO,
1979). Observou-se que todas as espécies
analisadas neste trabalho estão em
conformidade com os valores encontrados
na literatura para os poderes caloríficos
superior (PCS), inferior (PCI) e líquido
(PCL).
Para os poderes caloríficos superior, os
valores encontrados variaram de 4.457
kcal/kg a 5.068 kcal/kg, representada pelas
espécies Imbira Quiabo (Sterculia pruriens)

e Sapucaia (Lecythis sp), respectivamente.
Para o poder calorífico inferior, os valores
variaram de 4.133 kcal/kg a 4.744 kcal/kg
para as madeiras das espécies Imbira
Quiabo (Sterculia pruriens) e Sapucaia
(Lecythis sp), respectivamente. Os valores
do poder calorífico líquido variaram de
1.274
kcal/kg
a
3.534
kcal/kg,
representados pelas espécies Sucupira
Babona (Sterculia sp) e Freijó (Cordia
goeldiana), respectivamente.
Conclusão
Os resultados do presente trabalho
permitem concluir que:
• Em relação às características físicas
da madeira, o teor de umidade e a
densidade
básica
foram
as
propriedades mais influentes na
definição dos grupos de espécies.
• Todas as espécies estudadas
apresentaram baixos teores de
cinzas,
sendo,
portanto,
consideradas apropriadas para
geração de energia.
• Dessa forma, visando o aumento do
rendimento no processo de
carbonização e a qualidade do
carvão vegetal, recomenda-se que
as espécies analisadas não sejam
carbonizadas juntas, e que, a partir
das características avaliadas haja
um agrupamento dessas espécies.
Referências
ARAÚJO, H. J. B. Relações funcionais
entre propriedades físicas e mecânicas
de madeiras tropicais brasileiras.
Revista Floresta, Curitiba, v. 37, n. 3,
p. 399-416, 2007.
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR
8633: Carvão vegetal _ determinação
do poder calorífico. Rio de Janeiro, p.
13, 1984.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

600

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190:
Projetos de estruturas de madeira. Rio
de Janeiro, p. 107, 1997.
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 11941:
Madeira – Determinação da densidade
básica. Rio de Janeiro, p. 06, 2003.

LEMOS, A. L. F.; SILVA J. A.
Desmatamento na Amazônia Legal:
Evolução, Causas, Monitoramento e
Possibilidades de Mitigação Através do
Fundo Amazônia. Revista Floresta e
Ambiente, Rio de Janeiro, v. 18, p. 98108, 2011.

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
NORMAS TÉCNICAS. NBR 13999:
Papel, Cartão, pastas celulósicas e
madeira – Determinação do resíduo
(cinza) após a incineração a 525°C. Rio
de Janeiro, p. 04, 2003.

LOBÃO, M. S.; CHAGAS, M. P.; COSTA,
D. S. P.; FERREIRA, A. T. B.; SETTE
JR, C. R.; CARVALHO, I. L.; FO, M.
T. Agrupamento de espécies florestais
pela similaridade das características
físico-anatômicas e usos da madeira.
Cerne, Lavras, v.16, Suplemento, p.
97-105, 2011.

BRAND, M. A.; OLIVEIRA, de. A.;
MACHADO, M. S.; ZEN, L. R.
Qualidade do carvão vegetal para o
consumo doméstico comercializado na
região serrana sul de Santa Catarina.
Revista Árvore, Viçosa, v.39, n.6, p.
1165-1173, 2015.

QUANZ, B.; CARVALHO, P. O. J.;
ARAUJO, M. M.; FRANCEZ, B. M.
L.; SILVA, C. S. U.; PINHEIRO, O. A.
K. Exploração florestal de impacto
reduzido não afeta a florística do banco
de sementes do solo. Ciências
agrárias, v. 55, n. 3, p. 204-211, 2012.

BRITO, J. O. O uso energético da
madeira. Estudos Avançados 21 (59),
São Paulo, p. 09, 2007.

SANTOS,
S.
F.
de.
O.
M.;
HATAKEYAMA,
K.
Processo
sustentável de produção de carvão
vegetal quanto aos aspectos: ambiental,
econômico,
social
e
cultural.
Produção, Curitiba, v. 22, n. 2, p. 309321, 2012.

BRITO, J. O.; BARRICHELO, L. E. G.
Usos diretos e propriedades da madeira
para a geração de energia. IPEF, São
Paulo, Circular Técnica, n.52,
PBP/3.1.8, p. 07, 1979.
DINIZ, I. S. Estudo da influência da
umidade no consumo especifico do
cavaco de madeira para geração de
vapor saturado em caldeira de
biomassa. Monografia apresentado ao
Programa de Especialização em
Engenharia de Produção da Gerência
de Pesquisa e Pós-Graduação, do
Campus Ponta Grossa, da Universidade
tecnológica federal do Paraná –
UTFPR. Curitiba, p. 38, 2014.

SCOTT, A.J.; KNOTT, M. A cluster
analysis method for grouping means in
the analysis of variance. Biometrics,
Washington, v.30, n.2, p. 507-512,
1974.
SILVA FILHO, D. F., ROCHA, J. S.,
MOURA, J. B. Influência da densidade
na dureza Janka em oito espécies
madeireiras da Amazônia central. Acta
Amazonica, v.22, n.2, p. 275283,1992.
STUPAK, I. Utilização sustentável da
biomassa florestal para energia de

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

601

possibilidades e problemas: política,
legislação,
certificação
e
recomendações e orientações nos
países nórdicos, bálticos e outros países
europeus. Biomassa e Bioenergia,
v.31, p. 666-684, 2007.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

602

ANÁLISE DE BRIQUETES COMERCIAIS IN NATURA E
TORRIFICADOS
Lilian Cristina de Souza Madalena1; Pablo Chang1; Aline Bavaresco2; Elisandro Pires Frigo3,
Adriana Ferla de Oliveira3
RESUMO
A biomassa lignocelulósica é utilizada como combustível ou como matéria-prima na produção
de biocombustíveis sólidos, como os briquetes. As características combustíveis dos briquetes
podem ser potencializadas por tratamentos térmicos a partir do processo de torrefação ou de
carbonização. O objetivo do presente trabalho foi analisar as características físico-químicas e
energéticas de briquetes comerciais in natura e torrificados. Os briquetes foram submetidos a
três temperaturas de torrefação 200, 250 e 300 ºC, todas com taxa de aquecimento de 1,5
ºC/min. permanecendo por 60 min. após a temperatura ser atingida. Foram determinados os
rendimentos gravimétricos da biomassa torrificada e para todas as amostras foram quantificados
os teores de carbono fixo, materiais voláteis, cinzas e poder calorífico superior. A torrefação a
300 ºC, proporcionou um aumento de 31 % no teor de carbono fixo em relação a amostra in
natura, e redução de 38% no teor de materiais voláteis. O inconveniente observado foi o
acréscimo do teor de cinzas com o aumento da temperatura de torrefação. O rendimento
gravimétrico para a amostra tratada a 300 ºC diferiu da amostra in natura, uma vez que o
aumento da temperatura ocasiona uma maior perda de massa. Com isso, conclui-se que a
torrefação aplicada aos briquetes potencializou as características combustíveis destes,
aumentando o poder calorífico superior.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; combustível sólido; torrefação.
INTRODUÇÃO
A busca por uma maior segurança
energética nos leva a procura por recursos
energéticos alternativos. A utilização da
biomassa como combustível, vem sendo
aprimorada em várias áreas, como na
produção de biocombustíveis sólidos,
líquidos e gasosos. E devido a sua
heterogeneidade, certas propriedades são
inadequadas e geram limitações para seu uso
in natura. Assim busca-se a utilização de
tratamentos alternativos como a densificação
e os termoquímicos para minimizar esses

fatores
(ACHARYA,
DUTTA
e
MINARETE, 2015).
A
densificação
trata-se
da
compactação de resíduos de biomassa, que a
partir da granulometria e teor de umidade do
resíduo, temperaturas e pressão específicas,
uso ou não de aglutinantes gera um
combustível sólido denominado briquete, o
qual possui entre 50-100 mm de diâmetro e
250-400 mm de comprimento (DIAS et al.,
2012). O processo oferece uma melhor
logística e reaproveitamento dos resíduos,
redução do volume de material e
consequentemente o aumento da densidade,
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maior eficácia energética do que a biomassa
in natura, entre outros benefícios (FELFLI et
al., 2011).
Dentre os tratamentos termoquímicos,
tem-se a pirólise lenta. O processo da
torrefação gera melhorias nas características
limitantes das biomassas como: o aumento da
densidade energética, homogeneização,
aumento da durabilidade do produto e do
poder calorífico, o combustível se torna
hidrofóbico e rico em carbono (ACHARYA,
DUTTA
e
MINARETE,
2015).
Especificamente, a torrefação seca consiste na
conversão termoquímica da biomassa com
temperaturas que variam entre 200 a 300 ºC,
com um tempo entre 30 a 60 minutos, em
atmosfera com o mínimo de oxigênio
(ACHARYA e DUTTA, 2013).
Baseado nessas tecnologias de
melhoramento das características dos
diferentes tipos de biomassa, o presente
trabalho objetivou analisar as características
físico-químicas e energéticas de briquetes
comerciais in natura e torrificados,
produzidos de resíduos da indústria moveleira
e serrarias da região oeste do Paraná.
METODOLOGIA
Foram utilizados como amostras
briquetes comerciais produzidos em uma
empresa do município de Capitão Leônidas
Marques-PR. Foram coletados ao acaso 4
briquetes.
Cortou-se
uma
amostra
representativa de cada um (discos de 4 cm de
espessura), para realização das análises,
sendo nomeadas como B0, B1, B2 e B3.
Torrefação
Para a torrefação das amostras foi
adaptada a metodologia descrita por Protásio
et al. (2012). As amostras B1, B2 e B3 foram
secas a 105 °C até massa constante. Após
serem embaladas em papel alumínio para
diminuir o contato com o oxigênio foram
submetidas a torrefação em forno mufla com

uma taxa de aquecimento de 1,5 °C/min. e
temperatura final de 200 °C (T1), 250 °C
(T2), 300 °C (T3) permanecendo por 60 min.,
após atingir estas temperaturas. Sendo
nomeadas respectivamente como: B1T1,
B2T2 e B3T3. Após resfriadas em
dessecador, as amostras foram pesadas para
determinação da massa após torrefação.
Caracterização físico-química e energética
As amostras B0, B1T1, B2T2 e B3T3
foram submetidas a análise química imediata
conforme descrito na norma brasileira NBR:
8112 (ABNT, 1986) para carvão vegetal. As
análises foram realizadas em duplicata, sendo
essas amostras obtidas a partir de frações de
cada briquete, para obtenção dos teores de
carbono fixo (CF), materiais voláteis (MV) e
cinzas (CZ).
Poder Calorífico
O poder calorífico superior (PCS) foi
determinado
utilizando
uma
bomba
calorimétrica de marca IKA system modelo
C200®, conforme o método da norma
brasileira ABNT NBR 8633 para carvão
vegetal (ABNT,1984).
Rendimento gravimétrico
Conforme Brito e Barrichelo (1977), o
rendimento gravimétrico foi determinado a
partir da seguinte equação:
RG = (PCS/PMS) * 100
Onde:
RG = rendimento gravimétrico;
PCS = peso absolutamente seco do carvão;
PMS = peso absolutamente seco da madeira.
Análise Estatística
Os valores obtidos neste trabalho
foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) e teste de Tukey com 5 % de
probabilidade de erro. Os pressupostos da

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

604

ANOVA foram testados por meio do teste de
Bartlett e pelo teste de Shapiro-Wilk. Apenas
CZ apresentou a não homogeneidade,
enquanto que outros pressupostos foram
devidamente atendidos, portanto, foi o único
a não ser submetido à análise de variância e
comparação de médias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo TUMULURU et al. (2011),
em geral a biomassa lignocelulósica apresenta
teores em torno de 80% MV e 20% para CF
(base seca). Quanto ao material torrificado, as
composições
químicas
são
alteradas
conforme as temperaturas, tempo de
residência e pressões utilizados no processo.
Os valores médios para CF, MV e CZ
determinados por análise química imediata
podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1. Teores de CF, MV e CZ seguidos
de seus coeficientes de variação
CF (%) MV (%)
CZ (%)
17,5 a
80,2 a
2,3
B0
(4,7)
(1,0)
(0,4)
42,4 b
45,3 b
12,1
B1T1
(0,9)
(0,3)
(0,7)
48,7 b
35,8 c
15,5
B2T2
(0,5)
(0,1)
(0,7)
55,8 c
30,8 d
13,5
B3T3
(1,9)
(0,8)
(9,5)

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey, com significância
de 5% (p<0,05).

Para as amostras torrificadas B1T1 e
B2T2, o teor de CF não diferiu, sendo o maior
teor determinado para B3T3 (55,8 %) que
diferiu dos demais. Felfli et al. (2005) em seu
estudo sobre briquetes de madeira torrificados
obteve valores de CF 38,2 % (60 min. a 270
ºC) e CF 49,2% (90 min. a 270 ºC). Ocorre
um aumento gradual de CF, com o aumento
da temperatura de reação e tempo de
residência, devido a maior degradação do
material
lignocelulósico,
e
maior
concentração do carbono fixo. Valor que

comparado a amostra in natura houve um
aumento
considerável,
o
que
consequentemente aumenta o poder calorífico
do combustível.
Quanto
aos
valores
médios
determinados para MV todas as amostras
difeririam entre si. Assim como esperado, o
aumento da temperatura ocasionou uma
diminuição de MV, que contribui
positivamente na queima reduzindo a fumaça
no ambiente. Felfli et al. (2005) citam seus
valores médios de MV 52,1 % (60 min. a 270
ºC) e MV 41 % (90 min. a 270 ºC), indicando
que também para este o tempo de reação
contribui para a diminuição de MV.
Quanto ao percentual de CZ, a
amostra B2T2 apresentou maior valor. O
aumento do teor de cinzas ocorre na
torrefação devido à perda de voláteis de baixo
peso molecular e os componentes inorgânicos
não volatilizam, permanecendo no produto
sólido final,
ocorrendo assim sua
concentração. Felfli et al. (2005) também
verificaram aumento do teor de cinzas com o
aumento da temperatura 6,4 % (60 min. a 220
ºC) e 9,7 % (60 min. a 270 ºC). É um valor
desfavorável pelo fato de o teor de cinza
interferir diretamente no poder calorífico e ser
prejudicial ao equipamento utilizado na
queima.
Os coeficientes de variação dos dados
indicam uma baixa dispersão de dados. Felfli
et al. (2005) obteve valores médios para o
rendimento gravimétrico de 54 % (60 min. a
270 ºC) e 43 % (90 min. a 270 ºC), referentes
ao rendimento de peso. O valor médio obtido
para rendimento gravimétrico de B2T2 não
diferiu de B1T1 e B3T3, mas estes diferiram
entre si (Tabela 2).
Tabela 2 – Médias rendimento gravimétrico
e coeficiente de variação
Rendimento gravimétrico (%)
58,9 a
B1T1
(2,8)
48,6 b
B2T2
(1,4)
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43,1 b
(3,5)

B3T3

Médias seguidas da mesma letra não diferem
estatisticamente pelo teste de Tukey, com significância
de 5% (p<0,05).

O poder calorífico observado para a
amostra B0, B1T1, B2T2 e B3T3 foram de
18.670, 22.429, 25.533 e 26.036 J/g,
respectivamente.
Pode-se observar um
acréscimo do valor energético para as
amostras torrificadas. Sendo que B3T3
apresentou maior incremento da concentração
de carbono fixo e por consequência o maior
PCS.
CONCLUSÃO
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O processo de torrefação vem para
melhorar a qualidade energética dos
briquetes. Sendo que, o aumento da
temperatura do processo proporcionou um
aumento de CF de 17,5 para 55,8%,
diminuição de MV de 80,2 para 30,8% e
aumento de CZ de 2,3 para 13,5%. No que se
refere ao PCS, há um aumento gradual sendo
que o aumento foi de 18.670 para 26.036 J/g.
Desta forma, conclui-se o T3 é melhor em
relação ao conteúdo energético do briquete.
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ANÁLISE DOS VAPORES GERADOS NA MICROPIRÓLISE DA
CELULOSE, HEMICELULOSE E LIGNINA
Tiago José Pires de Oliveira
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Ataíde 2

Resumo
Para uma melhor compreensão dos mecanismos das reações pirolíticas e posterior desenvolvimento
da tecnologia de pirólise seletiva, as características dos produtos voláteis na pirólise dos três
componentes principais (celulose, hemicelulose e lignina) da biomassa foram investigadas. Os
experimentos foram realizados em um micropirolisador (Py-GC/MS) a uma temperatura de reação
de 550 °C. Como resultado, o bio-óleo derivado de celulose exibiu, em sua maioria, sacarídeos e
furanos, já o bio-óleo de hemicelulose contém ácidos e cetonas, enquanto os fenóis foi a
composição dominante do bio-óleo derivado da lignina.
PALAVRAS-CHAVE: Pirólise analítica; Celulose, Hemicelulose; Lignina.

Introdução
A micropirólise é uma técnica analítica
rápida e confiável que fornece informações
preliminares úteis para desenvolvimento do
complexo processo de produção de bio-óleo.
Nesta técnica analítica, a biomassa é
submetida a tratamento térmico e, em
seguida, os voláteis e semi-voláteis são
identificados com base nos espectros de
massa por meio do GC/MS (AKALIN e
KARAGOZ, 2014).
Portanto, a pirólise analítica de biomassa
pode fornecer estimativas úteis sobre as
condições de processo adequadas para o
melhoramento das características do bio-óleo
(LU et al., 2011). A pirólise analítica tem sido
utilizada de forma eficaz para o estudo da
decomposição dos componentes da biomassa.
Esta técnica permite compreender o
processo de decomposição da biomassa. Ela
também fornece informações importantes
sobre o papel e os efeitos de catalisadores
durante a decomposição da biomassa

(AKALIN e KARAGOZ, 2014). Dada à
complexidade da conversão da biomassa em
processos de pirólise rápida e a diversidade dos
produtos obtidos, torna-se mais conveniente
estudar de forma separada a conversão térmica de
cada componente.
Com isso, foi realizada a micropirólise dos
principais componentes presentes nas biomassas
lignocelulósicas como, celulose, hemicelulose e
lignina, com o objetivo de delinear a rota de
decomposição destes componentes responsáveis
pela formação do bio-óleo.
Material e Métodos
A micropirólise rápida das amostras de
celulose, hemicelulose e lignina, obtidas junto a
Sigma-Aldrich, foi realizada no equipamento
Pyroprobe CDS 5200. Uma pequena quantidade
(na ordem de µg) das amostras foram inseridas
no micropirolisador. O gás inerte empregado na
micropirólise foi hélio. A taxa de aquecimento
utilizada nas análises foi de 20 °C/ms. A
temperatura de reação foi de 550 °C. Para cada
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amostra, as análises foram realizadas em
triplicata para garantir a reprodutibilidade dos
resultados.
Os vapores gerados pela micropirólise
foram analisados com o auxílio de um
GC/MS QP2010 Plus. A coluna utilizada nas
análises foi à coluna capilar Rtx-Wax (30 m x
0,25 mm x 0,25 µm). A programação de
temperatura
utilizada
no
forno
do
cromatógrafo foi a seguinte: temperatura
inicial de 40 °C, aquecido até 240 °C, a uma
taxa de 10 °C/min. O processamento dos
dados foi realizado com a biblioteca NIST e

apenas compostos com índice de similaridade
maior que 80% foram registrados.
Resultados e Discussões
O cromatograma referente à pirólise analítica
da celulose à 550 °C é apresentado na Figura 1.
Os principais compostos identificados foram:
furfural (8,94%), 1,2-ciclopentanodiona (6,41%),
2-hidroxi-3-metil-2-ciclopentan-1-ona (3,01%) e
2(5H)-furanona (2,68%).

Figura 1. Cromatograma dos vapores gerados na micropirólise da celulose à 550 °C.

Geralmente a decomposição da celulose
fornece, como principais componentes,
piranos (levoglucosan e levoglucosanona);
furanos; CH4; CO2; H2 e char. Os resultados
da pirólise analítica apresentaram elevados
rendimentos de furanos. Rendimentos mais
elevados de furanos, em relação aos piranos,
também foram observados por Sanders et al.,
(2003). Este fato é atribuído a uma melhor
estabilidade do anel de furano, em
comparação com o anel de pirano. O furfural
foi o composto furano com maior rendimento
identificado nas análises.
Em relação aos piranos, como
levoglucosan e levoglucosanona, estes foram
craqueados em anidro açúcares, tais como
2,3-Anidro-d-manosan e 1,4:3,6-Dianidro-αd-glucopiranose. De acordo com Lu et al.

(2011), à medida que a temperatura de reação da
pirólise é aumentada, o levoglucosan é craqueado
de forma mais intensa.
O 1,4:3,6-Dianidro-α-d-glucopiranose é um
produto típico da pirólise da celulose, que é
formado através da combinação das reações
intramoleculares de transglicosilação, para
formar 1,4-anidrido e, das reações de
esterificação,
para
formar
3,6-anidrido
(Shafizadeh et al., 1978). O 2,3-Anidro-dmanosan é identificado como um produto
importante do craqueamento do levoglucosan
durante a pirólise analítica (Lu et al., 2011).
Portanto, o 2,3-Anidro-d-manosan detectado nas
análises resultou da conversão secundária do
levoglucosan.
A decomposição da celulose envolve duas
fases distintas, designadas de reações primárias e
secundárias (PATWARDHAN Et al., 2011). A

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

609

reação primária envolve a ruptura inicial das
ligações glicosídicas, que é seguida por uma
série de reações complexas, incluindo a
desidratação, condensação, despolimerização
etc., onde formam uma celulose ativa com um
baixo grau de polimerização (DEMIRBAS,
2007).
Quando a celulose ativa é formada, ela é
quase que instantaneamente consumida em
duas rotas. A primeira sendo uma reação de
fragmentação, produzindo compostos voláteis
de baixo peso molecular, como carbonilas,

furanos e gases permanentes, juntamente com o
char. Uma segunda etapa, sendo uma reação de
transglicosilação, produzindo apenas um açúcar,
que é o levoglucosan (LVG).
O cromatograma referente à pirólise analítica
da hemicelulose à 550 °C é apresentado na
Figura 2. Os principais compostos identificados
foram: furfural (15,24%), tetradecano (8,08%),
ácido acético (7,25%), limoneno (4,28%), 1hidroxi-2-butanona (3,96%) e ácido propanóico
(2,95%).

Figura 2. Cromatograma dos vapores gerados na micropirólise da hemicelulose à 550 °C.

A decomposição da hemicelulose é
similar à da celulose, em comum apresentam,
como principais componentes, a formação de
furanos, tais como o furfural. O rendimento
de furfural é aumentado à medida que há um
incremento na temperatura de pirólise, ou
seja, elevada temperatura no processo de
pirólise favorece a formação de furfural (Shen
et al., 2010).
De acordo com Collard e Blin (2014), a
decomposição da hemicelulose ocorre pela
despolimerização das unidades de β-dglucopiranose, β-d-manopiranose e α-dgalactopiranose,
em
um
mecanismo
semelhante à despolimerização da celulose
em levoglucosan. Os anéis de piranos
formados na despolimerização podem ser
convertidos em anéis de furanos, que são mais
estáveis em relação aos piranos, o que explica

os elevados teores de furfural presentes na
micropirólise.
Ainda de acordo com (COLLARD e BLIN,
2014), a despolimerização das cadeias de β-dxilanopiranose da hemicelulose pode levar à
formação de 1,4-anidro-β-d-xilanopiranose.
Entretanto, este composto é relativamente
instável, raramente
detectado na pirólise da
hemicelulose. No que diz respeito aos anéis de
furanos, foi detectado apenas o furfural, com
rendimentos
significativos
a
partir
da
hemicelulose.
Outro composto importante formado na
pirólise analítica da hemicelulose é o ácido
acético. Na pirólise é o principal composto
responsável pela acidez do bio-óleo. Produtos
ácidos, especialmente, o ácido acético e o ácido
fórmico, que são comumente detectados em bioóleo a partir da pirólise da hemicelulose. O
rendimento de ácido acético diminui com o
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aumento da temperatura. Este fato é
compreendido pela reação de formação do
ácido acético, que é menos competitiva sob
alta temperatura (SHEN et al., 2010).
Na pirólise o ácido acético é o principal
composto responsável pela acidez do bioóleo. Produtos ácidos, especialmente o ácido
acético e o ácido fórmico, são comumente
detectados em bio-óleo a partir da pirólise da
hemicelulose. O rendimento de ácido acético
diminui com o aumento da temperatura. Este
fato é compreendido pela reação de formação
do ácido acético, que é menos competitiva
sob alta temperatura (Shen et al., 2010).
O cromatograma referente à pirólise
analítica da lignina à 550 °C é apresentado na
Figura 3. Os principais compostos
identificados foram basicamente de origem
fenólica: 2-metoxi-fenol (Guaiacol) (21,26%),
2-metoxi-vinilfenol (Vinil-guaiacol) (10,84%)
e 2-metoxi-4-(1-propenil)-fenol (Eugenol)
(6,46%). Geralmente a decomposição da
lignina
fornece,
como
principais
componentes, a formação de compostos de
origem fenólica.
A decomposição da lignina ocorre em
várias etapas, que corresponde a uma ampla
faixa de temperaturas de decomposição da
lignina. Nas análises de micropirólise, os
compostos do tipo guaiacol e siringol são os

produtos dominantes na pirólise da lignina à
baixa temperatura. Enquanto que a quantidade de
compostos
do tipo fenol, catecol
e
hidrocarbonetos aromáticos, são aumentados com
o incremento na temperatura da pirólise (Zhao et
al., 2014).
Em geral, alguns estudos mostram que a
decomposição química da lignina começa pela
quebra das ligações fracas presentes em sua
estrutura da lignina que, com as quebras destas
ligações, liberam os aromáticos como guaiacil (4hidroxi-3-metoxifenil) e siringil (3,5-dimetoxi-4hidroxifenil), dependendo da fonte da lignina.
Lignina resinosa possui apenas guaiacil,
enquanto que a lignina de madeira possuem
ambos os aromáticos (KAWAMOTO et al.,
2007). Devido a essas diferenças de padrão na
substituição dos anéis aromáticos, ligninas
resinosas e de madeira formam diferentes tipos
de produtos em processos de pirólise (ASMADI
et al., 2011). A pirólise, neste caso, provoca o
craqueamento térmico dessas biomoléculas em
compostos orgânicos mais simples.
A decomposição da lignina, por pirólise,
produz metoxifenóis dos quais se destacam os
monolignóis (guaiacol e siringol). A degradação
térmica da lignina é considerada uma das
principais fontes de fenóis presentes nos bioóleos (KANAUJIA et al., 2014).

Figura 3. Cromatograma dos vapores gerados na micropirólise da lignina à 550 °C.

Conclusões
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As características dos vapores da pirólise
dos três principais componentes (celulose,
hemicelulose e lignina) foram altamente
dependentes das suas próprias estruturas
químicas.
Além
disso,
diferenças
significativas na composição do bio-óleo da
pirólise de cada componente foram obtidas
por meio dos resultados da GC-MS.
O bio-óleo de celulose exibiu, em sua
maioria, sacarídeos e furanos, enquanto que, o
de hemicelulose continha, principalmente,
mais ácidos e cetonas, e as composições
dominantes do bio-óleo da lignina foram os
fenóis. Como resultado, pode-se concluir que
as propriedades dos produtos de pirólise de
uma biomassa são previsíveis ao se usar uma
mistura modelo ternária caracterizada pelos
três componentes de biomassa.
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APLICAÇÃO DA DENSITOMETRIA DE RAIOS X EM PELLETS DE
MADEIRA PRODUZIDOS COM AMIDO DE MILHO
Paula Gabriella Surdi 1; Humberto Fauller de Siqueira2, Matheus da Silva Berger3;
Vinicius Resende de Castro4; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro5
Resumo
As propriedades físicas e mecânicas dos pellets de madeira são dependentes de parâmetros que
podem afetar a sua resistência e, consequentemente, influenciar significativamente na qualidade
final dos mesmos. Dessa forma, modificações na composição dos pellets, por meio da adição de
aglutinantes, podem ser uma alternativa para potencializar a sua produção. Os aglutinantes, ou
aditivos, são compostos com finalidade de facilitar o processo de densificação da madeira e gerar
pellets com maior resistência mecânica, sem que haja interferências significativas nas demais
propriedades energéticas. Nesse sentido, o objetivo principal do trabalho foi avaliar a densidade de
pellets de madeira produzidos com Pinus sp. e amido de milho (5%) pelo método de densitometria
de raios X. Os perfis densitométricos dos pellets foram obtidos utilizando-se o equipamento de
raios X Faxitron LX-60. As imagens de raios X evidenciaram que os pellets produzidos sem aditivo
apresentaram maior frequência de fissuras na superfície. Verificou-se que os pellets produzidos com
amido de milho apresentaram tendência de aumento do valor de densidade aparente em relação à
testemunha.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa; Perfil densitométrico; Densificação; Aglutinante.

Introdução
O uso de resíduos florestais na produção
de combustíveis derivados de biomassa,
fornecem uma excelente alternativa de
matéria-prima para produção de pellets e
briquetes. Os pellets são amplamente
utilizados em toda a Europa como uma
alternativa à lenha, devido ao seu fácil
armazenamento e elevado poder calorífico.
Um dos principais problemas dos pellets é a
fragilidade da estrutura, desintegrando-se com
relativa facilidade durante a manipulação e
transporte, afetando assim, a integridade
estrutural e desempenho no momento de uso
(maior geração de finos). Como alternativa, o
uso de aditivos orgânicos, como amido (milho
e trigo), podem diminuir as ocorrências de
rachaduras e desintegração dos pellets.

O amido é um polissacarídeo de reserva dos
vegetais armazenado na forma de grânulos
semicristalinos, formado por dois tipos de
polímeros de glicose, a amilose e amilopectina,
com estruturas e funcionalidades diferentes
(MALI et al., 2010). A amilose é um polímero
linear composto por unidades D-glicose unidas
por ligações α-(1→4), com grau de
polimerização de 200 a 3000, variando em
função da fonte de amido. A amilopectina é um
polímero altamente ramificado com unidades Dglicose ligadas através de ligações α-(1→4) e
ramificações em α-(1→6) (ELLIS et al., 1998).
As principais fontes comerciais de amido são o
milho, batata, arroz, trigo e mandioca (ELLIS et
al., 1998), contudo novos vegetais integram as
fontes de amidos para uso industrial, por
exemplo, a batata-doce, o inhame e a ervilha.
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A adição do amido à matéria-prima para
a produção dos pellets deve ser associada,
também, à aplicação de vapor d’água para que
ocorra a fusão e gelatinização do mesmo, pois
com o aquecimento das partículas, alterações
consecutivas ocorrem na biomassa, como por
exemplo, a desnaturação da proteína,
gerando pellets com maior durabilidade e alta
qualidade quando comparado com pellets sem
aditivos, num processo produtivo onde a
biomassa encontra-se com teor de umidade
entre 8-12% (TUMULURU, 2014). Além da
atuação como agente ligante, o amido,
durante o processo de produção, também atua
como um agente lubrificante na matriz de
peletização, ajudando a facilitar o fluxo da
matéria-prima densificada através da matriz.
A qualidade do pellet depende da eficácia
das ligações entre as partículas. Stelte et al.
(2011) por meio da microscopia eletrônica de
varredura, identificou defeitos em pellets e
associaram tais defeitos à baixa resistência
mecânica e a presença de rachaduras devido a
baixa coesão entre as partículas em pellets de
madeira de faia. Reza et al. (2014) reportam
que os pellets quando vistos a olho nu,
aparentam uma superficie sólida com as
partículas bem unidas, o que torna impossível
a observação mais detalhada de microfissuras
(rachaduras) nas superfícies dos pellets. No
entanto, técnicas como a microtomografia de
raios X e a densitometria de raios X,
permitem a avaliação do material de maneira
mais detalhada e possuem diversas aplicações
em diferentes tipos de produtos agroflorestais
(KOTWALIWALE et al., 2014).
Mais
recentemente,
com
o
desenvolvimento dos equipamentos de
imagens digitais de raios X direcionados para
a ortopedia, odontologia, zootecnia, zoologia,
entre outras áreas (WOO; NORDAL, 2006),
abriu-se a possibilidade para sua aplicação na
análise da qualidade da madeira e produtos
madeireiros. A literatura relata a utilização de
imagens radiográficas digitais em tons de
cinza na madeira para a determinação da sua
densidade pela metodologia de atenuação de
nêutrons, além da caracterização dos defeitos

do tronco resultantes do crescimento das árvores
e do ataque de organismos xilófagos (WU;
PENG, 2007; VAN DEN BULCKE et al., 2009;
TRTIK et al., 2007). Tal metodologia pode ser
utilizada para detectar as variações na densidade
dos anéis de crescimento e sua correlação com as
condições climáticas, ciclo do carbono,
influência da fertilização, etc. (BASCIETTO et
al., 2004; HUGHES, 2002; MANNES et al.,
2007; KEUNECKE et al., 2012; CHERUBINI et
al., 2013).
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi
avaliar por meio de imagens de raios X digital e
da densitometria de raios X, a qualidade de
pellets de Pinus sp. com e sem aditivo de amido
de milho (5%) utilizando a densidade aparente
como o parâmetro comparativo.
Material e Métodos
A. Produção dos pellets
As partículas foram obtidas a partir da
madeira de Pinus sp., sem casca, por meio de
moinho martelo e foram classificadas em
peneiras de 3 e 1 mm, sendo utilizada a fração
retida na peneira de 1 mm. Posteriormente, as
partículas foram secas em estufa de circulação
forçada de ar a 45 ± 2 °C até atingirem 12% de
umidade, base seca.
Para a produção dos pellets, utilizou-se
amido de milho na quantidade de 5% em relação
à massa seca de partículas.
Os pellets foram produzidos em uma prensa
peletizadora laboratorial da marca Amandus
Kahl, modelo 14-175 com capacidade para
produção de 30 kg.h-1. A temperatura média de
peletização foi de 95 ºC. Foram instalados, ao
longo da rosca-sem-fim, três bicos de injeção de
vapor produzido por uma autoclave. O vapor
injetado operou a uma pressão entre 0,5 a 1
kgf/cm² e temperatura média de 123 ºC.
Após a sua produção, os pellets foram
resfriados ao ar livre e condicionados em sacos
plásticos até a realização do ensaio.
B. Densitometria de raios X
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Para a obtenção do perfil de densidade
aparente dos pellets utilizou-se o equipamento
Faxitron modelo LX-60 (Figura 1A). Os
pellets e uma cunha de calibração de acetato
de celulose foram inseridas no compartimento
blindado do equipamento de raios X (Figura
1B), seguindo-se a operação de calibração e
de leitura automática (30 Kv, 19 segundos),
gerando-se imagens digitais de elevado
contraste e alta resolução na tela do monitor.
Estas, posteriormente, foram salvas em
formato TIF e analisadas com o software
ImageJ transformando-se, por comparação
com a escala de tons de cinza da cunha, em
valores de densidade aparente a cada 50 µm
de distância ao longo da direção longitudinal
da amostra.

Figura 1. Densitometria de Raios X. A) Equipamento
Faxitron LX-60; B) Compartimento interno blindado.

As amostras analisadas (com e sem
aditivo) foram previamente acondicionadas
em câmara de climatização a 20 °C e 70% de
umidade relativa, até atingirem de 12 a 15%
de umidade de equilíbrio.
C. Análise Estatística
O experimento foi instalado segundo um
delineamento inteiramente casualizado, com
dois tratamentos (pellets com e sem amido de
milho) e dez repetições.
Para verificar o efeito dos tratamentos foi
realizada a análise de variância e,
posteriormente, aplicado o teste de médias de
Tukey, conduzido ao nível de 5% de
probabilidade de erro, com a utilização do
programa SISVAR.

Resultados e Discussões
Os valores médios de densidade aparente,
obtidos pela densitometria de raios X,
encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Valores médios de densidade aparente
para cada tratamento
Densidade aparente
Tratamento
(g/cm³)
Pellets sem amido
1,24 a (5,29)
Pellets com amido
1,29 b (4,19)

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna, não
diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (α = 0,05).
Valores entre parênteses representam o coeficiente de
variação.

A densidade aparente média dos pellets
produzidos com amido de milho, determinada
por densitometria de raios X, foi de 1,29 g/cm³.
Já para aqueles produzidos sem o aditivo
(testemunha), o valor da densidade aparente
média foi de 1,24 g/cm3. Houve diferença
significativa entre os tratamentos avaliados. O
aumento da densidade aparente dos pellets
produzidos com amido pode estar relacionada ao
peso molecular de tal aditivo, uma vez que esse
fator, além da compressão e taxa de retorno do
processo de peletização, influencia diretamente a
densidade do pellet (TUMULURU et al., 2011;
TARASOV et al., 2013).
A norma europeia de comercialização EN
14961-2 (DIN, 2011) não especifica valores para
a densidade unitária dos pellets. Segundo a
norma em questão, para a densidade a granel são
exigidos valores maiores ou iguais a 600 kg.m-3.
Observa-se que os tratamentos avaliados
apresentaram valores superiores ao mínimo
exigido pela norma.
As imagens radiográficas evidenciaram que
os pellets sem aditivo apresentaram maior
frequência de fissuras na superfície (Figura 2A),
confirmando a menor densidade encontrada.
Além disso, foi possível perceber a maior
quantidade de manchas de tonalidade escura na
imagem radiográfica, sendo estas, indicativo de
região de baixa densidade, o que pode acarretar
maior probabilidade de fissuras e rachaduras, e
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consequentemente, maior geração de finos. Já
as imagens dos pellets com adição do amido
apresentaram menor frequência de regiões
escuras (Figura 2B), evidenciado assim,
menor probabilidade de ocorrência de
fissuras.
Em relação ao perfil densitométrico de
raios X, verificou-se que os pellets
produzidos sem amido apresentaram maior
variação de densidade aparente ao longo da
direção longitudinal (coeficiente de variação
de 5,29%). Já o perfil obtido para as amostras
com amido, verificou-se menor variação de
densidade aparente (coeficiente de variação
de 4,19%), demonstrando maior coesão entre
as partículas e o aditivo.

utilizados para explicar o desempenho dos
pellets, uma vez que a presença de fissuras e alta
variabilidade afetam a durabilidade e sua
qualidade final (SERRANO et al., 2011).
É importante ressaltar que a técnica de
densitometria de raios X para avaliar a densidade
aparente é comumente utilizada para o estudo de
diversos materiais e, sendo de fácil aplicação em
comparação com outras técnicas, pode também
ser utilizada para avaliação da qualidade do
pellet. Os valores refletidos por essa técnica
(densidade aparente e perfil de densidade no
sentido longitudinal) demonstram as variações na
estrutura interna do material e diferentes fatores
que interferem no processo de peletização
(MANI et al., 2003; RHÉN et al., 2005).
Conclusões
Os pellets produzidos com amido de milho
apresentaram tendência de aumento do valor de
densidade aparente em relação à testemunha
(sem amido).
As imagens radiográficas evidenciaram que
os pellets sem aditivo apresentaram maior
frequência de fissuras na superfície.
Em relação ao perfil densitométrico de raios
X, verificou-se que os pellets produzidos sem
amido apresentaram maior variação de densidade
aparente ao longo da direção longitudinal. Já o
perfil obtido para as amostras com amido,
verificou-se menor variação de densidade
aparente, demonstrando maior coesão entre as
partículas e o aditivo.

Figura 2. Variação da densidade na direção
longitudinal das amostras. A) Pellets produzidos sem
amido de milho (testemunha); B) Pellets produzidos
com amido de milho (5%).

As fissuras são comuns em material
compactado em peletizadora (KALIYAN;
MOREY, 2009) e são atribuídas a um teor
inadequado de umidade para peletização ou a
tamanhos inadequados de partículas. O teor
de umidade afeta significativamente as
propriedades físicas da densificação da
biomassa (FASINA, 2008), pois a água
fortalece a adesão das partículas. Nesse
sentido, os perfis de densidade podem ser
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS MADEIREIROS DE Hymenaea sp.
e Handroanthus sp. PARA FINS ENERGÉTICOS: ESTUDO DE CASO EM
MATO GROSSO
Mirian Fatima de Almeida Silva 1; Bárbara Luísa Corradi Pereira1; Aylson Costa Oliveira1
Resumo
O aproveitamento dos resíduos madeireiros das indústrias de transformação ainda é uma
discussão recente, mas que vem ganhando cada vez mais espaço no setor industrial no estado
de Mato Grosso e no Brasil. A fonte de energia alternativa da biomassa é renovável e
completamente limpa, podendo abastecer empreendimentos diversos. O presente estudo teve
como objetivo caracterizar e quantificar resíduos de Hymenaea sp. e Handroanthus sp. no
estado e a partir desses dados estimar o potencial energético de cada gênero. Determinou-se a
densidade básica e a densidade energética dos resíduos madeireiros. Para isso, considerou-se o
poder calorífico encontrado em literatura. Por meio de guias florestais foi possível verificar o
volume de resíduos comercializados para cada gênero de 2015 a 2017 e então, estimou-se o
potencial energético. Para a variável densidade básica, os valores médios foram de 736,87 kg/m³
e 1023,94 kg/m³ para Hymenaea sp. e Handroanthus sp., respectivamente, sendo consideradas
madeiras duras. Ambos os gêneros possuem potencial energético, Handroanthus sp. destacouse em relação à densidade energética (43% maior que Hymenaea sp.). Mas, se for considerado
o abastecimento, o Hymenaea sp é a melhor opção para a produção de biomassa, devido ao
maior volume de resíduos gerados no ano de 2017.
Palavras-chave: madeira, densidade energética, espécies nativas.
Introdução
A floresta amazônica é a principal
fornecedora de madeira nativa de origem legal,
provêm do corte autorizado pelo órgão
ambiental competente para o mercado nacional
e internacional. O levantamento do Fórum
Nacional de Atividades de Base Florestal indica
que, atualmente, existem R$ 214 bilhões de
ativo florestal na Amazônia e 28% desse
montante está em Mato Grosso (FIEMT, 2017).
De acordo com o Relatório Geral de Guias
Florestais (Gf`S), de janeiro a outubro de 2017,
o volume de madeira em tora explorado em
Mato Grosso foi de 3,5 milhões de metros
cúbicos (CIPEM, 2017). A exploração de
madeira nativa está presente em 44 cidades e o
setor madeireiro destaca-se como a quarta
economia do estado, onde corresponde a 5,4%

no PIB estadual e representa 32% da produção
nacional de madeira nativa (CIPEM,2012).
No desdobro de uma tora oriunda de
espécies nativas tropicais, considera-se que apenas
35% do seu volume é transformado em produtos
serrados, enquanto os outros 65% constituem-se em
resíduos da produção, não aproveitados pela
indústria (FEITOSA, 2008). Para MENDOZA et al.
(2017) no caso especial de serrarias, o coeficiente
de rendimento volumétrico mínimo, para conversão
da tora em madeira serrada, foi fixado como sendo
maior ou igual a 45%, permitindo-se até o máximo
de 55% de geração de resíduo.
Para Silva et al. (2017), o processo de
industrialização da madeira acarreta a geração de
resíduos, que necessitam de tratamento adequado.
Ainda que a ciclagem no ambiente ocorra, em
excesso, pode trazer prejuízos ambientais
significativos. A geração de resíduos é inerente ao
processo de transformação de madeira, e devem-se
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buscar alternativas que cooperem para
minimizar o acúmulo desses resíduos no
ambiente, buscando soluções para seu uso.
Considerando-se a preocupação com o meio
ambiente, como uma forma de minimizar o
desperdício de madeira nativa, propõe-se o
reaproveitamento dos resíduos, buscando um
maior aproveitamento da madeira.
Em Mato Grosso, observa-se uma
crescente demanda por madeira destinada à
geração da energia, consumida pela
agroindústria
na
secagem
de
grãos,
esmagamento de soja, aquecimento de aviários,
na indústria frigorífica e ceramista (IMEA,
2013). Os gêneros Handroanthus sp. (ipê) e
Hymenaea sp. (jatobá) estão entre as espécies
mais comercializadas no estado, madeiras
duras, resistentes e de alto valor econômico.
Existe uma grande quantidade de resíduos
gerados em forma de: cavacos, lascas,
costaneiras, etc. que podem ser utilizados como
energia. Desta forma, os resíduos de madeira
gerados por seu processamento podem deixar de
ser risco ao meio ambiente e passar a gerar lucro
para a empresa que os produz, segundo Lima e
Silva (2005).
Assim, o presente estudo teve como
objetivo caracterizar e quantificar resíduos de
Hymenaea sp. e Handroanthus sp. no estado,
e, partir desses dados, estimar o potencial
energético de cada gênero nos anos de 2015,
2016 e 2017.
Metodologia
A. Preparo das amostras: O material de estudo
foi fornecido pela empresa Brasil Tropical
Pisos, localizada na cidade de Alta Floresta, a
775 km de Cuiabá, Mato Grosso. O experimento
foi conduzido no Laboratório de Tecnologia da
Madeira da Faculdade de Engenharia Florestal
da Universidade Federal de Mato Grosso –
FENF/UFMT. Para cada gênero foram
confeccionados 20 corpos de prova, com as
dimensões de 2 x 3 x 5 cm (direções tangencial,
radial e longitudinal).

B. Densidade básica: A densidade básica (kg/m³)
da madeira foi realizada pelo método de imersão,
conforme os procedimentos descritos na norma
técnica NBR 11941 da Associação brasileira de
normas técnicas - ABNT (2003).
C. Densidade energética: A densidade energética
(kcal/m³) foi estimada pela multiplicação dos
valores de densidade básica e poder calorífico
superior (PCS). Para o PCS, foram utilizados
valores encontrados na bibliografia: para
Handroanthus sp. foi adotado 4957 kcal/kg e para
Hymenaea sp., 4792 kcal/kg, de acordo com
QUIRINO et al. (2005).
D.
Determinação do potencial energético dos
resíduos madeireiros:
Os dados de volume de resíduos
madeireiros comercializados em Mato Grosso, por
espécie, nos anos de 2015, 2016 e 2017 foram
coletados a partir das Guias Florestais,
disponibilizadas pelo Sistema de Comercialização
e Transporte de Produtos Florestais, através dos
relatórios sobre Beneficiamento e Comércio de
Produtos da Madeira por Espécie Florestal da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA,
2018).
A partir da multiplicação dos valores de
densidade energética pelo volume de resíduos
gerados em Mato Grosso, por ano, estimou-se o
potencial energético, para cada gênero.
Desconsiderou-se, para esse cálculo, a umidade da
madeira e perdas térmicas, ocasionadas em
processos de geração de energia. Os valores de
volume foram dados em metro estéreo (st). Para
conversão em m³, utilizou-se a conversão de 1,5st
de madeira nativa para 1,0m³, de acordo com Rural
Centro (2014).
Resultados e Discussões
Segundo CASTRO et al. (2015) a densidade
básica para a espécie Hymenaea courbaril, em seu
trabalho, foi de 0,779 g/cm³. Para Lorenzi e Souza
(2005), a densidade do gênero Handroanthus sp.
pode variar de 0,90 a 1,15 g/cm³, sendo considerada
madeira muito dura. Assim, os resultados
encontrados para densidade básica (Db) da madeira
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das espécies avaliadas estão em conformidade
com a literatura (Tabela 1).
Tabela 1. Densidade básica (Db) da madeira de
Handroanthus sp. e Hymenaea sp.
Db
Desvio
CV
Espécie
(kg/m³) padrão
(%)
ϭ
Handroanthus
1023,945
0,101
0,010
sp.
Hymenaea sp.
736,875
0,058
0,008
De acordo com Cunha et al. (1989), a
densidade básica e o poder calorífico não estão
relacionados. Mas quando se compara ao
volume de madeira a ser queimada, a densidade
se relaciona positivamente com o teor calórico
da madeira, o que torna as madeiras duras mais
interessantes para a queima e geração de
energia.
Portanto, para densidade básica de
Handroanthus sp. destaca-se, com valor médio
cerca de 30% maior quando comparado ao
Hymenaea sp.. Vale ressaltar que o material
avaliado é proveniente do cerne, o ideal seria
determinar a densidade para o resíduo.
Quanto maior a densidade energética,
maior a quantidade de energia armazenada em
um volume fixo, ou seja, maior massa de
resíduos a ser transportada por um caminhão,
por exemplo, ou armazenada num container ou
silo. O poder calorífico superior (PCS), cuja
densidade energética é dependente, é um
excelente parâmetro para se avaliar a
potencialidade energética de combustíveis de
biomassa (PROTÁSIO et al., 2011; BRAND,
2010). Para Quirino et al. (2005) o PCS de
Hymenaea sp. foi de 4792 kcal/kg e para
Handroanthus sp., 4957kcal/kg, ou seja, uma
diferença de 165 kcal, entre as duas madeiras.
Essa pequena diferença entre PCS permite
afirmar que a densidade básica tem maior
influência na densidade energética do que o
PCS (Tabela 2).

Estatística
Descritiva

Espécies
Handroanthus
Hymenaea
sp.
sp.

DM (Gcal/m³)

5,076

3,653

Desvio
padrão ϭ
CV (%)

0,577

0,307

11,377

8,403

Como observado na Tabela 2, a densidade
energética de Handroanthus sp. foi superior, devido
à sua densidade básica e seu poder calorífico serem
maiores.
Ao comparar-se os anos de 2015 e 2017,
observou-se um aumento de 62% na
comercialização de resíduo da madeira de
Handroanthus spe 267% para Hymenaea sp.
(Tabela 3).
Tabela 3. Volume, em m³, de resíduos madeireiros
de Handroanthus sp. e Hymenaea sp.
comercializados em Mato Grosso de 2015 a 2017
Espécie

2015

2016

2017

Handroanthus
sp.

4242,20

6917,04

6878,71

Hymenaea sp.

5553,06

3419,94

20380,41

Contudo, ao avaliar os três anos (Tabela 3),
observa-se que não há uma tendência contínua de
aumento, ou seja, a comercialização de resíduos é
irregular.
No ano de 2016, houve destaque para o
potencial energético de Handroanthus sp. Já em
2017, apesar da maior densidade energética de
Handroanthus sp., Hymenaea sp, destaca-se,
devido ao maior volume de resíduos
comercializados. Então, dependendo da demanda
por biomassa a utilização de resíduos do gênero
Hymenaea sp. seria a melhor alternativa.

Tabela 2. Densidade energética (DM) da
madeira de Handroanthus sp. e Hymenaea sp.
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Quantidade total de energia
(Gcal)
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Figura 1. Potencial energético, em Gcal, dos resíduos
madeireiros de Handroanthus sp. e Hymenaea sp.
comercializados em Mato Grosso de 2015 a 2017.

Conclusão
De modo geral, ambos os resíduos
madeireiros de Handroanthus sp. e Hymenaea
sp. são indicados como fonte de energia, para
Handroanthus sp. destaca-se com maior
densidade básica e densidade energética.
Considerando o uso de resíduos para um
empreendimento, o Hymenaea sp. é a melhor
opção para a produção de biomassa energética,
devido ao maior volume gerado no ano de 2017.
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AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DE POLPA CELULÓSICA COMO
ALTERNATIVA PARA PRODUÇÃO DE ETANOL
Dile Pontarolo Stremel1; Alexandre Vidal Bento2; Mayara Elita Brás Carneiro3;
Roberto Pontarolo4
Resumo
Na indústria e no ramo acadêmico existe grande interesse na implementação de modelos
multivariáveis de amplo espectro, o que possibilita muitas informações para tomada de decisão.
No caso de implementação de soluções multidimensionais, os dados apresentam maiores
desafios para a visualização estatística, análise, modelagem e processamento computacional.
Neste trabalho, a ênfase é na modelagem estatística empregando como estudo de caso a etapa
de sacarificação enzimática de um processo alternativo para produção de etanol. Neste caso
aplicou-se metodologia de planejamento de experimentos para estimar os efeitos, coeficientes
do modelo, obter superfícies de resposta e calcular a Análise da Variância (ANOVA). O método
de planejamento empregado foi do tipo composto central e a variável de resposta consistiu na
produtividade da hidrólise enzimática de polpa de Pinus sp. (Kappa 0,8) em função dos fatores
temperatura e tempos de residência. A polpa original comercial foi submetida ao processo de
desfibrilação mecânica em moinho de facas do tipo Willey e cada experimento (nível do
planejamento e ponto central) empregou polpa celulósica 1% (m/V), 25% (me/m) de celulase
comercial e tampão acetato pH 5,0. As amostras foram centrifugadas por 5 min a 3600 rpm e
para a determinação de açúcares redutores empregou-se o método espectrofotométrico que
utiliza ácido dinitro-3,5-salicílico, DNS. O modelo considerando a produtividade como variável
de resposta apresentou um coeficiente de correlação de 0,96 com uma variância explicada de
92,29%. O teste F também mostrou que o valor de Fcalculado foi aproximadamente 2,5 vezes
maior que o valor de Ftabelado com 95% de confiança, sendo estatisticamente significativo e desta
forma confiável para fins preditivos.
PALAVRAS CHAVE: celulases, modelos multivariáveis, kraft, Análise da Variância

Introdução
A possibilidade de se obter
combustíveis da maior fonte de carbono
do
planeta
a
partir
de
fontes
lignocelulósicas como formações arbóreas tem impulsionado grandes investimentos na indústria de biocombustíveis.
(PALONEN et al., 2004; BANSAL et al.,
2009). O etanol de 2ª geração, proveniente
de fontes lignocelulósicas apresenta-se
como uma tecnologia promissora no âmbito
dos biocombustíveis sustentáveis. RODRIGUES, 2011).

.

As biomassas vegetais contêm
grande quantidade de celulose, entre 40% e
50%. Há indícios, também, da presença, em
menor quantidade, desse polímero em
bactérias e algas. (FENGEL; WEGENER,
1989). Na madeira, além da celulose, há
presença de outros componentes estruturais
hidrolisáveis em glucose para a
fermentação em etanol, como é o caso das
hexoses: glucoses, manose e galactose e as
pentoses: xiloses e arabinoses. Sendo estes
os principais açucares neutros constituintes
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das polioses ou hemiceluloses. (KLOCK,
2000).
Na natureza, a degradação da
celulose ocorre de maneira delongada, isto
devido a presença de fatores inibidores da
hidrólise, tais como a lignina e a
cristalinidade dos substratos, fazendo com
que seja restringida a ação enzimática aos
polissacarídeos hidrolisáveis em glucose.
(PALONEN et al, 2004). Sendo assim, o
rendimento da hidrólise está diretamente
ligado ao pré-tratamento dado ao substrato
lignocelulósico, expondo as cadeias de
celulose. Outros fatores como tempo de
reação, temperatura, concentração de
substrato e enzima, pH e taxa de agitação
são relevantes, também, para se obter um
rendimento ótimo. (RABELO, 2007).
A
conversão
da
biomassa
lignocelulósica para a produção do etanol
de segunda geração envolve quatro etapas
básicas: (1) pré-tratamento; (2) hidrólise
dos polissacarídeos presentes no substrato;
(3) fermentação dos açúcares a etanol e (4)
recuperação do etanol por destilação. A
produção de açúcar a partir da celulose é a
etapa mais desafiante deste processo de
conversão. (MARTÍNEZ, 2014).
As celulases utilizadas para
hidrolisar a celulose tem ganhado mercado
e possuem grande importância nas
indústrias de bioenergia. Tal importância
garante que o desenvolvimento de enzimas,
que melhor hidrolisem a celulose da parede
vegetal, seja alavancado. Algumas
características importantes são necessárias
para garantir a aplicação dessas enzimas em
biorefinarias, tais como: estabilidade
térmica, determinados potenciais hidrogeniônicos, elevada eficiência catalítica
quando
aplicada
em
determinados
substratos celulósicos e alta tolerância a
inibição por produto. (ZHANG, HIMMEL
e MIELENZ, 2006).
A aplicação destas enzimas em
processos industriais é retardada pelo

oneroso custo e baixa produção. A
otimização da hidrólise enzimática e dos
processos os quais as envolve, em prol da
redução dos elevados custos, é essencial
para qualquer aplicação em nível industrial.
(LATIFIAN, HAMIDI-ESFAHANI e
BARZEGAR, 2007).
Haja vista os altos custos e baixa
produção de fermentativos produzidos a
partir da hidrólise enzimática, o objetivo
deste trabalho foi avaliar a hidrólise
enzimática de polpa celulósica em baixa
concentração considerando tempo e
temperatura como fatores relacionados à
produtividade na resposta para o processo
alternativo visando produção de etanol de
segunda geração.
Metodologia
A. Celulose desfibrilada
Para
produzir
a
celulose
desfibrilada, foi utilizada polpa celulósica
kraft industrial branqueada de Pinus sp.
(Kappa 0,8). O material, após ter sido
seccionado em unidades menores, seguiu
para o moinho de facas do tipo Willey
passando por peneiras de 14 mesh no
processo de desfibrilação mecânica visando
a obter material homogêneo e menor
granulometria para fins de hidrólise. O
moinho constitui-se de 4 facas, as quais
rotacionam-se em torno de um eixo fixo e,
deste modo, permitindo a separação por
fibras da placa celulósica.
B. Enzimas
Nos experimentos foi empregado
enzima comercial para execução deste
trabalho, seguindo as recomendações
técnicas, nas quais se tem a temperatura
ótima entre 45°C e 50°C. Neste caso
utilizou-se 25% de massa de enzima por
massa de celulose (me/m) e ampliou-se a
faixa de temperatura do planejamento, para
analisar a possibilidade de se obter uma boa
hidrólise a temperaturas alternativas e
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mantendo o pH ótimo igual a 5 através de
uma solução tampão acetato 0,01M.
C. Delineamento
experimental
Hidrólise Enzimática

da

Para tornar possível a execução, ao
menos
aproximada,
da
inferência
estatística, é usual que sejam feitos ensaios
no ponto central do espaço experimental.
Os dados foram tratados, empregando a
técnica de delineamento central composto
rotacional. Este planejamento é simétrico e
de segunda ordem, constituído de três
partes: o fatorial 2k, um ou mais pontos
centrais, e a parte axial 2*k (ou estrela),
sendo k o número de fatores.
(MONTGOMERY, 2012). No caso
proposto, o ensaio principal realizou 11
experimentos com 3 pontos centrais,
executados aleatoriamente, gerados a partir
da Tabela 1.
Tabela 1. Valores reais e níveis dos
fatores estudados para o planejamento
Variáveis
T(oC)
t(h)

Nível
-1,414
43
0,172

Nível PC Nível Nível
-1
0
+1 +1,414
45
50
55
57
1
3
5
5,828

O procedimento fatorial visa analisar
os efeitos independentes e de iteração na
produtividade da formação de açucares
redutores seguindo o protocolo descrito em
Maldonade, Carvalho e Ferreira, 2013),
adaptado para o caso da polpa celulósica.
Os resultados obtidos foram submetidos
uma análise de variância visando avaliar os
parâmetros do modelo proposto e avaliar
a possibilidade de empregar o mesmo para
predição.
A determinação da conversão da
celulose foi tomada com base na hipótese de
que a reação abaixo ocorre para a polpa,
visto ser um material já purificado, com alta
concentração de celulose (Kappa=0,8).
Neste caso não levamos em consideração a
etapa intermediária de formação de
celobiose, devido à baixa concentração,

conforme resultados obtidos e observados
em MARTINEZ (2014, p.47). A seguinte
estequiometria foi proposta para a hidrólise
enzimática da celulose com base na glucose
obtida, onde C é a concentração de celulose
e G a de açúcar redutor em glucose.
[ 𝐸𝑛𝑧 ]

𝑐C →

𝑔G

(1)

Considerou-se para efeitos de
simplificação da modelagem apenas a
velocidade de formação de glicose em
relação ao desaparecimento da polpa
celulósica, de acordo com a estequiometria
da equação 1 e expressa conforme a
equação (2), onde g/c=1/1,11
−

𝑑𝐶
1 𝑑𝐺
=
𝑑𝑡 1,11 𝑑𝑡

(2)

Integrando de uma concentração
inicial 𝐶(0) = 𝐶0 até 𝐶(𝑡) com 𝐺(0) = 0.
𝐶0 − 𝐶(𝑡) =

𝐺(𝑡)
1,11

(3)

`
A conversão da polpa pode ser
expressa por:
𝑋% = 100

𝐶0 − 𝐶(𝑡)
𝐶0

(4)

A equação (5) pode ser obtida em
função das equações (3) e (4), que é
calculada empregando-se acurva de
calibração G(t) = 1,573 𝑥𝑓𝑑 𝑎𝑏𝑠540𝑛𝑚 , Os
termos 𝑓𝑑 e 𝑎𝑏𝑠540𝑛𝑚 correspondem ao
fator de diluição e absorbância da amostra
lida no comprimento de onda 540nm.
𝑋% =

𝐺(𝑡)
1,11 𝐶0

(5)

Para obter a produtividade, expressa
em g L1h-1 como variável de resposta da
hidrólise utilizou-se os valores de açucares
redutores produzidos ao longo do tempo de
reação, equação 06 .
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𝐺(𝑡)
𝑃𝑅 =
𝑡(ℎ)

(6)

Resultados e Discussões
Na tabela 02 pode ser observado o
valor para a produtividade (PR), em função
do tempo (t) e temperatura (T) codificados.
A melhor condição observada foi de 5,851
g/L-1h-1 para 10 minutos de reação e 50 oC,
no entanto mantendo a temperatura para
tempos superiores de reação verifica-se
uma queda na produtividade, sendo difícil
manter este valor.
No trabalho de Vásquez (2017,
p.121), para a mesma temperatura do
experimento observou-se o efeito de
inibição por glicose revelando que a enzima
é inibida competitivamente pelo produto.
Outro aspecto verificado é que velocidade
inicial de reação e a fração de inibição
diminui com o aumento da concentração de
substrato (celulose) e chega a zero a partir de
aproximadamente 10 g/L de celulose.
VÁSQUEZ (2017, p.100).
Estas observações, bem como os
resultados obtidos neste trabalho sugerem
que a cinética é influenciada por vários
fatores que devem ser levados em
consideração na escolha das condições
operacionais da hidrólise.

T

t

-1
1
-1
1
0
0
0
-1,414
0
1,414
0

-1
-1
1
1
0
0
0
0
-1,414
0
1,414

PR
g/L-1h-1
2,700
2,643
0,845
0,840
0,820
1,003
0,912
1,097
5,851
0,745
0,627

Fonte: os autores (2018)

Pode-se observar que o modelo de
regressão apresentou um coeficiente de
correlação de 0,96 com uma de variância
explicada de 92,29%. O teste F também
mostrou que o valor de Fcalculado = 12,50 , foi
maior que o valor de Ftabelado = 5,05,
aproximadamente 2,5 vezes, com 95% de
confiança, mostrando que o modelo foi
bem ajustado para esta variável, sendo este
estatisticamente significativo.
Tabela 03. Análise da Variância
(ANOVA) para a variável produtividade.

A partir da obtenção dos resultados
da tabela 02, ajustou-se um modelo
quadrático cujo resumo da análise da
variância pode ser visto na tabela 03.
Tabela 02. Matriz do planejamento
fatorial 22 + configuração estrela com a
resposta produtividade
Fonte: os autores (2018)

Considerando que o modelo
quadrático foi validado para a variável
produtividade, o mesmo foi usado para
gerar as superfícies de resposta, tendo o
objetivo analisar o comportamento do
processo em temperaturas alternativas e
tempos menores de reação. As superfícies
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de resposta para variável conversão não
foram construídas, pois o modelo
apresentou desempenho menos satisfatório.
Quanto aos efeitos, os termos
lineares t(L) e quadrático t(Q) do tempo
foram
significativos.
Os
demais
independentes e o termo de iteração T(L) x
t(L) não foram significativos para a faixa
operacional estudada, Figura 1.

Observa-se que a produtividade apresenta
um bom desempenho para temperaturas
alternativas, ou seja, fora da faixa de ótimo
desempenho como recomendadas pelo
fabricante.
Figura 2 – Superfície de resposta para a
produtividade

Figura 1. Estimativa dos Efeitos Padronizados
(Valor absoluto)

Fonte: os autores (2018)

O modelo multivariável obtido em
termos de variável codificada para a
produtividade, com os coeficientes de
regressão é expresso de acordo com a
equação (7)
𝑃𝑅 = 𝐴 + 𝐵𝑇 + 𝐶𝑇 2 + 𝑫𝒕 + 𝑬𝒕𝟐 + 𝐹𝑇𝑡

(7)

Onde:
𝐴 = (0,91 ± 0,36);
𝐵 = (−0,07 ± 0,22);
𝐶 = (−0,076 ± 0,26); 𝐷 = (−1,38 ± 0,22)
𝐸 = (1,08 ± 0,26);
𝐹 = (0,012 ± 0,31)

O modelo ainda pode ser refinado
visando a obter um melhor desempenho
visto que somente os termos do tempo são
significativos. Muitas vezes, a dificuldade
em se obter um modelo melhor ajustado é
consequência de imprecisões referente à
manutenção nos reatores quanto às
condições operacionais de volume,
temperatura, agitação e procedimentos
volumétricos na amostragem.
A superfície de resposta a seguir,
figura 2, mostra a produtividade em função
da temperatura (T) e tempo (t) codificados.

Fonte: os autores (2018)

Pode-se observar que temperaturas
em torno de 55 oC a 57 oC são favoráveis, o
aumento pode provocar desnaturação da
enzima, no entanto há de se inferir que
maiores temperaturas e menores tempos
também oportunizam boas velocidades de
reação e conversão. Testes deverão ser
feitos com tempos e temperaturas maiores
para otimizar a conversão máxima do
sistema minimizando os efeitos de inibição.
Para fins de comparação de
desempenho, para este caso estudado,
obteve-se conversões em torno de 30% para
6 horas de reação empregando cargas em
torno de 25% (me/m) de enzima comercial
e 1% (m/v) de carga de sólidos. Em trabalho
de MARTINEZ (2014, p.49), empregando
enzima similar e 10% de sólido o tempo foi
de 12 horas para a mesma conversão.
Conclusão
O estudo realizado permitiu obter
informações importantes observando os
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efeitos da temperatura e tempo de reação na
produtividade e conversão enzimática,
observando a possibilidade de se trabalhar
com confiabilidade visando reduzir tempo e
custo operacional nas etapas de hidrólise de
material celulósico visando a produção de
etanol biocombustível em condições de
fermentação não inibitórias.
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BIOMASSA ACUMULADA DO EUCALIPTO SOB DIFERENTES
ESPAÇAMENTOS E IDADES DE PLANTIO
Claiton Nardini 1; Braulio O. Caron2; Felipe Schwerz3; Marcelo D. da Silva4; Fábio M.
Knapp5
Resumo
A demanda pela biomassa florestal para fins energéticos proporcionou aumento das pesquisas
sobre a mesma. Neste sentido, o estudo teve como objetivo determinar a biomassa total
acumulada de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden em diferentes espaçamentos de plantios
em ciclos de curta rotação. O delineamento experimental empregado foi de blocos completos
ao acaso, caracterizando um arranjo fatorial de 3x4, com três épocas de avaliação (1º, 3° e 5º
ano) e quatro espaçamentos de plantio (2,0 x 1,0; 2,0 x 1,5; 3,0 x 1,0 e 3,0 x 1,5 m), com três
repetições. As avaliações destrutivas das árvores foram realizadas sempre no mês de setembro
em três períodos diferentes: 1º ano (2009), 3º ano (2011) e 5º ano (2013) após o plantio. Para
determinar a biomassa, utilizou-se o método direto, que consiste no corte e pesagem dos
diferentes compartimentos das árvores. A biomassa total foi determinada através da soma da
biomassa seca de todos os compartimentos (fuste = madeira + casca e dossel = folhas +
ramos). O espaçamento de 2,0 x 1,0 m promove maior acúmulo de biomassa, sendo este de
325,151 Mg ha-1 aos cinco anos após o plantio de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden.
Assim, destaca-se que, plantios mais adensados proporcionam maior produção de biomassa
em ciclos de curta rotação.
PALAVRAS-CHAVE: curta rotação; densidade; produção energética

Introdução
A procura por novas fontes de
energias renováveis, intensificou estudos
relacionados à biomassa florestal pelo
mundo, em virtude de apresentar um
potencial na geração de energia limpa
(SILVA et al. 2012), tornando-se propícia
sua utilização para fins energéticos (ELOY
et al. 2015). Da mesma forma, a biomassa
florestal destaca-se por ser responsável
pela diminuição de CO2 na atmosfera

através de fixação de carbono pelas árvores
(SANQUETTA et al. 2014).
A escolha das espécies florestais é
fundamental para implantação de novos
povoamentos, sobretudo aqueles com fins
energéticos, pois é necessário conhecer suas
características, ecológicas, silviculturais e
principalmente
energéticas
(MOREIRA,
2011). Nesse sentido, o eucalipto se destaca
devido sua alta produtividade e rápido
crescimento, diminuindo assim, seu ciclo de
cultivo (PROTÁCIO et al., 2014).
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O espaçamento pode promover
interferências nos plantios florestais, sejam
eles silviculturais ou econômicos, pois,
influência diretamente no crescimento da
planta. Desta forma, tornam-se necessários
estudos que permitem a obtenção de
espécies florestais para geração de
biomassa florestal. Nesse contexto, este
estudo teve como objetivo determinar a
biomassa total acumulada de Eucalyptus
grandis W. Hill ex Maiden em diferentes
espaçamentos em plantio de ciclos de curta
rotação.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido em
área experimental do Laboratório de
Agroclimatologia
vinculado
a
Universidade Federal de Santa Maria,
Frederico Westphalen - RS, sob as
coordenadas 27º22'S, 53º25'W e altitude de
480 m. Segundo a classificação climática
de Köppen (ALVARES et al. 2013), o
clima é Cfa, ou seja, subtropical úmido
com temperaturas médias anuais de 19,1°
C, variando as temperaturas máximas e
mínimas de 38 ºC e 0 ºC, respectivamente,
apresentando precipitação anual média de
1.606 mm. O solo é classificado como
Latossolo típico, textura argilosa, profunda
e bem drenada. O plantio das mudas
ocorreu em setembro de 2008.
O
delineamento
experimental
empregado foi de blocos completos ao
acaso, em esquema fatorial de 3x4, ou seja,
três épocas de avaliação após o plantio (1º,
3° e 5º ano) e quatro espaçamentos de
plantio (2,0 x 1,0; 2,0 x 1,5; 3,0 x 1,0 e 3,0
x 1,5 m), com três repetições.
As avaliações destrutivas das árvores
foram realizadas sempre no mês de
setembro em três períodos diferentes: 1º
ano (2009), 3º ano (2011) e 5º ano (2013)
após o plantio. Em cada espaçamento de
plantio foram avaliadas 9 árvores,
resultando em um total de 36 árvores por
ano de avaliação, per fazendo um total de

144 árvores avaliadas durante o período
experimental. Cada árvore avaliada foi
considerada uma unidade de observação. Para
as avaliações destrutivas, foi utilizado o
método direto, que consistiu no corte das
árvores.
Amostras de galhos e folhas da árvore
foram coletadas de forma estratificada, ou
seja, as camadas inferior, média e superior da
copa das árvores, a fim de se obter um
material homogêneo que represente a copa.
Estes foram identificados e levados para um
forno de secagem com circulação e renovação
de ar, visando determinar a biomassa seca do
material. As amostras de madeira, casca, folha
e ramos foram secas a 103 °C a 0% de
umidade, para determinação do respectivo teor
de umidade.
Para determinar a biomassa, foi
utilizado o método direto, que consistiu no
corte
e
pesagem
dos
diferentes
compartimentos das árvores. A biomassa
fresca total das árvores amostradas foi
determinada em condições de campo e
amostras de cada compartimento foram
coletadas para obtenção do teor de umidade
no laboratório. A biomassa total foi
determinada tomando a soma da biomassa
seca de todos os compartimentos (fuste =
madeira + casca e dossel = folhas + ramos).
Os
dados
foram
analizados
estatisticamente com o software “Statistical
Analysis System” (SAS, 2003), e os
resultados foram obtidos através de análise de
variância, teste F e teste de Tukey (p>0,05).
Resultados e Discussões
A biomassa total acumulada durante o
ciclo de curta rotação de Eucalyptus grandis
W. Hill ex Maiden está representada na Figura
1. Observou-se que houve diferença
significativa na biomassa acumulada nos
diferentes espaçamentos a cada ano. A maior
biomassa de 325,151 Mg ha-1 foi obtida para o
espaçamento 2,0 x 1,0 m no 5º ano. O mesmo
espaçamento mostrou-se superior nos demais
anos.
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concedida que serviu de auxílio para o
desenvolvimento do estudo.

Figura 1. Biomassa total acumulada do Eucalyptus
grandis W. Hill ex Maiden em diferentes
espaçamentos e idades de plantio. Letras diferentes
diferentes indicam diferenças significativas
(p<0,05) pelo teste de Tukey entre espaçamentos
em cada anos de avaliação. Frederico WestphalenRS, Brasil.
Fonte: autor

Os resultados encontrados podem
estar relacionados com a densidade de
planta que segundo Eloy et al. (2015),
plantios florestais com finalidades para
produção
energética
aconselha-se
espaçamentos
adensados
que
proporcionam em menor área maior
produção de biomassa, em menor tempo
possível. Salvador et al. (2016),
trabalhando com clones de Eucalyptus
saligna Smith, cultivados no espaçamento
3,0 x 2,5m obteve valores de biomassa
acumulada de 217,61 Mg ha-1 aos 5,5 anos,
sendo este inferior ao encontrado nesse
estudo.
Conclusão
O espaçamento de 2,0 x 1,0 m
promove um maior acúmulo de biomassa
de 325,151 Mg ha-1 aos cinco anos após o
plantio de Eucalyptus grandis W. Hill ex
Maiden. Desta forma, pode-se inferir que,
plantios mais adensados proporcionam
maior produção de biomassa em ciclos de
curta rotação.
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CARACTERÍSTICAS DO CARVÃO VEGETAL DE Eucalyptus
urograndis ORIUNDO DA REGIÃO SUL DO TOCANTINS
Danyelly Nunes de Oliveria¹; Wendel Marciano Freitas Lima dos Santos1; Victor Braga
Rodrigues Duarte1; Raquel Marchesan2
Resumo
Esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do carvão vegetal do híbrido oriundo do
cruzamento de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. Para a coleta de dados foram
confeccionados 20 corpos de prova com as dimensões de 2,0 x 2,0 x 5,0 cm (largura x
espessura x comprimento), divididos em duas marchas de carbonização (tratamentos) com
diferentes temperaturas finais (500 ºC e 550 ºC) e taxas de aquecimento (1,19 e 1,41 ºC/min),
contendo 10 repetições cada. As amostras foram coletadas em uma fazenda localizada no sul
do Tocantins. Foram determinadas a densidade básica da madeira, densidade aparente,
materiais voláteis, carbono fixo, poder calorífico superior, rendimento gravimétrico,
rendimento de gases condensáveis, rendimento de gases não condensáveis e o índice de
quebra do carvão vegetal. Os resultados demonstraram que a marcha de carbonização com
taxa de aquecimento de 1,41 ºC/min, com tempo final de 6h30 min e temperatura final de
550 ºC produziu carvão vegetal de melhor qualidade devido a alto teor de carbono fixo
(77,13%), poder calorífico (7.497,71 Kcal/kg) e baixo teor de cinzas (0,79%).
PALAVRAS-CHAVE: Licor pirolenhoso; Rendimento gravimétrico; Carbono fixo; Material
volátil.
Introdução
O gênero Eucalyptus foi inserido
no Brasil em 1904 com o objetivo de
abastecer as necessidades da região
Sudeste do País e reduzir as pressões nas
florestas nativas pelo consumo de lenha,
postes e a construção da estrada de ferro
[10]. Foram criados os híbridos, que são
união de duas espécies, um exemplo é o
hibrido “urograndis” que foi obtido por
meio do cruzamento do Eucalyptus
grandis W. Hill ex Maiden x Eucalyptus
urophylla S. T. Blake a fim de reunir as
qualidades e suavizar as fragilidades do E.
grandis e do E. urophylla em uma única
planta [7].
Desta forma, originou-se um
hibrido com rápido crescimento e
acelerado aumento na densidade, que é

uma característica herdada do E. grandis, e
uma resistência ao déficit hídrico e ao cancro
de eucalipto, que foi uma característica
oriunda do E. urophylla [7].
O carvão vegetal é um dos mais
importantes subprodutos oriundos da madeira
obtido através de um processo conhecido
como pirólise da madeira. O Eucalyptus
urograndis tem forte influência na qualidade e
nas propriedades do carvão de acordo com seu
uso, seja ele industrial doméstico ou comercial
[11].
A nível mundial, o Brasil destaca-se
como o maior produtor e consumidor de
carvão vegetal, encontrando-se como o único
país no mundo, no qual a matéria prima tem
um destino industrial em grande proporção, de
maneira que a aplicação principal é a
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produção de ferro gusa, aço e ainda ferro
ligas [15].
A produção de carvão vegetal no
país em 2014 chegou a 85,9% através da
silvicultura, com produção de 7.240.387
toneladas, na sua maioria com o uso de
espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus
ou de matas naturais em regime de manejo
sustentável. O consumo de lenha no
extrativismo vegetal foi de 34% e para a
silvicultura de 66% [12].
Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (2014), o estado
do Tocantins se evidenciou como um dos
maiores produtores de carvão vegetal no
norte do país, com 106.718 toneladas por
extração e 300 toneladas por silvicultura
no ano 2014, encontrando-se ainda como o
segundo produtor de lenha com 1.028.540
m³ em madeira de extração.
Um obstáculo relacionado à
utilização do carvão vegetal é o material de
origem, uma vez que a madeira gera
grande interferência na produção do carvão
vegetal [18]. De acordo com [15], a
qualidade do carvão vegetal é determinada
por suas propriedades físicas e químicas:
densidade, poder calorífico superior,
resistência mecânica ou friabilidade,
umidade e composição química (carbono
fixo, cinzas e materiais voláteis).
Sabendo o valor e a potencialidade
do carvão vegetal, este estudo teve como
objetivo a determinação da qualidade do
carvão vegetal do hibrido de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis, oriundo
de uma plantação localizada no sul do
estado do Tocantins.
Metodologia
O presente trabalho foi realizado no
Laboratório de Tecnologia e Utilização de
Produtos Florestais da Universidade
Federal do Tocantins, no município de
Gurupi-TO. A madeira utilizada é
proveniente do cruzamento de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis coletada

em um plantio localizado na região sul do
Tocantins.
Para a coleta de dados foram
confeccionados 20 corpos de prova com as
dimensões de 2,0 x 2,0 x 5,0 cm (largura x
espessura x comprimento), divididos em dois
tratamentos (marchas de carbonização) com
10 repetições cada (Tabela 1).
Tabela 1. Marchas de carbonização do
carvão.
Temp.
Taxa de Tempo
Tempo
final °C
Aquec.
final
1
500
1h
1,19
7h
2
550
1h
1,41
6h30m
Nota: Temp. (Temperatura); Aquec. (Aquecimento).
Marcha

Para o cálculo de densidade básica
(g/cm³), foi utilizado o método da balança
hidrostática, baseado na ASTM D-2395 [1].
O carvão vegetal foi produzido a partir
da pirólise da madeira com temperaturas finais
de 500 °C e 550 °C. A madeira foi colocada
em forno tipo mufla com controle de
temperatura, adaptado para recuperar o licor
pirolenhoso. A densidade aparente do carvão
(g/cm³) foi determinada de acordo com a NBR
9156 [4], em que se utiliza a relação entre o
peso seco do carvão (g) e seu volume (cm³).
O rendimento gravimétrico (%) foi
calculado através da relação da massa seca do
carvão (g) com a massa seca da madeira (g). O
rendimento em gases condensáveis (%) foi
obtido pela relação entre o peso do licor
pirolenhoso (g) e o peso da madeira (g). O
rendimento em gases não condensáveis (%)
foi calculado por meio da Equação 1.
(1)
Em que: RGNC = Rendimento em gases não
condensáveis;
RGC
=
Rendimento
gravimétrico do carvão; RL = Rendimento em
licor.
O índice de quebra do carvão foi
determinado de acordo com a NBR 7416 [5].
Na determinação da análise química
imediata o material foi triturado, peneirado e
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disposto em cadinhos, os quais foram
pesados e colocados para secar em estufa a
103°C ± 2°C, por 30 minutos. A
composição química imediata foi realizada
baseando-se nas normas ASTM D 1762-84
[2] e NBR 8112 [6] onde se determinaram
os teores de material voláteis (%), carbono
fixo e cinzas do carvão vegetal.
O poder calorífico do carvão foi
estimado segundo modelo de [20]. Para
estimativa foi utilizada a Equação 2.
(2)
Em que: PCS = poder calorifico do carvão
(Kcal.kg-1), CF = teor de carbono fixo (%).
O delineamento utilizado foi
inteiramente casualizado, considerando
dois tratamentos com 10 repetições cada.
Os resultados foram submetidos ao teste de
normalidade, posteriormente à análise de
variância (ANOVA) foi aplicado o teste
Tukey a 5% de probabilidade para
comparação das médias. Os programas
estatísticos utilizados para as análises
foram Statgraphics centurium 16.1, Sisvar
5.6.
Resultados e Discussões
Na Tabela 2 são apresentados
valores de médios de densidade básica,
densidade aparente, materiais voláteis do
carvão, carbono fixo e poder calorífico
superior do carvão vegetal do Eucalyptus
urograndis.
Tabela 2. Parâmetros de qualidade do
carvão vegetal de Eucalyptus urograndis.
Parâmetros
Densidade
Básica da
madeira
(g/ cm³)
Densidade
Aparente do
carvão (g/
cm³)

Marchas de Aquecimento
500 °C
550 °C

F

0,46 a (0,01;
2,05)

0,47 a (0,02;
5,18)

0,11ns

0,30 a (0,01;
2,93)

0,31 a (0,01;
3,44)

3,1ns

Materiais
29,75 a (2,06; 22,10 b (1,8;
voláteis do
99,91*
6,92)
5,81)
carvão (%)
Carbono Fixo
69,7 b (2,04; 77,13 a (1,29;
do Carvão
94,61*
2,93)
1,67)
(%)
Cinzas do
carvão (%)

0,55 b (0,05;
8,60)

0,79 a (0,08;
70,76*
9,72)

Poder
Calorífico
7.259,97 b
7.497,71 a
Superior do
48,75*
(99,17; 1,37) (41,95; 0,56)
carvão
(Kcal/Kg)
Índice de
0,00
0,00
Quebra (%)
As médias seguidas pela mesma letra minúscula na
linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey (5%). * significativo ao nível de 5% de
probabilidade (01 =< p < 0.05). ns não significativo ao
nível de 5% de probabilidade (01=<p<0.05) Os valores
entre parênteses correspondem respectivamente ao
desvio padrão e coeficiente de variação (%).

Em relação à densidade básica da
madeira (Tabela 2) não houve diferenças
estatisticamente significativas. [15], em estudo
sobre Eucalyptus pellita, encontraram
densidade básica média igual a 0,558 g/cm³,
superior aos valores encontrados neste estudo
trabalho (0,47 g/cm³).
Para a densidade aparente do carvão
não houve diferença significativa entre as
marchas de carbonização (Tabela 2). Segundo
[9] a densidade do carvão está relacionada
diretamente com a densidade da madeira,
sendo a densidade uma característica essencial
do carvão vegetal, pois quanto mais denso,
maior é a porção de energia por unidade de
volume, como resultado melhor será utilizado
o espaço interno dos auto-fornos.
Observa-se na Tabela 2, para os
materiais voláteis, diferença significativa entre
as marchas de carbonização sendo a maior
média de 29,75% para a marcha de 500 ºC e a
menor média de 22,10% para a marcha de 550
ºC. De acordo com [8], quanto maior o teor de
voláteis presentes no material combustível,
mais rápida será sua queima. [15]. Em estudo
com madeira de Eucalyptus pellita, os autores
constataram média de 14,65% na marcha de
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450 ºC, diferente do valore encontrado
neste trabalho na marcha de 500 ºC.
Para os teores de carbono fixo a
marcha de carbonização de 550 ºC se
destacou com um valor médio de 77,13%,
sendo inversamente proporcional o
material volátil. De acordo com a
resolução SAA 40 [16], para um carvão
vegetal ser considerado de boa qualidade
ele deve apresentar valor acima de 73%, o
valor encontrado nesse estudo para a
marcha de 550 ºC encontrou-se acima do
valor indicado. A taxa de transferência será
maior com o acréscimo do carbono fixo na
partícula [11]. [18] alcançaram uma média
de 79,6% de carbono fixo para carvão
vegetal de clones de Eucalyptus, em
marcha de carbonização com temperatura
final de 450 °C.
Para o teor de cinzas houve
diferença estatística entre as marchas de
carbonização, no entanto, de acordo com a
resolução [16], o teor de cinzas deve estar
abaixo de 1,5%, sendo que nos dois
tratamentos o valor se encontra abaixo
tornando os mesmos aceitáveis. Em
trabalho realizado por [19], os clones de
Eucalyptus estudados obtiveram médias
também aceitáveis com teores de cinzas
entre 0,42% e 0,35%.
Podemos observar que, para os
valores de poder calorífico encontrado nas
duas marchas de carbonização com
temperaturas finais de 500 ºC e 550 ºC
respectivamente (Tabela 2), houve um
destaque para a temperatura de 550 °C
(7.497,71 Kcal/kg), isso pode ser
explicado pelo alto teor de carbono fixo
encontrado na mesma marcha de
carbonização. O valor encontrado por [15]
foi acima do encontrado no estudo em
marcha de 550 ºC com uma média de
8.172 Kcal/kg, pois possui uma maior
quantidade de carbono fixo (87,41%) e
uma menor quantidade de materiais
voláteis (9,99%).
No índice de quebra do carvão os
valores observados para as duas marchas

não foram significativos podendo ser
caracterizado como um carvão de alta
resistência. Para [17] quanto menor o índice
de quebra, menores serão as perdas
contribuindo com o aumentando do
rendimento e diminuindo os custos de
produção e transporte.
Na Tabela 3 podem-se observar
valores médios para rendimento gravimétrico,
rendimento de gases condensáveis e
rendimento de gases não condensáveis do
carvão de Eucalyptus urograndis.
Tabela 3. Rendimentos da pirólise do carvão
vegetal de Eucalyptus urograndis.
Parâmetros

Marchas de Aquecimento
500 °C

550 °C

Rendimento
Gravimétrico do
Carvão (%)

31,41

30,81

Rendimento de gases
condensáveis (%)

46,59

44,88

Rendimento de Gases
não condensáveis (%)

22,00

24,31

Podemos observar que o rendimento
gravimétrico do carvão apresentou um leve
decréscimo na medida em que a temperatura
aumentou, apresentando menor média na
marcha de carbonização a 550 ºC (30,31%) e
maior média na marcha de 500 ºC (31,41%).
Para [7], em estudo utilizando madeira de
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis,
na medida em que se aumentou a temperatura
houve um decréscimo no rendimento
gravimétrico do carvão. Para [14] na produção
energética normalmente se deseja conseguir
um bom rendimento gravimétrico, devido a
maior produção de carvão nos fornos de
carbonização.
Para as médias de rendimento dos
gases condensáveis (licor pirolenhoso) a
marcha de 550 ºC foi superior com um valor
de 44,88% em relação à de 500 ºC (46,59%).
O mesmo foi observado por [15], onde foi
encontrada diferença na produção do licor
pirolenhoso nas várias condições de
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temperatura testadas na produção de
carvão de Eucalyptos pellita.
O rendimento dos gases não
condensáveis apresentou o valor inferior
de 22% para a temperatura de 500 ºC e
superior (24,31%) para a temperatura de
550 ºC. [13], observaram valores próximos
(25,56%) na caracterização de árvores de
Eucalyptus benthamii.
Conclusão
Os resultados demonstraram que a
marcha de carbonização com taxa de
aquecimento de 1,41 ºC/min., com tempo
final de 6h30 min e temperatura final de
550 ºC produziu carvão vegetal de melhor
qualidade devido a alto teor de carbono
fixo
(77,13%) e poder calorífico (7.497,71 Kcal
/kg) e baixo teor de cinzas (0,79%).
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CARACTERIZAÇÃO FISÍCO-QUÍMICA DO LICOR NEGRO
Ingrid Fernanda Silvano Pacheco Correa Furtado1, Ana Clara Ozelhieri de Almeida2,
Eduardo Bittencourt Sydney 3, Alessandra Cristine Novak Sydney 4
Resumo
O licor negro é um subproduto gerado pelas indústrias de papel e celulose que possui
elevada carga de contaminantes. Uma das alternativas é queimá-lo, visto que assim é possível
gerar energia por meio do calor fornecido para caldeira, além da recuperação de substâncias
químicas utilizadas nas etapas de deslignificação. Contudo, esses compostos recuperados
podem provocar incrustações, corrosões ou até mesmo explosões. Portanto, o objetivo do
presente estudo foi caracterizar o licor negro, afim de contribuir com tomadas de decisões
evitando desastres ambientais, assim como prejuízos industriais, norteando futuras novas
utilizações. As análises realizadas foram de densidade, pH, °Brix, turbidez, tensão superficial e
quantificação de proteínas. Foi realizada também a determinação do teor de cinzas para verificar
a carga inorgânica presente e a quantificação dos cátions e ânions presentes por meio da técnica
de cromatografia iônica. A densidade encontrada foi de 1395,2 kg.m-3, 10% de sólidos solúveis,
turbidez de 0,57 NTU, pH de 12,6, tensão superficial de 45,89 mN.m-1, teor de cinzas de
16,62%, 0,015% de proteínas. Já o perfil dos íons existentes nesse efluente podem acarretar
danos ambientais, caso o resíduo seja descartado incorretamente. Outrossim, os dados obtidos
neste trabalho apresentaram boa reprodutibilidade, permitindo comparação com trabalhos
futuros.
PALAVRAS-CHAVE: caracterização; aproveitamento energético; potencial poluidor.
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Introdução
As indústrias de papel e celulose
apresentam alguns subprodutos e resíduos. O
licor negro é um deles, sendo derivado das
etapas de polpação química. Nesse processo a
madeira passa por diversos tratamentos
químicos, que incluem a utilização de sais, a
fim de dissolver a lignina; ao passo que a
mesma se solubiliza, tem-se a obtenção do
licor negro e celulose (ALMEIDA et al. 2007).
Por ser um resíduo alcalino e rico em
compostos químicos, uma alternativa
energética é queimá-lo, afim de gerar energia,
bem como para a recuperação das substâncias
químicas, dentre elas hidróxido de sódio e
sulfeto de sódio (ALMEIDA et al. 2007 &
SANTOS et al. 2015), já que dessa forma a
carga de efluentes a serem tratados é reduzida
(BRACELPA, 2010).
Contudo, por esse resíduo ser rico em
diversos sais, deve-se levar em consideração
possíveis
incidências
de
corrosões,
incrustações e explosões. Então, caracterizá-lo
é importante, uma vez que possibilita a
determinação
da
concentração
dos
constituintes, o que facilita no reconhecimento
de problemas, como por exemplo nas
incrustações, que geralmente ocorrem devido a
teores de sulfato de sódio.
Assim, o presente trabalho visou analisar
as propriedades físico-químicas do licor negro,
como densidade, pH, °Brix, turbidez e tensão
superficial, quantificar proteína pelo teste do
biureto, determinar o teor de cinzas afim de
verificar a carga inorgânica presente e, por fim
quantificar os cátions e ânions presentes no
resíduo por meio da técnica de cromatografia
iônica.
Metodologia
As amostras de licor negro utilizadas no
presente trabalho foram obtidas por meio de
doação da empresa Iguaçu Celulose, situada na
cidade de São José dos Pinhais – PR. A doação
foi de 10 litros de licor negro, acondicionados
em 10 fracos de vidro da cor âmbar de 1 litro,
armazenados em freezer.
Inicialmente determinou-se a densidade
do resíduo conforme a metodologia de COSTA

et al. (1999). Assim, primeiramente, pesou-se um
picnômetro seco e limpo, depois com o auxílio de
um papel retirou-se o mesmo da balança e
adicionou-se água destilada a 23ºC até completar
o picnômetro, afim de determinar o volume real da
vidraria. O mesmo procedimento foi feito com o
licor negro e para calcular sua densidade utilizouse o volume real obtido anteriormente.
Após, para determinar o pH do licor, foi
utilizado um phâmetro previamente calibrado.
Preparou-se uma solução de 10% do licor negro
em água destilada. Então, realizou-se a leitura no
equipamento e anotou-se os resultados.
Para determinação do °Brix utilizou-se um
refratômetro manual e aplicou-se duas gotas de
uma solução com 0,1% de licor negro em água
destilada, no equipamento previamente calibrado
e zerado.
A turbidez do licor negro foi determinada
através de um Turbidímetro MS TECNOPON
Instrumentação. Foi feita a diluição 0,1 g de licor
em 1000 mL de água. Em um vidro próprio do
turbidímetro foi adicionada a amostra, afim de
determinar a turbidez da mesma.
O método utilizado para definir a tensão
superficial foi o teste da gota. Para isso, utilizouse uma bureta 25 mL, adicionou-se água destilada
e gotejou-se 50 gotas em um béquer seco e limpo,
para definir o raio ponta da bureta, definido em
0,14769 cm. Depois, retirou-se a água
remanescente na bureta e adicionou-se licor negro.
Em um béquer seco e limpo adicionou-se 18 gotas
devido ao mesmo ser muito viscoso e calculou-se
a tensão superficial com os dados.
O teste das cinzas foi feito em duplicata.
Nos cadinhos, previamente secos a 80°C e tarados,
foram adicionados 10 g de licor negro. O material
foi colocado na mufla, de acordo com a
metodologia de BRANDÃO, 2005, por
aproximadamente 7 horas a temperatura de
700°C.
Para determinação de proteínas foram
testadas algumas diluições do licor (1:10, 1:20,
1:100 e 1:1000), para encontrar em qual delas
seria possível realizar as leituras.
Para a determinação de proteínas foram
pipetados 5 mL de solução de biureto em cada
tubo de ensaio. Posteriormente foi adicionada 2,5
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mL de ácido sulfúrico concentrado (PA) em
cada tubo, com leitura em espectrofotômetro a
540 nm.
Por fim realizou-se a análise de íons a
partir do método de separação por
cromatografia iônica, que consiste na
separação de íons de acordo com a reatividade
da coluna. Para tanto utilizou-se duas colunas,
uma de cátions e outra de ânions.
Resultados e discussão
Os resultados das primeiras análises
realizadas no licor negro afim de caracterizá-lo
estão contidos na Tabela 1. Todos os valores
expressos nesta tabela são valores médios.

valor de pH de 12,1, demonstrando assim que o
valor determinado experimentalmente se encontra
dentro daqueles encontrados na literatura. Esse
valor básico de pH já era esperado, visto que o
processo de polpação consiste na adição de bases.
Ademais, não se encontrou na literatura
valores de °Brix e turbidez correspondentes ao
licor negro para discussão. Para determinar a
tensão superficial utilizou-se a equação 2
juntamente aos dados contidos na Tabela 2.
Tabela 2. Massa em gramas de uma
gota de água e licor negro e as taras dos
béqueres utilizados.
Água

Tabela 1. Análises preliminares do licor
negro.
Densidade
pH
°Brix
Turbidez

1,3952 g.cm-3
12,6
1°
0,57 NTU

A massa específica foi determinada por
meio da densidade relativa. Assim, para sua
obtenção, necessitou-se primeiramente de
determinar o volume real do picnômetro
através da densidade da água a 23 °C, obtida
através do Handbook of Chemistry and
Physics (53rd Edition), nas condições de
pressão a 1 atm, cujo o valor é de 0,9975 g.cm
-3
.
Com o auxílio da equação 1 foi possível
determinar o volume real do picnômetro,
sendo 59,6892 cm3.
m
𝑑 = (1)
𝑉
Posteriormente realizou-se a média das
massas obtidas para o licor negro e com o
volume determinado anteriormente obteve-se a
densidade do efluente. O valor experimental
obtido,
é
pouco
superior
ao
de
ANDREUCCETTI et al. (2011), que
encontrou valor máximo de densidade de
1251,8 kg.m-3.
Já o valor de pH, de acordo com
SANTOS et al. (2015) é aproximadamente 13.
MONTEIRO et al. (2010), encontraram um

Tara do béquer (g)
Média da massa de 1
gota (g)
Massa de uma gota (g)

𝛾=

37,1027

Licor
negro
34,9490

0,04596

𝑚𝑡⁄
𝑛 𝑔
𝑓 2𝜋𝑟

-

0,02605

(2)

Onde:
γ: tensão superficial (N/m)
mt = massa total de gotas (g)
n: número de gotas
f: fator de correção equivalente a 0,6
g: aceleração da gravidade (m/s2)
r: raio (m)
Substituiu-se então os valores na equação 2
e determinou-se a tensão superficial do licor
negro, equação 3.
𝛾=

0,02605 kg
9,8 𝑚𝑠 −2
(3)
0,6
2𝜋 (0,14769x10−2 𝑚)
𝛾 = 45,89 𝑥 10−3

𝑁
𝑚

ASSUMPÇÃO et al. (1985) encontraram
tensão superficial de 45,8 mN.m-1, o que mostra
que o valor encontrado está de acordo com o da
literatura.
No teste de determinação de cinzas,
verificou-se que as amostras apresentaram
coloração azul após o teste (Figura 1).
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Substituindo os valores de m1 e m2 na
equação 1, temos que:
46,2101 − 38,3496
% = 100 𝑥
46,2101

Figura 1. Amostra dentro do dessecador após
incineração na mufla por aproximadamente 7 horas.
A coloração azul das cinzas pode ser de
algum dos componentes inorgânicos presentes
na amostra, como por exemplo cobre. A
Tabela 3 mostra as massas do cadinho antes e
depois da incineração e com isso é possível
determinar a porcentagem de material
inorgânico presente.

Tabela 3. Massas dos cadinhos antes e após
incineração.
Mc
Mc
com
com licor
licor
negro após
negro incineração
(g)
(g)
35,6762 45,6762
37,7949
36,7599 46,7599
38,9043
36,2101 46,2101
38,3496

Massa
do
Cadinho
cadinho
Mc (g)
1
2
Média

De acordo com a
BRANDÃO (2005, p. 29):
𝑚1 − 𝑚2
% = 100
𝑚1

equação

de

(3)

Onde:
%: porcentagem de cinzas;
m1: massa do cadinho antes da
incineração;
m2: massa do cadinho após incineração;

Portanto o teor de cinzas é igual a 17,01%,
o que corresponde a compostos inorgânicos
presentes no licor negro. CARREIRO (2009 apud
D’ALMEIDA, 1989) encontrou valores de até
44% de cinzas. Isso, segundo ANDREUCCETTI
et al. (2011) pode ter ocorrido devido ao licor
negro analisado ser considerado um licor fraco,
com teores de sólidos entre 15 a 18%.
Os resultados obtidos para a determinação
de proteínas do licor negro estão contidos na
Tabela (4).
Tabela 4. Resultados da determinação de
proteínas no licor negro.
Diluição
Absorbância
1:10
Sem leitura
1:20
2,194
1:100
0,485
1:1000
0,042
Para as absorbâncias obtidas percebeu-se
que quanto mais diluída, melhor foi o resultado
obtido, uma vez que a amostra muito concentrada
e pigmentada provoca erros de leitura. Dessa
forma, escolheu-se o valor de absorbância obtido
com a diluição de 1:100.
Para determinação de proteínas foi utilizado
a diluição de 1:100, pois de acordo com a lei de
Lambert-Beer, quanto mais próximo de 1 o valor
de absorbância, maior a confiabilidade do
resultado. Na curva padrão de proteínas, (y =
0,0363x – 0,0021), com o valor da absorbância,
podemos calcular o teor de proteínas (y= 0,0155
g.L-1)
Como foi utilizado a diluição de 1:100 para
obtenção desse resultado, multiplica-se o valor de
y por 100.
y = 0,0155 x 100 = 1,55 g.L-1 de proteína.
Desta maneira temos 0,015% de proteínas
no licor negro. VISHTAL & KRASLAWSKI
(2011) encontraram valores de 0,05%, o que
mostra que os teores de proteínas são variáveis,
porém sempre baixos, já que a matéria-prima de
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onde o licor negro vem – biomassa vegetal–
possui baixos teores proteicos naturalmente.
Foi também realizada a análise dos íons
presentes no licor negro que é expressa na
Tabela 5.
Tabela 5. Cátions e ânions contidos no licor
negro puro.
Íons
Licor puro
(g.L-1)
K+
0,7900
Ca 2+
0,5400
2+
Mg
0,2400
Na +
103,21
F
4,2000
Cl
1,4700
Br 0,5700
NO3
0,3800
SO4 20,1934
Segundo SARDINHA et al. (2008) os
cátions, Na +, K +, Ca 2+ e Mg 2+ devem
contribuir para a elevação do pH das águas.
Além disso, a concentração dos ânions F -, Cl , NO3 - e SO4 – para ser descartados devem
possuir concentração 1,4 mg/L, 250 mg/L, 10
mg/L e 250 mg/L, respectivamente
(CONAMA, 2005). Desse modo, o licor negro
possui concentrações superiores de íons em
relação as recomendadas, logo se for
descartado em rios sem tratamento prévio pode
acarretar em danos ao meio ambiente.
Conclusões
Percebe-se através do presente trabalho
o quão importante é a caracterização do licor
negro para a indústria, uma vez que os dados
obtidos apresentam a basicidade, viscosidade e
quantidade de íons, por exemplo, a partir das
quais pode-se evitar acidentes como explosões,
corrosões e incrustações.
Além disso, o licor negro pode ser
enquadrado, atualmente, como uma biomassa
renovável, ao passo que é utilizado como
combustíveis para caldeiras e também vem
sendo reaproveitado na recuperação de
substâncias químicas de maior valor agregado.
Isso faz com que a sua carga poluente seja
reduzida, podendo evitar danos ambientais

decorrentes do descarte inadequado em corpos
hídricos, por exemplo. Em contrapartida, os danos
causados
ao
meio
ambiente
devido,
principalmente, às elevadas concentrações de
íons, podem ser extremamente prejudiciais aos
ecossistemas.
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CONSUMO E UTILIZAÇÃO DO CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO DE
CARAJÁS
Evelym Poliana Santos Patrício 1, Rita De Cassia Carvalho Silva1, Thiago de Paula
Protásio 3
Resumo
Com o objetivo de expor o contexto histórico do consumo e utilização do carvão vegetal na
região de Carajás, este trabalho identificou que, no estado do Pará, o uso do carvão vegetal em
larga escala iniciou-se com a implantação do Programa Grande Carajás e a instalação do
Distrito Industrial de Marabá. A atividade de carvoejamento representou o elo principal da
economia de diversos municípios do Sul e Sudeste paraense durante os anos noventa. No polo
siderúrgico de Carajás, predominava-se o consumo de carvão obtido de matas nativas,
promovendo pressão sobre a floresta. Em função do carvão que estava sendo produzido se
originar de mata nativa, as empresas sofreram pressões de grupos e entidades ecológicos, em
que, os protestos repercutiram em ações governamentais. A cadeia produtiva do carvão vegetal
está inserida na indústria de base florestal e sua competitividade se encontra em redução no
panorama internacional, em função de fatores sistêmicos, e devido a instabilidade da economia
mundial, o setor registra quedas nos últimos anos. O carvão vegetal como matéria prima carece
que toda a sua cadeia seja sustentável, já que há restrições e perdas de competitividade em
relação a outros produtos provenientes de cadeias sustentáveis. Contudo, a realidade é
complexa e necessita do esforço para o aprofundamento da questão e à procura de soluções.
PALAVRAS-CHAVE: Carvoarias; Energia de Biomassa; Sustentabilidade; Produção.
Introdução
A produção do carvão vegetal com
finalidade energética é uma das mais antigas e
utilizadas mundialmente. Sua maior incidência
ocorreu na Segunda Guerra Mundial,
destacando-se pelo fornecimento de matériaprima para indústria, produção de carvão para
gasogênios e síntese de combustíveis (BRITO;
BARRICHELO, 1981). Na siderurgia
brasileira, o carvão vegetal é considerado uma
excelente matéria-prima devido ao seu elevado
valor como combustível e termorredutor,
elevado grau de pureza, baixo custo de
produção e por ser um produto renovável
(FREDERICO, 2009). Além de que, o Brasil é
um dos maiores produtores de ferro-gusa do
mundo, elevando a demanda por carvão
vegetal.

Na produção de ferro gusa, o carvão age
como combustível para suprir a energia necessária
no alto-forno da siderúrgica e na retirada de
oxigênio durante o processo. Além deste, o carvão
vegetal possui inúmeros benefícios, por exemplo,
para o meio ambiente, produzindo menos carbono
atmosférico; nas indústrias químicas, na produção
de adubos; na indústria farmacêutica, com
diversos medicamentos; no uso doméstico, com
fogão à lenha e, como biorredutor nas usinas
siderúrgicas.
No Brasil, o máximo consumo de carvão
vegetal está concentrado em polos siderúrgicos,
localizados em Minas Gerais, Pará e Maranhão,
Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, sendo estes,
os que mais absorvem carvão vegetal da cadeia
produtiva (MOTA, 2013). Segundo Amaral
(2011), a atividade de carvoejamento representou
o elo principal da economia de diversos
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municípios do Sul e Sudeste paraense. Dentre
eles estão Dom Eliseu, Ulianópolis, Rondon do
Pará, Tailândia, Abel Figueiredo, Breu Branco
e Goianésia do Pará. Este fato se deve à
presença de empresas mínero-metalúrgicas
instaladas nessas regiões. (UHLIG et al., 2008;
MONTEIRO, 2006; MACHADO, 2012;
MOTA, 2013).
Segundo o relatório da Indústria
Brasileira de Árvores (2017), estima-se que em
2016 foram consumidos 4,5 milhões de
toneladas de carvão vegetal, sendo 3,8 e 0,7
milhões (t) de florestas plantadas e nativas,
respectivamente. Dessa forma, com o grande
fomento à siderurgia movida a carvão vegetal
e a expansão dos polos siderúrgicos, somado à
necessidade de matéria-prima para a geração
deste insumo, devem-se criar alternativas que
visem a minimização dos impactos a floresta.
Desse modo, este trabalho objetivou
expor o contexto histórico do consumo e
utilização do carvão vegetal na região de
Carajás, por meio de uma revisão de literatura.
Resultados e Discussões
Início da utilização de Carvão Vegetal
O uso do carvão vegetal, no Pará, em
escala industrial teve sua gênese em 1985, com
a implantação do Programa Grande Carajás
(PGC) e, posteriormente, em 1988, a instalação
do Distrito Industrial de Marabá (DIM),
conforme relatado por SANTOS (2015). Para a
implantação
destes
empreendimentos
ocorreram políticas de incentivo fiscal e
creditício levadas a cabo pelo Estado nacional
(MONTEIRO, 2004), em que o deslocamento
das indústrias para a porção oriental da
Amazônia pode ser entendido como estratégia
para obtenção de carvão vegetal e mão de obra
barata e abundante (AMARAL, 2011).
Os
empreendimentos
mínerometalúrgicos implantados no estado causaram
diversas
mudanças
significativas
na
mesorregião de Carajás devido à necessidade
do capital siderúrgico em forjar uma matriz
energética pautada na produção de carvão
vegetal
(SILVA,
2017).
Os planos

governamentais admitiam que a implantação de
um parque siderúrgico acarretaria um consumo
significativo de carvão vegetal, prevendo que, no
ano 2000, seria consumido 1,4 milhões de
toneladas para a produção do ferro-gusa
(MONTEIRO, 2004). Em 2005, as usinas em
Marabá movimentavam mais de meio bilhão de
reais por ano (IOS, 2006). A posteriori, em 2009,
40% da produção de ferro-gusa à base de carvão
vegetal já estava concentrada na região de Carajás
(VITAL; PINTO, 2009), entretanto, nos últimos
anos, o setor vem exibindo um declínio
significativo, em 2017, este percentual caiu para
14,5% (SINDFER, 2017).
No polo siderúrgico de Carajás
predominava o consumo de carvão obtido de
matas nativas (VITAL; PINTO, 2009;
MONTEIRO, 2006). Isso se deve à
disponibilidade de florestas e vegetação nativa.
Contudo, a demanda por matéria-prima
(MONTEIRO,
2004),
somada
ao
desenvolvimento
agropecuário
estabelecido
nessas áreas (BRITO, 1990a), tornou a mata
primária escassa.
Segundo Machado (1991), há um
superdimensionamento da responsabilidade das
usinas siderúrgicas pelo desmatamento, as
atividades de pecuária e madeireira, todavia, já
estavam consolidadas na região antes de se
transformar numa zona mínero-metalúrgica. Não
obstante, autores como Vital e Pinto (2009), Uhlig
et al. (2008) e Amaral (2011), descrevem a
produção de carvão vegetal como uma das
atividades que colaboram relevante e diretamente
para a retirada da floresta primária.
Alternativas para a sustentabilidade da
produção do carvão vegetal
Em função do carvão que estava sendo
produzido se originar de mata nativa, as empresas
sofreram pressões de grupos e entidades
ecológicos, em que, os protestos repercutiram em
ações governamentais (MACHADO, 1991).
Iniciando-se, assim, por parte da Secretaria de
Desenvolvimento Regional a remodelação dos
parâmetros para admissão de projetos como forma
de preservar o meio ambiente.
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Devido à grande distância que há entre
os polos de produção e os centros de consumo,
grandes consumidores do produto empenhamse em investir em florestas plantadas de rápido
crescimento (BRITO, 1990b). A madeira
oriunda de árvores plantadas foi a matériaprima utilizada em 84% do total de carvão
consumido no País em 2016 (IBÁ, 2017). No
entanto, o carvão originário de plantios
florestais
tem
custo
de
produção
significativamente superior ao proveniente de
mata primária, sendo as suas maiores
consumidoras as siderúrgicas integradas
(MONTEIRO, 2004). Em 2016, segundo
dados da Indústria Brasileira de Árvores
(2017), a região contou com aproximadamente
134 mil hectares de plantios florestais de
eucalipto no Pará.
A análise da produção de carvão
vegetal em níveis regionais e nacional são
imprescindíveis para detectar as necessidades,
demandas e investimentos em reposição
florestal (MOTA, 2013), uma vez que, a
matéria prima desse insumo pode se esgotar. A
região amazônica é considerada uma das
maiores reservas de madeiras tropicais do
mundo. Segundo o boletim do Sistema
Nacional de Informações Florestais (SNIF,
2017) estima-se que o território brasileiro seja
coberto por aproximadamente 58% de florestas
naturais e plantadas. São estimados 485,8
milhões de hectares de florestas nativas e 10
milhões de hectares de florestas plantadas. No
entanto, grande parte desse potencial foi
explorada
de
maneira
descontrolada,
predatória e impactante, com elevados danos,
muitas vezes irreversíveis, o que realça a
importância do aproveitamento dos resíduos a
partir do manejo florestal sustentável, com
benefícios ambientais, sociais e econômicos
(BRAZ et al., 2014).
No Pará estima-se um total de 105.298
hectares de florestas foram explorados pela
atividade madeireira entre agosto 2015 e julho
2016 (IMAZON, 2017). Destes, segundo a
resolução 474/2016 da CONAMA, estima-se
que 65% do volume de madeira em tora,
resultaram na forma de resíduos. A Instrução

Normativa Nº 5, de 11 de dezembro de 2006,
publicada pelo Ministério do Meio Ambiente,
menciona no artigo 2º, inciso XIV, que os resíduos
da exploração florestal (galhos, sapopemas e
restos de troncos, por exemplo) podem ser
utilizados como produtos secundários do manejo
florestal para a produção de madeira e energia.
Entretanto, há ausência de pesquisas científicas e
transferência de tecnologias para a valorização
sustentável desses recursos visando à geração
bioenergética, em escalas industriais e domésticas.
Os proprietários das carvoarias deslocamse para as áreas mais distantes, dessa forma, estão
em contato com a biomassa vegetal e longe da
fiscalização ambiental e social, uma vez que, na
maioria das vezes trabalham ilegalmente
(AMARAL, 2011). Na produção artesanal, as
condições de trabalho são impróprias, sem o
ínfimo conforto, os equipamentos de trabalho são
arcaicos e sem proteção, o trabalho é monótono e
sob tensão (DIAS et al., 2002). Logo, a baixa
eficiência produtiva em carvoarias favorece que
sejam lançados na atmosfera maiores quantidades
de CO2 e metano, CH4, ambos resultantes da
carbonização e considerados gases de efeito estufa
(LOFTI, 2010).
Mercado
A cadeia produtiva do carvão vegetal está
inserida na indústria de base florestal e sua
competitividade se encontra em redução no
panorama internacional, em função de fatores
sistêmicos
(MOTA,
2013),
como,
a
sobrevalorização cambial; a disparidade entre a
inflação interna e a inflação internacional; elevada
carga tributária; infraestrutura nacional atrofiada e
custo real para investimentos em atividades
produtivas (ABRAF, 2012).
A instabilidade da economia mundial
atinge a siderurgia e diretamente o mercado do
carvão vegetal (MOTA, 2013). Por exemplo, as
crises mundiais, ocorridas em 2005, 2008 e 2011
desaceleraram a economia do país e afetaram a
cadeia produtiva do carvão vegetal. Nesse período,
em 2011, houve a desativação de importantes
unidades de produção polo de Carajás, formado
pelas siderúrgicas independentes (ABRAF, 2012).
Segundo dados da Associação Brasileira de
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Produtores de Florestas Plantadas (2013), o
segmento siderúrgico continuava sendo um dos
poucos que ainda não havia se recuperado
totalmente da crise financeira. Em 2017, a
Indústria Brasileira de Árvores (2017)
registrou novamente uma queda de 2,2% em
relação a 2015 e encerrou o ano com 4,5
milhões de toneladas no Brasil.
A crise de 2008 culminou não apenas
com a crise no Distrito Industrial de Marabá,
mas também com a crise ambiental ao qual a
produção siderúrgica tem contribuído
significativamente (SANTOS, 2015). Segundo
o relatório da Associação Brasileira de
Produtores de Florestas Plantadas (2012), o
segmento
das
indústrias
produtoras
independentes de ferro-gusa continuava
produzindo com apenas 42,9% de sua
capacidade instalada de 14,1 milhões de
toneladas/ano, volume ainda inferior ao
produzido no período 2008 – 2010.
Dentre as razões para tal situação,
destacam-se
as
condições
adversas
prevalecendo na economia, como a elevação
das taxas de juros, a sobrevalorização cambial,
as dificuldades burocráticas na exportação, o
agravamento da crise na Europa e nos Estados
Unidos (ABRAF, 2012). Outro fator
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considerado problemático diz respeito à ausência
de uma logística adequada a qual dificulta o
escoamento da produção siderúrgica, e torna mais
caros os custos produtivos (SANTOS, 2015).
Conclusão
Dessa forma, a sustentabilidade deve ser
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mercado. Para isso, incentivos que visem
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atividades, facilitando a maior produção dos
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COPRODUTOS DE PODAS URBANAS PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETES
NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE - PR
Silvia Maccari Petricoski 1; Adriana Ferla de Oliveira 2, Armin Feiden 3
Resumo
Ao longo da história, diversas foram as fontes e as formas de energia utilizadas para a produção de bens e de
serviços. Em especial a energia gerada a partir de combustíveis fósseis, como o petróleo que consolidou-se
como sinônimo de desenvolvimento e poder econômico. Em função dos limites de suas reservas mundiais;
das emissões de CO2 e dos desastres ecológicos a partir da perfuração de poços de petróleo, é fundamental
pensar em fontes de energia renováveis e sustentáveis: aquelas que se reconstituem naturalmente, num curto
período de tempo. Uma das alternativas para minimizar este problema é a energia proveniente das biomassas,
seja de origem animal ou vegetal, que podem ser utilizadas na produção de energia. O briquete é considerado
um biocombustível sólido, produzido a partir da compactação de materiais lignocelulósicos muito utilizado
para a geração de energia. Nesse trabalho, objetivou-se levantar informações referentes a quantidade de
coprodutos de Podas Urbanas produzidos no município de Vera Cruz do Oeste - PR nos anos de 2015 a 2017
e a receita gerada pela comercialização destes. Além disso, também levantou a quantidade de briquetes que
poderiam ser produzidos a partir destes coprodutos. Foram produzidos 863,45 m3 de resíduos de poda urbana
neste período, sendo comercializados 698 m3 de lenha produzindo uma receita de R$ 22.160,68. Se o
município produzisse briquetes a partir destes coprodutos arrecadaria uma receita de R$ 40.778,81 sobre a
produção de 132,83 toneladas de briquetes de coprodutos de podas urbanas.

PALAVRAS-CHAVE: biocombustível sólido, biomassa, energia renovável.
Introdução
As
árvores
fornecem
múltiplos
benefícios em cidades, incluindo a redução
das temperaturas urbanas, sequestro de
carbono, a melhoria da qualidade do ar,
mitigação de tempestade, retenção,
infiltração de água e fornecimento de
habitat para os animais (OLDFIELD et al.,
2014).
A
maior
parte
dos
materiais
provenientes das podas urbanas são
descartados em locais impróprios como
lixões e aterros sanitários. Nestes locais
misturam-se com os outros resíduos
sólidos, que podem conter substâncias
perigosas
e
materiais
biológicos
biodegradáveis, que interagem química e
biologicamente, causando impactos sobre a
qualidade do ar, do solo e da água. Assim,
esses materiais quando acumulados, de
maneira inadequada, além de causar tais

problemas de poluição, caracterizam também
um desperdício de matéria orgânica que
poderia ser reutilizada (BARATTA JÚNIOR;
MAGALHÃES, 2010).
Na maioria das vezes este problema se
agrava pelo fato de que a arborização e as
implantações dos sistemas elétricos de
distribuição são planejados e realizados de
forma independente e isso acaba resultando em
uma disputa entre as árvores e as redes de
distribuição pelo mesmo espaço físico. Diante
disto, surge então a necessidade de poda dessas
árvores, para que seja permitida a coexistência
da vegetação, sem causar prejuízos à
distribuição de energia elétrica, quer seja no
meio rural ou urbano (VELASCO, 2003).
De acordo com Baratta Júnior e Magalhães
(2010), estes materiais geram um volume
considerável que pode ser aproveitado das mais
diversas formas: lenha, carvão, madeira para
fabricação de móveis rústicos, artesanato,
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brinquedos, etc., porém, parte dele, ou seja,
os galhos mais finos inservíveis para lenha,
carvão ou finalidade mais nobre, que
corresponde a cerca de 60% do volume
total, poderá ser utilizado para produção de
briquetes. A poda urbana apresenta várias
formas de aproveitamento como a
reintegração
destes
materiais
aos
respectivos ciclos biogeoquímicos (pela
obtenção de composto orgânico por
processo de compostagem), sua reutilização
(artesanato ou obras de arte, bancos de
jardins, etc.) ou seu aproveitamento
energético, quer como lenha, carvão vegetal
in natura como combustível de usina
termoelétrica.
Os briquetes e pellets resultam da
compactação de materiais lignocelulósicos,
e são utilizados na geração de energia na
forma de calor ou eletricidade. Os pellets,
normalmente, têm diâmetro entre 6 e 16
mm e comprimento de 25 a 30 mm,
enquanto os briquetes têm diâmetro entre
50 e 100 mm e comprimento entre 250 a
400 mm. Porém esses valores podem variar,
de acordo com a demanda do cliente, ou
mesmo para atender especificações
internacionais (DIAS et al., 2012).
Portanto, com o intuito de utilizar estes
materiais disponíveis para fins energéticos, o
presente trabalho teve por objetivo levantar
informações referentes à quantidade de
Coprodutos de Podas Urbanas produzidos no
Município de Vera Cruz do Oeste - PR nos
anos de 2015 a 2017 para a produção de
briquetes com base nas informações
coletadas.
Metodologia
Levantou-se a quantidade de coprodutos
de
podas
urbanas
produzidas
e
comercializadas no período de 2015 a 2017.
As informações foram obtidas a partir de
relatórios e requerimentos de poda e corte de
árvores, da cubicagem dos materiais
triturados e da lenha através da Secretaria
Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Município de Vera

Cruz do Oeste – PR, por meio da avaliação
destes documentos e das guias de pagamento
referente à comercialização da lenha pelo setor
de Tributação do Município de Vera Cruz do
Oeste – PR.
De acordo com a empresa LENECO
localizada no Município de Capitão Leônidas
Marquês - PR, 6,5 m3 de coprodutos de podas
urbanas equivale a produção de 1 tonelada de
briquetes. Desta forma, a partir da quantidade de
coprodutos de poda urbana produzida no
município foi determinada a massa de briquetes
que poderiam ser produzidos.
A receita que poderia ser obtida pela
comercialização destes briquetes foi calculada a
partir do valor de 307,00 R$ t-1 de briquetes.
Sendo esse o preço médio entre os anos de 2015
a 2017. Não sendo considerados os gastos com
transporte, custos com pessoal e energia elétrica.
Resultados e Discussões
A biomassa é uma das principais fontes de
energia renovável. Como o Brasil é um dos
maiores produtores agrícolas e florestais do
mundo, a quantidade de biomassa residual
representa um depósito de energia que pode ser
melhor aproveitada, especialmente na forma de
briquetes e pellets (DIAS et al., 2012).
Os dados sobre as quantidades de coprodutos
de podas urbanas produzidos e de lenha
comercializada oriundos do corte e poda de
árvores nas vias públicas do município entre os
anos de 2015 a 2017 estão descritos na tabela 1.
Tabela 1. Quantidade de Coprodutos de
Podas Urbanas e de Lenha Comercializada
entre 2015 a 2017 no Município de Vera Cruz
do Oeste - PR.
Ano

2015

Coprodutos Lenha Valor
de Poda
(m3) (R$)
Urbana
(m3) com
30% de
umidade
350
462 30,54
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2016

253,05

216

33,90

7.322,40

2017

260,40

20

36,44

728,80

Total

863,45

698

-

22.160,68

Fonte: Autor
Os coprodutos de podas urbanas neste
período foram utilizados para fins de
compostagem e produção de mudas nativas e
ornamentais no Viveiro Municipal. Também
foram doados para os agricultores e escolas
interessadas na utilização como cobertura de
solo em pomares e hortas.
A lenha foi comprada principalmente por
avicultores que utilizaram nos fornos para o
aquecimento dos aviários. O preço da lenha
aumentou de acordo com o reajuste anual da
Unidade de Referência Municipal – URM
baseado no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Ocorreu uma diminuição na procura pela
lenha, devido às mudanças nas instalações
dos fornos dos aviários, aos agricultores
terem suas áreas plantadas de Eucalipto para
lenha e/ou oferta de lenha de qualidade para
a queima nos fornos. A mesma permaneceu
estocada no Pátio de Máquinas da Prefeitura
Municipal.
Segundo Bhattacharya (2002), os
briquetes e pellets são substitutos diretos da
lenha em muitas aplicações, incluindo o uso
residencial, em indústrias e estabelecimentos
comerciais como olarias, cerâmicas, padarias,
pizzarias, lacticínios, fábricas de alimentos,
indústrias químicas, têxteis e de cimento
dentre outros.
A taxa de crescimento da demanda de
briquete é de 4,4% ao ano, o que demonstra a
importância potencial no mercado de energia
renovável (SILBERSTEIN, 2011).
A conversão dos coprodutos de podas
urbanas em briquetes poderia fornecer um
novo mercado para as fábricas. Com o
crescimento deste setor industrial, o briquete
de biomassa vegetal pode substituir o carvão

vegetal de madeira em alguns processos
industriais para produzir energia e diminuir o
desmatamento. Desta maneira, seria possível a
substituição da lenha pelo briquete, como
produto equivalente ou até mesmo, com
qualidade energética superior a qualquer lenha.
Além disso, a busca por alternativas energéticas
como o uso da biomassa é compensatória em
função de minimizar os efeitos poluidores das
atividades antrópicas além de diminuir os custos
com aterros sanitários (GONÇALVES, 2010).
De acordo com a empresa LENECO
localizada no Município de Capitão Leônidas
Marquês - PR, 6,5 m3 de coprodutos de podas
urbanas equivale a produção de 1 tonelada de
briquetes. Seguindo este raciocínio, o Município
de Vera Cruz do Oeste, entre 2015 a 2017
deixou de produzir 132,83 toneladas de
briquetes (863,45 m3 de coprodutos de podas
urbanas / por 6,5 m3).
No estudo realizado por Dias et al. (2012) em
relação a produção de briquetes e pellets a partir
de materiais agrícolas, agroindustriais e
florestais, os preços médios de comercialização
de briquetes com frete num raio de 50 km
variam de acordo com a composição dos
briquetes. Os briquetes produzidos com
serragem de madeira são comercializados a
250,00-350,00 R$ t-1; outros resíduos florestais
270,00-320,00 R$ t-1; casca de arroz 300,00 R$
t-1; finos de carvão 1.000,00-1.600,00 R$ t-1.
A empresa LENECO comercializou os
briquetes produzidos com resíduo da indústria
moveleira (serragem de Pinus e Eucalipto) a
307,00 R$ t-1. O preço se manteve estabilizado
entre os anos de 2015 a 2017 devido à
concorrência estabelecida no mercado com o
cavaco.
Se considerarmos como base o valor de
comercialização dos briquetes da empresa
LENECO a 307,00 R$ t-1 sem reajustes entre os
anos de 2015 a 2017, o município deixou de
arrecadar uma receita de R$ 40.778,81 sobre a
produção de 132,83 toneladas de briquetes de
coprodutos de podas urbanas.
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Conclusão
Com base nas informações coletadas no
município de Vera Cruz do Oeste - PR entre
os anos de 2015 a 2017 a comercialização da
lenha produziu uma receita de R$ 22.160,68.
O Município deixou de arrecadar uma receita
de R$ 40.778,81 sobre a produção de 132,83
toneladas de briquetes de coprodutos de
podas urbanas. Análise econômica deverá ser
realizada para estudo da viabilidade da
produção de briquetes com poda urbana.

[8] VELASCO, G.D.N Arborização viária x sistemas
de distribuição de energia elétrica: avaliação dos
custos, estudo das podas e levantamento de
problemas fitotécnicos. 2003. 94p. Dissertação
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CROWN BIOMASS EQUATIONS FOR BLACK WATTLE SPECIES
Maria Lucia Marques Siqueira1; Alexandre Behling1

Abstract
The study reveals an analysis of crown biomass models for Acacia mearnsii De Wild (Black
Wattle). The specie is utilized for energy, tannin extraction, pulp and paper production.
Although biomass data is difficult and expensive to collect, it is required to evaluate stocks. It
is worthy to test models and verify if total tree height (h) or crown diameter (dc) are valuable
components to be measured and included jointly with diameter at breast height (d). Data was
collected from a plantation in Rio Grande do Sul that occupied three regions: Cristal,
Encruzilhada do Sul and Piratini, where four random circular plots with 78,54 m2 were
established for each one of them. All trees inside the plots were felled to collect crown biomass
(bc), crown diameter (dc), diameter at breast height (d) and total height (h). A total of 170 trees
composed the data set and crown green weight included live and dead branches, leaves, flowers
and fruits. Therefore, three non-linear models were fitted: one containing d (model 1), another
containing d and h (model 2), and one more containing d and dc variables (model 3). The
evaluation of the models was performed using the following criteria: AIC, residual standard
error, residual sum of squares and F test (variable contribution). The results indicated that model
3 presented a slightly superior performance than model 1 (for all criteria), and the F test was
significant. Thus, it is suggested to include these two variables in crown biomass modeling.
Keywords: crown diameter; diameter at
breast height; total tree height; nonlinear
models; Acacia mearnsii
Introduction
Biomass can be defined by the
matter weight of a biological source, that
can be live or dead, animal or vegetable.
Therefore, when the term becomes forest
biomass, the meaning can approach all
current biomass in the forest or only its
arboreal fraction (SANQUETTA, 2002).
Forest biomass has characteristics that
allows its use for: alternative energy source,
burning timber for charcoal production,
usage of residuals in exploitation, essential
oils, among others.
Biomass studies are important to
obtain information about characteristics and
stocks of different ecosystems and nutrients
stock, giving the opportunity to provide
more efficiency in forest management with
1

the appropriate nutritional balance
(SAIDELLES, 2009).
The specie Acacia mearnsii belongs
to the Fabaceae family, is originated from
Australia, and was successfully introduced
in Brazil through seeds from South Africa.
The rotation range is from 7 to 10 years old
representing
social
and
economic
importance in the South region. Black
wattle plantations have multifunctional
characteristics, such as soils recovery,
consortium in crop areas and rearing of
livestock. Furthermore, its bark is used for
tannin extraction and wood for pulp and
cellulose (RESENDE, 1992). The crown
biomass is used for energy purposes, hence
the interest in quantifying crown biomass
stocks.
The most precise method to evaluate
biomass stocks is weighting the
components. However, this process consists
in expensive activities and remains tree cut,
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so an alternative technique is apply
allometric equations (BROWN, 1997).
However, is it worthy to include all
variables (d, h and dc) in the models for
crown biomass (bc) estimation?
The objective of this study is verify
the contribution of the variables d, h, dc to
estimate crown biomass (bc).
Materials and methods
Data source
Data was collected on June and July
of 2014 involving 3 regions in the state of
Rio Grande do Sul: Cristal, Encruzilhada do
Sul, and Piratini. In Cristal, the 10.08 years
old forest stand was sampled, in
Encruzilhada do Sul, the 10.75 years old,
and in Piratini, the 9.83 years old.
Site preparation was made only in
the plantation lines, and the seedlings
utilized were produced from seeds. During
the manual planting, 50g of NPK (5-30-15)
were added per seedling. Moreover, the
average spacing was 3m in each row per
1,75 between seedlings in each line.
Randomly, four circular plots with
78,54 m2 (10 m diameter) were allocated in
each forest stand. All 170 trees were felled
and the following characteristics were
measured: diameter at breast height (d),
total tree height (h) and crown diameter
(dc). For d, a metric tape was used to obtain
circumference values, for later diameter
calculation. Total tree height and crown
diameter were determined using a
measuring tape. For dc, 5 crown diameters
were measured, in the positions: 5%, 25%,
50%, 75% and 95%, related to the total
crown height (distance between the first
branch, live or dead, and the tree top). The
variable dc was defined as the largest
diameter obtained at these positions.
The crown biomass measurement
was performed by live and dead branches,
leaves, flowers and fruits, according to
Picard et al. (2012) concepts. For each tree,
these components were separately weighted

to determine the wet biomass with a digital
scale (Portable Electronic Scale) of a 5g
precision.
The dry crown biomass was
obtained from samples and immediately
taken their masses using 1g digital scale
(Hoyle) precision. The samples were dried
in an oven with movement and renewal of
air at 100°C. Crown samples weighted
approximately 1500g, and were taken along
the crown of the tree, in the positions: 0%,
25%, 50%, 75% and 95%, related to the
crown total length.
Procedures and Statistics analysis
Data utilized to adjust the equations
included d, h, dc and bc of all 170 trees.
Three different nonlinear models
were chosen to verify the influence of each
variable in the precision and quality. They
were selected to express the allometry of
crown biomass related to d and h and dc, as
defined in [1] and [2] and [3]. The nonlinear
models were estimated by generalized
nonlinear least squares.
Model 1

𝑏𝑐 = 𝑏0 ∙ 𝑑 𝑏1

[1]

Model 2

𝑏𝑐 = 𝑏0 ∙ 𝑑 𝑏1 ∙ ℎ𝑏2

[2]

Model 3 𝑏𝑐 = 𝑏0 ∙ 𝑑 𝑏1 ∙ 𝑑𝑐 𝑏2 [3]
Where:
bc = crown biomass (kg)
d = diameter at breast height (cm)
h = total tree height (m)
dc = crown diameter (m)
To compare models and verify
which one is more appropriated to estimate
crown biomass, the statistics criteria
utilized were: Akaike’s information
criterion - AIC (AKAIKE, 1973), residual
standard error (Syx), residual sum of
squares and variable contribution test (F
test). In addition to that, Pearson
Correlation (r) was also applied to verify
the correlation between all variables.
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Results and discussion
Correlation
According to Figures 1, 2 and 3, it is
possible to observe the correlation between
crown diameter, diameter at breast height,
height and crown biomass, respectively, of
the 170 sampled trees.

Figure 3: Crown biomass and total height graph
(Source: the authors)

These correlations can be illustrated
in the Pearson Correlation (r) matrix as well
(Table 1).
Table 1: Pearson Correlation (r)
d

Figure 1: Crown biomass and crown diameter graph
(Source: the authors)

h

bc

d

1

h

0.867855

1

bc

0.841183

0.626629

1

dc

0.77817

0.615882

0.780976

dc

1

According to the results, it is
possible to infer that height does not
influence in crown biomass as much as
diameter and crown diameter.
Equations and variables contribution
The statistics of the equations
adjusted are showed in Table 2. The ideal
model presents the smallest AIC, the
smallest residual standard error (Syx) and
the smallest residual sum of squares.
Table 2: Adjusted equations

Figure 2: Crown biomass and diameter at breast
height graph (Source: the authors)

Model 1

𝑏𝑐 = −6.0736 ∙ 𝑑 3.3071

Model 2

𝑏𝑐 = −6.6388 ∙ 𝑑 3.2247 ∙ ℎ0.2725

Model 3

𝑏𝑐 = −4.7405 ∙ 𝑑 2.6628 ∙ 𝑑𝑐 0.4479

Table 3: Statistics criteria of each model
Model

AIC

Syx

Residual
sum of
squares

F

Model
1

1057.549

5.364

4834

0.68127
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Model
2

1058.858

5.369

4815

Model
3

1043.532

5.133

4400

16.50053**

The following statistics criteria
were determined to evaluate the models
performance, and then, compare the best
model for crown biomass estimation.
The ideal model presents the
smallest AIC, the smallest residual standard
error (Syx) and the smallest residual sum of
squares (Table 3).
It is possible to observe that model
3, which is composed by dc and d variables,
presented a reduced error and a better fit
than the other two models. The inclusion of
dc variable in model 1 was significant (F =
16.50). Model 2 was not appropriated,
because the inclusion of the variable h in
model 1 was not significant (F = 0.68).
In this data set, it is still possible to
utilize model 1, which includes only d – an easy
retrieval variable – however, model 3 presented
reduced errors.

Conclusion
As showed in the previous session,
model 3 presented a slightly superior
performance than model 1, in comparison
with AIC, Syx, residual standard error and
F test. Based on that, it is suggested to
include d and dc variables in crown biomass
modeling.
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DESEMPENHO OPERACIONAL DE UM CAVAQUEADOR NA PICAGEM
DE BIOMASSA ENERGÉTICA DA COLHEITA DE MADEIRA
Diego Oro

1

; Eduardo da Silva Lopes 2, Carla Krulikowski Rodrigues 3

Resumo
Objetivou-se neste estudo realizar uma avaliação do desempenho operacional de um cavaqueador
florestal na picagem de biomassa energética da colheita de madeira. O estudo foi realizado em
povoamentos de Pinus taeda, pertencentes a uma empresa florestal localizada no estado de Santa
Catarina, Brasil. O sistema de colheita da madeira utilizado era o de árvores inteiras, empregado na
operação de corte raso. O cavaqueador realizava suas operações nas margens dos talhões, dispondo
a biomassa diretamente sobre a caixa de carga dos veículos de transporte. A avaliação do
desempenho operacional ocorreu por meio de estudo de tempos e movimentos, determinando os
tempos dos elementos do ciclo operacional, as disponibilidades mecânica e técnica, a eficiência
operacional, a produtividade e a capacidade de produção por turno. Em seguida, foram realizadas
simulações de Bootstrap com 1.000 amostras com substituição, de forma a avaliar o viés das
variáveis obtidas, bem como determinar os intervalos de confiança de 95% da média. Por meio dos
resultados obtidos, verificou-se que o processamento consumiu 93% do tempo efetivo. Com as
disponibilidades mecânica e técnica de 88 e 52% e uma eficiência operacional de 46%, ocasionada,
principalmente, pela espera dos veículos de transporte, houve uma média de 7 veículos por turno,
com uma produtividade de 59,2 Mg he-1 e capacidade de produção de 218,6 Mg turno-1. Nota-se que
apesar da produtividade do cavaqueador se apresentar elevada a capacidade de produção foi baixa,
devido à baixa eficiência operacional, mostrando necessidade de melhorias no planejamento,
principalmente no redimensionamento da frota de veículos.
PALAVRAS-CHAVE: Cavacos; Energia; Sustentabilidade.
Introdução
Durante a operação de colheita florestal,
são gerados resíduos de biomassa, compostos
pela porção final não aproveitável do fuste,
casca, galhos e folhas. Esses resíduos podem
ser utilizados para diversos fins, dentre eles
como matéria prima para a geração de energia
no setor florestal. O uso da biomassa florestal
contribui para a autossuficiência em energia de
importantes segmentos industriais, podendo,
em alguns casos, transferir os excedentes para
as redes elétricas públicas, sendo tal autonomia
essencial para a competitividade das empresas
no mercado global (IBÁ, 2017).
O aproveitamento da biomassa energética
é técnica e economicamente viável quando
emprega-se o sistema de colheita da madeira

de árvores inteiras, caracterizado pelo corte das
árvores, seguido pelo arraste até as margens dos
talhões e o processamento final da madeira,
possibilitando a concentração da biomassa para o
posterior cavaqueamento ou picagem do material
(MALINOVSKI et al., 2014). Nesta etapa,
emprega-se um cavaqueador que realiza a
picagem após o período de secagem do material,
sendo o equipamento abastecido por um
carregador, enquanto a biomassa processada é
colocada diretamente na caixa de carga do veículo
de transporte (RANTA et al., 2001).
A picagem da biomassa diretamente sobre os
compartimentos de carga dos veículos de
transporte é uma operação totalmente dependente
do planejamento logístico de transporte dos
cavacos. A ineficiência no dimensionamento da
frota de veículos poderá acarretar na ociosidade do
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cavaqueador, comprometendo a eficiência
operacional, a produtividade e os custos de
produção (SPINELLI e VISSER, 2009;
SPINELLI et al., 2015). Dentro deste contexto,
estudos sobre o desempenho operacional do
cavaqueador torna-se essencial para subsidiar
os gestores no planejamento e na otimização
das operações florestais.
Objetivou-se neste estudo avaliar o
desempenho operacional do cavaqueador de
biomassa energética da colheita de madeira em
povoamentos de Pinus taeda, gerando
informações para o planejamento e otimização
das operações florestais.
Metodologia
O estudo foi realizado nas áreas
operacionais de colheita de madeira de uma
empresa florestal localizada no estado de Santa
Catarina, Brasil. O clima da região de estudo,
segundo a classificação de Köppen, é definido
como Cfb, enquanto o relevo foi classificado
como ondulado a fortemente ondulado, com
declividade entre 15 a 25 graus.
O povoamento estudado era de Pinus
taeda L., submetido ao corte raso nas idades
entre 14 e 15 anos, conduzidos em
espaçamento 2,5 m x 2,5 m, com volume
médio individual das árvores de 0,50 m3,
produção volumétrica de madeira média do
talhão de 650 m3 ha-1 e de biomassa de
50 Mg ha-1. A distância média de transporte da
biomassa entre os povoamentos e a unidade
consumidora era de 100 km.
O sistema de colheita da madeira utilizado
pela empresa era de árvores inteiras, composto
por feller buncher, skidder e processador
harvester. Por meio deste, a biomassa
originada das operações de colheita da
madeira, composta por galhos, folhas, casca e
porção final do fuste não comercial
(ponteiras), ficavam dispostos ao longo das
margens dos talhões, para posterior
enleiramento, picagem e transporte dos
cavacos como fonte de energia para a unidade
consumidora.
O cavaqueador estudado (Figura 1)
possuía motor de seis cilindros, com potência

nominal de 470 kW, capacidade do tanque de
combustível de 1.135 litros de diesel e consumo
médio de 131 litros por hora de trabalho. O
sistema de picagem da biomassa era composto de
um tambor com diâmetro de 94 cm, com
velocidade média de rotação de 1.050 rpm e
sistema de martelos. O cavaqueador era
manuseado por meio de controle remoto, com o
operador posicionado a uma distância média de 90
m.

Figura 1. Cavaqueador avaliado nas operações de picagem
da biomassa da colheita de madeira.

Para a avaliação operacional do cavaqueador
foi realizado um estudo de tempos e movimento,
pelo método de cronometragem de tempos
contínuos, sendo o número mínimo de
observações necessárias do ciclo operacional
determinado por meio de um estudo piloto,
segundo metodologia descrita por Murphy (2005)
e apresentada na expressão (1):
2
𝑆𝑥2 × 𝑡0,05
(1)
𝐿𝐸 2
Em que: n = número de ciclos operacionais necessários; S²x
= variância dos dados x; t0,05 = valor tabelado da distribuição
de Student a 5% de significância; e LE = limite de erro
admissível de 5%.

𝑛 =

O ciclo operacional do cavaqueador foi
subdividido em elementos parciais, conforme
descrito na Tabela 1.
Tabela 1. Elementos parciais do ciclo operacional do
cavaqueador.
Elementos do
ciclo
Atividades
operacional
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Aguardando
abastecimento
da mesa
Picagem da
biomassa

Movimentação
do cavaqueador

Interrupções

Tempo consumido pelo
cavaqueador enquanto aguardava
o abastecimento da mesa com a
biomassa realizado pelo
carregador.
Tempo consumido pelo
cavaqueador no processamento
da biomassa de forma efetiva.
Tempo consumido referente à
movimentação do cavaqueador
para melhor posicioná-lo em
relação aos veículos de
transporte dos cavacos e as
pilhas de biomassa.
Tempo consumido com as
interrupções operacionais e não
operacionais ocorridas durante a
realização do estudo, como:
manutenção (MN); aguardando o
veículo de transporte (AT);
deslocamento do cavaqueador
(DC); refeição (RE); e outros
(OU).

Foi determinada a disponibilidade
mecânica (DM), a disponibilidade técnica
(DT) e a eficiência operacional (EO) do
cavaqueador na execução da picagem da
biomassa energética da colheita de madeira,
conforme equações descritas por Birro et al.
(2002).
A produtividade do cavaqueador foi
obtida pela razão entre a quantidade de
cavacos processados em cada ciclo
operacional, definidos pelo preenchimento do
compartimento de carga do veículo de
transporte, em megagrama, sendo o valor
obtido na pesagem do veículo de transporte na
balança da fábrica, e o tempo efetivo
consumido
pelo
cavaqueador
no
processamento da biomassa, conforme
expressão (2):
Pr=

∑PD
∑He

(2)

quantidade de horas efetivas no turno, conforme a
expressão (3):
CP=P×HE
(3)
Em que: CP = Capacidade de produção (Mg turno-1); Pr =
produtividade média do cavaqueador; e HE = horas efetivas
no turno de trabalho.

Em seguida, foram realizadas simulações de
Bootstrap com 1.000 amostras com substituição
por meio do pacote Boot (CANTY e RIPLEY,
2017) do programa R (R CORE TEAM 2015), de
forma a avaliar o viés das variáveis obtidas pela
análise operacional, bem como determinar os
intervalos de confiança de 95% da média.
Resultados e Discussões
A análise operacional do cavaqueador
compreendeu a cronometragem de 54 ciclos
operacionais, equivalente ao número de veículos
de transporte carregados de cavacos, tendo sido
definida a amostragem mínima de 46 ciclos
operacionais para atender o limite de erro
admissível de 5%.
Dentro dos tempos produtivos (Figura 2a),
observa-se que a maior parte do tempo, o
cavaqueador consumiu realizando a picagem da
biomassa, 93% do tempo total do ciclo
operacional,
enquanto as atividades de
abastecimento (AA) e movimentação do
cavaqueador (MC), consumiram 4% e 3% do
tempo total, respectivamente.
Em relação aos tempos improdutivos (Figura
2b), que se referem as interrupções operacionais e
não operacionais, verificou-se que o deslocamento
do cavaqueador (DC) foi o elemento que
consumiu a maior parte das interrupções (34%),
podendo ser subdivido em deslocamentos interno
e externo, com 23% e 11%, respectivamente. O
elevado tempo consumido com deslocamento é
explicado pela distância média entre pilhas de 50
m.

Em que: Pr = produtividade média do cavaqueador
(Mg he-1); PD = quantidade de cavacos produzidos
(Mg); e He = horas efetivas de picagem (horas).

A capacidade de produção da biomassa
por turno de trabalho foi obtida pela
multiplicação
da
produtividade
pela
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MC
3%

AA
4%

PR
93%

DC
34%

RE
3%

(a)

OU
11%
MN
23%

AT
29%

(b)

Em que: AA = aguardando abastecimento da mesa do
picador; PR = picagem da biomassa; MC = movimento
do cavaqueador; MN = manutenção; AT = aguardando
o veículo de transporte; DC = deslocamento do
cavaqueador; RE = refeição; e OU = outros.
Figura 2. Participação percentual dos elementos de
ciclo operacional efetivo do cavaqueador de biomassa
energética da colheita de madeira (a); e participação
percentual das interrupções operacionais ocorridas nos
tempos improdutivos (b).

O elemento aguardando veículos de
transporte (AT) consumiu 29% do tempo de
interrupções operacionais, correspondendo a
um tempo médio de 25 minutos de espera pelo

veículo de transporte. Tal resultado mostrou a
necessidade do redimensionamento da frota de
veículos e melhorias no planejamento do
transporte, de modo a atender a produção do
cavaqueador em relação aos diversos cenários de
transporte. Já, as manutenções preventiva e
corretiva do cavaqueador e carregador florestal
responsável pelo abastecimento de biomassa,
consumiu 23% do tempo das interrupções
operacionais.
Na Tabela 2 está apresentado, por turno
avaliado, o número de veículos carregados, a hora
programada para o trabalho, a disponibilidade
mecânica e técnica, a eficiência operacional, a
produtividade efetiva e a capacidade de produção
do cavaqueador. Considerando a distância média
de transporte, a disponibilidade média da frota foi
de 7 veículos por turno e dentro do tempo
programado para a operação, o cavaqueador
apresentou uma disponibilidade mecânica e
técnica de 88 e 52%, respectivamente. Importante
ressaltar que, os baixos valores de disponibilidade
técnica do cavaqueador foram afetados pelos
tempos consumidos no deslocamento interno
entre pilhas de biomassa e externo entre talhões,
bem como no aguardo pelos veículos de transporte
dos cavacos.

Tabela 2. Disponibilidade mecânica, disponibilidade técnica, eficiência operacional, produtividade efetiva e capacidade
de produção do cavaqueador.
𝒙
Variáveis
𝒔𝒙
Viés
Intervalo de confiança
NV (nº turno-1)
7,0
1,356
-0,0318
IC[6,0 ≤ X ≤ 8,0]=95%
TP (h)
8,0
0,083
0,0008
IC[7,9 ≤ X ≤ 8,1]=95%
TE (h)
3,7
0,715
-0,0018
IC[3,3 ≤ X ≤ 4,2]=95%
DM (%)
88
12,306
-0,1334
IC[79 ≤ X ≤ 95]=95%
DT (%)
52
6,186
-0,0292
IC[48 ≤ X ≤ 56]=95%
EO (%)
46
7,910
-0,0269
IC[41 ≤ X ≤ 50]=95%
-1
Pr (Mg he )
59,2
5,165
-0,0272
IC[55,5 ≤ X ≤ 62,6]=95%
CP (Mg turno-1)
218,6
35,480
0,0155
IC[197,1 ≤ X ≤ 241,6]=95%
Em que: NV = número de veículos carregados por turno; TP = tempo de trabalho programado; TE= tempo efetivo para
o trabalho; DM = disponibilidade mecânica; DT = disponibilidade técnica; EO = eficiência operacional; Pr =
produtividade; CP = capacidade de produção por turno; h= hora; he = hora efetiva; Mg = megagrama; 𝑥 = média da
amostra; 𝒔𝒙 = desvio padrão da média; IC = intervalo de confiança; e 𝑋 = média populacional.
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Em função da baixa eficiência operacional
do cavaqueador de biomassa, nota-se a
necessidade de melhorias no planejamento da
operação, pois verificou-se que o cavaqueador
permaneceu a maior parte do tempo
programado para o trabalho de forma
inoperante. Consequentemente, apesar do
cavaqueador apresentar elevada produtividade
efetiva, ou seja, 59,2 Mg he-1, a capacidade de
produção do cavaqueador por turno de trabalho
foi de 218,6 Mg, com baixo tempo efetivo de
trabalho (3,7 horas).
A baixa eficiência operacional do
cavaqueador está diretamente relacionada com
a necessidade de deslocamento entre as pilhas
de biomassa energética disposta nas margens
dos talhões, destacando a necessidade de maior
planejamento da sua localização, de forma a
reduzir tais tempos consumidos com esta
atividade. Além disso, o tempo de espera pelo
veículos de transporte, mostrou a existência de
baixa disponibilidade de veículos na frota,
juntamente, com as longas distâncias da
unidade consumidora (100 km), que afetaram
significativamente
na
produção
do
cavaqueador.
Os resultados obtidos estão de acordo com
o estudo realizado por Spinelli e Visser (2009),
que obtiveram baixa eficiência operacional,
acarretada por atrasos organizacionais,
seguido dos atrasos mecânicos. Os mesmos
autores mencionam que o descarregamento
dos cavacos diretamente sobre a caixa de carga
do veículo gera uma interdependência entre as
operações,
podendo
gerar
atrasos
organizacionais.
Conclusões
1. O cavaqueador consumiu a maior parte do
tempo
operacional
realizando
o
processamento da biomassa, porém com
baixa
eficiência
operacional,
comprometendo a capacidade de
produção;
2. Os elevados tempos consumidos pelo
cavaqueador nos deslocamentos entre as
pilhas de biomassa e aguardando os
veículos de transporte foram as principais
causas da baixa disponibilidade técnica,
mostrando a necessidade de melhorias no
planejamento das operações, com
destaque para reposicionamento das pilhas

de biomassa nas margens dos talhões e
redimensionamento da frota de veículos
de transporte de cavacos; e
3. Apesar da produtividade do cavaqueador
se apresentar elevada a capacidade de
produção foi baixa, devido à baixa
eficiência
operacional,
mostrando
necessidade
de
melhorias
no
planejamento,
principalmente
no
redimensionamento da frota de veículos.
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DISTRIBUIÇÃO DE BIOMASSA EM CLONES DE EUCALIPTO EM
ESPAÇAMENTO ADENSADO
Darcy Maria da Conceição Laura dos Santos1; Ana Paula Leite de Lima2; Sebastião Ferreira
de Lima3; Savio Moreira Martins4; Marina Foletto5
Resumo
Objetivo da presente pesquisa foi avaliar a alocação de biomassa nos diferentes compartimentos da
parte aérea em três clones de eucalipto plantados sob diferentes espaçamentos, aos 36 meses de
idade. O experimento foi conduzido em área da Fazenda Jacuba, pertencente à empresa
CerradinhoBio, em Serranópolis-GO, utilizando o delineamento em blocos casualizados, em
esquema fatorial, avaliando três clones de eucalipto (I144, H13 e A217), híbridos de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis, em cinco espaçamentos (3,0 x 1,0 x 0,8 m; 3,0 x 1,0 x 1,0 m; 3,0
x 1,0 m; 3,0 x 1,5 m; 3,0 x 2,0 m), com três repetições. Aos 36 meses de idade foi selecionada e
abatida uma árvore de diâmetro médio por parcela, sendo seccionadas em seções (folhas, galhos e
tronco com casca) e obtido massas totais. O tronco de cada árvore abatida foi pesado e logo após
foram retirados discos com cerca de 5 cm de espessura, nas seguintes posições: zero (base da
árvore), 1,30 m, 25%, 50%, 75% e 100% da altura comercial, até onde o diâmetro com casca
atingia 3,0 cm. A produção de biomassa, nos diferentes compartimentos da parte aérea das árvores
de eucalipto, aumentou com o espaçamento de plantio. O clone A217 foi o mais produtivo tanto no
maior quanto no menor espaçamento de plantio. A produção por unidade de área, aos 36 meses,
aumenta com o espaçamento de plantio e os clones variam quanto a produção de biomassa por
unidade de área.
PALAVRAS-CHAVE: locação de biomassa; florestas energéticas; energia.
Introdução
Em função de sua grande plasticidade
ambiental, altos índices de produtividade e
características energéticas (densidade da
madeira e poder calorífico), o gênero
Eucalyptus tem sido o mais utilizado para a
implantação de florestas com fins energéticos
(COUTO; MÜLLER, 2008). O Brasil, no ano
de 2010 apresentava 2.445.070 de hectares de
florestas de eucalipto, sendo 20% dessas áreas
utilizadas para a siderurgia e fins energéticos
(ABRAF, 2011).
Entre os diversos fatores condicionantes da
produção florestal, o espaçamento de plantio
exerce
um
papel
fundamental
no
estabelecimento e na condução dos plantios
florestais, assim como nos custos de
produção, uma vez que pode influenciar a

taxa de crescimento das árvores, a qualidade da
madeira, a idade de corte, bem como práticas de
implantação, manejo e colheita (BALLONI;
SIMÕES,1980). A densidade de plantio tem
influência marcante na produção e qualidade da
madeira (BRASIL; FERREIRA, 1971). Desta
forma, a escolha do espaçamento a ser adotado,
deve levar em consideração o objetivo final da
produção (OLIVEIRA; NETO et al., 2003).
Para a produção madeireira com fins
energéticos,
normalmente,
recomenda-se
espaçamentos mais adensados, tendo em vista
que o objetivo é a produção do maior volume e
biomassa por unidade de área em menor espaço
de tempo possível (COUTO; MÜLLER, 2008).
No Brasil, em 2007, a biomassa participava com
31,1% da matriz energética, sendo a segunda
principal fonte de energia, sendo superada apenas
pelo petróleo e seus derivados.
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Brito e Barrichelo (1979) previam um
aumento na demanda de madeira a partir do
ano 2000 e sugeriam que, uma forma de tentar
suprir esta demanda era através da utilização
integral da árvore, utilizando não só o tronco,
mas também tocos, galhos, raízes e casca. De
acordo com Couto et al. (2000), a biomassa
florestal possui características que permitem a
sua utilização como fonte alternativa de
energia, seja na forma de lenha, carvão ou no
aproveitamento de resíduos de sua
exploração.
Permitindo
assim,
o
aproveitamento total da árvore.
Neste contexto, o objetivo do presente
trabalho foi avaliar a alocação de biomassa
nos diferentes compartimentos da parte aérea
em três clones de eucalipto plantados sob
diferentes espaçamentos, aos 36 meses de
idade.
Metodologia
O experimento foi conduzido na área da
Fazenda Jacuba, pertencente à empresa
CerradinhoBio, em Serranópolis-GO, nas
coordenadas
geográficas:
latitude
18°10'1.01''S e longitude - 52°39'13.97''O de
Greenwich. Segundo o IBGE (2015), a cidade
localiza-se na porção sudoeste do estado de
Goiás, cuja cobertura vegetal original é de
cerrados e a classe de solo predominante é
Neossolo Quartzarênico. O clima, segundo a
classificação de Köppen, é do tipo tropical
úmido (Aw), com estação chuvosa no verão e
seca no inverno, com precipitação média
anual de 1.579 mm e temperatura média anual
de 23,3°C.
O experimento foi instalado em dezembro
de 2014, em blocos casualizados, em esquema
fatorial, avaliando três clones de eucalipto
(I144, H13 e A217), híbridos de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus grandis, em cinco
espaçamentos (3,0 x 1,0 x 0,8 m; 3,0 x 1,0 x
1,0 m; 3,0 x 1,0 m; 3,0 x 1,5 m; 3,0 x 2,0 m),
com três repetições. As parcelas com linhas
duplas, foram constituídas por 6 linhas com
12 plantas cada e, as parcelas de linhas
simples por 4 linhas.

Aos 36 meses de idade foi selecionada e
abatida uma árvore de diâmetro médio por
parcela, totalizando 45 árvores. Cada árvore
abatida foi separada em seções (folhas, galhos e
tronco com casca). Todas as folhas e galhos de
cada árvore foram colocados em sacos diferentes
para obtenção de suas massas verdes totais.
Logo depois de pesadas, foram retiradas e
identificadas as amostras de folhas e galhos para
serem enviadas ao laboratório, onde foram
pesadas e colocadas para secar em estufa de
circulação forçada de ar, com temperatura de
60±5ºC, até atingir massa seca constante.
O tronco de cada árvore abatida foi pesado e
logo após foram retirados discos com cerca de 5
cm de espessura, nas seguintes posições: zero
(base da árvore), 1,30 m, 25%, 50%, 75% e
100% da altura comercial, até onde o diâmetro
com casca atingia 3,0 cm. Os discos de madeira
com casca foram pesados em campo e enviados
com as demais amostras para o laboratório, onde
os mesmos foram separados em lenho e casca,
sendo posteriormente obtidas suas massas verdes.
Em seguida, estas foram colocadas para secar em
estufa a temperatura de 100±5ºC.
Os dados obtidos foram submetidos à análise
de variância e as médias comparadas pelo teste
de Tukey, a 5% de probabilidade.
Resultados e Discussões
A produção de biomassa aérea, por planta e
por unidade de área, aos 36 meses de idade, foi
influenciada pela interação entre clone e
espaçamento de plantio. A produção de
biomassa, nos diferentes compartimentos da
parte aérea das árvores de eucalipto, variou com
o espaçamento de plantio e o clone testado
(Tabela 1). De modo geral, a produção de
biomassa por árvore, para todos os
compartimentos, aumentou com o espaçamento
de plantio. Essa resposta está relacionada ao
espaço disponível para a planta crescer. Quanto
menor o espaçamento, maior a competição entre
plantas pelos recursos de crescimento
(PAULESKI, 2010), fazendo com que as plantas
se desenvolvam menos.
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Tabela 1. Biomassa aérea, por árvore, para três clones de Eucalyptus, plantados em diferentes
espaçamentos, em Serranópolis, GO. 2018
Espaçamento (m)
Biomassa
(kg árv -1)
Lenho
H13
I144
A217
Casca
H13
I144
A217
Galho
H13
I144
A217
Folha
H13
I144
A 217
Total
H13
I144
A217

3,0x1,0x0,8
7,72 b D
10,69 ab D
12,17 a C
0,84 b D
0,69 b E
1,41 a C
0,79 b D
0,50 b C
1,16 a CD
0,44 b D
0,23 b C
1,10 a C
8,56 b D
11,48 ab D
13,58 a C

3,0x1,0x1,0
8,39 a D
11,21 a D
11,73 a C
1,63 a C
1,37 a D
1,41 a C
1,18 a CD
1,27 a B
0,94 a D
1,07 a C
0,45 b C
0,70 b D
10,01 a D
12,64 a D
13,14 a C

3,0x1,0
17,36 b C
21,33 a C
15,57 b C
1,75 b C
2,81 a C
1,83 b C
1,55 a C
1,48 a B
1,58 a C
1,46 a B
1,12 b B
1,21 ab C
19,11 b C
24,14 a C
17,40 b C

3,0x1,5
25,48 a B
25,05 a B
27,45 a B
2,82 b B
3,61 a B
3,00 b B
2,44 b B
3,23 a A
2,47 b B
1,75 b B
2,51 a A
1,96 b B
28,30 a B
31,06 a B
28,05 a B

3,0x 2,0
37,53 b A
36,74 b A
42,31 a A
4,80 a A
4,93 a A
5,11 a A
3,68 b A
3,66 b A
4,52 a A
3,65 a A
2,24 b A
3,64 a A
42,33 b A
41,67 b A
47,42 a A

Letras iguais, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.

No espaçamento 3,0 x 2,0 m, a biomassa
de lenho foi 366% e 236% superior àquela
observada nos espaçamentos mais adensados
(em linhas duplas), para os clones H13 e I144,
respectivamente (Tabela 1). Para o clone
A217, essa superioridade do 3,0 x 2,0 m foi
de 221% em relação aos espaçamentos 3,0 x
1,0 x 0,8 m, 3,0 x 1,0 x 1,0 m e 3,0 x 1,0 m.
Esse resultado indica que o clone A217 é
mais sensível à competição entre plantas nos
menores espaçamentos, porém, a sua
produção foi, em geral, maior do que a dos
demais clones, em todos os espaçamentos.
Para a produção de casca, nos
espaçamentos 3,0 x 2,0 m e 3,0 x 1,0 x 1,0 m,
não houve variação entre os clones (Tabela
1). Nos espaçamentos 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 1,0
m, a maior produção de casca foi observada
para o I144, enquanto no espaçamento mais

adensado a maior produção de casca foi
verificada para o A217. Para os compartimentos
da copa (galhos e folhas) as maiores produções,
tanto no espaçamento mais amplo quanto no mais
adensado, foram observadas para o clone A217.
A produção de biomassa por unidade de área,
assim como foi observado para biomassa por
árvore, variou com o clone e o espaçamento de
plantio (Tabela 2). Tanto para biomassa total
quanto para biomassa de lenho, apenas nos
espaçamentos 3,0 x 1,0 x 0,8 m e no 3,0 x 1,0 m,
foi verificada diferença no comportamento dos
clones. No 3,0 x 1,0 m o clone I144 foi, em
média 35,5% superior aos demais e, no 3,0 x 1,0
x 0,8 m, os clones I144 e o A217, foram em
média 74,1% superiores ao H13. Para a biomassa
de copa, tanto no maior quanto no menor
espaçamento, o clone A217 apresentou maior
produção por unidade de área.

Tabela 2. Produção de biomassa por unidade de área, em cada compartimento da parte aérea, para
três clones de Eucalyptus, plantados em diferentes espaçamentos, em Serranópolis, GO. 2018
Biomassa
Espaçamento (m)
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(Mg ha-1)
Total

Lenho

Casca

Galho

Folha

H13
I144
A217
H13
I144
A217
H13
I144
A217
H13
I144
A217
H13
I144
A217

3,0x1,0x08
41,7 b C
69,4 a AB
75,9 a A
37,7 b B
64,6 a AB
68,0 a AB
4,1 b D
4,2 b C
7,9 a AB
3,9 b B
3,0 b C
6,5 a AB
2,2 b D
1,4 c C
5,9 a A

3,0x1,0x1,0
45,1 a BC
56,5 a A
56,2 a B
37,7 a B
50,1 a A
50,2 a C
7,3 a AB
6,1 a B
6,0 a C
5,3 ab AB
5,7 a AB
4,0 b C
4,8 a B
2,0 c C
2,9 b C

59,2
79,0
56,2
53,9
69,9
50,3
5,4
9,2
5,9
4,8
4,9
5,1
4,5
3,6
3,9

3,0x1,0
b ABC
aA
bB
b AB
aA
b BC
b CD
aA
bC
a AB
aB
a BC
a BC
bB
ab B

3,0x1,5
61,8 a AB
69,0 a AB
62,3 a AB
55,6 a A
55,7 a AB
61,0 a ABC
6,2 b BC
8,0 a A
6,7 b BC
5,3 b AB
7,2 a A
5,5 b BC
3,8 b C
5,6 a A
4,3 b B

3,0x2,0
69,4 a A
68,3 a AB
77,7 a A
61,6 a A
60,3 a AB
69,4 a A
7,9 a A
8,1 a A
8,4 a A
6,0 b A
6,0 b AB
7,4 a A
5,9 a A
3,7 b B
5,9 a A

Letras iguais, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.

Analisando a produção de biomassa por
unidade de área, em função do espaçamento
(Tabela 2), verificou-se que a produção de
biomassa aérea total assim como a de lenho,
aumentou com o espaçamento de plantio. O
resultado encontrado diverge do que
geralmente é observado para a produção de
biomassa por área. Segundo Oliveira Neto et
al. (2003), quanto menor o espaçamento de
plantio, maior é a produção por unidade de
área. Porém, em espaçamentos muito
adensados, como estes testados no presente
estudo, tendem a estagnar seu crescimento
mais cedo do que em espaçamentos maiores
demonstrando que, para florestas energéticas,
considerando o uso de espaçamentos muito
adensados, o corte da floresta deve ocorrer
antes dos três anos de idade.
Para a produção de biomassa de casca, de
modo geral, os clones H13 e I144
demonstraram uma maior produção de casca a
medida em que se aumentou o espaçamento
utilizado (Tabela 2), porém, para o A217
tanto no menor quanto no maior espaçamento
obtiveram produções semelhantes.
Quanto a produção de copa (galhos e
folhas), de modo geral, esta aumentou com o

espaçamento de plantio, para os três clones
estudados (Tabela 2). Isto se deve ao maior
espaço de crescimento entre as plantas, o que
permite maior penetração de luz no interior do
dossel, fazendo com que as folhas fiquem
fotossinteticamente ativas, por um maior período
de tempo e, desta forma os galhos permanecem
vivos e crescendo.
Conclusões
A produção de biomassa por árvore, para
todos os compartimentos da parte aérea das
árvores, aumenta com o espaçamento de plantio.
O clone A217 é o mais produtivo tanto no
maior quanto no menor espaçamento de plantio.
A produção por unidade de área, aos 36 meses,
aumenta com o espaçamento de plantio.
Os clones variam quanto a produção de
biomassa por unidade de área.
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EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA COMBUSTIBILIDADE DA
MADEIRA
Rodrigo Simetti1, Pamela Beatriz Moreira de Oliveira1, Fernanda Maria Guedes Ramalho1;
Taiana Guimarães Arriel1, Paulo Fernando Trugilho1
Resumo
O objetivo desse trabalho foi avaliar a combustão da madeira torrificada em diferentes
temperaturas. Foi utilizada a madeira proveniente de um clone hibrido natural de Eucalyptus
urophylla, a madeira foi torrificada em estufa, com circulação de ar, nas temperaturas de 160ºC,
180ºC e 220ºC; utilizou-se a madeira sem tratamento como testemunha. Foram conduzidas análises
termogravimétricas sob atmosfera oxidativa, com vazão constante de 50 mL.min-1 e razão de
aquecimento de 5ºC.min-1. Foram obtidos termogramas a partir de 40ºC até a temperatura máxima
de 550ºC, com base nos termogramas foram obtidas as derivadas das perdas de massa em relação ao
tempo a fim de verificar a taxa de combustão do material. Para avaliação da combustibilidade
considerou-se a temperatura de ignição, a temperatura final de combustão, o índice característico de
combustão, o índice de ignição, o tempo correspondente à máxima taxa de combustão, o tempo até
ignição, a taxa máxima de combustão e a taxa média de combustão. A temperatura de ignição foi
semelhante para todos os tratamentos, com exceção do tratamento de 220ºC que apresentou maior
temperatura. Em relação ao índice de combustão, o tratamento de maior temperatura destacou-se
dos demais por apresentar redução do índice, enquanto os demais não se diferenciaram do
tratamento testemunha. O índice de ignição para o tratamento de 180ºC apresentou aumento,
enquanto para 160ºC e 220ºC ocorreu redução, em relação à testemunha. É possível afirmar que os
tratamentos térmicos analisados afetam o processo de combustão da madeira.
PALAVRAS-CHAVE: termogravimetria; combustão; bioenergia.

Introdução
A madeira é fonte renovável de energia e
considerada de emissão neutra de dióxido de
carbono (CO2), pois absorve esse gás para
seu crescimento, sendo o aumento deste na
atmosfera considerado um dos maiores
responsáveis pelas mudanças globais no clima
(SCHMIDT et al, 2010).
Diversas rotas de conversão podem utilizar
a madeira para geração de energia, outros
combustíveis e produtos químicos. A forma
de geração de energia mais utilizada é a
combustão direta, sendo utilizada em sistemas
simples para cocção de alimentos e
aquecimento de água, até sistemas industriais
complexos com geração de calor, vapor e co-

geração.
Apesar da ampla utilização, a madeira in
natura, em relação à outros combustíveis,
apresenta características limitantes, como baixa
densidade energética, elevado teor de umidade e
oxigênio, baixo teor de carbono e baixo poder
calorifico (BRITO E BARRICHELO, 1979).
Algumas tecnologias têm sido aplicadas visando
melhorar essas características para a aplicação
energética da madeira. A torrificação consiste no
aquecimento da madeira em temperaturas
inferiores à 300°C em atmosfera inerte ou não
oxidativa, tem como produto principal a madeira
torrificada (SADAKA e NEGI, 2009), que
apresenta maior densidade energética, menor
afinidade com a água e menor teor de oxigênio.

________________
1. Laboratório Multiusuário de Biomateriais - Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Lavras (MG), Brasil.
rodrigo.simetti@gmail.com

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

668

Essas mudanças ocorrem devido a degradação
dos componentes presentes da parede celular
da madeira, como hemiceluloses, celulose e
lignina (CHEN et al, 2011). Devido às
alterações na composição estrutural da
madeira, a performance do material durante o
processo de combustão é diferente daquele
apresentado pelo material in natura.
Diante disto, o objetivo do presente trabalho
foi avaliar o efeito da temperatura de
termorretificação
nos
parâmetros
de
combustão da madeira.
Material e Métodos
Para o presente estudo foi utilizada a
madeira de um hibrido de Eucalyptus
urophylla (clone MN-463). O material é
oriundo de um plantio comercial da empresa
V&M Florestal Ltda. instalado no município
de
Paraopeba,
Minas
Gerais,
com
espaçamento de 3 x 3 m e no momento da
coleta apresentava sete anos de idade.
As árvores abatidas foram desdobradas em
tabuas, essas foram secas até umidade de
equilíbrio e usinadas para obtenção de corpos
de prova 25 x 25 x 40 mm, esses foram secos
em estufa e posteriormente torrificados nas
temperaturas de 160°C, 180°C e 220°C
durante três horas. Após o tratamento térmico
os corpos de prova foram acondicionados em
dessecador para resfriamento. O material foi
moído e peneirado, sendo utilizado o material
que passou na peneira de 200 mesh e ficou
retido na de 270 mesh. Esse material foi
acondicionado em câmara climática para
estabilização da umidade. Além das madeiras
termorretificadas foi utilizada a madeira in
natura como tratamento testemunha.

oxigênio, fluxo gasoso de 50 mL.min-1, amostra
de aproximadamente 4 mg, gradiente de
temperatura com início em 40°C e final em
550°C e taxa de aquecimento de 5°C.min-1.
Foram considerados os parâmetros de
combustão: tempo até a ignição (tig) temperatura
de ignição (Ti) e temperatura final de combustão
(Tf) conforme Moon et al (2013) onde a taxa
mínima de combustão foi de 1%.min-1; a
temperatura à máxima taxa de combustão
(Tmax), a taxa máxima de combustão (dm/dt
max), o índice característico de combustão (S),
conforme Quiant et al (2012), e o índice de
ignição (Di), conforme Xiang-Guo et al (2006).
Resultados e Discussões
Na tabela 1 são apresentados os parâmetros
de combustão encontrados para a madeira in
natura e termorretificada do clone MN-463. A
temperatura inicial de combustão e o tempo até a
ignição apresentaram crescimento significativo
apenas para a madeira termorretificada a 220°C,
esses eventos podem estar associados com a
presença de matérias voláteis que são eliminados
durante o processo de termorretificação, desta
forma o processo de combustão demora para ser
iniciado, dado que os materiais voláteis são
responsáveis pelo início do processo de
combustão (LIU e BALASUBRAMANIAN,
2013). A temperatura final de combustão
apresentou aumento para as duas maiores
temperaturas de torrificação, podendo esse
evento estar relacionado com a reestruturação da
lignina presente no material (BURATTI et al,
2015). As temperaturas iniciais e finais estão de
acordo com o relatado por Lu e Chen (2015).

As análises térmicas foram conduzidas em
balança termogravimétrica com atmosfera de
Tabela 1. Parâmetros de combustão para madeira in natura e termorretificada de um clone
de Eucalyptus urophylla
Material

Ti (°C)

Tf (°C)

Tmáx (°C)

In natura

238,93

449,90

300,23

(dm/dt)max
(% min-1)
7,49

tig
(min)
39,41

S x 107
%2/(min2°C3)
2,54
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Di x 103
(% min-3)
3,69
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160°C

238,93

449,90

300,23

7,49

39,41

2,55

3,72

180°C

237,60

457,25

296,06

7,87

40,15

2,74

3,79

220°C

253,72

456,86

296,08

6,97

43,08

2,02

3,14

Para a temperatura na máxima taxa
de combustão novamente foi observado o
decréscimo para as temperaturas de 180°C e
220°C em relação ao material in natura e
160°C. Porém para 180°C a taxa máxima de
combustão aumentou em relação ao material
in natura e 160°C, enquanto 220°C a taxa
reduziu.
O índice característico de combustão
e o índice de ignição apresentaram maior
valor, que indicam melhor performance de
combustão e maior facilidade para inflamar,
respectivamente, na temperatura de 180°C,
indicando que essa pode ser a temperatura
ideal de torrificação para o material estudado
em relação a combustibilidade.
Ambos os índices apresentaram
valores dentro da faixa relatada por Protásio
(2016) para a madeira in natura de clones de
Eucalyptus. O índice característico de
combustão foi inferior ao carvão mineral e
superior ao carvão vegetal relatado por
Mundike et al (2013).
Conclusões
Em relação ao efeito da temperatura
de torrificação na combustibilidade da
madeira é possível concluir que para 160°C
não ocorrem mudanças significativas, para
180°C ocorre melhora nos índices de
combustão e para 220°C os índices de
combustão apresentaram decréscimo.
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Abstract
The lignocellulosic biomass have been standing out among the renewable resources for biogas
production. Grasses have a plant structure containing lignocellulose, which is known to be a
recalcitrant type of organic matter that may inhibit anaerobic digestion. The objective of this work
was to evaluate the influence of a thermochemical pretreatment using NaOH as a strategy to
enhance biochemical methane potential (BPM) of grass clippings. BMP of raw grass was 323 LN
CH4 g SV-1. When compared to the raw grass, all the applied pretreatments resulted in lower
values of BMP (11% to 24%), indicating inhibition of the anaerobic digestion. However, the
thermochemical pre-treatment using NaOH and temperature at 100oC showed positive effect on the
biomass biodegradability in terms of hydrolysis rate, reducing the time where the peak of daily
methane production was registered.
KEY-WORDS: biogas; methane; solid waste; lignin

Introduction
The lignocellulosic biomass have been
standing out among the renewable resources
for biogas production (Khor et al., 2014).
Among the types of biomass, the grass
presents potential for the production of
bioethanol, synthetic natural gas, synthetic
biofuels or for the production of biogas. The
benefits of using grasses for bioenergy
production are based on low water
consumption when compared to other crops
and because they are grown on non-arable
land without competing with food crops
(Smyth et al., 2009).
Grasses have a plant structure containing
cellulose as the main component and are
found in large scale in nature. In addition to
cellulose, there is also hemicellulose, which is
normally associated with lignin (Cremonez et
al., 2013). However, this substrate has a
recalcitrant structure that may inhibit
anaerobic digestion (Singh et al., 2015).

Several types of pretreatments have been
applied to break down its lignocellulose content
and
increase
methane
potential
(Rabemanolontsoa et al., 2015). Thermal
pretreatment is efficient in the degradation of
lignin and hemicellulose, and the heat applied is
responsible for breaking hydrogen bonds in
crystalline
cellulose
and
lignocellulose
complexes, causing the biomass to swell and
increasing the contact surface (Rodriguez et al.,
2017).
When performing the heat pretreatment
together with the addition of acid or alkali, the
increase in the efficacy of pretreatment is
observed (Menardo et al., 2012). Although
cellulose is resistant to acid and alkali, these
compounds are commonly used to solubilize
hemicellulose and remove lignin (Mendez et al.,
2013). Thus, the objective of this work was to
evaluate the influence of a thermochemical
pretreatment as a strategy to enhance
biochemical methane potential (BMP) of grass
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clippings.

(Clarus 680, Perkin Elmer). The experiment were
kept during 30 days.

Material and Methods

Results and Discussion

Type of substrate and thermochemical pretreatment
The type of biomass used as a substrate
for this study was grass clippings which were
composed by (Panium maximum, Zoysia
japônica e Axonopus compressus). The grass
samples
were
collected
at
Itaipu
Technological Park (Foz do Iguaçu, Parana,
Brazil), dried at 60±2oC and grinded to
particle size under 2 mm.
The pre-treatment was performed using
180 mL of NaOH at concentrations of 1%
(T1), 3% (T2) and 5% (T3) and 23.4 g of
dried biomass to give a total solids (TS)
concentration in the mixture of 10%. The
mixture of NaOH solution and raw grass was
then submitted to the effect of temperature
using an oven at 100oC for 12 hours. Distilled
water was used as control.
Determination of the biochemical methane
potential (BMP)
Total solids (TS) and volatile solids (VS)
of inoculum and substrate was determined
according
to
APHA
(2006).
The
determination of the BMP was performed
through batch bottles of 200 mL working
volume at mesophilic temperature (37±1oC)
following the guidelines proposed by VDI
4630 (2006).
The inoculum used in the bioassay was
composed by a mixture of animal manure and
digestate acclimatized and degassed as
described in Edwiges et al., (2017). To
evaluate the biological activity of the
inoculum
a
reference
sample
(microcrystalline cellulose) was used.
The measured biogas were corrected into
dried gas at Standard Temperature and
Pressure and methane content was measured
twice in the beginning and at the end of the
experiment through gas chromatography

The inoculum used presented TS and volatile
solids (VS) content of 8% and 5.2%,
respectively. The grass clippings presented TS of
91.2 % and VS of 84.2 %. It was possible to
observe that when compared to raw grass, the
control using only water at 100oC for 12 hours
slightly improved the biodegradability of the
substrate, since daily volume of methane
produced were higher (Figure 1). This
biodegradability improvement can be related to
the water contribution to the cell swelling,
making the lignocellulosic structure more
accessible to biological attack.
The NaOH at concentrations of 1% and 3%
were more efficient to improve the substrate
biodegradability, since daily methane production
was even higher than the raw grass. The peak of
daily methane production was registered in the
day 2 (79 LN CH4 kg VS d-1) for NaOH at 1%
and day 3 (74 LN CH4 kg VS d-1) for NaOH at
3%, with the same peak registered only at day 5
(34 LN CH4 kg VS d-1) for the raw grass. For the
NaOH at 5%, even a higher peak was observed
(101 LN CH4 kg VS d-1) at day 7. This can be
explained by the inhibition caused by the high
concentration of the alkaline solution to the
anaerobic microorganisms at 5%.

Figure 1. Daily methane production of raw and pretreated
grass.

The BMP of the raw grass (without any
pretreatment) was 323±21 LN CH4 g SV-1 (Figure
2). Nitsche et al. (2017) reported similar value of
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292 LN CH4 g SV-1 for grass cuttings. When
compared to the raw grass, all the applied
pretreatments resulted in lower values of
BMP (11% to 24%), indicating inhibition of
the anaerobic digestion. This can be explained
by the fact that during the pretreatment
process at 100oC, part of the solubilized
organic matter, especially the volatile fatty
acids (VFA), was lost by volatilization and
consequently not converted in methane. This
behavior can indicate the limitation of thermal
pretreatment in terms of bioconversion
efficiency. The addition of NaOH, even with
lower results compared to the raw grass,
increased the BMP of grass clippings in 8% to
17% when compared to the grass pretreated
with water.

Figure 2. Cumulative methane production for the raw
and pretreated grass.

Conclusions
The thermochemical pre-treatment of
lignocellulosic biomass using NaOH and
temperature at 100oC showed positive effect
on the biomass biodegradability. However,
the cumulative methane yield were inhibited
due to the volatilization of the organic matter
during the pretreatment. Best results were
obtained when NaOH at 5% was applied, with
the BMP of 287 LN CH4 kg VS d-1, which
represented an increase of 17% compared to
the same temperature condition using water,
but 11% less than the BMP obtained for the
raw grass of 323 LN CH4 kg VS d-1. For
further investigations, we recommend
pretreatment at lower temperatures and

contact time and its effect on organic matter
volatilization.
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EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA DURANTE A PIRÓLISE DE
Dendrocalamus giganteus Munro
Lucas de Freitas Fialho1, Clarissa Gusmão Figueiró2, Letícia Costa Peres3, Mateus Alves
Magalhães4, Angélica de Cássia Oliveira Carneiro5
Resumo
O bambu é uma gramínea conhecida mundialmente pela sua versatilidade, crescimento rápido e
curta rotação. A combinação destas caraterísticas faz com que a espécie seja uma fonte potencial de
biomassa para uso energético, principalmente quando submetidos a tratamentos termoquímicos,
como a pirólise. No entanto, os aspectos ambientais referentes a pirólise do bambu devem ser
levados em consideração, como a emissão de gases de efeito estufa no processo. Neste contexto, o
objetivo do estudo foi caracterizar a emissão de gases de Dendrocalamus giganteus Munro, em
diferentes temperaturas finais de carbonização (400, 550 e 700 °C). A pirólise foi realizada em um
forno elétrico tipo mufla, a uma taca de aquecimento de 1.67 °C/min, sendo os gases do processo
conduzidos para um sistema de condensação e, posteriormente, para um analisador de gases. O
aumento de temperatura final do processo resulta em uma maior degradação térmica da biomassa, o
que favorece uma maior formação em gases. As hemiceluloses são os primeiros componentes da
biomassa a serem degradados durante a pirólise, sendo que a uma parte destes constituintes é
degrado na faixa de temperatura de 200 a 300°C. A aproximadamente 380°C ocorre um pico de
liberação de CO2, CO e CH4 decorrentes da degradação térmica da celulose presente na biomassa.
Em temperaturas acima de 600°C inicia-se a pirólise secundária, caracterizado por reações de
craqueamento térmico do alcatrão no carvão vegetal. Nessa temperatura ocorre um pico de
degradação da lignina que é caracterizado pela emissão de CO2, CO e CH4. A pirólise melhorou as
características energéticas do bambu, no entanto, formas de mitigar a emissão de gases emitidos
durante o processo devem ser avaliadas.
PALAVRAS-CHAVE: bambu; metano; monóxido de carbono
Introdução
O crescimento rápido, curto ciclo de corte,
versatilidade e capacidade de produção faz
com que o bambu seja uma fonte potencial de
biomassa para uso energético. No contexto
global
das
mudanças
climáticas
e
dependência de combustíveis fósseis, a
utilização de recursos renováveis de energia é
um fator fundamental para sustentabilidade da
matriz energética de uma nação [1].
No entanto, a utilização da biomassa in
natura pode apresentar algumas desvantagens

em relação a sua utilização energética, como alta
heterogeneidade, alto teor de umidade, baixo
poder calorifico e baixa moabilidade [2]. Uma
alternativa para reduzir tais características é a
utilização de processos termoquímicos de
conversão da biomassa, como a carbonização. A
pirólise lenta ou carbonização da madeira, que é
um tipo de degradação térmica em que a madeira
é aquecida a uma lenta taxa de aquecimento em
uma atmosfera não-oxidante que tem como
produto principal, um sólido com alto teor de
carbono (carvão vegetal), gases e vapores
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orgânicos condensáveis.
No que se refere aos gases emitidos
durante a carbonização, os principais
componentes deste subproduto são o CO2
(dióxido de carbono) e O2 (oxigênio),
considerados gases inertes, e CO (monóxido
de carbono), CH4 (metano) e H2 (hidrogênio),
classificados como gases combustíveis.
Do ponto de vista ambiental, o CH4
apresenta um alto potencial de aquecimento
global, quando comparados com os demais
gases, enquanto a inalação de CO está
associada a problemas respiratórios e
carcinoma [3].
Assim, tais gases são
considerados nocivos, o que o torna um
passivo ambiental que necessita de práticas de
processo que possam mitigar seu caráter
poluidor.
A análise do potencial produtivo do
bambu como matéria-prima na produção
carvão vegetal, em conjunto com a avaliação
dos aspectos ambientais referentes ao
processo produtivo, é fundamental para uma
fabricação sustentável deste produto. Diante
do exposto, o objetivo do estudo foi
caracterizar a emissão de gases de
Dendrocalamus giganteus Munro, em
diferentes temperaturas finais de pirólise.
Material e Métodos
Os colmos de bambu da espécie
Dendrocalamus giganteus Munro foram
coletados em uma fazenda de produção,
localizada no interior do estado de Minas
Gerais. O clima do local, segundo Kõppen, é
do tipo Cwb, tropical de altitude,
apresentando verões quentes e chuvosos e
invernos frios e secos.
A precipitação média anual varia de 1.500
a 2.000 mm, com maior ocorrência nos meses

de setembro e março, sendo que a temperatura
média oscila de 19 a 22ºC.
A.

Produção de carvão vegetal
A pirólise foi conduzida em um forno elétrico
do tipo mufla, utilizando um contêiner metálico
de aproximadamente 0,003 m3. O controle de
temperatura da mufla foi realizado manualmente,
com incrementos de 50 °C a cada 30 minutos, o
que corresponde a uma taxa de aquecimento de
1,67 °C·min−1. Foram analisadas três
temperaturas finais de pirólise, 400, 550 e 700
°C.
Para a realização da caracterização dos gases,
tal produto após a passagem pelo sistema de
recuperação, foi direcionado para o analisador de
gás
Gasboard
3100
Wuhan
CUBIC
Optoeletronics Co., LTDA. Foram medidos a
quantidade de CO, CO2 e CH4 produzidos ao
longo do processo.
B.

Análise estatística
O experimento foi realizado de acordo com
um delineamento inteiramente casualizado, com
três tratamentos (temperaturas finais de
carbonização), e três repetições (três colmos).
Foram ajustados modelos lineares e não
lineares para a verificação do efeito da
temperatura final de pirólise nos gases emitidos.
O modelo que mais se adequou a dispersão dos
dados foi o modelo
,
utilizado, portanto, na verificação do efeito da
temperatura final de carbonização.
Resultados e Discussões
Na Tabela 1 estão apresentados os ajustes
das equações referente ao modelo que mais se
adequou a dispersão dos dados. De forma geral,
observa-se que as equações apresentaram bons
ajustes para todos as propriedades do carvão
vegetal analisadas.

Tabela 1. Ajuste do modelo para as emissões de gases de efeito estufa e para a o poder calorifico
do gás, significância das estimativas dos parâmetros e medidas de precisão das equações
Propriedades
Dióxido de carbono
(Kg de gás/tonelada de bambu)
Monóxido de carbono

Parâmetros Estimativa dos parâmetros p-valor
β0
β1
β0

190.48
-98.55
106.95

R2

Sy.x

<0.001
91.55 2.07
<0.001
<0.001 95.42 1.26
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(Kg de gás/tonelada de bambu)
Metano
(Kg de gás/tonelada de bambu)
Poder calorífico do gás
(MJ/Kg de gas)

β1
β0
β1
β0
β1

Observa-se um aumento na emissão de
gases a medida em que se elevou a
temperatura final da pirólise. O aumento de
temperatura final do processo resulta em uma
maior degradação térmica da biomassa, o que

-171.08
179.440
-1203.750
9359.70
-826.60

<0.001
<0.001
99.40 0.74
<0.001
<0.001
99.37 55.56
<0.001

favorece uma maior formação em gases. Na
Figura 1 estão apresentadas as curvas ajustadas
para cada gás utilizando-se como variável
independe a temperatura final de pirólise.

Legenda: CO2 = Dióxido de carbono; CO = monóxido de carbono; CH4 = Metano, PCSG = poder calorífico superior
dos gases.
Figura 1. Dispersão dos dados e ajuste do modelo para as emissões de gases de efeito estufa e para a o poder calorifico
do gás.
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O comportamento da emissão de gases
durante a pirólise está relacionado com a
composição química da biomassa utilizada e
as reações que ocorrem em paralelo,
consecutivamente e competitivamente durante
o processo [5].
Deste modo, as hemiceluloses são os
primeiros componentes da biomassa a serem
degradados durante a pirólise, sendo que a
uma parte destes constituintes é degrado na
faixa de temperatura de 200 a 300°C. Nessa
faixa de temperatura os principais gases
emitidos são o monóxido e o dióxido de
carbono, sendo estes decorrentes de reações
de descarboxilação e reações secundárias do
carbono.
A aproximadamente 380°C ocorre um
pico de liberação de CO2, CO e CH4
decorrentes da degradação térmica da
celulose presente na biomassa [6]. Essas
reações são as principais responsáveis pela
emissão de gases de efeito estufa durante a
pirólise em temperaturas abaixo de 400°C.
Segundo Yang et al. [6] um segundo pico
de emissão de gases ocorre em temperaturas
próximas a 500°C, sendo que é liberada uma
quantidade significativa de CO2, CO e CH4
decorrente, principalmente da degradação
final das hemiceluloses. Essa degradação é a
principal responsável pelo aumento das
emissões de gases de efeito estufa observado
para a temperatura final de 550°C.
Em temperaturas acima de 600°C inicia-se
a pirólise secundária, caracterizado por
reações de craqueamento térmico do alcatrão
no carvão vegetal. Nessa temperatura ocorre
um pico de degradação da lignina que é
caracterizado pela emissão de CO2, CO e CH4
[6]. Essa degradação é a principal responsável
pelo aumento das emissões de gases de efeito
estufa observado para a temperatura final de
700°C.
Em relação a origem dos gases produzidos
durante a pirólise, a liberação de CO2 é
decorrente, principalmente, das reações de
craqueamento e reforma de grupos funcionais
de carboxila (C=O) e COOH. A liberação do
CO
ocorre
principalmente
com
o
craqueamento da carbonila (C–O–C) e

carboxila. A liberação de CH4, por sua vez, pode
ser causada, principalmente pela quebra dos
grupos funcionais metoxila (R-O-CH3) [6].
Conclusão
Os gases produzidos durante a pirólise da
biomassa, caso sejam emitidos diretamente para a
atmosfera, representam um importante passivo
ambiental para o setor de carvão vegetal. Neste
contexto, maneiras de mitigação destes gases são
necessárias
para
contribuir
para
a
sustentabilidade deste setor.
Uma
alternativa
interessante
para
transformação deste passivo em um subproduto
da indústria, é a realização da queima destes
gases. Por meio da queima, é produzido energia
térmica, que por sua vez pode ser direcionada
para uso em secadores de biomassa ou para
utilização na produção de energia elétrica.
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ESTIMATIVA DE CARBONO ESTOCADO NO FUSTE EM UM
FRAGMENTO FLORESTAL NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, MINAS
GERAIS
Daniel Dantas1; Natalino Calegario1, Sabrina Mandarano Maciel1.
Resumo
As espécies florestais nativas têm sido bastante pesquisadas para recuperação de áreas
degradadas, utilização como fonte de madeira e produtos florestais não madeireiros e também
reflorestamento para a geração de créditos de carbono. Este trabalho teve como objetivo
estimar o estoque de carbono armazenado no fuste em um fragmento florestal com
predominância de Anadenanthera sp., localizado no campus da Universidade Federal de
Lavras. Para a estimativa do volume das árvores foram utilizados dados de inventário
florestal e cubagem rigorosa. A biomassa presente no fuste foi obtida pela relação densidade
da madeira e volume e para obtenção do estoque de carbono utilizou-se o teor médio de 50%.
Verificou-se que os dados apresentaram alta variabilidade, que pode ser explicada pela
presença de árvores com maior porte em algumas parcelas. As maiores quantidades de
biomassa e estoque de carbono foram observadas nas classes de 22,5 cm e 27,5 cm e a
estimativa média de estoque de carbono presente no fuste foi de 77,45 Mg ha-1.
PALAVRAS-CHAVE: Florestas nativas; biomassa; classes diamétricas.
Hevea sp. com 12 anos de idade, obtiveram
Introdução
valor de 62,10 Mg ha-1.
As espécies florestais nativas têm sido
A determinação do estoque de carbono
bastante pesquisadas para reflorestamento, em povoamentos florestais depende do estudo
recuperação de áreas degradadas e também das variáveis biomassa e teor de carbono.
como fonte de madeira e produtos florestais Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi
não madeireiros. Dentre essas espécies quantificar o estoque de carbono, pelo método
destaca-se o gênero Anadenanthera com in situ não destrutivo, no fuste em um
características favoráveis ao reflorestamento fragmento florestal.
para a geração de créditos de carbono, devido
ao seu crescimento rápido e grande capacidade Metodologia
de regeneração natural.
A área de estudo está localizada no
O estoque de carbono presente nas
florestas varia entre biomas e nos diferentes Campus da Universidade Federal de Lavras,
locais dentro dos biomas. Para exemplificar município de Lavras, Minas Gerais, numa área
estas variações: Paiva, Rezende e Pereira experimental. Foram alocadas 105 unidades
(2011) estimaram o estoque de carbono aéreo amostrais de 10x10 m, totalizando uma área
em um cerrado sensu stricto e encontraram amostrada de aproximadamente 1,2 ha. Foram
valor de 8,6 Mg ha-1. Considerando um medidos o DAP (diâmetro à altura do peito) e
povoamento de Eucaliptus grandis com 6 anos altura das árvores.
O modelo de Stoate (Equação 2) foi
de idade, Paixão et al. (2006) obtiveram
1
valores de 39,04 Mg ha- de carbono presente adotado para a estimativa do volume de cada
no fuste com casca. Fernandes et al. (2007), árvore, sendo este ajustado por Carvalho et al.
estudando o estoque de carbono aéreo de (2010) após cubagem rigorosa realizada no
________________
1
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mesmo fragmento florestal desse estudo.
𝑉𝑖 = 0,01088 + 0,0002197𝐷𝐴𝑃𝑖2
− 0,003567𝐻𝑐𝑖
+ 0,00004518𝐷𝐴𝑃𝑖2 𝐻𝑐𝑖

em que: Vi = volume com casca de cada árvore
(m²); DAP = diâmetro à altura do peito, para
cada árvore (cm); Hci = altura comercial de
cada árvore (m).
Os valores da biomassa de cada fuste
foram obtidos pela relação da densidade
básica da madeira (Equação 3). A densidade Figura 1. Distribuição diamétrica do fragmento
adotada para essa espécie foi a densidade
florestal de Anadenanthera sp.
básica média de 0,600 g/cm3 obtida por Mori Fonte: os autores (2018).
et al. (2003).
Na Tabela 1 encontram-se os
𝑚𝑠
resultados da análise estatística descritiva dos
𝐷𝑏 =
dados. Verificou-se que todas as variáveis
𝑉𝑠𝑎𝑡
apresentaram
considerável
em que: Db = Densidade básica da madeira (g biométricas
-3
variação.
Como,
por
exemplo,
o DAP que
cm ); ms = massa seca (g); Vsat = volume
3
variou de 5 a 65 cm
saturado (cm ).
Considerando-se que a biomassa seca
contém aproximadamente 50% de carbono,
utilizou-se o fator 0,5 para a obtenção
doestoque de carbono no fuste. A estimativa
do estoque de carbono total do fuste foi obtida
por meio do somatório do estoque de carbono
de cada fuste.
Foi obtida a análise descritiva para os
dados de DAP, altura, volume, biomassa e Tabela 1. Análise descritiva das variáveis DAP,
altura, volume, biomassa e estoque de
estoque de carbono e foram analisadas
carbono em um fragmento florestal com
também a distribuição do estoque de carbono
predominância de Anadenanthera sp.
por classe diamétrica e unidade amostral.
Variável
Mín Máx Méd DP CV
DAP (cm)

5,00 65,00 12,60 7,80 62

Altura (m)

5,20 29,00 13,00 5,00 39

Resultados e Discussões

A
distribuição
diamétrica
do
fragmento florestal está apresentada no Figura
Volume (m3)
0,00 6,00 0,20 0,40 215
1. Observou-se pelo gráfico que a distribuição
dessa espécie segue o mesmo padrão J
invertido comumente observado em florestas Biomassa (Mg) 0,00 9,14 1,48 0,20 215
nativas em bom estado de conservação,
evidenciando menor número de árvores nas Carbono (Mg) 0,00 4,57 0,74 0,10 203
maiores classes de diâmetro e muitas árvores Méd: Média aritmética dos dados; Máx: Valor máximo
nas menores classes.
dos dados; Mín: Valor mínimo dos dados; DP: Desvio
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padrão; CV: Coeficiente de variação (%).
Fonte: Os autores (2018).

O estoque de carbono total presente no
fuste desse fragmento florestal foi de 77,45
Mg ha-1. Figueiredo (2011), estudando a
dinâmica do estoque de carbono do fuste das
árvores de uma floresta estacional
semidecidual, verificou que a espécie
Anadenanthera peregrina foi uma das
espécies que apresentou maior valor de
estoque de carbono no fuste com 12,82 Mg ha1
. A autora também destacou a família
Leguminoseae como representante majoritária
do estoque de carbono nessa área, cujo valor
foi em média de 31,30 Mg ha-1.
A superioridade do estoque de carbono
em algumas unidades amostrais está
relacionada à presença de árvores com
maiores
diâmetro
e
altura,
e
consequentemente com maiores volume,
biomassa e estoque de carbono.
Observa-se, pela Figura 2, que a
distribuição diamétrica do estoque de carbono
segue uma distribuição assimétrica à direita
explicada pela baixa representatividade de
indivíduos com maior porte. As maiores
quantidades de biomassa e estoque de carbono
foram observadas nas classes de 22,5 cm e
27,5 cm. Apesar da classe de 7,5 cm
apresentar maior representação de indivíduos,
estes possuem pequeno porte, apresentando
baixo estoque de biomassa e carbono.

de carbono no fuste de Anadenanthera sp.
Fonte: os autores (2018).

Conclusões
O
fragmento
florestal
de
Anadenanthera sp. apresentou estoque de
carbono no fuste de 77,45 Mg ha-1, sendo os
maiores valores concentrados nas classes de
diâmetro de 22,5 cm e 27,5 cm e na unidade
amostral 11.
O estoque de carbono presente em uma
floresta é diretamente dependente da
biomassa, que por sua vez depende de fatores
que afetam os processos de fotossíntese e
respiração,
como
características
edafoclimáticas, espécie, estágio sucessional,
competição, espaçamento e desbaste. Logo,
estudos espaciais, juntamente com o
conhecimento desses fatores, tornam-se
indispensáveis para explicar o comportamento
da variável carbono, além de contribuir para o
maior
conhecimento
dessa
variável
considerada relevante no contexto atual de
mudanças climáticas globais.
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GESTÃO DE COPRODUTOS MADEIREIROS GERADOS NUM
LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA
Talita Velozo Rodrigues

1

; Juliana Esteves Fernandes Cieslinski 2

Resumo
A demanda por energia no mundo, de acordo com a estimativa de crescimento da população que
atingirá a marca dos nove bilhões de pessoas em 2050, será 50% maior que em 2035. Esse cenário
demonstra a necessidade de estudos sobre alternativas energéticas, com especial atenção para a
biomassa que está entre as três tecnologias renováveis que mais devem crescer até 2050. No Brasil,
a biomassa de base florestal juntamente com a de cana-de-açúcar responde por mais de 60% da
oferta de energia renovável do país. Na região de Itapeva/SP, devido à expressiva quantidade de
serrarias, há uma grande geração de coprodutos madeireiros que são promissores para fins
energéticos, podendo aumentar a oferta interna de energia no país e precisam ser estudados
adequadamente. Portanto, esse trabalho propôs o estudo dos coprodutos gerados no Laboratório de
serraria e beneficiamento da UNESP – Campus Experimental de Itapeva/SP, trabalho esse
extensível para serrarias de porte semelhante. Realizou-se um trabalho inicial de entrevista com o
técnico responsável pelo laboratório para definição dos equipamentos utilizados, processos e
coprodutos gerados com posterior confecção do fluxograma de atividades e equipamentos que será
útil para a definição futura do Plano de Gestão Ambiental bem como para as análises química,
estrutural e energética dos coprodutos dos processos da serraria.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa madeireira; plano de gestão ambiental; energia de biomassa

Introdução
A demanda por energia, com o
crescimento constante da população, crescerá
significativamente, impactando também a
pressão por recursos naturais e as emissões de
poluentes. Segundo dados da Agência
Internacional de Energia (2011) [1], a
demanda por energia no mundo será 50%
maior em 2035 se não houver alterações nas
políticas governamentais.
Um relatório especial do Painel
Intergovernamental
sobre
Mudanças
Climáticas
para
energias
renováveis,
divulgado em 2011, mostrou que a biomassa,
juntamente com a energia solar e eólica, está
entre as três tecnologias renováveis que mais
devem crescer até 2050. No Brasil, a cana-deaçúcar e a biomassa de base florestal já
respondem por mais de 60% da oferta de
energia renovável do país.

E de acordo com [2], a geração de energia
elétrica a partir de coprodutos de madeira, desde
então, se mostra como uma boa alternativa, tanto
do ponto de vista econômico, quanto ambiental e
social.
Segundo [2], [3] e [4], ocorrem elevadas
perdas de matéria-prima num sistema de
desdobro convencional de toras de madeira,
sendo que apenas 35% de cada tora é
transformado em produto serrado e os outros
65% da tora é desperdiçado, transformando-se
em resíduo não aproveitado pela indústria, valor
inaceitável considerando as atuais preocupações
ambientais e o aproveitamento econômico.
Os coprodutos gerados pela indústria
madeireira são materiais que constituem uma
ameaça para o meio ambiente, quando disposto
de forma inadequada. Atualmente, esses resíduos
são convertidos em carvão vegetal (19%);
utilizados para fabricação de tijolos e telhas de
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barro em olarias (18%) e para geração de
energia para caldeiras e estufas de secagem
(14%) e o restante é aproveitado como adubo,
lenha, ou abandonados como entulho (24%)
[5].
Os
coprodutos
madeireiros
são
considerados biomassa, ou seja, matéria
orgânica capaz de, ao ser queimada,
decomposta ou reciclada, gerar direta ou
indiretamente, alguma forma de energia. Uma
biomassa é uma fonte renovável para
produção de energia em escala suficiente para
desempenhar um papel expressivo no
desenvolvimento de programas vitais de
energias renováveis e na criação de uma
sociedade ecologicamente mais consciente e,
ainda, oferece flexibilidade, pois tem várias
aplicações e pode ser usada na produção de
diversos combustíveis [6] e [7].
Para poder determinar a potencialidade
de uma biomassa como combustível, no caso
os
coprodutos
madeireiros,
seu
comportamento e os compostos gerados
durante a combustão para produção de
energia,
deve-se
conhecer
as
suas
características
químicas
e
térmicas
fundamentais.
Essas
características
fundamentais são úteis para a determinação
de um Plano de Gestão Ambiental para uma
serraria e para a utilização efetiva da
biomassa madeireira como fonte de energia.
Portanto, o objetivo desse trabalho foi o
estudo da biomassa madeireira para fins
energéticos.

Material e Métodos
A. Local do trabalho
O trabalho foi realizado no Laboratório
de Serraria e Beneficiamento da UNESP,
Campus Experimental de Itapeva/SP.
B. Procedimento
Realizou-se uma entrevista com o
técnico responsável pelo Laboratório de
Serraria e Beneficiamento do Campus

Experimental da UNESP de Itapeva/SP para
obtenção de informações sobre os resíduos
gerados nesse local e sobre a máquina da serraria
(avaliações qualitativa e quantitativa dos
coprodutos gerados nos processos).
Resultados e Discussões
1) Madeira como fonte de energia: biomassa
florestal
A madeira tem sido, ao longo dos anos,
uma tradicional e importante matéria-prima para
a produção de energia. A facilidade para obter
madeira nativa aliada à possibilidade de produzir
carvão vegetal com tecnologias rudimentares
explica porque foram estas as primeiras fontes de
energia dominadas pelo homem e permaneceram
como única fonte importante até meados do
século XVIII [8].
Os principais elementos químicos da
madeira são o carbono (49-50%), o hidrogênio
(6%), o oxigênio (44-45%), o nitrogênio (0,11%) e as cinzas (cálcio, potássio e magnésio).
Esses componentes orgânicos da madeira
formam, em grande parte, a celulose, as
hemiceluloses (polioses), a lignina, pequenas
quantidades de pectina e outros extrativos [9].
A biomassa florestal “in natura” é um
combustível heterogêneo com umidade elevada,
dimensão e composição irregulares e densidade
energética baixa. Seu uso industrial ocorre no
setor de papel e celulose onde o vapor e energia
elétrica são produzidos em sistemas de alta
eficiência (co-geração) usando os coprodutos
florestais disponíveis perto da indústria. No
Brasil as indústrias de alimentos, cerâmica
vermelha e gesseira usam a madeira “in natura”
para a produção de calor. A indústria de gusa e
ferros-liga
é
a
principal
consumidora
empregando o carvão vegetal como termo
redutor. Algumas indústrias deste ramo
verticalizam a produção de energia plantando
florestas e produzindo o carvão vegetal em suas
unidades industriais [8].
A utilização da biomassa florestal torna-se
sustentável quando a oferta do insumo se dá por
meio de manejo florestal adequado ou de
resíduos florestais, industriais ou urbanos. Outro
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fator importante para a sustentabilidade do
uso da biomassa como energia é a correta
contabilização de todas as emissões de gases
intensificadores do efeito estufa, ao longo de
toda a cadeia.
2) Biomassa madeireira
Os coprodutos industriais madeireiros
são gerados durante todo o processo de
beneficiamento da madeira e apresentam
diferentes formatos e características, podendo
ser classificados como: serragem, maravalha,
costaneiras, pó de serra, cavaco ou lenha.
A serragem compreende o coproduto de
madeira gerado pelas operações de corte,
geralmente com serra de fita, assim como o
pó de serra, como o próprio nome diz. Já a
maravalha resulta das operações de
beneficiamento da madeira, principalmente
aplainamento e desengrossamento, realizadas
em algumas empresas que vendem madeira já
beneficiada. As costaneiras compreendem as
laterais da tora, resultante do primeiro corte
de desdobro da tora bruta, tendo sido
separadas do grupo “lenha” em função de se
constituir num material de maiores dimensões
com possibilidades de aproveitamento para
outros fins. O cavaco de madeira é produzido
a partir da trituração em picadores de facas
e/ou martelos de resíduos de serrarias
(costaneiras) e ponteiras de Pinus/Eucalipto,
resultantes da colheita de florestas destinadas
ao mercado madeireiro e também de toras
originadas a partir de desbastes e/ou manejos
de florestas de Pinus e Eucalipto [10].
De acordo com [11], os coprodutos de
madeira gerados anualmente no Brasil são
estimados em 30 milhões de toneladas. A
principal fonte de coprodutos é a indústria
madeireira, que contribui com 91% destes
coprodutos gerados, dos quais, grande parte é
proveniente de atividades inerentes do Plano
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), que

geram coprodutos durante a retirada das árvores
(corte e extração) que podem ser aproveitados
para diversos fins destacando-se para produção
de energia.
3) Biomassa madeireira gerada no laboratório
de serraria e beneficiamento da UNESP –
Campus Experimental de Itapeva/SP
Através de entrevista realizada com o
técnico responsável pelo laboratório de serraria e
beneficiamento da UNESP – Campus
Experimental de Itapeva/SP, foram elencados os
coprodutos gerados nesse local, sua atual
destinação e, posteriormente, descrita a máquina
da serraria:
a) O laboratório produz cerca de 150
kg/ano de coprodutos, sendo esses: pó
de serra e cavaco (provenientes de
costaneiras);
b) A máquina da serraria é utilizada de 3 a
4 vezes ao ano, sendo serradas 5 ou 6
toras por aula;
c) Seriam necessárias 14 pessoas para
operarem a máquina da serraria, para
que não houvesse interrupção no
funcionamento, o que hoje não é viável;
d) A madeira utilizada nas aulas é Pinus,
sem tratamento químico;
e) Os coprodutos são descartados no silo
(próprio
do
laboratório)
e
posteriormente são disponibilizados
para empresas que os coletam para
destinação adequada;
f) Os coprodutos são disponibilizados,
também, para outros laboratórios dentro
do Campus da universidade para
projetos de pesquisa e extensão.
Com as informações elencadas e adquiridas
em entrevista, e com a visualização da máquina
da serraria, foi possível elaborar um fluxograma
sobre o funcionamento dessa última (Figura 1).
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Legenda:
Matéria prima

Máquinas de deslocamento da
matéria prima
Máquinas geradoras de coprodutos

Costaneiras

Rolos espiralados

Reserra (serra fita)

Refiladeira
(Reaproveitamento)

Tábuas Prontas

Destopadeira

Fim

Figura 1: Fluxograma da máquina da serraria
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Conclusão
A busca por novas fontes de energia
renovável é uma necessidade e o estudo
aprofundado de suas características também o
é, portanto, com este estudo preliminar já foi
possível constatar que a energia proveniente
de coprodutos madeireiros é viável e
promissora, devido à sua quantidade. A
próxima fase do estudo é verificar a questão
energética e química desses coprodutos
através da realização de análises química,
estrutural e energética.
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MICROPIRÓLISE E HIDROPIRÓLISE DA LIGNINA KRAFT INDUSTRIAL
Anderson Lima de Menezes1; Felipe Thalles Moreira Silva1; José Alair de Santana Junior1;
Carlos Henrique Ataíde1
Resumo
A pirólise pode ser empregada na conversão termoquímica da lignina Kraft industrial objetivando a
transformação em produtos de alto valor agregado. Nesse trabalho, foram realizados testes de TGA,
micropirólise e hidropirólise da lignina Kraft industrial. Com isso, foi verificado a influência da taxa
de aquecimento na perda de massa da biomassa, bem como, identificado os grupos de compostos
formados nos testes de micropirólise e hidropírolise. Dessa maneira, a elevação da temperatura de
reação ocasionou o aumento na produção de bio-fenólicos de 78% na micropirólise e de 154% na
hidropirólise.
PALAVRAS-CHAVE: Hidrodesoxigenação; Bio-fenólicos; Biomassa; TGA; Py- GC/MS.
Introdução
A lignina, geralmente, é o segundo
componente da biomassa mais abundante,
variando de 18 a 40% em peso de madeira
seca. Durante o processo tradicional de
produção de celulose é formado o licor negro,
um líquido cuja queima nas caldeiras é usada
para produção de energia e que tem como
constituintes lignina, hemicelulose, celulose,
sais de sódio, cálcio, entre outros. Neste
sentido, a lignina Kraft industrial pode-se
tornar uma fonte alternativa de produtos
químicos de alto valor agregado para a
indústria química (SANTANA JR et al.,
2018).
A conversão termoquímica da biomassa
para obter vários produtos sólidos, líquidos e
gasosos pode ser realizada através de pirólise,
um método no qual a matriz orgânica sofre
decomposição térmica direta na ausência total
ou parcial de oxigênio (YANG et al., 2014).
Neste sentido, a micropirólise é a técnica
de caracterização de pequenas amostras por
decomposição após tratamento térmico na
ausência de oxigênio. A biomassa é submetida
a um tratamento térmico e em seguida, os
voláteis produzidos são identificados através
de um instrumento analítico. A hidropirólise é
análoga à micropirólise. Nesta análise, a taxa
de aquecimento, o tempo de residência e a

temperatura são praticamente iguais, mas a
principal diferença é a presença de uma atmosfera
reagente de H2. A realização da hidropirólise é
uma maneira eficaz para obtenção do bio-óleo
com menos compostos oxigenados, pois a
atmosfera de hidrogênio promove as reações de
hidrodesoxigenação (HDO) (SI et al., 2017).
O presente trabalho investigou a influência da
temperatura e da atmosfera de reação na
conversão térmica da lignina Kraft industrial.
Metodologia
Biomassa
A biomassa utilizada na realização das análises
deste trabalho foi a lignina Kraft industrial (pH de
4,05 em suspensão de 10% em água) de
Eucalyptus sp. cedidas pela empresa Suzano Papel
e Celulose (Lote: NV02091116).
No processo de fabricação da celulose, o
cavaco de madeira é colocado em contato com a
soda cáustica e o sulfeto de sódio sob temperatura
de aproximadamente 160°C. Nesta etapa, o sulfeto
promove a hidrólise da lignina enquanto que a
soda a dissolve pelo desprotonamento dos grupos
fenólicos. Após ser dissolvida, a lignina tornar-se
muito escura, praticamente negra. Posteriormente
o licor negro separado da celulose (polpa
marrom), com um teor de sólidos de entre 15% e
19%, é encaminhado para os evaporadores.
Um licor negro com teor de sólidos de
aproximadamente de 40% foi empregado para a
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produção de lignina utilizada neste trabalho. A
lignina é precipitada pela acidificação ou
redução do pH com a injeção direta de CO2.
Em seguida, faz-se a operação de filtração para
promover a separação sólido-líquido.
Finalmente a torta de filtração é lavada e
submetida a secagem.
A amostra de lignina foi recebida conforme
ilustra a Figura 1. Não houve a necessidade de
preparo adicional na utilização da amostra de
lignina para a realização das análises. Foram
realizados testes de análise elementar,
imediata, densidade real e aparente para a
caracterização da amostra de lignina de acordo
com a metodologia proposta por SANTANA
JR (2018).

Figura 1. Amostra de lignina Kraft industrial.
Fonte: O autor.

Análises termogravimétricas
A amostra de lignina foi caracterizada
termicamente
em
um
analisador
termogravimétrico modelo TGA/DTG-60H,
marca Shimadzu, sob fluxo contínuo de
atmosfera inerte de nitrogênio gasoso de alta
pureza 99,999; a taxa de 30 mL/min.
Neste procedimento, utilizou-se uma massa
de amostra inicial de aproximadamente 7 mg.
Colocou-se a amostra de lignina em um
cadinho de platina tarado previamente e
aqueceu-se até 100°C, com taxa de
aquecimento de 50°C/min, e manteve-se a essa
temperatura por 30 min, para eliminar a
umidade. Em seguida, aqueceu-se o material
até 900°C empregando cinco diferentes taxas
de aquecimento: 5, 10, 15, 20 e 25°C/min.
Micropirólise
A amostra de lignina foi submetida a teste
de micropirólise no equipamento Pyroprobe
5000 series da CDS modelo 5200. Este teste
foi realizado com pressão de 7 atm, utilizando
como biomassa 1 mg de lignina Kraft
industrial e como gás de arraste o hélio 5.0

(pureza 99,999). A taxa de aquecimento
empregada foi a máxima do equipamento
(20°C/ms). Nesta análise, foram utilizadas as
temperaturas de reação de 450, 550 e 650°C de
acordo com literatura prévia (CARDOSO;
ATAÍDE, 2013; SANTANA JR et al., 2018).
Durante a micropirólise são gerados os vapores
que foram analisados com o auxílio de um
cromatógrafo
gasoso
acoplado
a
um
espectrômetro de massas (GC/MS QP2010 Plus).
Os testes de cada temperatura foram realizados em
triplicata.
Hidropirólise
Semelhante a análise de micropirólise, a
amostra de lignina Kraft industrial foi submetida
a teste de hidropirólise realizado no
micropirolisador Pyroprobe 5000 series da CDS
modelo 5200 com o hidrogênio 5.0 (pureza
99,999) como gás reagente e o hélio 5.0 (pureza
99,999) como gás de arraste.
Na hidropirólise utilizou-se a taxa de
aquecimento máxima do equipamento (20°C/ms).
Nesta análise, as temperaturas de reação foram de
450, 550 e 650°C. A taxa de aquecimento e tempo
de aquecimento da resistência foram escolhidas de
acordo com literatura prévia (CARDOSO;
ATAÍDE, 2013; SANTANA JR et al., 2018). Os
vapores gerados pela hidropirólise foram
analisados com o auxílio do GC/MS QP2010 Plus.
Resultados e Discussões
Análises química elementar e imediata
Os resultados relativos às análises químicas
elementar e imediata da lignina Kraft industrial
são apresentados na Tabela 1. Esses resultados são
os valores médios (análises em triplicata) de
carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio,
enxofre e dos teores de umidade, material volátil,
cinzas e carbono fixo.
Os resultados da análise química elementar
apresentados na Tabela 1 demostram que a lignina
Kraft industrial possui como principal
componente o carbono, que está relacionado com
o poder calorífico da biomassa. Já o teor de
oxigênio apresentado é menor que outras
biomassas, por exemplo, serragem de cedro
(48,46%), resíduo de café (49,29%), palha de
arroz (49,64%), resíduo de tabaco (49,96%)
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(YANG et al., 2014; CARDOSO; ATAÍDE,
2013). Na pirólise é desejável uma biomassa
com menor teor de oxigênio para produzir um
bio-óleo com baixa acidez. Os resultados da
análise elementar da lignina Kraft industrial
apresentados neste trabalho são semelhantes a
análise elementar da lignina Kraft comercial
apresentada por Han et al. (2018), no entanto
com menor quantidade de enxofre. Este
componente é indesejável, pois provoca
problemas de poluição do ar devido a emissão
de SO2 na atmosfera durante a degradação

térmica, entre outros efeitos negativos (HAN et
al., 2018).
Já os resultados da análise química imediata
apresentados na Tabela 1, mostra que a lignina
Kraft industrial possui baixos teores de cinzas e de
carbono fixo quando comparada com a lignina
Kraft utilizada por Han et al. (2018). Além disso,
possui baixo teor de materiais voláteis e alto teor
de carbono fixo quando comparada com outras
biomassas, por exemplo serragem de cedro,
resíduo de café, palha de arroz (YANG et al.,
2014).

Tabela 1. Análise elementar e imediata da lignina Kraft industrial
Análise elementar (%)
Análise imediata (%)
C
O
H
N
S
U
TMV TCz
TCF
Experimental
53,50 39,72 4,76 0,42 1,60 2,86 62,57 1,22 33,35
Han et al. (2018)
52,3 38,1
4,7
0,1
4,8
10
NI
18,4
48,6

U=Umidade; TMV=Teor de materiais voláteis; TCz=Teor de cinzas; TCF=Teor de carbono fixo. NI=Não informado.

Densidade real e aparente
A densidade real da lignina Kraft industrial
estudada neste trabalho foi de 1,3747 ± 0,0008
g.cm-3 e a densidade aparente foi de 1,1993 ±
0,0712 g.cm-3.
Análises termogravimétricas
Na Figura 2 são apresentadas as curvas de
perda percentual de massa ou TG (médias de
três análises realizadas para cada taxa de
aquecimento) e as curvas da derivada de perda
de massa em relação ao tempo ou DTG, que
foram construídas a partir da derivada dos
dados médios das porcentagens de perda de
massa.
Pode ser visualizado na Figura 2 que a taxa
de aquecimento influencia na posição das
curvas TG e DTG. Nota-se também que
ocorreu um aumento na amplitude dos picos
das curvas DTG, indicando que houve um
aumento da taxa de degradação máxima.

Figura 2. Curvas TG e DTG da lignina Kraft industrial.
Fonte: O autor.

Na Tabela 2 são apresentados os valores do
DTGmax, da temperatura em que ocorre o DTGmax
e da fração mássica residual para cada taxa de
aquecimento. Segundo Watkins et al. (2015), o
DTGmax pode ser usado como um meio para
comparar as características de estabilidade térmica
de diferentes materiais.
Neste sentido, o DTGmax foi de 0,0144 mg/s na
temperatura de aproximadamente 403ºC para a
taxa de aquecimento de 25ºC/min conforme
apresentado na Tabela 2. Por conseguinte, o
incremento da taxa de aquecimento influenciou no
aumento da temperatura de degradação e da
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derivada de perda de massa para a lignina Kraft
industrial.
A porcentagem de formação de char
(fração sólida do processo de pirólise) pode ser
verificada no final da curva TG, conforme a
Figura 2 e a Tabela 2, que foi de cerca de 30%
para a taxa de 5ºC/min e aproximadamente
35% para as demais taxas. De 30 a 40% em
peso da amostra de lignina ainda permanecem
não volatizadas a 800°C devido à formação de
estruturas aromáticas altamente condensadas
que têm a capacidade de formar carvão
(WATKINS et al., 2015).

O processo de degradação da lignina pode ser
dividido em três etapas. Na etapa inicial ocorre a
evaporação da umidade, ou seja, secagem, a
segunda etapa é a degradação rápida. Esta etapa é
atribuída à degradação dos componentes de
carboidratos que são convertidos em gases
voláteis que se tornarão bio-óleo através da
condensação. E a última etapa é a degradação
lenta que ocorre, principalmente, a formação do
char (SHEN et al., 2015; WATKINS et al., 2015;
MA et al., 2016).

Tabela 2. Valores de DTGmax, temperatura e fração mássica residual da lignina Kraft industrial.
DTG
Taxa de
Fração mássica residual
aquecimento
(%) a 900ºC
Temperatura (ºC)
dm/dt (mg/s)
5 ºC/min
350,79 ± 0,06
0,0023 ± 0,0003
29,76 ± 3,38
10 ºC/min
368,76 ± 0,33
0,0048 ± 0,0007
34,78 ± 1,73
15 ºC/min
369,29 ± 0,60
0,0061 ± 0,0008
35,51 ± 2,95
20 ºC/min
390,32 ± 0,09
0,0115 ± 0,0010
35,99 ± 1,89
25 ºC/min
402,94 ± 0,53
0,0144 ± 0,0029
34,11 ± 2,80
Micropirólise
Os resultados referentes a porcentagem de
área dos compostos da micropirólise de lignina
Kraft industrial foram agrupados e são
apresentados nas Tabela 3. De acordo com
Shao et al., 2017, a porcentagem de área dos
produtos apresentada na cromatografia pode
ser comparada com quantidade relativa dos
compostos detectados.
A partir da análise da Tabela 3, nota-se que
em todas as temperaturas estudadas na
micropirólise de lignina Kraft industrial
apresentaram elevada formação de fenólicos.
O aumento da temperatura ocasionou o
aumento da quantidade de fenólicos em
aproximadamente 78%, obtendo o máximo de
cerca de 74% de área à 650ºC. De maneira
oposta,
o
aumento
da
temperatura
proporcionou a diminuição da formação de
cetonas e aldeídos. Resultado semelhante ao
encontrado por Santana Jr et al. (2018). Notase também que nos testes de micropirolise não
houve a formação de hidrocarbonetos.

Contudo, a formação de hidrocarbonetos é de
suma importância no bio-óleo, ressaltando que
esse objetivo pode ser obtido com a utilização de
catalisadores ou com a promoção da reação em
atmosfera de hidrogênio (hidropirólise).
Os principais compostos formados na
micropirólise que apresentaram área superior a
10% foram o 2,6–dimetoxifenol (seringol) em
todas as temperaturas estudadas, o 1,2,4–
trimetoxibenzeno à 550ºC e o 3–metoxi 1,2–
benzenodiol (3–metoxi pirocatecol) à 650ºC.
Os compostos fenólicos são indesejáveis no
bio-óleo devido às reações de oxidação e podem
ser separados por destilação e extração.
Entretanto, a utilização de catalisadores pode ser
uma estratégia para a melhoria do processo e dos
produtos formados (SANTANA JR, 2018).
Há processos em que a produção de biofenólicos é de extrema importância. Neste sentido,
uma aplicação industrial da lignina é a
substituição do fenol derivado do petróleo pela
síntese da resina fenol-formaldeído (CHENG et
al., 2012).

Tabela 3. Efeito da temperatura na micropirólise da lignina Kraft industrial.
% Área
Grupos
450ºC
550ºC
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Ácidos
Aldeídos
Cetonas
Ésteres
Éteres
Fenólicos
Hidrocarbonetos
Outros
Sulfonados

0,41 ± 0,07
14,27 ± 0,37
21,02 ± 1,85
2,03 ± 1,23
14,25 ± 0,59
41,30 ± 0,89
̶
4,84 ± 0,43
1,88 ± 0,12

Hidropirólise
Na Tabela 4 estão apresentados os
resultados referentes a porcentagem de área
dos compostos gerados na hidropirólise de
lignina Kraft industrial.
Na hidropirólise da lignina foram
formados,
principalmente,
compostos

0,67 ± 0,07
6,21 ± 0,34
14,59 ± 0,64
0,43 ± 0,17
23,57 ± 0,21
52,66 ± 1,26
̶
1,41 ± 0,24
0,46 ± 0,04

2,61 ± 0,33
5,23 ± 0,13
6,72 ± 0,85
0,40 ± 0,01
10,92 ± 1,60
73,68 ± 1,87
̶
̶
0,44 ± 0,06

fenólicos e sulfonados como apresentado na
Tabela 4. Nota-se que o aumento da temperatura
de reação ocasionou o aumento da formação de
fenólicos em aproximadamente 154%, obtendo o
máximo de cerca de 36% de área à 650ºC e o
oposto na formação de sulfonados alcançando o
máximo de aproximadamente 40% à 450ºC.

Tabela 4. Efeito da temperatura na hidropirólise da lignina Kraft industrial.
% Área
Grupos
450ºC
550ºC
Ácidos
0,87 ± 0,01
̶
Aldeídos
8,65 ± 1,07
13,22 ± 1,25
Cetonas
2,02 ± 0,70
5,58 ± 2,38
Ésteres
5,09 ± 1,31
5,48 ± 1,26
Éteres
9,58 ± 1,54
4,88 ± 1,50
Fenólicos
14,20 ± 3,68
34,97 ± 0,86
Hidrocarbonetos
14,16 ± 2,46
1,87 ± 1,07
Outros
4,95 ± 3,07
1,62 ± 0,23
Sulfonados
40,48 ± 4,36
32,38 ± 4,59
Os principais compostos formados na
hidropirólise que apresentaram área superior a
10% foram o dimetil dissulfeto nas três
temperaturas estudadas, o 2–metoxifenol
(guaiacol) nas temperaturas 550ºC e 650ºC e o
2,6–dimetoxifenol (seringol) à 550ºC e 650ºC.
Nestes testes, observa-se também a formação
de hidrocarbonetos em todas as temperaturas
estudadas, diferentemente da micropirólise. Na
hidropirólise, a presença de hidrogênio inibe a
formação de char e leva à formação de um
número menor de compostos, mas com maior
seletividade.
Na Tabela 5 são apresentadas as
quantidades de compostos oxigenados
formados na micropirólise e na hidropirólise.
Tabela 5. Porcentagem de área dos compostos
oxigenados formados.

T (°C)
450
550
650

650ºC
7,27 ± 0,39
11,39 ± 2,42
2,93 ± 1,30
7,03 ± 0,52
5,46 ± 1,64
36,04 ± 3,16
2,29 ± 0,94
̶
27,59 ± 1,16

Micropirólise
96,03 ± 1,37
99,28 ± 0,23
99,56 ± 0,06

Hidropirólse
40,72 ± 5,42
65,74 ± 4,74
66,65 ± 2,97

De acordo com a Tabela 5, houve uma
menor formação de compostos oxigenados nos
testes de hidropirólise, confirmando que a
presença da atmosfera de hidrogênio contribui
para as reações de hidrodesoxigenação (HDO).
Com o incremento da temperatura de reação
houve o aumento da formação de oxigenados.
Conclusões
A caracterização da biomassa é de extrema
importância para corroborar a sua utilização no
processo de conversão térmica. Neste sentido,
a lignina Kraft industrial possui baixos teores
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de cinzas e de oxigênio, características
desejáveis na pirólise.
Neste trabalho, a lignina Kraft industrial
apresentou DTGmax de 0,0144 mg/s na
temperatura de aproximadamente 403ºC para
uma taxa de aquecimento de 25ºC/min.
Nos testes de micropirólise, o aumento da
temperatura influenciou na formação de biofenólicos correspondendo a um aumento de
78%. Entretanto na hidropirólise, essa
influência da temperatura de reação foi ainda
maior, obtendo um aumento de 154% na
formação de bio-fenólicos.
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MORTALIDADE E DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA EM POVOAMENTOS
DE EUCALIPTO DE CURTA ROTAÇÃO
Luana Alves Fagundes 1; Ana Paula Leite de Lima 2
Resumo
Com o aumento da demanda energética pelo setor industrial e como forma de diversificar a matriz
energética, a biomassa florestal se configura como uma das principais fontes renováveis de energia
que está em crescente utilização. Este trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição diamétrica
e a mortalidade de clones de eucalipto plantados em diferentes espaçamentos, aos 36 meses de
idade. O experimento foi instalado em dezembro de 2014, utilizando delineamento em blocos
casualizados, esquema fatorial, testando cinco espaçamentos de plantio (3,0 x 1,0 x 0,8 m; 3,0 x 1,0
x 1,0 m - em linhas duplas; 3,0 x 1,0 m; 3,0 x 1,5 m e 3,0 x 2,0 m - em linhas simples) e três clones
AEC144 (Eucalyptus urophylla), H13 e A217 (híbrido de E. urophylla x E. grandis). Aos 36 meses
de idade foram mensurados o diâmetro a 1,30 m da superfície do solo (DAP) e realizada a
contagem dos indivíduos mortos em cada parcela, para a obtenção da distribuição diamétrica e da
taxa de mortalidade, por clone e espaçamento. O espaçamento de plantio afeta a distribuição
diamétrica. A medida que o espaçamento de plantio aumenta ocorre maior concentração de árvores
nas maiores classes diamétricas, enquanto nos espaçamentos adensados há maior irregularidade na
distribuição de diâmetros. Na mortalidade os clones AEC-144 e H13, apresentam melhor
desempenho se comparado ao A217 conforme o adensamento de plantio.
PALAVRAS-CHAVE: densidade de plantio; Eucalyptus; florestas energéticas

Introdução
A variação da densidade populacional

que esse efeito seja minimizado (LEITE et al.,

em plantios de eucalipto afeta a produção de

adensados resultam em árvores de menor

biomassa por área. Espera-se que em maiores

diâmetro,

densidades populacionais, a produção de

influenciada

biomassa seja maior em razão do maior

contrapartida, espera-se maior área basal, porém,

aproveitamento dos recursos de crescimento,

menor

mas ao longo da rotação de cultivo espera-se

(PAULINO, 2012).

1997).

De
já

maneira
que

geral,

essa

pelo

porcentagem

plantios

variável

mais

é

muito

espaçamento.

Em

de

sobrevivência
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Em florestas de ciclo curto, como nas

B. Procedimento

floretas energéticas, o espaçamento de plantio

O experimento foi instalado em dezembro

afeta o crescimento diamétrico, pois à medida

de 2014, adotando o delineamento em blocos

que o espaçamento é reduzido, o número de

casualizados, em esquema fatorial 3 x 5,

árvores

maior

combinando três clones AEC144 (Eucalyptus

competição entre plantas pelos fatores de

urophylla), H13 e A217, (híbridos de E.

crescimento (PAULESKI, 2010), afetando a

urophylla x E. grandis) plantados em cinco

princípio o crescimento das árvores e,

espaçamentos (3,0 m x 1,0 m x 0,8 m; 3,0 m x

posteriormente, a sobrevivência das plantas.

1,0 m x 1,0 m – com linhas duplas de eucalipto;

aumenta,

ocorrendo

como

3,0 m x 1,0 m; 3,0 m x 1,5 m e 3,0 m x 2,0 m –

objetivo avaliar a distribuição diamétrica e a

em linhas simples), com três repetições. Cada

mortalidade de clones de eucalipto plantados

parcela foi constituída por quatro linhas, com

em diferentes espaçamentos, aos 36 meses de

12 plantas cada, sendo a área útil, as 10 plantas

idade.

das duas linhas centrais de cada parcela.

Assim,

este

trabalho

teve

Aos 36 meses após o plantio foi obtido o
Material e Métodos

diâmetro a altura do peito (DAP) de todas as

A. Local do trabalho

plantas de cada parcela, sendo este resultante da

O experimento foi conduzido na Fazenda

sua circunferência medida com o auxílio de uma

Jacuba, em área experimental da Empresa

fita métrica. Foi realizada ainda, a contagem dos

Cerradinho Bio, nas coordenadas 18º 18’ 22”

indivíduos mortos por parcela para determinação

S e 51º 57' 44" W, a 742 m de altitude, no

da taxa de mortalidade, por clone e espaçamento.

município de Serranópolis – GO. O clima da

A

distribuição

diamétrica

foi

realizada

região, segundo a classificação de Köppen, é

utilizando-se o método empírico (SCOLFORO,

do tipo Aw, com estação chuvosa no verão e

1998). Para cada clone e espaçamento, foi

seca no inverno (CARDOSO et al., 2014). A

observado o diâmetro mínimo encontrado nas

temperatura média anual varia entre 10º e

parcelas

28°C e a precipitação média está em torno de

estabelecidas

2000 mm anuais. A vegetação original da

considerando uma amplitude de classe de 1 cm

região é o cerrado típico e o solo do local é

cada.

e,

a

partir
as

deste

classes

valor,
de

foram

diâmetro

classificado como neossolo quartzarênico.
Resultados e Discussão
A taxa de mortalidade das plantas, aos 36
meses de idade, aumentou com o adensamento
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de plantio, para os três clones de eucalipto

também a uma maior mortalidade das árvores.

(Figura 1). Além disso, a taxa de mortalidade

Isso ocorre em razão de uma maior competição

dos clones variou com o espaçamento. No

entre plantas pelos recursos de crescimento. Este

espaçamento 3,0 x 1,0 x 0,8 m e 3,0 x 1,0 m,

resultado indica que os clones testados diferem

o clone H13 foi o que apresentou maior

quanto

mortalidade. Nos demais espaçamentos, a

competição entre plantas em espaçamentos muito

mortalidade dos três clones foi baixa (2,04%)

adensados, demonstrando a necessidade de se

e semelhante entre os clones. Reiner et al.

escolher clones mais adaptados a essas condições

(2011) destacam que, espaçamentos mais

extremas.

a

sua

capacidade

de

suportar

a

adensados, além de acarretarem em redução
nas variáveis altura e diâmetro, levam

. Figura 1. Taxa de mortalidade, dos três clones de eucalipto, plantados em diferentes espaçamentos, aos 36
meses de idade, em Serranópolis, GO, 2017.

distribuição diamétrica não apresentou um

Analisando a distribuição diamétrica
dos três clones, nos espaçamentos testados,

padrão claro de concentração de indivíduos em
maiores ou menores classe de diâmetro (Figura
2). Porém, notou-se maior número de árvores nas

verificou-se que à medida que o espaçamento

menores

de

espaçamentos,

plantio

aumentou

ocorreu

maior

classes

diamétricas

começaram

que,

com

nestes

diâmetros

concentração de árvores nas maiores classes

inferiores a 1,5 cm. Além disso, as maiores

diamétricas (Figura 2).

classes diamétricas destes espaçamentos foram

Nos espaçamentos mais adensados
(3,0 x 1,0 x 0,8 m e 3,0 x 1,0 x 1,0 m), a

de 13,5 cm e 14,5 cm, no 3,0 x 1,0 x 0,8 cm e 3,0
x 1,0 x 1,0 cm, respectivamente.
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Nos espaçamentos mais amplos (3,0 x

A taxa de mortalidade, aos 36 meses

1,5 m e 3,0 x 2,0 m), as menores árvores

de idade, aumenta com o adensamento de

foram encontradas nas classes de 3,5 cm e 4,5

plantio.

cm, respectivamente (Figura 2), enquanto as
maiores se localizaram na classe de 15,5 cm.
Segundo Ferreira et al. (2017), a influência do
espaçamento

sobre

o

crescimento

em

diâmetro está atrelado à constituição genética
do material, à sua tolerância à competição e à
eficiência quanto ao uso de recursos do
ambiente. Ao comparar o comportamento dos
clones nos diferentes espaçamentos observouse que, de modo geral, em todos os
espaçamentos, os clones AEC144 e H13,
demonstraram

melhor

desempenho

comparado ao A217 (Figura 2), apresentando
menor número de indivíduos nas menores
classes diamétricas e maiores ocorrências de
árvores com maiores diâmetros.
Conclusões
Aos
distribuição

36

meses

diamétrica

de
e

idade,

a

taxa

de

a
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Figura 2. Distribuição diamétrica para os três clones estudados em cinco espaçamento de plantio no município de
Serranópolis, GO, 2017.
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OPORTUNIDADES PARA O APROVEITAMENTO DA LIGNINA
Juliana Pereira Targueta

1
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Resumo
O cenário atual oferece perspectivas para o uso da biomassa como matéria-prima renovável em
substituição às matérias-primas fósseis, contribuindo para a minimização dos danos ambientais
causados no decorrer do tempo. A lignina, segunda matéria orgânica mais abundante no planeta,
desponta como uma potencial matéria-prima, cuja estruturação da cadeia de valor pode gerar
produtos de maior valor agregado, além da tradicional queima como combustível para a geração de
energia. O trabalho tem o propósito de analisar projetos que visam o aproveitamento da lignina
como matéria-prima durante o período de janeiro de 2011 até maio de 2018. O estudo realizado
mostra que a principal fonte de lignina presente nas iniciativas é a biomassa lenhosa, e que diversos
players estão envolvidos na busca de uma estruturação da cadeia de valor da lignina, onde as
empresas estão envolvidas em 74% dos projetos identificados e os institutos de pesquisa em 26%,
indicando que as iniciativas já passaram da fase de pesquisa básica. Os principais mercados de
aplicação são o de biocombustíveis, plásticos e resinas, com uma grande abertura no que diz
respeito aos produtos que podem ser gerados a partir da lignina. Outra observação relevante diz
respeito à indefinição no que tange à tecnologia, sem a predominância de uma rota tecnológica
sobre as demais.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; inovação; matérias-primas renováveis.

Introdução
A sociedade tem se conscientizado sobre os
impactos ambientais ocasionados pelas
indústrias química e de combustíveis, como a
emissão de gases de efeito estufa. A
implementação de políticas ambientais mais
rigorosas e a volatilidade de preço do petróleo
também têm incentivado o uso de matériasprimas renováveis, que constitui uma
alternativa aos derivados fósseis. Argumentase que o uso da biomassa como matéria-prima
renovável pode permitir o alcance de maiores
benefícios ambientais, econômicos e sociais
(BENNETT; PEARSON, 2009).
Segundo Meléndez et al. (2013), pode-se
considerar como biomassa qualquer tipo de
material orgânico obtido a partir de um
organismo vivo, que tenha potencial de ser
transformado em um produto final. De acordo
com Bomtempo (2012), a disponibilidade da

biomassa deve ser construída, pois envolve
alguns desafios como a estruturação das cadeias
de suprimentos e logística. Além disso, também
deve apresentar produtividade, aproveitamento
integral, sistema de produção consolidado e
viabilidade de custo. Coutinho e Bomtempo
(2011) destacam que a White Biotechnology, as
restrições ambientais ao uso de matérias-primas
fósseis, a orientação estratégica das empresas e
as inovações tecnológicas são elementos que
incentivam o uso da matéria-prima renovável. Na
perspectiva empresarial, o uso de biomassa pode
incentivar a formação de parcerias entre
empresas com o intuito de obter uma
complementariedade de competências, podendo
também ser uma janela de oportunidade para a
entrada de novos players no mercado.
O uso de matéria-prima renovável pode
proporcionar a obtenção de produtos mais verdes
e impactar o portfólio de produtos, pois podem
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ser gerados produtos com composição
química idêntica àqueles que têm origem
fóssil (drop-in) e produtos diferenciados, com
composição
química
diferente
e
funcionalidade similar (non drop-in). A
compreensão das características dos produtos
e das cadeias de fornecimento (obtenção de
matéria-prima, produção, distribuição e
vendas) é importante, porque cada produto
tem suas especificidades, devendo ser
gerenciado de forma única (DANSEREAU et
al., 2014).
Existem alguns fatores imprescindíveis,
como econômicos, tecnológicos, políticos, e a
disponibilidade de matéria-prima que
impactam nos processos de aquisição,
conversão e na alocação da matéria-prima
para diferentes aplicações. Além disso,
quando o uso da matéria-prima renovável
destina-se a produção de commodities
químicas, estas estão sujeitas a uma intensa
competição de mercado com os produtos
petroquímicos e a volatilidade de preços
(ROGERS et al., 2016). Portanto, entende-se
que a produção de especialidades químicas,
ou seja, produtos de maior valor agregado, é
capaz de oferecer maiores vantagens, já que
estes produtos destinam-se a mercados
menores e mais específicos (DANSEREAU et
al., 2014).
Segundo Bomtempo e Alves (2014), a
indústria de base renovável é uma indústria
em construção, que se encontra em um
estágio inicial, no qual a dinâmica de
inovação e a competitividade estão em fase de
estruturação. A complexidade da dinâmica de
inovação pode ser percebida com base nas
diversas alternativas relacionadas às quatro
dimensões chaves: matéria-prima, tecnologia,
produtos e modelos de negócios, que se
influenciam mutuamente.
Na perspectiva das matérias-primas, a
biomassa lignocelulósica tem despertado o
interesse das empresas, porque são
abundantes, sustentáveis, possuem baixo
custo e podem gerar produtos verdes. A
lignocelulose é composta por três polímeros
naturais: celulose, hemicelulose e lignina. A
lignina desponta como o segundo material

orgânico mais abundante, atrás apenas da
celulose (KHALID et al., 2017). Segundo
Coutinho e Bomtempo (2011), a lignina deveria
se tornar um material relevante no período de
2019 a 2030, pois estaria mais disponível em
decorrência do uso da celulose em processos
industriais, onde a lignina seria um subproduto.
A lignina pode ser reaproveitada, e se tornar
matéria-prima de diversos processos, originando
produtos com aplicações especiais, como aditivos
de borracha, substituto do fenol, e em resinas
fenol-formaldeído, além de seu uso para produtos
de grande escala, isto é, energia e combustíveis
(DANSEREAU et al., 2014). Com isto, pode-se
concluir que existe um grande potencial de
agregar valor à lignina. Estas oportunidades
parecem estar sendo exploradas antecipadamente
em relação à previsão de Coutinho e Bomtempo
(2011), ou seja, a lignina desponta como uma
matéria-prima atrativa já atualmente e diversos
projetos estão focados no seu aproveitamento.
Desta forma, este trabalho tem como objetivo
analisar as iniciativas de empresas e institutos de
pesquisa que visam utilizar a lignina como
matéria-prima.
Ao
analisar
dimensões
relacionadas à estruturação dos projetos, como
quais são os players envolvidos nessas
iniciativas, assim como aspectos relacionados à
tecnologia e produtos é possível suscitar a
discussão sobre o real potencial de
aproveitamento da lignina como matéria-prima
de uma maneira geral.
Material e Métodos
Neste trabalho serão adotadas 2 dimensões de
análise, as variáveis relacionadas ao negócio
(matéria-prima, players e produto) e a variável
tecnológica (rota tecnológica). Para o
levantamento
destas
informações
foram
utilizados os seguintes sites especializados:
Green Chemicals Blog e Biofuel Digest. O termo
“lignin” foi utilizado no campo de busca, e foi
adotado como período de interesse notícias de
janeiro de 2011 a maio de 2018. Foi utilizado
este período com o objetivo de avaliar se a
lignina tem se tornado uma matéria-prima
promissora antes do período previsto pelo artigo
desenvolvido por Coutinho e Bomtempo (2011),
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que previa sua relevância a partir de 2019.
Com base nesta metodologia, o Green
Chemicals Blog retornou 36 resultados e o
Biofuel Digest 441 resultados, dos quais
foram analisados 258 resultados (conforme a
disposição das notícias na sequência de
páginas, isto é, seguindo da página mais
recente para a mais antiga) até o período de
desenvolvimento deste trabalho. Foi realizada
a leitura dos resultados de ambos os sites
especializados com o intuito de avaliar se a
notícia estava de acordo com o objetivo do
tema em estudo, isto é, se havia alguma
iniciativa de uso da lignina como matériaprima para a geração de produtos e energia.
Concluída esta etapa, o conjunto de dados do
Green Chemicals Blog foi reduzido para 18
notícias e o do Biofuel Digest para 51
notícias. O Biochemical Companies Report
2018 foi utilizado para a busca de dados
complementares relacionados às variáveis em
estudo nos projetos. As informações foram
organizadas em um banco de dados, de forma
a permitir a análise das variáveis em estudo.
Resultados e Discussões
Atualmente, a base de dados contém 49
projetos, pois algumas notícias fazem
referência a iniciativas em comum. A análise
desses dados tem por objetivo investigar as
principais fontes de lignina, nos diferentes
estágios de maturidade, avaliar o perfil dos
players envolvidos nos projetos classificandoos por áreas de atuação, assim como os
potenciais mercados de aplicação para os
produtos gerados. Também tem-se como
objetivo realizar uma análise com relação as
rotas tecnológicas, buscando avaliar a
contribuição
da
tecnologia
para
a
diversificação do portfólio das empresas.
Fontes de Matéria-prima:
A análise das fontes de lignina mostra que a
biomassa lenhosa, isto é, a madeira e seus
resíduos, como aparas de madeira, lascas de
madeira e serragem, predomina como
principal recurso para obtenção da lignina,
conforme relatado em 59% dos projetos. A

avaliação das iniciativas (implementadas e em
fase de desenvolvimento) em escala comercial
revela que as plantas em operação, que utilizam a
palha como matéria-prima para as suas
atividades, aproveitam a lignina como um
subproduto de suas atividades essenciais para a
produção de eletricidade. Esse é o caso da
GranBio, empresa brasileira localizada em
Alagoas, que em parceria com a Caeté utiliza o
resíduo da palha da cana-de-açúcar proveniente
de sua produção de etanol 2G para gerar
eletricidade para ambas as unidades e um
potencial excedente de 135.000 MWh/ano para
comercialização. Já as plantas existentes e os
projetos de novas construções a partir de
biomassa lenhosa, resíduos de biorrefinarias e de
indústrias de papel e celulose têm como
finalidade a geração de bioprodutos e energia.
Dentre os projetos com baixo grau de
maturidade, isto é, bancada e piloto, apenas um
projeto relata o emprego de uma fonte potencial
de lignina diferenciada, o Victorian Brown Coal.
Players:
Os players envolvidos nos projetos de
desenvolvimento da cadeia de valor da lignina
analisados são empresas estabelecidas, start ups
e institutos de pesquisa. As empresas são os
agentes que possuem maior representatividade
(74%) nos projetos analisados. Os centros de
pesquisa representam uma parcela de 26% dos
agentes envolvidos nos projetos analisados. Este
dado mostra que a maior parte das oportunidades
de uso da lignina já passou da fase de pesquisa
básica. As empresas que atuam em
biocombustíveis representam 10% do setor de
atuação dos players. Empresas de papel e
embalagens também possuem 5% de participação
no setor, onde atuam em parceria com agentes de
outros setores fornecendo o resíduo de suas
atividades, o licor negro, rico em lignina, para o
desenvolvimento da cadeia de valor. Além disso,
8% dos players atuam em setores diversificados,
onde podem ser classificados em 2 setores:
biomateriais, papel, embalagens e produtos de
madeira; biocombustíveis e bioquímicos.
Produtos:
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A lignina, como matéria-prima renovável,
pode
ser
aplicada
em
mercados
diversificados. A Figura 1 apresenta este
mercado, segundo as citações de aplicação
relatadas nos projetos. O mercado de
biocombustíveis e plásticos, commodities
químicas, são os que apresentam maior
destaque entre os projetos analisados. A
queima da lignina para a produção de
eletricidade, um uso menos nobre e mais
obsoleto de aplicação, ainda representa uma
parcela considerável do mercado. Constituem
o mercado de especialidades químicas:
resinas, fibra de carbono, adesivos e
compósitos, os quais somam um total de 33%
dos projetos. As iniciativas de aplicações no
mercado farmacêutico, representado pelo
potencial uso do pirogalol para uso medicinal,
e de flavorizantes, para a produção de ésteres
naturais,
ainda
possuem
pouca
representatividade. Alguns projetos visam
apenas a comercialização da lignina, isto é, a
revenda desta como insumo para terceiros.

Figura 1. Divisão dos projetos segundo os
produtos a serem obtidos a partir da lignina.
Fonte: Elaboração própria.

Considerando as iniciativas desenvolvidas
por empresas estabelecidas e start ups
percebe-se que 25% destas sinalizam uma
tendência de diversificação de seu portfólio
com o objetivo de transformar a lignina em
produtos de maior valor agregado, buscando
também a inserção destes players em novos
mercados. A Stora Enso, UPM e Domtar, por
exemplo, operam suas plantas visando a
produção de biomateriais, embalagens e
biocombustíveis, além da competência
essencial na produção de papel. Segundo Nali
et al. (2016), vislumbra-se a diversificação

dos negócios da indústria de papel e celulose no
Brasil, através da construção de biorrefinarias
integradas. A empresa brasileira Suzano Papel e
Celulose, por exemplo, visa a aplicação da
tecnologia LignoBoost, para extrair a lignina do
licor negro resultante de sua produção de papel,
na construção da planta industrial de Limeira
(SP). O mercado alvo potencial dessa lignina é a
produção de vanilina, resinas fenólicas,
dispersantes e fibras de carbono. A Suzano Papel
e Celulose em parceria com a Duratex já
empregou a lignina para a produção de
aglutinantes na confecção de painéis de madeira.
Tecnologias:
Os projetos em estudo apresentam a
possibilidade de aplicação de 3 rotas
tecnológicas:
química,
biotecnológica
e
termoquímica. A rota termoquímica representa
8% dos projetos, sendo que desses, 4% são
iniciativas desenvolvidas por agentes da área de
tecnologia, que adotam o processo de
gaseificação para a geração de commodities
químicas (como: benzeno, tolueno, xileno e
eteno) com potencial aplicação no mercado de
resinas e plásticos. Os outros 4% são iniciativas
de agentes ligados à engenharia e pesquisa, que
utilizam o processo de pirólise para a produção
do bio-óleo de lignina, voltado para o mercado
de combustíveis. Com relação às rotas químicas
e biotecnológicas ainda existe uma indefinição
sobre qual delas é a mais relevante nos processos
de transformação da lignina. 49% dos projetos
citam o uso de rotas químicas e 45% dos projetos
o uso de rotas biotecnológicas. Alguns projetos
empregam ambas as rotas em fases diferentes,
como é o caso da Sandia National Laboratories e
Borregaard que empregam a rota química para o
pré-tratamento e a rota biotecnológica para a
conversão da lignina nos seus respectivos
produtos.
Conclusões:
O estudo realizado revela que existem esforços
de empresas estabelecidas, start ups e institutos
de pesquisas para aproveitarem a lignina
proveniente, principalmente, de matéria-prima de
2ª geração mediante a aplicação de rotas
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químicas e biotecnológicas para a geração de
commodities
químicas.
Os
principais
mercados potenciais para essas commodities
são a produção de biocombustíveis, plásticos
e resinas. A produção de eletricidade também
ocupa uma parcela significativa do mercado
de aplicação da lignina, porém está
relacionada a um produto de menor valor
agregado e a práticas antigas. O fato da maior
quantidade de agentes presentes atuarem na
área de pesquisa e tecnologia também mostra
que essas iniciativas de estruturação da cadeia
da lignina se encontram, predominantemente,
em um estágio de maturidade inicial,
oferecendo perspectivas promissoras de
crescimento futuro, uma vez que há
empreendimentos para o desenvolvimento de
tecnologias apropriadas que permitam a
aplicação da lignina em novos mercados. Os
projetos apresentam uma convergência em
relação à matéria-prima a ser utilizada como
fonte de lignina, biomassa de madeira. No
entanto, observa-se uma grande abertura no
que diz respeito aos produtos que podem ser
gerados. Outra observação relevante diz
respeito à indefinição no que tange à rota
tecnológica.
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OS REFLEXOS SUSTENTÁVEIS ATRIBUÍDOS A UMA
INDÚSTRIA MADEIREIRA ATRAVÉS DA PRÁTICA DO
FOMENTO FLORESTAL
Claudinei Steger Rinaldi¹; Fabio Takeshi Sato²
Resumo
O presente artigo aborda a temática de desenvolvimento sustentável por intermédio da
sustentabilidade, com foco na análise dos reflexos sustentáveis atribuídos a uma indústria
madeireira através da utilização do fomento florestal. As pesquisas utilizadas para alcançar o
objetivo deste trabalho foram de cunho exploratório, bibliográfico e quantitativo, as quais
possibilitaram a identificação e análise do comportamento do fomento florestal em cada um dos
pilares do tripé da sustentabilidade. Obteve-se a opinião dos colaborados da organização objeto
desta pesquisa sobre as relações do fomento florestal com a indústria madeireira, o produtor
rural e o meio ambiente. O modelo de programa florestal aplicado pelas indústrias madeireiras
prioriza garantir a disponibilidade futura de matéria prima, mas ainda reflete em segundo plano,
a contribuição para com o desenvolvimento da região fomentada, recuperação de áreas
degradadas e preservação do meio ambiente, além da melhora na qualidade de vida nas
propriedades rurais. O programa vem atingindo os lineares da sustentabilidade em projeção
ascendente, contribuindo assim para a garantia de um futuro de sobrevivência para as próximas
gerações e, também, para a manutenção das atividades industriais madeireiras.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Sustentabilidade; Fomento Florestal.
Introdução
Este trabalho tem como temática o
Desenvolvimento Sustentável através da
Sustentabilidade, com ênfase nos reflexos
atribuídos à utilização do Fomento Florestal
como estratégia de sobrevivência para uma
organização madeireira. A abordagem
adotada busca evidenciar o papel desta
prática dentro da organização, identificando
quais seus reflexos sustentáveis, e como
pode garantir a sobrevivência no mercado
competitivo.
Zylbersztajn e Lins (2010, p. 15)
descrevem
que
o
conceito
de
Desenvolvimento Sustentável leva a um
novo modelo de conduzir os negócios da
organização que, além da dimensão
econômico-financeira,
deve
abordar,
conjuntamente, as dimensões ambientais e
sociais. Estas dimensões formam o tripé da
sustentabilidade.

Para que a prática adotada pela
organização alcance os lineares da
sustentabilidade, é preciso contemplar cada
uma das vertentes deste conceito, mantendo
o equilíbrio entre si e tornando esta prática
economicamente viável, socialmente justa e
ambientalmente viável.
Conforme Werneburg (2015, p.
58):
O fomento florestal está baseado nos
pilares da sustentabilidade, pois enfoca os
aspectos social, ambiental e econômico e
permite ganhos à sociedade inserida no
contexto, seja através das oportunidades
de trabalho e renda ou mesmo na geração
de impostos e tributos.

A prática do Fomento Florestal,
quando bem executada dentro da
organização, pode resultar positivamente
para o desenvolvimento sustentável, bem
como proporcionar uma melhor qualidade
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de vida para a sociedade fomentada e
garantir a produção de recursos naturais.
O Anuário Estatístico Abraf (2013,
p.42) relata uma queda de 3,6% entre 2011
e 2012 na quantidade de áreas plantadas de
pinus e eucalipto no estado do Paraná. O
IBGE (2015) levantou que em 2012 havia
aproximadamente 29,5 milhões de hectares
de pinus e eucalipto plantados, número que
em 2015 caiu para 27,5 milhões de hectares,
uma redução na área plantada de
aproximadamente 6,8%, sendo dois milhões
de hectares deixados ser ocupados por
florestas.
Em meio a um possível
desabastecimento
industrial
das
organizações madeireiras, que têm como
principal e insubstituível produto para
matéria prima a madeira de pinus e
eucalipto, deve-se procurar uma maneira de
garantir a produção, impedindo um apagão
florestal derivado da escassez de matéria
prima no mercado e ameaçando a
sobrevivência da organização.
Diante do cenário apresentado,
surge a seguinte questão norteadora: Quais
os reflexos, da sustentabilidade atribuídos à
indústria madeireira que trabalha com o
Fomento
Florestal
visando
a
sustentabilidade?
Com o presente exposto, o trabalho
se justifica, pois, apresenta uma pesquisa
com abordagens em nível social, ambiental
e econômico ao buscar a sustentabilidade, a
qual reflete diretamente nos requisitos do
cenário contemporâneo, garantindo a
sobrevivência das gerações futuras,
proporcionando maior qualidade de vida e
utilização consciente dos recursos naturais,
além de suficiência econômica para
sobrevivência.
Do ponto de vista estratégico e
empresarial, é de notória importância a
aplicação da sustentabilidade para a
sobrevivência das indústrias do ramo
madeireiro. A partir da compreensão dos
reflexos sustentáveis obtidos pela pratica do
Fomento Florestal, as organizações poderão

utilizar a aplicação deste recurso para
atender às suas necessidades e garantir a
sobrevivência competitiva no mercado.
O professor Lester Brown, em uma
avaliação da situação do planeta frente à
utilização dos recursos naturais, lembra que
“a economia depende do ambiente. Se não
há ambiente, se tudo está destruído não há
economia”. (LESTER BORWN, Plan B
3.0, 2007 apud ZYLBERSZTAJN; LINS,
2010 p. 17)
Sem
propor
novas
fontes
produtivas, com um consumo desenfreado
de matéria-prima e visando apenas atender
às necessidades de produção e lucro atuais
da companhia, estas estratégias são
consideradas
insustentáveis.
As
organizações devem administrar de forma
racional o consumo e encontrar maneiras de
alavancar a disponibilidade dos recursos
necessários, possibilitando a extensão de
sua produção e garantindo sua participação
no mercado por muito mais tempo.
Diante das menções, pode-se
expor o objetivo geral deste trabalho:
analisar os reflexos sustentáveis atribuídos
a uma indústria madeireira que utiliza a
prática do Fomento Florestal para buscar a
sustentabilidade.
Serão apresentados, na sequência,
os
conceitos
da
sustentabilidade
enfatizando
os
pilares
do
tripé,
identificando o comportamento do fomento
florestal a partir da resposta a cada um
destes pilares, além de apresentar os
resultados obtidos com a ferramenta em
uma organização madeireira, objeto desta
pesquisa.

Metodologia
A metodologia tem a finalidade de
auxiliar o pesquisador a obter maior
conhecimento e atingir o objetivo desejado,
contribuindo para uma conclusão. A
presente pesquisa utilizou de métodos
coerentes com o objetivo desejado para
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chegar a uma possível conclusão sobre o
tema.
Perante o objetivo, foi utilizada
uma pesquisa exploratória com a finalidade
de proporcionar maior informação sobre o
assunto problematizado, possibilitando
maior entendimento e conceituação do
tema, assim, facilitando a fixação do tema e
seus objetivos, além da formulação das
hipóteses ou a descoberta de um novo
enfoque. (PRODANOV; FREITAS, 2013,
p. 51).
A pesquisa bibliográfica foi
utilizada com a intenção de se obter maior
fundamentação
sobre
o
objetivo
pesquisado, consultando livros, revistas,
anais, artigos e publicações de diversos
autores. A finalidade deste método de
pesquisas é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo o que já foi tornado
público em relação a determinado assunto.
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183).
Outro método utilizado foi a
pesquisa quantitativa, com objetivo de
quantificar as informações proporcionadas.
Markoni e Lakatos (2003, p. 187) apontam
que este método consiste em “uma
investigação onde o principal objetivo é
criar um delineamento e analisar as
características de fatos ou fenômeno, a
avaliação de programas, ou o isolamento de
variáveis principais ou chave”. Este método
analisou os dados obtidos com respostas no
questionário para identificar os reflexos
atribuídos à prática do fomento florestal
pela indústria madeireira.
Diante dos métodos de pesquisa
utilizados, os resultados obtidos serão
apresentados na forma descritiva e também
na forma gráfica, com o objetivo de oferecer
ao leitor uma interpretação mais rápida e
prática.
A pesquisa deste estudo foi
aplicada em uma Industria Madeireira,
instalada no país desde 1995, a qual fabrica
e comercializa painéis de madeira para
móveis e arquitetura de interiores.

A empresa conta com uma área
florestal responsável por todo o
abastecimento industrial de matéria-prima.
Esta área possui uma estrutura composta
por: seis engenheiros florestais, quatro
técnicos
florestais,
dois
analistas
ambientais, e dois analistas administrativos,
totalizando quatorze colaboradores, os
quais contribuíram participando desta
pesquisa, aplicada do dia 02 a 06 de outubro
de 2017.
Esta organização conta com um
programa sólido de fomento florestal, a
Parceria Florestal, onde ambas as partes,
organização e produtor, são beneficiados. O
programa conta com a participação de 182
produtores rurais e atinge uma área plantada
de mais de sete mil hectares de florestas.
Resultados
Serão apresentadas abaixo as
respostas obtidas no questionário aplicado à
equipe da área Florestal da Organização,
além da análise dos resultados. O plano de
respostas está relacionado à interpretação
dos colaboradores em relação à pratica de
fomento florestal praticada, hoje, pela
empresa em que trabalham, e como essa
prática está relacionada aos ideais de
sustentabilidade.
A
pesquisa
identificou
a
concordância dos entrevistados sobre a
afirmativa de que o fomento florestal,
aplicado pelas indústrias madeireiras, está
enquadrado
aos
objetivos
da
sustentabilidade, alcançando 100% das
respostas. Há ainda uma fração de 33%
destes que concorda com a afirmação,
entretanto têm algumas restrições, o que
pode levantar um ponto de discussão sobre
aspectos que estão deixando de ser
enquadrados nesta prática, portanto a
limitando e não atingindo a excelência
sustentável da organização.
Concordo, com
restrições
33%

Concordo
totalmente
67%

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)
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Gráfico 1- Concordância do
enquadramento de sustentabilidade
Quando o questionamento da
entrevista é sobre qual aspecto econômico,
social ou ambiental tem maior relevância na
prática do fomento florestal, executada pela
empresa em que trabalham, há um resultado
soberano do aspecto econômico sob os
demais aspectos. Esta afirmação se
correlaciona com a do posicionamento
sobre as intenções da adoção da prática do
fomento florestal pela empresa, onde 100%
apontam a garantia do abastecimento de
matéria-prima (MP) e a redução do custo de
compra da MP como sendo os fatores mais
importantes para implantação do método.
A
preocupação
com
a
disponibilidade de MP e custos futuros
elevados lidera as preocupações industriais,
uma vez que estes são fatores essenciais
para sobrevivência da organização, pois
impactam na possibilidade de produzir seu
produto final e garantir preços competitivos
de mercado.
Social
8%
Ambiental
0%

Econômico
92%

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Gráfico 2 – Prioridades do Fomento
florestal
A pesquisa levantou ainda os
efeitos recaídos à indústria madeireira no
caso da não-adoção da prática do fomento
florestal, observando a concordância em
que a organização passaria a sofrer em três
aspectos relevantes: maior dependência do
mercado externo, aumento no custo de
aquisição de matéria-prima e escassez de
matéria-prima futura. Aspectos que, de
forma negativa, poderiam contribuir para a
desestabilização da organização, impedindo
a produção com custos competitivos e até

mesmo impedindo a produção, forçando a
organização a buscar novas fontes de
abastecimento e gerando degradação de
novas florestas, além de custos não
planejados, prejudicando a economia desta
organização e o meio ambiente, o qual
sofreria com a extração de madeira de forma
desordenada.
Ao tratar dos benefícios gerados
aos produtores rurais, pode-se observar a
parte social da prática do fomento florestal
praticado pelas indústrias madeireiras.
Apresentou-se a concordância da maioria
dos entrevistados em três pontos relevantes:
• Gerar uma nova fonte de renda: através
desta parceria entre o produtor e a
indústria madeireira para a produção
florestal,
um
mercado
de
comercialização para seu produto
passaria a existir e a obter uma nova
fonte de renda com sua propriedade.
• Acesso à tecnologia de produção: a
relação entre produtor rural e
organização,
contando
com
acompanhamento técnico durante toda
a implantação e formação da florestal,
o que promove uma madeira de maior
qualidade e maior produtividade por
área plantada.
• Recuperação de áreas inativadas da
propriedade: áreas antes esquecidas
pelos produtores rurais pela não
possibilidade de uso agrícola ou
pecuário, podem se tornar áreas de
reflorestamento, aumentando a área
produtiva da propriedade, gerando
novos rendimentos e diversificando os
investimentos, prevenindo, ainda, o
risco da monocultura agrária.
A representação gráfica abaixo
apresenta o grau de importância dado a cada
afirmativa em relação às demais ao se tratar
do fomento florestal praticado pela
organização dos entrevistados – recebendo
o nível 6 aquela de maior importância, e
nível 1 a de menor importância. É possível
observar que as respostas levaram a uma
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segregação de importância entre o tripé da
sustentabilidade.
Promover crescimento econômico e
proporcionar melhor qualidade de vida ao
produtor rural
Promover desenvolvimento da região e
levar tecnologia de produção ao campo
Garantir a disponibilidade da matéria prima
necessária para abastecimento da indústria
Reduzir a dependência da empresa na
aquisição de matéria prima de mercado
(terceiros)
Promover a recuperação de áreas degradas
através da implantação de novas florestas

6
Nivel de importância

17%

75%

5 8%8%
4
3

58%

33%
17%

2
1

17%

25%

20%

17% 8%
17% 8%

42%

33%
0%

8%

8%

8%8%8%

25%

8%

50%

17%
40%

25%

42%
60%

80%

8%
100%

Porcentagem de concordância
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Gráfico 3 – Nível de importância para o
fomento florestal
As afirmativas dadas como mais
importantes receberam classificação de
níveis 6 e 5, as quais estão relacionadas com
o aspecto econômico da prática, garantindo
a sobrevivência da organização através da
disponibilidade de matéria prima e a
redução da dependência do mercado
externo. Possibilita-se, deste modo, a
organização em manter suas atividades,
reduzindo as ameaças externas do mercado,
como a falta de MP, custos elevados e
podendo manter preços competitivos.
Afirmativas de maior incidência
para os níveis de importância 4 e 3 estão
ligadas
às
relações
sociais
da

sustentabilidade, promovendo crescimento
econômico para o produtor, o que resultará
diretamente na melhoria da qualidade de
vida desta família, cedendo um maior poder
aquisitivo
e
promovendo
o
desenvolvimento da região. Estas novas
florestas proporcionarão, ainda, novos
empregos, novas fontes produtivas, e novas
oportunidades, fazendo a economia girar e
‘aquecer’ o mercado.
Em relação aos níveis 2 e 1, podese observar o aspecto ambiental, onde há a
diversificação de produção na propriedade,
evitando o desgaste excessivo do solo pela
monocultura e promovendo a recuperação
de áreas degradadas através da implantação
de novas florestas, contribuindo para o
aumento da área verde.
As afirmativas que tiveram menor
porcentagem de aceitação para os níveis
mais altos de importância ainda podem ser
consideradas relevantes, um resultado a ser
levado em conta. É possível, afinal, a partir
de todos os resultados, apresentar e verificar
que a organização está focada em obter
resultados econômicos com a aplicação do
fomento florestal. Consideram-se, ainda, os
resultados sociais e ambientais, visando
proporcionar uma aceitação ainda maior
pela sociedade e garantir a preservação do
meio ambiente.
Considerações Finais
O fomento florestal é uma prática
crescente que vem ocupando espaços
consideráveis no leque de unidades
fornecedoras de matéria-prima e produção
florestal. As indústrias madeireiras neste
cenário aplicam o fomento florestal como
alternativa para reduzir sua dependência do
mercado
externo,
prevendo
um
desabastecimento industrial e ainda
sofrendo com a competitividade para a
aquisição de matéria-prima a custos cada
vez mais elevados, sofrendo o impacto da
oferta e demanda.
A aplicação do fomento florestal
pela indústria da madeira trouxe mais do
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que uma garantia de abastecimento e
produção de sua matéria-prima. A prática
resultou em benefícios à sociedade e ao
meio ambiente.
Ainda que focado no aspecto
econômico e visando manter as atividades
futuras da organização, oferece resultados
benéficos à sociedade e ao meio ambiente.
Afinal, quanto mais as indústrias
madeireiras fizerem uso da ferramenta,
mais estarão beneficiando a garantia de
sobrevivência das gerações futuras.

do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina,
2015.
ZYLBERSZTAJN, David; LINS, Clarissa
(Org.). Sustentabilidade e Geração de
Valor: A transição para o século XXI. Rio
de Janeiro: Elsevier Editora Ltda., 2010.
193 p.
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PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E O REDD+: O CASO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Rafaela Prosdocini Parmeggiani1; João Henrique Servilla2; Luiz César Ribas3
Resumo
A Lei n. 12.651/2012 projetou nacionalmente o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Uma
das principais modalidades de PSA, que pode ser contemplada isolada ou cumulativamente, é o
sequestro, conservação, manutenção e aumento do estoque de carbono, bem como a diminuição do
fluxo de carbono. Nesses tempos de Mudanças Climáticas, um dos principais mecanismos de ação é
o REDD+ (redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, associada às ações para
mitigação das mudanças climáticas). Desde 2010, a Secretaria do Meio Ambiente do estado de São
Paulo (SMA-SP) vem editando resoluções sobre PSA. As resoluções de PSA da SMA-SP foram
analisadas com o intuito de se inferir sobre a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, via
REDD+ e com a contribuição do setor florestal. Desenvolveu-se um estudo exploratóriodocumental, com orientação dedutiva. A totalidade das resoluções relaciona-se ao tema dos
remanescentes florestais. Os remanescentes florestais remetem-se, de forma integrada (cumulativa),
ao REDD+. A correlação entre resoluções de PSA da SMA-SP e REDD+ é inclusive garantida pela
Política Estadual de Mudanças Climáticas e seu decreto regulamentador. Vislumbra-se, por fim, que
haja um aprofundamento das políticas públicas no estado de São Paulo que venham a reforçar a
participação do setor florestal (sobretudo biomassa florestal / florestas energéticas) na mitigação
das Mudanças Climáticas.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas, Setor florestal, Mudanças climáticas, Mitigação.
Introdução
Em 2012 foi promulgada a Lei número
12.651, qual seja, o novo Código Florestal.
Entre os elementos técnicos e jurídicos
inovadores, esta lei apresentou o conceito de
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA
(BRASIL, 2012).
O PSA, de acordo com esta lei, é um
instrumento econômico de política florestal
que visa promover medidas, iniciativas,
projetos e programas que contemplem, dentre
outros serviços ambientais, o sequestro, a
conservação, a manutenção, o aumento do
estoque e a diminuição do fluxo de carbono
(alínea a, do inciso I, do artigo 41, da Lei n.
12651/2012).
Todavia, um programa de PSA
pautado na mitigação dos efeitos do carbono

pode ser agregado com as demais atividades de
conservação e melhoria dos ecossistemas e que
gerem serviços ambientais, especialmente
aquelas também dispostas nas alíneas “c”, “d”,
“e”, “g” e “h” do inciso I, do artigo 41 da
referida lei florestal. Tais atividades dizem
respeito à conservação da biodiversidade, à
conservação das águas e dos serviços hídricos, à
regulação do clima, à conservação e
melhoramento do solo, bem como à manutenção
de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de uso restrito (BRASIL, 2012).

________________
1.Pós-Graduação em Energia na Agricultura – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências Agronômicas,
Botucatu, SP, Brasil, rafaela.prosdocini@gmail.com. 2. Graduação em Ciência Biológicas – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, Instituto de Biociências, Botucatu, SP, Brasil, joaohenriqueservilha@gmail.com. 3. Prof. Dr. Departamento de Economia, Sociologia e
Tecnologia, Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Botucatu/SP.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

710

Por outro lado, a utilização de projetos
de PSA com base no carbono, dentro do
contexto do novo Código Florestal, bem
como das Mudanças Climáticas1, guarda
correlação com o mecanismo de Redução das
Emissões por Desmatamento e Degradação
Florestal – REDD+2 (JALOWITZKI, 2010;
MMA, 2016).
O PSA é um instrumento de política
pública que vem sendo implementado no
estado de São Paulo desde 2010, quando da
edição da Resolução n. 123/2010, que define
as diretrizes para a execução do Projeto Mina
D’água (SMA, 2010). De 2010 para cá, a
Secretaria do Meio Ambiente – SMA/SP já
editou (em vigência) oito resoluções sobre
PSA.
Esse trabalho busca identificar e
analisar os principais aspectos das resoluções
da SMA-SP de PSA que possam contribuir,
por meio de projetos de produção de
biomassa florestal, dentre outras atividades
correlatas, para políticas florestais que visem
ações de REDD+.
Metodologia
Essa pesquisa foi baseada em revisão
bibliográfica
de
caráter
exploratóriodocumental, desenvolvendo um processo de
sistematização e análise crítica, embasada no
método dedutivo. Ademais, dentro de uma
orientação dedutiva, partiu-se das diretrizes
gerais das resoluções da SMA-SP sobre PSA
e buscaram-se elementos norteadores para a
formulação, via mecanismo de REDD+ e de
políticas florestais focadas na mitigação das
mudanças climáticas.
Resultados e Discussões
Verificam-se, em termos de uma
interface entre PSA, resoluções da SMA-SP e
“Mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera
mundial e que se some àquela provocada pela variabilidade climática
natural observada ao longo de períodos comparáveis” (Inciso III, do
art. 2º, da Lei n. 12.187, de 129 de dezembro de 2009, conforme
Brasil (2009).
2
Ações para mitigação das mudanças climáticas, tais como,
redução das emissões derivadas do desmatamento e degradação das
florestas, aumento das reservas florestais de carbono, gestão
sustentável das florestas e conservação florestal.
1

REDD+, no período 2010-2018, os seguintes
elementos:
1) Resolução SMA n. 123, de 24 de
dezembro de 2010 - Projeto Mina D’água: i)
Áreas de mananciais de abastecimento público /
proteção de (máximo de quatro) nascentes por
produtor rural; ii) Regeneração natural / plantio
de espécies nativas; iii) Remanescentes florestais
/ Agricultura Familiar, e; iv) Integração
(sinergia) com os Projetos Ambientais
Estratégicos Município VerdeAzul / Mata Ciliar /
Adote uma Nascente / Pacto das Águas;
2) Resolução SMA n. 89/2013 - Projeto
de Pagamento por Serviços Ambientais para
as Reservas Particulares do Patrimônio
Natural – RPPN: i) Delimitação, demarcação e
recuperação das matas ciliares e de fragmentos
florestais; ii) Incremento de conectividade de
remanescentes florestais / corredores de
biodiversidade, e; iii) Produção de água;
3) Resolução SMA n. 019, de 07 de
abril de 2015 - Projeto de Pagamentos por
Serviços Ambientais Mata Ciliar: i)
Delimitação, demarcação e recuperação de matas
ciliares e outros tipos de fragmentos florestais; ii)
Recomposição parcial de faixas marginais a
cursos
d’água;
iii)
Conservação
de
remanescentes florestais e recuperação ecológica
(áreas prioritárias para Biodiversidade / Projeto
Biota/FAPESP); iv) Recomposição de Vegetação
nas Bacias Formadoras de Mananciais de Água
(áreas prioritárias para abastecimento público e
vulnerabilidade do aquífero subterrâneo), e; v)
Agricultura Familiar;
4) Resolução SMA n. 58, de 05 de junho
de 2016 - Projeto de Pagamento por Serviços
Ambientais para Áreas de Soltura e
Monitoramento de Fauna Silvestre - PSA
ASMF: i) Delimitação, demarcação e
recuperação de matas ciliares e outros tipos de
fragmentos florestais; ii) Preservação e a
recuperação de florestas nativas; iii) Áreas de
Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre /
Reintrodução de animais silvestres nos
remanescentes de vegetação nativa existentes na
propriedade; iv) Medida de manejo de
remanescente florestal que visa à conservação da
biodiversidade e à integridade de ecossistemas;
v) Restauração de processos ecológicos visando à
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preservação e a recuperação de florestas
nativas; vi) Áreas prioritárias para a criação
de Unidades de Conservação de Proteção
integral e/ou para o estabelecimento da
conectividade entre remanescentes de
vegetação nativa; v) Áreas situadas a
montante de mananciais de abastecimento
público; vi) Recuperação de matas ciliares e
implantação de vegetação nativa para a
proteção de nascentes, e; vi) Plantio de mudas
de espécies nativas e/ou execução de práticas
que favoreçam a regeneração natural para a
formação de corredores de biodiversidade;
5) Resolução SMA n.º 60, de 01 de
julho de 2016 - Altera a Resolução SMA nº
19/2015: Vide Resolução SMA n. 19/2015
(modificação);
6) Resolução SMA n. 86, de 25 de
agosto de 2017 - Projeto de Pagamento por
Serviços Ambientais para Proteção da
Vegetação Nativa - PSA PROTEÇÃO; i)
Delimitação, demarcação e recuperação de
matas ciliares e outros tipos de fragmentos
florestais; ii) Leilão Reverso; iii) Imóveis
rurais localizados na Bacia do Rio Paraíba do
Sul; iv) Conservação de remanescentes de
vegetação nativa, incluindo áreas com
vegetação preservada ou em processo de
restauração ou regeneração; v) Agricultura
Familiar, e; vi) Projeto “Recuperação e
Proteção dos Serviços de Clima e
Biodiversidade do Corredor Sudeste da Mata
Atlântica Brasileira - Projeto Clima e
Biodiversidade na Mata Atlântica” / Projeto
Desenvolvimento Rural Sustentável;
7) Resolução SMA n. 142, de 07 de
novembro de 2017 - Projeto Pagamento
por Serviços Ambientais - PSA Mata Ciliar
– PDRS: i) Delimitação, demarcação e
recuperação de matas ciliares e outros tipos
de fragmentos florestais; ii) Proteção e
conservação de remanescentes de vegetação
nativa, preservada ou em restauração; iii)
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista
- Banco do Agronegócio Familiar FEAP/BANAGRO / Pequenos produtores
rurais, e; iv) Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável – PDRS / Projeto
Recuperação de Matas Ciliares, Nascentes e

Olhos D’Água / Programa de Incentivos à
Recuperação de Matas Ciliares e à
Recomposição de Vegetação nas Bacias
Formadoras de Mananciais de Água - Programa
Nascentes / Programa de Remanescentes
Florestais, e;
8) Resolução Conjunta SMA/FF n. 01,
de 20 de abril de 2018 - Projeto de Pagamento
por Serviços Ambientais para incentivar a
conservação
de
vegetação
nativa,
a
restauração ecológica e a adoção de sistemas
produtivos sustentáveis em imóveis rurais PSA Uso Múltiplo: i) Delimitação, demarcação
e recuperação de matas ciliares e outros tipos de
fragmentos florestais; ii) Conservação de
vegetação nativa, remanescente e/ou em
restauração / Restauração ecológica / Conversão
de áreas degradadas e de baixa produtividade em
sistemas de maior funcionalidade ecológica e
econômica com a implantação de usos do solo
mais sustentáveis e adoção de práticas
conservacionistas; iii) Conservação de vegetação
nativa, a restauração ecológica e a adoção de
sistemas produtivos sustentáveis em imóveis
rurais visando contribuir para a redução de
emissões e/ou remoção de gases de efeito estufa,
a conservação da biodiversidade, do solo e dos
recursos hídricos; iv) Conversão de áreas
degradadas e de baixa produtividade em sistemas
de maior funcionalidade ecológica e econômica
com a implantação de usos do solo mais
sustentáveis
e
adoção
de
práticas
conservacionista; v) Potencial (uso do solo) de
geração de serviços ambientais relacionados à
mitigação de mudanças climáticas e conservação
da biodiversidade, solo e recursos hídricos; vi)
Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços
Relacionados ao Clima e Biodiversidade do
Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil Projeto Clima e Biodiversidade na Mata
Atlântica”, e vii) Evitar a duplicidade de
pagamento (distintas modalidades, projetos e
programas de PSA)
Dos elementos dispostos acima observouse que a totalidade das oito modalidades de PSA
preconizadas nas resoluções da SMA-SP,
editadas no período 2010-2018, referem-se aos
remanescentes florestais.
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As resoluções de PSA, da SMA-SP,
por conta de se reportarem aos remanescentes
florestais, estão relacionadas com a redução
das emissões derivadas do desmatamento e
degradação das florestas, aumento das
reservas florestais de carbono, gestão
sustentável das florestas e conservação
florestal (consequentemente, às ações para
mitigação das mudanças climáticas).
Ademais, do ponto de vista
socioeconômico, a quase totalidade das
resoluções analisadas aborda, objetivamente,
a Agricultura Familiar e/ou Pequena
Propriedade Rural.
Verifica-se, assim, que as oito
resoluções da SMA-SP, sobre PSA, editadas
entre 2010 e 2018, reportam-se, de uma forma
ou de outra, ao mecanismo do REDD+3.
Além disto, por conta dos fragmentos
florestais, a totalidade das Resoluções da
SMA-SP sobre PSA guardam correlação com
o Programa de Remanescentes Florestais,
consoante disposto nos artigos 51 a 67, da
Seção VIII, do Decreto n. 55.947, de 24 de
junho de 2010 (SÃO PAULO, 2009a).
No contexto dos objetivos específicos
do referido programa de remanescentes
florestais a que se refere o Decreto n.
55.947/2010 e, para efeitos da construção da
correlação entre as resoluções de PSA da
SMA-SP e o REDD+, é possível destacar,
dentre outros, os elementos observados nos
incisos I a IX, do artigo 52, do Decreto n.
55.947/2010 (SÃO PAULO, 2009a).
Dois últimos aspectos do Programa de
Remanescentes Florestais, a que se refere a
regulamentação da Política Mudanças
Climáticas do estado de São Paulo, devem ser
destacados: i) a instituição do mecanismo do
PSA4, e; ii) a previsão da elaboração dos
requisitos técnicos a serem observados em
projetos florestais destinados a sequestrar
carbono atmosférico ou conservar estoques de
biomassa florestal no âmbito do Programa
Um embasamento robusto entre as correlações
aqui construídas pode ser encontrado nos incisos
I, II, III, VI, XVIII, XXIV e XXXII, do artigo 4º,
da Lei n. 13.798/2009 (SÃO PAULO, 2009b).
4
Artigo 63 do Decreto n. 55.947/2010.
3

Estadual de Remanescentes Florestais5 (SÃO
PAULO, 2009ab)
Em suma, o Programa de Remanescentes
Florestais, previsto já em 2010, por intermédio
do Decreto n. 55.947/2010, preconiza a
introspecção do mecanismo do REDD+ nas
resoluções de PSA, da SMA-SP que estão sendo
formuladas daquele ano até o presente momento.
Isto porque, conforme os principais
aspectos deste conjunto de 8 resoluções mais
acima destacados, é possível vislumbrar
elementos
associados
à
redução
do
desmatamento e da degradação das florestas, ao
aumento das reservas florestais de carbono, bem
como à gestão sustentável das florestas e
conservação florestal.
A questão central dos formuladores de
políticas públicas passa a ser, a partir de agora,
para o fortalecimento do REDD+, a
implementação de ações que aprofundem e
aprimorem justamente as políticas públicas no
estado de São Paulo. Tais ações, quer por
intermédio das resoluções de PSA6, quer por
meio de outros instrumentos7, acabariam
inclusive por vir a reforçar os compromissos
ambientais do estado paulista. Para tanto advogase, para efeitos da formulação de políticas
florestais no estado de São Paulo, uma
contribuição mais incisiva do setor florestal
(biomassa florestal, inclusive com base nas
florestas energéticas), para fins da redução das
emissões derivadas do desmatamento e
degradação das florestas, aumento das reservas
florestais de carbono, gestão sustentável das
florestas,
conservação
florestal
e

5

Artigos 62 a 67 do Decreto n. 55.947/2010.
Integração com outros programas e políticas
públicas relacionados aos recursos florestais (com
base nos elementos dispostos na nota de rodapé 4.
7
Como, por exemplo, determinação de critérios,
requisitos e orientação técnica para exploração
econômica de florestas nativas em Reservas Legais
com base nos incisos I, II, III e IV, do artigo 59, do
Decreto n. 55.947/2010, culminado com os termos
dos incisos I, II, III e IV, do artigo 39, do Plano
Estadual de Energia a que se refere o mesmo decreto,
conforme disposto em SÃO PAULO (2009a).
6
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consequentemente, às ações para mitigação
das mudanças climáticas8.
Conclusões
Verificou-se que das oito modalidades
de PSA, abordadas nas resoluções da SMASP editadas de 2010 até recentemente, a
totalidade delas remete ao tema dos
remanescentes florestais.
Os remanescentes florestais, por
questão de lógica, remetem-se por sua vez,
sobretudo de uma forma integrada
(cumulativa) ao mecanismo do REDD+, em
razão de diversos aspectos contemplados
pelas resoluções de PSA da SMA-SP, tais
como: áreas de mananciais; regeneração
natural; plantio de espécies nativas;
recuperação e conservação de remanescentes
florestais, matas ciliares, áreas de preservação
permanente e áreas de Reserva Legal; sinergia
com diversos programas ambientais estaduais
como, por exemplo, a Política Estadual de
Mudanças
Climáticas;
corredores
de
biodiversidade; agricultura familiar; fauna;
unidades de conservação de proteção integral
e de uso sustentável; recuperação de áreas
degradadas, e; desenvolvimento rural
sustentável, dentre outros.
Verificou-se, assim, que as resoluções
sobre PSA, da SMA-SP, têm estreita interface
com o mecanismo de REDD+, sendo que esta
relação é inclusive garantida pela Política
Estadual de Mudanças Climáticas, bem como,
por seu decreto regulamentador.
O que se vislumbra a partir disto, por
fim, é que haja um aprofundamento (por
intermédio de instrumentos normativos tais
como as resoluções de PSA, da SMA-SP, por
exemplo) das políticas públicas no estado de
São Paulo, que venham a reforçar a
8

Por exemplo, incorporação das florestas
energéticas, via manejo florestal sustentável, nas
áreas de Reserva Legal conforme as seguintes
premissas; i) haveria o fortalecimento do REDD+,
e; ii) caracterização de adicionalidade via
aumento/melhoria da área de Reserva Legal e/ou
da Área de Preservação Permanente (com amparo
legal nos incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo
66, da Lei n. 12651/2012).

participação cada vez maior e mais decisiva do
setor florestal (via debate dos atores da cadeia da
biomassa florestal), para fins da redução das
emissões derivadas do desmatamento e
degradação das florestas, aumento das reservas
florestais de carbono, gestão sustentável das
florestas
e
conservação
florestal
e,
consequentemente, às ações para mitigação das
mudanças climáticas.
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QUALIDADE DO CARVÃO DE Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
tereticornis PLANTADOS EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS
Matheus Redel Finger1; Rosimeire Cavalcante dos Santos2; Gabriel Raamon Santana Nunes3;
Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes4; Elias Costa de Souza5
Resumo
Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do carvão da madeira de um clone de
Eucalyptus urophylla x Eucalyptus tereticornis plantado em cinco diferentes espaçamentos e
coletadas em diferentes alturas ao longo do fuste. O espaçamento de plantio ocorreu em cinco
níveis: 3,0 x 0,5m; 3,0 x 1,5m; 3,0 x 3,0m; 3,0 x 5,0m; 3,0 x 6,5m e foram feitas três repetições.
Foram derrubadas 3 árvores de cada tratamento, e foram feitos discos 10cm de altura, em 10
níveis ao longo da árvore: 0% (base); diâmetro a altura do peito (DAP); 12,5%; 25%; 37,5%;
50%; 67,5%; 75%; 87,5% e 100% da altura comercial. Após a coleta do material, os discos
foram divididos em cunhas e secos. Após secos, foi realizada a carbonização do material e, em
seguida, foi realizada a análise química imediata do material. Após a realização deste trabalho,
foi possível concluir que, para o carvão obtido apenas da madeira do DAP apenas no teor de
cinzas houve diferença significativa. Para o carvão obtido de diferentes alturas no fuste, apenas
o teor de umidade não apresentou diferença estatística entre os 5 tratamentos.
Palavras-chaves: energia da biomassa; análise química imediata; carvão vegetal; eucalipto.
Introdução
Devido à grande variedade de produtos
combustíveis que podem ser obtidos e do
grande potencial de aproveitamento da
biomassa florestal, esta matéria prima tem
despertado relevante interesse para fins
energéticos, através dos mais diversos tipos
de
transformações
termoquímicas
(PROTÁSIO et al., 2013).
Entre os produtos que podem ser obtidos
a partir da biomassa de origem vegetal, o
carvão vegetal se destaca. Seu rendimento
na produção pode ser otimizado por meio do
uso de matéria prima adequada, ou seja, a
partir da utilização de madeira densa, com
maior poder calorífico e com constituição
química adequada, o que pode assegurar a
produção de um carvão vegetal com

qualidade
considerada
(OLIVEIRA et al., 2010).

satisfatória

O espaçamento é um fator que pode
afetar o desenvolvimento e a produtividade
das florestas de espécies de rápido
crescimento, o espaçamento que é
responsável pode determinar o tempo e a
intensidade da competição pelos recursos
entre as árvores, sabendo que a competição
só ocorre quando a disponibilidade dos
recursos é baixa (HARRIGTON et al.,
2009;
ROCHA, 2011).
Logo, a
diferenciação do crescimento das árvores
em locais e espaçamentos distintos, que
podem seguir um mesmo padrão ou não,
pode resultar em propriedades que se
diferenciam entre si na madeira oriunda do
fuste dessas árvores, e estas diferenças nas
propriedades pode influenciar diretamente a

1
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qualidade e a produção do carvão vegetal,
visto que a qualidade do carvão está
diretamente ligada, também, à qualidade da
madeira (REIS et al., 2012).
A carbonização, que é definida como o
processo termoquímico de transformação
da madeira em carvão. Visa aumentar o teor
de carbono fixo no carvão e é influenciado
pelas características físicas e químicas da
madeira, bem como pelos diferentes
sistemas de carbonização, (LAZARETTI,
2015; OLIVEIRA et al., 2010; PIMENTA,
2002).
Desta forma, este trabalho teve como
objetivo avaliar a qualidade do carvão da
madeira de um clone de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus tereticornis
plantado em cinco diferentes espaçamentos
e coletadas em diferentes alturas ao longo
do fuste.
Metodologia
Procedência e coleta do material
Foram coletadas toras de madeira de um
clone de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
tereticornis, aos 4 anos de idade,
provenientes da área experimental da
Unidade Acadêmica Especializada em
Ciências Agrárias (UAECIA) da UFRN,
localizada no município de Macaíba, no
Estado do Rio Grande do Norte. O
espaçamento de plantio ocorreu em cinco
níveis: (T1) 3,0 x 0,5m; (T2) 3,0 x 1,5m;
(T3) 3,0 x 3,0m; (T4) 3,0 x 5,0m; (T5) 3,0
x 6,5m e foram feitas três repetições.
Foram derrubadas 3 árvores de cada
tratamento, e foram feitos discos 10cm de
altura, em 10 níveis ao longo da árvore: 0%
(base); diâmetro a altura do peito (DAP);
12,5%; 25%; 37,5%; 50%; 67,5%; 75%;
87,5% e 100% da altura comercial. Cada
disco foi dividido em 4 cunhas, onde foram
utilizadas apenas 2 cunhas de cada disco,
denominadas A e B, para o sorteio. O

sorteio foi feito dentro de cada tratamento,
para saber quais cunhas das diferentes
posições no sentido longitudinal da árvore
seriam
utilizadas,
para
melhor
representação da árvore, e outro sorteio para
saber quais cunhas dos DAP.
Determinação do teor de umidade das
toras
As cunhas partidas foram pesadas
inicialmente, a fim de obter o seu peso
úmido (Pmu) e a partir disso, foram secas
em estufa a 103 ± 2 ºC, por 24 horas.
Passado esse tempo, foram pesadas
novamente obtendo-se o peso seco (Pms). O
teor de umidade (TU) foi determinado
subtraindo-se o valor do Pmu pelo Pms,
dividido pelo Pms. O resultado é
multiplicado por 100, pois o valor do teor
de umidade é dado em porcentagem.
Carbonização
laboratório

em

mufla

de

As carbonizações foram realizadas no
Laboratório de Tecnologia da Madeira da
mesma unidade acadêmica. As cunhas
sorteadas foram colocados em um minicontainer e em seguida, posicionadas no
interior da mufla. O processo de
aquecimento do material foi estabelecido
previamente, e foram realizadas duas
repetições em cada marcha, não sendo
possível mais repetições devido à
quantidade do material. A taxa de
aquecimento (dada através da relação entre
a temperatura final e tempo de
carbonização) foi de 1, 25ºC.min-1 (6
horas), como mostrado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Marchas de carbonização e taxas de
aquecimento

Depois de ligada a mufla e iniciado o
processo de carbonização, foi verificada a
temperatura de carbonização, coloração e a
densidade da fumaça a cada meia hora.
Finalizado o período de carbonização, a
mufla foi desligada e iniciado o processo de
resfriamento à temperatura ambiente por ±
8 horas.
Análise Química Imediata do carvão
Os procedimentos utilizados para a
análise química imediata foram baseadas
nas normas ASTM D-1762-64 “Chemical
Analysis of Wood Charcoal”, ABNT NBR
8112-83 “Carvão Vegetal – Análise
Imediata”. Para esta análise foi utilizado
carvão proveniente de lenha dos clones
carbonizados em mufla. O material obtido
foi moído e peneirado (o carvão coletado foi
o que passou da peneira de 40 mesh e ficou
retido na peneira de 60 mesh) e depois
pesado cerca de 1,0 g do carvão que,
posteriormente, foram colocados em
cadinhos de porcelana, seco e tarado (Pcu).
Foram obtidos os teores de umidade,
matérias voláteis, carbono fixo e cinzas.
Análise estatística
As análises foram realizadas utilizando o
programa BioEstat versão 5.3 sendo
realizado o teste de normalidade, Shapiro
Wilk, e, em seguida, as médias foram
comparadas pelo o teste de Tukey ao nível
de 5% de significância, posteriormente, foi
realizada a análise de correlação entre os
dados.
Resultados e Discussões
Após a realização das análises
estatísticas, os dados das análises químicas
puderam ser comparados em relação ao
espaçamento e nas diferentes alturas, como

mostrados na Tabela 2, que apresenta os
dados coletados no DAP e na Tabela 3, que
6h
100°C – 60min
150°C – 60min
200°C– 60min
250°C – 30min
300°C – 30min
350°C – 30min
400°C – 30min
450°C – 60min

Marcha

Taxa de
Aquecimento

1,25°C.min-1

apresenta os dados coletados nas diferentes
alturas.
Tabela 2 – Médias da análise química imediata
do carvão da madeira coletada no DAP das árvores
dos 5 tratamentos

Espaçamentos
(m)
3,0 x 0,5
3,0 x 1,5
3,0 x 3,0
3,0 x 5,0
3,0 x 6,5

%U

%MV

%CZ

%CF

4.86 a
4.97 a
3.96 a
5.93 a
5.30 a

29.15 a
27.27 a
31.11 a
29.84 a
25.52 a

0.55 a
0.25 b
0.21 b
0.15 b
0.14 b

70.30 a
72.48 a
68.67 a
70.01 a
74.34 a

Onde %U= Teor de Umidade; %MV= Teor de
matérias voláteis; %CZ= Teor de cinzas; %CF= Teor
de carbono fixo. Médias acompanhadas pela mesma
letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo
teste de Tukey ao nível de 5%.

Os dados da análise química do carvão,
obtidos apenas da madeira do DAP,
mostram que, para os teores de umidade,
matérias voláteis e carbono fixo, não há
diferença significativa entre os tratamentos.
Apenas para os teores de cinzas houve
diferença significativa entre o T1 e os outros
tratamentos, indicando que, de todos, o que
apresentou maior valor de cinzas foi o
tratamento com menor área útil por árvore.
Logo, de acordo com os dados, o menor
espaçamento poderá ser utilizado, sem
comprometer a qualidade do carvão da
madeira na altura do DAP, o que
proporciona um aumento no volume de
biomassa por hectare. Outras propriedades
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devem ser levadas em consideração para
classificar o carvão em relação a sua
aplicabilidade para a indústria siderúrgica,
como, por exemplo, o poder calorífico e a
densidade do carvão (SANTOS, 2011).
Já para os dados dos 5 diferentes
tratamentos, quando avaliadas as madeiras
em diferentes alturas das árvores, é possível
observar uma maior variabilidade nos dados
da análise química imediata deste material.
Como as amostras foram carbonizadas
aleatoriamente, a variabilidade pode ser
justificada principalmente pela quantidade
de variações da madeira ao longo do fuste.
Tabela 3 – Médias da análise química imediata
do carvão da madeira coletada nas diferentes alturas
das árvores dos 5 tratamentos

Espaçamentos
(m)
3,0 x 0,5
3,0 x 1,5
3,0 x 3,0
3,0 x 5,0
3,0 x 6,5

%U

%MV

%CZ

%CF

5.07 a
4.79 a
4.27 a
4.50 a
5.44 a

29.35 a
27.16 b
26.78 b
29.23 a
26.01 b

0.17 a
0.15 a
0.11 b
0.11 b
0.13 ab

70.48 b
72.68 a
73.11 a
70.66 b
73.86 a

Onde %U= Teor de Umidade; %MV= Teor de
matérias voláteis; %CZ= Teor de cinzas; %CF= Teor
de carbono fixo. Médias acompanhadas pela mesma
letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo
teste de Tukey ao nível de 5%.

Para o carvão obtido de diferentes alturas
no fuste, apenas o teor de umidade não
apresentou diferença estatística entre os 5
tratamentos. Para matérias voláteis, o T1 e
o T4, apresentaram maiores valores, quando
comparados aos outros tratamentos. Para
teor de cinzas, os menores valores
encontrados foram no T3, T4 e T5,
indicando que, houve um menor acúmulo
de minerais nestas madeiras, onde a área útil
por árvore é maior. Para o teor de carbono
fixo, os melhores resultados encontrados
foram no T2, T3 e T5, que diferiram
estatisticamente dos outros tratamentos,
apesar de todos terem sido superiores a
70%.

Os valores de matérias voláteis
encontrados neste trabalho foram bem
superiores aos valores encontrados por
Santos et al. (2016) ao avaliar 4 clones
híbridos de Eucalyptus, aos 7 anos de idade,
consequentemente, quanto os valores de
carbono fixo, os autores encontraram
valores superiores aos valores encontrados
neste trabalho, visto que há uma relação
inversa entre os valores de carbono fixo e
matérias voláteis. Os teores de cinzas
obtidos neste trabalho foram inferiores aos
valores obtidos por Santos et al. (2016).
Esta característica é desejável para carvões
utilizados na indústria siderúrgica. Segundo
Santos (2008), valores de carbono fixo na
faixa de 75 a 80% são desejáveis, para
carvões utilizados na siderurgia, visto que,
quanto maior o teor de carbono fixo, maior
é a produtividade do alto-forno, para a
mesma quantidade de redutor utilizado.
Conclusões
Após a realização deste trabalho, foi
possível concluir que, para o carvão obtido
apenas da madeira do DAP apenas no teor
de cinzas houve diferença significativa.
Para o carvão obtido de diferentes alturas no
fuste, apenas o teor de umidade não
apresentou diferença estatística entre os 5
tratamentos.
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QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL DE Khaya senegalensis EM
DIFERENTES MARCHAS DE CARBONIZAÇÃO
Wendel Marciano Freitas Lima dos Santos 1; Victor Braga Rodrigues Duarte 2, Renata
Carvalho da Silva 3; Rafael Araujo Santos 4; Raquel Marchesan 5
Resumo
O presente trabalho teve por objetivo a caracterização do carvão vegetal de Khaya senegalensis
submetidos a diferentes tempos e temperaturas finais de carbonização para verificar o potencial de
utilização dos resíduos madeireiros da espécie como matriz energética de processos industriais. As
amostras de madeira utilizadas foram coletadas na Fazenda Jarina Agroflorestal no munícipio de
Gurupi, estado do Tocantins. Foram utilizados trinta corpos de prova, sendo divididos em três
tratamentos com dez repetições cada. Os corpos de prova utilizados foram confeccionados com
dimensões de 2,0 cm x 2,0 cm x 4,0 cm (largura x espessura x comprimento) aproximadamente.
Para o estudo foram determinadas a densidade básica da madeira, a densidade aparente do carvão
vegetal, a análise química imediata (AQI), o poder calorífico superior e os rendimentos
gravimétricos, em gases condensáveis e não condensáveis. De acordo com os resultados
apresentados a marcha de carbonização 3 (550 ºC) apresentou-se mais satisfatória devido aos
maiores teores de carbono fixo (68,49%), menores para teor de cinzas (0,57%) e maior poder
calorífico (7213,21 Kcal/kg) além de maior rendimento gravimétrico do carvão (30,33%). Diante do
apresentando é consideravelmente viável a utilização de resíduos de Khaya senegalensis para a
geração de energia em processos industrias.
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de madeira; Mogno africano; Análise química imediata.
Introdução
Entre as fontes renováveis destaca-se
o carvão vegetal que pode ser obtido por meio
da pirólise, processo compreendido como a
decomposição térmica com ausência de
oxigênio e presença de carbono. A queima do
material resulta em três fases: uma sólida que
é o carvão; uma líquida e uma gasosa. A
proporção de cada uma das fases dependerá
de variáveis como a temperatura empegada, o
processo a qual a madeira foi submetida, a
espécie trabalhada e quais equipamentos
utilizados (CAMPOS, 2007).
Barcellos (2007) em seus estudos
afirma que A qualidade do carvão vegetal está
intimamente ligada à sua matéria-prima e o
processo utilizado. O parâmetro de qualidade
final pode ser observado a partir de
propriedades quantificáveis que serão

adquiridas através da análise química imediata.
De forma histórica o carvão vegetal é uma
fonte energética de grande importância para as
atividades humanas, desde o uso doméstico até o
âmbito industrial, além de possibilitar a
diminuição da superdependência de fontes não
renováveis dos meios de produção energética,
sendo a madeira um material renovável,
denotando-se assim uma matriz sustentável e
socialmente justa, já que proporciona elevação
nas taxas de postos de trabalho por investimento
(BRITO, 2007).
A maior parte da produção de carvão
vegetal é adquirida a partir de florestas plantadas
mediante a silvicultura, sendo Eucalyptus e Pinus
os gêneros mais utilizados (IBGE, 2014).
A destinação da produção da madeira de
mogno africano, Khaya spp. é definida como de
uso nobre tanto por suas características
tecnológicas, quanto pela estética da sua madeira,
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que será aplicada na indústria moveleira,
construção de navios e em projetos de
interiores (RIBEIRO et al., 2017).
Dutra et al. (2005), dissertam sobre a
grande quantidade de resíduos que é gerada
na indústria madeireira, que se depositados de
forma inadequada podem trazer problemas
sérios ao meio ambiente de poluição,
especialmente, a incineração sem controle
ambiental.
Neste contexto, o presente trabalho
teve por objetivo a caracterização do carvão
vegetal produzido a partir de resíduos
advindos de desbaste de um plantio de Khaya
senegalensis em diferentes tempos e
temperaturas finais de carbonização, para
verificar a o seu potencial para uso como
matriz energética de processos industriais.
Material e Métodos
Foram utilizadas amostras de madeira
da espécie Khaya senegalensis, conhecida
popularmente como mogno africano, com 3
anos e 11 meses de idade. As amostras foram
coletadas de um desbaste realizado na
Fazenda Jarina Agroflorestal no munícipio de
Gurupi, estado do Tocantins. O presente
trabalho foi realizado no Laboratório de
Tecnologia e Utilização de Produtos
Florestais da Universidade Federal do
Tocantins, campus de Gurupi.
Foram obtidos trinta corpos de prova,
sendo três tratamentos com dez repetições
cada. Os corpos de prova utilizados foram
confeccionados com dimensões de 2,0 cm x
2,0 cm x 4,0 cm (largura x espessura x
comprimento) aproximadamente, sendo os
mesmos para todos os testes realizados neste
estudo.
A determinação de densidade básica
da madeira foi realizada pelo método da
balança hidrostática conforme a norma
ASTM D-2395 (ASTM, 2005).
Para a fabricação do carvão vegetal os corpos
de prova foram carbonizados em forno tipo
mufla com controle final de temperatura
programado, afim de recuperar o licor
pirolenhoso. O controle de aquecimento das
temperaturas foi realizado em três diferentes

marchas de carbonização apresentadas na Tabela
1:
Tabela1. Tabela de marchas de aquecimento.
Marcha
1
2
3

Temperatura
Taxa de
final ºC
aquecimento
450 ºC
1,4
500 ºC
1,2
550 ºC
1,41
Fonte: Próprio autor

Tempo
total
6 horas
7 horas
6h30 min

A obtenção do rendimento gravimétrico
foi realizada a partir da relação entre massa seca
do carvão produzido dividida pela massa seca da
madeira utilizada na carbonização.
A densidade aparente foi determinada
pela norma, em que a mesma é a relação do peso
seco do carvão pelo seu volume.
O índice de quebra do carvão foi
determinado de acordo com a norma ABNT NBR
7416 (ABNT, 1984), em que foram efetuadas três
quedas livres para cada corpo de prova a uma
altura de 1,83 m. Após a última repetição foi
pesado o maior fragmento.
Para a determinação da análise química
imediata as peças foram trituradas em um pilão,
peneiradas e posteriormente dispostas em
cadinhos, os quais foram pesados e levados para
secar em estufa a 103 °C ± 2 °C, por 30 minutos.
A composição química imediata foi estabelecida
com base nas normas ASTM D 1762-84 (ASTM,
2007) e ABNT NBR 8112/83 (ABNT, 1983)
onde foram definidas as porcentagens material
voláteis, teor de carbono fixo e cinzas do carvão.
O poder calorífico do carvão vegetal, foi
estimado seguindo a metodologia de Vale et al.
(2002). Para o cálculo foi utilizada a Equação 1.
PCS = 4934,43 + 33,27 CF

(1)

Em que: PCS = poder calorifico do carvão (Kcal
kg-1); CF = teor de carbono fixo (%).
O rendimento em gases condensáveis foi
obtido pela relação entre o licor pirolenhoso, e o
peso da madeira. O rendimento em gases é nãocondensáveis foi expresso na Equação 2.
RGNC= 100- (RGC+RL)

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

(2)

722

Em que: RGNC = rendimento de gases nãocondensáveis;
RGC=
Rendimento
gravimétrico do carvão; RL= Rendimento do
licor.
O delineamento experimental utilizado
foi o inteiramente casualizado, com três
marchas de carbonização e dez repetições
cada. Os resultados foram submetidos ao teste
de normalidade, posteriormente à análise de
variância
(ANOVA).
A
estatística
paramétrica foi aplicada nos parâmetros onde
utilizou-se o teste de Tukey a 5% de
probabilidade para comparação das médias.
Os programas estatísticos utilizados para as
análises foram Statgraphics centurium 16.1 e
Sisvar 5.6.
Resultados e Discussões
Na tabela 2 representa-se as
propriedades físicas e químicas que foram
mensurados
Tabela 2. Parâmetros físico-químicos.
Parâmetros
Densidade
Básica das
amostras de
madeira
(g/ cm³)
Densidade
Aparente do
carvão
(g/ cm³)
Materiais
voláteis do
carvão (%)
Carbono
Fixo do
Carvão (%)
Cinzas do
carvão (%)
Poder
Calorífico
Superior do
carvão
(Kcal/kg)

Marchas de carbonização
450 °C
500 °C
550 °C

F

0,56 a
(4,22)

0,56 a
(3,04)

0,57 a
(5,02)

0,81ns

0,37 a
(5,53)

0,35 a
(5,75)

0,34 a
(5,56)

3,21ns

42,4 a
(2,58)

31,77 b
(4,90)

30,94 b
(4,14)

233,03*

56,87 b
(1,93)

67,61 a
(2,30)

68,49 a
(1,88)

237,81*

0,73 a
(5,63)

0,63 b
(3,71)

0,57 c
(3,89)

72,21*

6826,58 b
(0,53)

7183,66 a
(0,72)

7213,21 a
(0,59)

237,68*

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na
linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey (5%). * significativo ao nível de 5% de
probabilidade (01 =< p < 0.05). ns não significativo ao
nível de 5% de probabilidade (01 =< p < 0.05). O valor
entre parênteses corresponde ao coeficiente de variação
(%).

Os valores de densidade básica não
apresentaram variação significativa ao nível de
5% de probabilidade, onde a média geral das
marchas foi de 0,560 g/cm³.
Os valores de densidade aparente do
carvão não demonstraram significância, embora
perceptiva tendência de diminuição da densidade
aparente com o aumento da temperatura. Valores
esses que são semelhantes as médias (0,32
g/cm³;0,27 g/cm³;0,36 g/cm³) encontrados por
Truguilho et al. (2005), para diferentes clones de
Eucalyptus com sete anos de idade. Pereira et al.
(2016), em seu estudo encontrou médias de 0,36
g/cm³ para Eucalyptus camadulensis e de
0,36g/cm³
para
Eucalyptus
grandis
demonstrando proximidades com os valores
encontrados no presente trabalho.
Os teores de materiais voláteis
demonstraram diferenças significativas entre as
marchas de carbonização, a maior temperatura
(550 ºC) apresentou a menor porcentagem de
materiais voláteis (30,94%). Moraes (2017)
encontrou uma média de materiais voláteis de
29,55% para a espécie Khaya ivorensis aos 7
anos de idade numa marcha de carbonização a
450 ºC de temperatura final, valor inferior ao
encontrado para mesma marcha de carbonização
deste trabalho.
A mais alta fração de carbono fixo foi
observada na marcha 3, com uma média de
68,49, mostrando-se inferior ao encontrado por
Soares (2014) para um hibrido de Eucalyptus
grandis x Eucalyptus urophylla aos 3 anos de
idade com uma média de 78,39%. O teor de
carbono fixo encontrado está abaixo do
recomendado pela Resolução SAA 40, que define
carvão de boa qualidade com valores acima de
73%.
O teor de cinzas apresentou variação
significativa nos três tratamentos, sendo o maior
valor observado para a temperatura final de 450
°C. Marcha 1 (450 ºC) sendo 0,73% e o menor
(0,57%) na marcha 3 (550 ºC), dados que estão
de acordo com o padrão considerado pela
Resolução SAA 40, que são índices abaixo de
1,5%. Soares (2014) em seu trabalho com um
hibrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla aos 3 anos de idade constatou uma taxa
de 1,53%, pouco acima do recomendado.
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Na quantificação de poder calorífico
observou-se diferença significativa entre as
marchas de carbonização, em que a maior
média verificada foi na marcha 3 (550 ºC)
com 7.213,21 Kcal/kg. Soares (2014)
encontrou para hibrido de Eucalyptus valor de
poder calorífico semelhante ao estudo, com 3
anos de idade com de 7.062 Kcal/kg, com 5
anos de 7.215 Kcal/kg e 7 anos de 7.193
Kcal/kg, todos estes, inferiores ao aqui
calculados para K. senegalensis na marcha 3.
A tabela 3 retrata os índices de
rendimento e valores do teste de quebra.

pirolenhoso possibilita uma possível alternativa
da redução do uso de combustíveis fósseis para a
geração de energia em processos como concluiu
(SENA et al., 2014).
Os índices de quebra não demonstraram
valores relevantes, no qual a Marcha 1 (450 ºC)
apresentou 0,00% de quebra, a marcha 2 (500 ºC)
foi o maior em comparação aos três tratamentos
com 0,42% de quebra. Esses valores são
importantes para determinar técnicas de
transporte e manuseio do carvão vegetal,
contribuindo assim para a diminuição de custos
(SANTOS, 2008).

Tabela 3- Rendimentos e índice de quebra

Conclusão
Portanto, conclui-se que a partir da
segunda marcha (500 ºC) é viável a produção de
carvão vegetal baseado no poder calorifico citado
pela literatura. De acordo com os resultados
apresentados, a marcha de carbonização 3 (550
ºC) foi a mais indicada para ser utilizada devido
ao maior teor de carbono fixo e
consequentemente maior poder calorífico, menor
teor de cinzas, além de maior rendimento
gravimétrico do carvão.

Marchas de Aquecimento
450 °C
500 °C
550 °C

Parâmetros
Rendimento Gravimétrico
do Carvão (%)
Rendimento de gases
condensáveis (%)
Rendimento de Gases não
condensáveis (%)
Índice de Quebra (%)

30,68

29,54

30,33%

26,13

46,81

50,67

43,18

23,63

18,98

0,0

0,42

0,35

Fonte: Próprio autor.

As médias de rendimento gravimétrico
não indicaram influência das marchas de
carbonização no resultado final. Os valores
são semelhantes aos encontrados por Soares
et al. (2014), para hibrido de Eucalyptus em
três anos de 31,61%, cinco anos 30,55% e
sete anos 33,06% no qual a idade não foi fator
que influenciou o rendimento gravimétrico do
carvão vegetal. Moraes (2017), em seu estudo
com Khaya ivorensis com sete anos de idade,
encontrou um média de 27,34% sendo
ligeiramente mais baixa que percentual de
rendimento
gravimétrico
do
Khaya
senegalensis no presente trabalho.
O rendimento de gases condensáveis,
de acordo com os resultados, foi influenciado
pelas marchas de carbonização. Observou-se
que quanto maior a temperatura maior o
rendimento O rendimento de gases não
condensáveis segue uma ordem inversa ao de
gases condensáveis, no qual a marcha 1
(450ºC) apresenta maior média. Tais valores
são um fator significativo para diminuir os
impactos de resíduos, já que o extrato do licor
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QUALITY EVALUATION THROUGH X-RAY DENSITOMETRY OF
PELLETS WITH THE ADDICTION OF KRAFT LIGNIN
Matheus da Silva Berger1, Vinícius Resende de Castro2, Humberto Fauller de Siqueira3,
Mateus Alves de Magalhães3, Angélica de Cassia Oliveira Carneiro2
Abstract
Modifications in the composition of pellets may affect them in various aspects of the structural
properties, with the density influencing in the structural properties. This work had as a main goal,
evaluate through x-ray densitometry, the densities of Pinus sp. Pellets produced with the addition of
Kraft Lignin (5%).
Key-words: Biomass; Pellets properties; Cracks; Pellets quality;
Introduction
The use of forest residuals in the
production of biomass derivative fuels, provide
a great alternative feedstock such as pellets and
briquettes for bioenergy. Pellets are in vast use
throughout Europe as an alternative to firewood,
due to its easy storage and great calorific power.
One of the main issues with pellets is the
fragility of its structure, disintegrating with
relative ease during manipulation and transport,
affecting its structural integrity and use
performance. As an alternative, the use of
organic additives such as starches and lignin
may lower the odds of cracks and crumbling
occurring.
Pellet quality depends, amongst other
factors, on the efficacy of particle bonds. In
consequence, many studies were carried out to
examine the effects of some variables on pellet
resistance and durability (STELTE et al. (2011)
e KALIYAN et al (2010). Meanwhile, Stelte et
al. (2011) found when using SEM (Scanning
Electron Microscopy), that the defects in pellets
decrease particle cohesion in beech wood
pellets. Furthermore, Reza et al. (2014) argue
that some pellets show an apparent development
of a solid bridge that maintains particles
combined, which makes it impossible to observe
cracks in the pellet's surfaces.
However, techniques such as the X-ray
and X-ray microCT, allow the evaluation of the
material during the process instantly
(KOTWALIWALE et al. 2014). The X-ray

technique is broadly used in diverse applications and
material types. Several X-ray application methods
are used for agriculture (KOTWALIWALE et al.
2014). One of them is the X-ray photography, which
is widely used as a tool to determine the spatial
distribution of different solid phases or structures,
for deformations, fatigues and fractures that may
result from the processing, as well as corrosion and
environmental interactions (BHUIYAN et al. 2013 e
STOCK et al. 2008).
A promising natural additive aspiring in the
market is the Kraft lignin, as it is a byproduct of the
Kraft pulping process and is generated at large scales
in the cellulose pulp industry. Obtained from the
black liquor, separation and purification can be
carried out by various industrial processes, since the
properties of Kraft lignin are specific to the
extraction process.
The objective of this work is to evaluate
through x-ray densitometry the quality of Pinus sp.
pellets using the density properties as the
comparative parameter. The pellets were produced
and classified following the European normative EN
14961-2, which ensures the pellets are up to
commercial production, handling, shipment and
exportation standards.
Methods
The biomass used was Pinus sp with 8 years
old. The pellets were made using an Amandus Kahl,
model 14-175 laboratorial pelletizer press (DE
SIQUEIRA, 2017) the Kraft lignin was donated by a
multinational producer of cellulose pulp, and was
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obtained through the LignoBoost process.
The analysis was conducted using a
Faxitron LX-60 X-ray equipment located at the
Federal University of Viçosa’s Department of
Entomology.

required. It is observed that the treatments (with
lignin Kraft and standard) had values higher than the
minimum required by the standard, evidencing the
potential of use of the additives in the pelletizing
process, however, it should be emphasized that this
same regulation allows, at most, the addition of 2%
additive in relation to the dry mass of raw material
for pellet production.

Figure 1 - Obtaining X-ray images of pellets. E) Faxitron
LX 60 equipment (30 Kv; 19 seconds); E) Detail of the
internal compartment with the calibration of cellulose
acetate.

Apparent Density (g/cm³

1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2

Results and Discussion
The X-ray images showed that the pellet
was uniform and there were some cracks on the
surface (Figure 1). The average density of the
pellet with Lignina Kraft determined using Xray densitometry was 1300 g/cm³ in the
longitudinal direction, and the standard
treatment pellets presented an average density of
1240 g/cm3.
It is verified that the Kraft lignin presented
significantly higher apparent density in relation
to the standard treatment. This behavior was
observed due to the granulometric differences,
since the additives were obtained as powder. On
the other hand, wood due to the grain size
indicated for pellet production resulted in lower
apparent density.
According to the European standard
EN 14961-2 (DIN, 2011) for apparent density,
values greater than or equal to 600 kg.m-3 are

Apparent density (g/cm³)

0
5
10
15
The analyzed samples were previously
Pellet Length ( mm)
acclimated in a Climatic chamber at 26℃
temperature, 88% RH, and at the time of the Figure 2 - Variation in the density in the longitudinal direction
of pellet made using Kraft lignin (5%).
analysis, maintained an average of 7,68%
moisture. Ten different random pellets samples
1,5
of a treatment that was added 5% Kraft lignin
1,4
were analyzed, their average density was later
1,3
compared with the average density of another
1,2
ten different random standard pellets.
1,1
1
0,9
0,8
0

5

10

15

Pellet length (mm)
Figure 3 – Variation in apparent density on the longitudinal
direction of the pellet, standard composition.

The quality of the pellet can be evaluated by the
presence of cracks, which are directly related to the
susceptibility to ruptures. The X-ray images showed
small cracks, such cracks are common in milled
material once pelletized (KALIYAN; MOREY,
2009) and they are attributed to an inadequate
moisture content for pelletizing or to inadequate
particle sizes. The MC significantly affects the
physical properties of biomass densification due to
water strengthening the particles` bonding. A
decrease in the water content reduces the capillary
strength (which maintains the structure of the pellet)
and leads to the formation of cracks.
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The quality of the pellets, evaluated by of the amount of compressed material and the
the presence of cracks and the density profiles in pressure generated during the pelletizing process
this study, indicates the degree of effectiveness (RELO
VA et al., 2009) These techniques of the pellets,
e.g., the presence of cracks and high variability
affect pellet durability and fragility (SERRANO
et al., 2011). Furthermore, preliminary mechanical durability tests promoted by De Siqueira et
al., (2017) indicated that the 5% lignin treatment
presented 95.7% durability versus 92.41% durability of the standard pellet samples.
Conclusion
The 5% lignin treatment presented higher apparent density and better durability. The 5% lignin treatment pellet would be less subjected to
cracks and crumbling actions during handling
and shipment.
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QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA EM FLORESTA ESTACIONAL
SEMIDECIDUAL, SOB INFLUÊNCIA DE CIPÓ, POR MEIO DE
REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
Eduarda Gabriela Santos Cunha1; Daniel Dantas1, Gabriela Paranhos Barbosa1;
Mario Sebastião Tuzine1; Natalino Calegario1
Resumo
A predição de biomassa em florestas naturais é complexa devido à variação de espécies, de
estágio sucessional, características edáficas e climáticas das áreas, dentre outras, e isso gera
uma demanda de informações muito grande para que se tenha estimativas de biomassa
confiáveis. O presente estudo teve como objetivo quantificar a biomassa arbórea aérea de um
fragmento de floresta Estacional Semidecidual em Minas Gerais - MG por meio de redes
neurais artificiais (RNA), bem como avaliar a influência da variável categórica infestação de
cipó (CP) na estimativa de biomassa. O estudo foi realizado em quatro fragmentos de Mata
Atlântica no estado de Minas Gerais, localizados nos municípios de Caratinga, Coronel
Fabriciano e Guanhães. Foram distribuídas 54 parcelas de 0,05 ha (10 x 50 m),
sistematicamente, de modo que a amostra representasse todos os trechos dos fragmentos.
Foram treinadas redes neurais artificiais do tipo Multilayer Perceptron e da rede de melhor
desempenho extraiu-se uma equação não-linear para predição da biomassa total de árvores.
A RNA que apresentou menor erro dentre as demais avaliadas foi a composta por seis
neurônios na camada oculta. O modelo extraído da rede foi aplicado ao conjunto de dados
destinados à generalização e apresentou correlação 0,9987, indicando alta precisão entre as
estimativas e os valores reais das variáveis analisadas.
PALAVRAS-CHAVE: Floresta nativa; estimativas; modelo não linear.
1994; GRACE, 2004; SILVEIRA et al., 2008).
Desta forma, estudos que quantifiquem com
Introdução
acurácia a biomassa presente nas florestas são
Com o aumento da demanda de importantes para que haja maior compreensão
alternativas que visem o controle das do equilíbrio de entrada e saída de CO2 do
emissões atmosféricas de dióxido de ambiente.
carbono (CO2), o interesse por pesquisas de
Os estudos para quantificação de
biomassa e conteúdo de carbono nas
florestas cresce a cada dia. Esse biomassa florestal e carbono podem ser
crescimento se dá devido ao papel divididos em dois métodos: Métodos diretos e
indiscutível das florestas em reduzir os Métodos indiretos (SANQUETTA, 2002). O
direto
(destrutivo)
implica,
impactos ambientais do efeito estufa e às método
suas implicações nas mudanças climáticas necessariamente, em derrubar árvores-amostra
(SCHROEDER, 1992; SANQUETTA, para obtenção dos dados (SOARES et al.,
2002), já que as árvores acumulam, em sua 2011), podendo ser baseado em indivíduo
estrutura carbônica, elementos poluentes médio, para plantios ou em unidade de área,
nocivos à qualidade de vida, armazenando parcelas, para florestas naturais. Esse método
em sua biomassa e no solo, mais carbono do produz estimativas de biomassa confiáveis,
que o existente na atmosfera (DIXON et al., entretanto, necessita de maior investimento
Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Caixa Postal 3037, Lavras (MG), Brasil, 37200-000.
dantasdaniel12@yahoo.com.br
1
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financeiro e tempo para as coletas
(BROWN et al., 1989; FEARNSIDE,
1991). O método indireto consiste em
correlacionar a biomassa com alguma
variável de fácil obtenção e que não
requeira a destruição do material vegetal
(SILVEIRA et al., 2008).
O método indireto utiliza dados
originados de inventários florestais ou
dados de sensoriamento remoto para a
estimativa de biomassa, por meio de
relações quantitativas ou matemáticas
(SILVEIRA et al., 2008; MOGNON et al.,
2013). As metodologias indiretas atuais
mais utilizadas para o cálculo de biomassa
realizam o ajuste de equações por meio de
técnicas de regressão.
Uma
limitação
dos
métodos
indiretos atuais para estimativa de biomassa
é a impossibilidade de adição de diversas
variáveis qualitativas ao modelo, como
fitofisionomias, qualidade de copa,
infestação de cipós, dentre outras. Técnicas
mais recentes, conhecidas como Redes
Neurais Artificiais (RNA), baseadas na
capacidade de mapeamentos não lineares e
aprendizagem através de exemplos, têm
sido usadas com sucesso nas mais diversas
áreas, sendo capazes de contornar essa
limitação.
Consideradas
sistemas
computacionais, baseados nos sistemas
biológicos, as RNA são constituídas por
unidades de processamento simples
(neurônios artificiais), conectadas entre si
para desempenhar uma tarefa previamente
determinada, armazenando conhecimento
experimental (aprendizagem) e tornando-o
disponível para uso, fenômeno conhecido
como generalização (BRAGA et al., 2000;
HAYKIN, 2001; BRAGA et al., 2007).
Este estudo objetivou avaliar o
desempenho de uma Rede Neural Artificial
em estimar a biomassa arbórea aérea de um
fragmento
de
floresta
Estacional

Semidecidual em Minas Gerais - MG,
considerando diferentes níveis de influência de
cipó e extrair um modelo não linear para
predição de biomassa total.
Metodologia
O estudo foi realizado em quatro
fragmentos de Mata Atlântica no estado de
Minas Gerais, localizados nos municípios de
Caratinga, Coronel Fabriciano e Guanhães,
que apresentam diferentes fitofisionomias e
características climáticas. Os fragmentos
amostrados foram reunidos em uma área de
estudo para as análises. Essa decisão está
associada a possibilidade de ajuste de uma
única rede para realizar as estimativas, que
possa abranger toda a área abordada.
Foram inventariadas em 2012, 54
parcelas de 0,05 ha (10 x 50 m), distribuídas
sistematicamente, de modo que a amostra
representasse todos os trechos dos fragmentos
estudados, perfazendo um total de 2,7 ha de
amostra.
Foram
coletadas
as
seguintes
informações em todas as árvores com diâmetro
à 1,30 m do nível do solo (DAP) ≥ 5 cm: nome
científico das espécies; circunferência a 1,30 m
do nível do solo (CAP), em centímetros; e
alturas comercial (Hc) e total (Ht), em metros.
Também foi determinada a infestação de cipós
nas árvores.
Quanto a infestação de cipós, foi
classificada em presença/ausência e local de
ocorrência. A árvore recebeu uma das
seguintes avaliações de acordo com Souza e
Soares (2013):
1 - Nenhum cipó
2 - Cipós somente no tronco
3 - Cipós somente na copa
4 - Cipós no tronco e na copa
Foram aleatoriamente sorteadas nas
parcelas de inventário, cinco indivíduos do
estrato arbóreo para coletas de rolo de
incremento pelo método do trado, evitando que
fossem amostradas as mesmas espécies. A
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tradagem do tronco foi realizada na
profundidade correspondente à metade do
diâmetro do tronco, à altura aproximada de
1,30 m do solo, na posição horizontal. Essa
amostragem
contemplou
apenas
indivíduos com DAP ≥ 5 cm.
A determinação da densidade básica
da madeira seguiu as metodologias de
Vital (1984) e da ABNT (1997). As
amostras de madeira tratadas foram
saturadas pelo método de imersão, baseado
no Princípio de Arquimedes, em que a
perda aparente de volume de um corpo
imerso é igual ao volume do líquido
deslocado por ele. Assim, foi determinado
o volume das amostras de madeira, e as
mesmas foram secas em estufa de
circulação forçada a 102 ± 2 ºC até
estabilização do peso, sendo pesadas em
seguida, para determinação do peso seco.
A densidade básica (d) foi obtida pela
relação entre a massa seca da madeira e o
volume saturado. As espécies que não
tiveram d determinada em laboratório
tiveram suas densidades substituídas pela
média de todas as densidades do projeto a
que pertenciam.
O volume das árvores individuas foi
estimado por meio da Equação 1, que, de
acordo
com
a
Fundação
Centro
Tecnológico de Minas Gerais - CETEC
(1995) pode ser usada para estimar o
volume total com casca em Floresta
Estacional Semidecidual no estado de
Minas Gerais (R2=0,973).
𝑉𝑡 = 0,0000740 × DAP1,707341 ×
Ht 1,16873

com casca (Vt) conforme a equação 2:
𝐵𝑡 = 𝑑 × 𝑉𝑡
em que: Bt = biomassa total (t); d = densidade
da espécie (g.cm-3) e Vt = volume total com
casca (m³).
As redes neurais artificiais foram
treinadas considerando-se seis variáveis de
entrada: Diâmetro a 1,30 do nível do solo
(DAP), Densidade básica da madeira (d),
Altura total (Ht), Altura de fuste (Hf), Volume
total (Vt), Infestação de cipós (CP) e uma saída
(biomassa total). O treinamento foi realizado
no software R, versão 3.4.1, por meio do
pacote neuralnet (FRITSCH; GÜNTHER,
2008).
As RNA treinadas foram do tipo
Multilayer Perceptron (MLP), compostas por
uma camada de entrada, uma camada
intermediária e uma camada de saída. O
algoritmo
utilizado
foi
o
resilient
backpropagation.
Os dados foram divididos em dois
grupos, sendo 70% para treinamento e 30%
para generalização. Dentre os dados
destinados ao treinamento da RNA, 70%
foram utilizados na fase de treino e 30% na
fase de teste. A partir da rede neural artificial
foi extraído uma equação não-linear para
predição da biomassa de árvores. Para isso,
gerou-se um sistema de equações com
coeficientes resultantes dos pesos gerados
pelos neurônios da rede neural. Este sistema
foi utilizado para predição da biomassa das
árvores que compunham o banco de dados
destinado à generalização.
Resultados e Discussões

em que: Vt = volume total com casca, em
Foram registrados 3.621 indivíduos
m3; DAP = diâmetro a altura do peito, com
arbóreos
com DAP igual ou superior a 5 cm.
casca, em cm e Ht = altura total, em m.
A descrição das variáveis contínuas utilizadas
A biomassa foi obtida para cada no treinamento das RNA, em nível de árvore
indivíduo, ao multiplicar a densidade da está presente na Tabela 1.
madeira da espécie (d) pelo volume total
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Tabela 1.

Descrição das variáveis contínuas
utilizadas como entradas das RNA. Em
que DAP - Diâmetro à 1,30 m do solo, Ht
- Altura Total, Hf - Altura de fuste, Vt Volume total e as respectivas saída Bt Biomassa total
DAP Ht Hf
Vt
Bt
(cm) (m) (m)
(m3)
(t)

Máximo
98,51 35,0
Médio
11,07 10,1
Mínimo
5,00 1,5
Desvio padrão 7,11 2,7
Fonte: Os autores (2018).

23,0
5,5
0,5
4,3

11,9503
0,1361
0,0035
0,3941

5,8556
0,0826
0,0021
0,2299

𝑧𝑛 = [

1
1 + 𝑒−𝑤𝑖

]

𝑤𝑖 = 𝛽0.𝑛 + 𝛽1.𝑛 ∗ 𝐷𝑖 ′ + 𝛽2.𝑛 ∗ 𝐷𝐴𝑃𝑖 ′ + 𝛽3.𝑛 ∗ 𝐻𝑡𝑖 ′
+ 𝛽4.𝑛 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑖 ′ + 𝛽4.𝑛 ∗ 𝐶𝑃𝑖 ′

em que: 𝛽0 : bias; 𝛽𝑛 : coeficiente do modelo
associado ao neurônio n; 𝛽𝑘.𝑛 : coeficiente do modelo
entre a variável de entrada k e o neurônio n; 𝑧𝑛 :
resposta do n-th neurônio da camada oculta; 𝑤𝑖 :
somatória dos produtos entre os pesos e das entradas;
𝐷i′: densidade da i-th árvore (g.cm-3); DAPi:
diâmetro à altura do peito da i-th árvore (cm); Hti:
altura total da i-th árvore (m); Voli: volume total da
i-th árvore (m²/ha); CPi: influência de cipó na i-th
árvore; 𝜀: erro.

Pode-se observar uma alta variação
nos DAP (de 5,00 a 98,51cm) e nas Ht e Hf
(1,5 a 35,0 m e 0,5 a 23,0 m
respectivamente), o que é esperado devido
ao comportamento natural da floresta.
A Figura 1 ilustra a arquitetura da
RNA que apresentou menor erro dentre as Tabela 2. Parâmetros provenientes da rede neural
artificial. N representa o número do neurônio
demais avaliadas, composta por seis
β0
β1
β2
β3
β4
β5
β6
neurônios na camada oculta. O erro padrão
RNA 0,63 -0,19 -0,34 -0,81 1,52 -0,41 -2,23
apresentado pela rede foi 0,00016 t de
biomassa. Esse erro pode ser considerado
N1 6,12 1,57 -0,77 0,78 -0,82 -0,61
satisfatório uma vez que o menor valor de
N2 -4,73 0,92 0,42 0,20 -0,17 -0,13
biomassa encontrado foi de 0,0021 t.
N3
1,29 -0,54

-

N4

-6,08 2,51

1,18

0,74

-6,85 1,28 -1,04 0,34 -0,63 0,52

-

N5

2,57 -1,29 -0,64 0,30 -1,18 -1,03

-

N6 0,09 0,15 -0,31 0,16 -0,87 0,37
Fonte: Os autores (2018).

-

O modelo extraído da rede foi aplicado
ao conjunto de dados destinados à
generalização e apresentou correlação 0,9987,
indicando alta precisão entre as estimativas e os
valores reais das variáveis analisadas, como
pode ser observado na Figura 2.
Figura 1. Arquitetura da RNA.
Fonte: Os autores (2018).

Os coeficientes do sistema de
equações extraído (a seguir) da rede neural
artificial são apresentados na Tabela 2.
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎′ = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑧1 + 𝛽2 ∗ 𝑧2 + 𝛽3 ∗ 𝑧3
+ 𝛽4 ∗ 𝑧4 + 𝛽5 ∗ 𝑧5 + 𝛽6 ∗ 𝑧6 + 𝜀
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Figura 2. Correlação entre os valores estimados pelo
modelo extraído da RNA e os valores
observados de biomassa.
Fonte: Os autores (2018).

satisfatória e o modelo extraído da RNA
resultou em estimativas precisas, com alta
correlação entre os valores estimados e
observados (r = 0,9987).
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RECURSOS FLORESTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: ELEMENTOS
NORTEADORES PARA AS POLÍTICAS FLORESTAIS BRASILEIRAS
Rafaela Prosdocini Parmeggiani1; João Henrique Servilla2; Luiz César Ribas3
Resumo
Mudanças climáticas e a necessária implementação de medidas ambientais que possam mitigar seus
efeitos ambientais deletérios podem e devem contemplar, em especial no caso brasileiro, a
formulação de políticas públicas que tratem dos recursos florestais. O objetivo desse trabalho foi
verificar, a partir de eventos contemporâneos como, por exemplo, o Acordo de Paris, como
deveriam ser internalizadas no Brasil, em termos de políticas públicas relacionadas aos recursos
florestais, as ações e estratégicas de mitigação das Mudanças Climáticas. Para tanto, desenvolveuse uma pesquisa exploratória-documental pautada na abordagem dedutiva. Concluiu-se que alguns
dos principais elementos norteadores para a elaboração de políticas florestais vinculadas às
mudanças climática, dentro de uma visão que parte do global (mundo), passando pelo regional
(estados nacionais), até chegar ao local (municípios), bem como considerando os objetivos do
desenvolvimento sustentável, seriam o diálogo de Talanoa e dispositivos normativos e
regulamentares, tais como: REDD+; iNDC; Nova Lei Florestal; Plano Nacional de Biocombustíveis
Florestais; Programa Nacional de Florestas Plantadas; Programa Renovabio; aquisição de terras por
estrangeiros e TIMOs, dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas; Acordo de Paris; Mitigação ambiental; Brasil; Florestas.
Introdução
O processo de desenvolvimento
econômico, tanto dos países desenvolvidos
quanto
em
desenvolvimento,
esteve
historicamente atrelado à forma de gestão dos
recursos naturais. Inicialmente, não havia
preocupação com o uso racional de tais
recursos, pois acreditava-se que estes seriam
infinitos. Contudo, a partir da década de 70,
houve uma mudança de paradigma motivada
pela crescente poluição ambiental e pela
noção de finitude dos recursos. Em
decorrência disso, firmou-se o termo
“sustentabilidade” (BRUNDTLAND, 1987).
A partir disso, a importância dos
recursos florestais, dentro de uma perspectiva
integral, ou seja, somada aos demais tipos de
recursos ambientais (hídricos, edáficos, fauna,
flora, etc.) evoluiu ao longo do tempo.
Eventos, conferências, tratados e
acordos internacionais começaram a discutir o

papel do setor florestal na mitigação das
Mudanças Climáticas, tendo como pano de fundo
o desenvolvimento econômico sustentável dos
países. O conjunto de esforços e diretrizes
definidos internacionalmente, passaram a ser
parâmetros obrigatórios quando da formação de
legislações e políticas públicas. No caso do
Brasil, especialmente no que diz respeito às
políticas e legislações florestais, esta tendência
pode ser verificada em documentos do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA (2016,a) Ministério do Meio Ambiente –
MMA (2016), (MMA, 2017) e World Resources
Institute - WRI (2017).
Os
recursos
florestais
brasileiros
acabaram
invariavelmente
associados
à
mitigação das mudanças climáticas, devido à
relevância mundia da Amazônia.
Nesse contexto é que se insere, inclusive,
o recente Acordo de Paris, elaborado em Paris,
em dezembro de 2015 (adotado, em aclamação,
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por 195 países), e ratificado por 175 nações,
no Dia da Terra, aos 22 de abril de 2016, em
Nova York.
O
documento
citado
permite
identificar diretrizes para a formulação de
políticas florestais no Brasil, a necessidade de
integração e convergência cada vez maior
tanto da dimensão da Produção Florestal
(recursos florestais) quanto da dimensão da
Proteção Ambiental (mitigação das mudanças
climáticas), conforme Ninio (2016) e
Cymbaluk (2016).
O objetivo desse trabalho foi de
verificar como deveria ser internalizado no
Brasil o processo de parametrização
internacional das ações e estratégicas de
mitigação das mudanças climáticas, em
continuidade à iniciativas tais como Brasil
(1981), Brasil (2000) e Brasil (2012), em
termos de políticas públicas relacionadas aos
recursos florestais.
Metodologia
A pesquisa foi baseada em revisão
bibliográfica
de
caráter
exploratóriodocumental, desenvolvendo um processo de
sistematização e análise crítica, embasada no
método dedutivo. Assim, foram avaliadas as
diretrizes
gerais
estabelecidas
pelos
organismos internacionais que tratam da
questão das Mudanças Climáticas. Em
seguida, identificaram-se os aspectos
relevantes ou decisivos para a formulação de
legislação e/ou política florestal mais
específicas em termos nacionais (com foco
não somente no cunho federal, como também,
no Estado de São Paulo e, na medida do
possível, em alguns municípios paulistas de
maior expressão em termos de participação do
setor florestal).
Resultados e Discussões
Em decorrência da última cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, havida em Nova York, em 2015,
foram estabelecidos, em âmbito global e em
consonância com eventos e documentos

internacionais,1 novos objetivos (17) e metas
(169)2, envolvendo povos, planeta, prosperidade,
paz e parcerias, para o desenvolvimento
sustentável a serem perseguidos, a partir de 01 de
janeiro de 2016, até o ano de 2030 (United
Nations, 2012).
Dos dezessete novos objetivos para o
desenvolvimento sustentável (num prisma que
considere os aspectos sociais, ambientais e
econômicos) mundial, lembrando que todos
devem ser analisados dentro de um contexto
integrado e indivisível, bem como de uma
relação “ganha-ganha", dois desses estão
diretamente vinculados com os recursos
florestais no contexto das mudanças climáticas:
Energia Acessível e Limpa (07) e Combate às
Alterações Climáticas (13).
Ademais, ao menos 9 deles podem
desenvolver uma relação, ainda que indireta,
embora sustentável, com mudanças climáticas,
recursos florestais e florestas energéticas:
Erradicação da Pobreza (01); Boa saúde e Bemestar (03); Água Limpa e Saneamento (06);
Emprego Digno e Crescimento Econômico (08);
Indústria, Inovação e Infraestrutura (08);
Redução das Desigualdades (10); Cidades e
Comunidades Sustentáveis (11); Consumo e
Produção Responsáveis (12) e Parcerias em prol
de Metas (17), conforme se depreende de United
Nations (2012).
Além desses objetivos e metas, vale
ressaltar a iNDC (intended Nationally
Determined Contribution), ou seja, a pretendida
Contribuição Nacionalmente Determinada, de
caráter voluntário, para consecução do objetivo
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima estabelecida na Rio 92,
apresentada no Acordo de Paris (CYMBALUK,
2016).
A iNDC possui um componente de
mitigação pautado no aumento do consumo de
fontes renováveis na matriz energética brasileira
(aumento de 5% até 2030), desconsiderando as
1
Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, Encontro Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável,
Programa de Ações da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento, Plataforma de Ação de Beijing, Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), Declaração
Universal dos Direitos Humanos e Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio, Acordo de Talanoa, dentre outros.
2
Vide, a propósito, https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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hidrelétricas, ou seja, grande parte deste
crescimento estará associado à biomassa
(MMA, 2017).
A
vinculação
entre
mudanças
climáticas, recursos florestais, florestas
energéticas e objetivos do desenvolvimento
sustentável se justifica a partir da ênfase
proporcionada por episódios recentes. Isto
porque, conforme se verifica a partir de
Maispb (2016), diante do fato de que 300
milhões de indianos sofrem com a seca3, por
exemplo, a humanidade se depara com a
constatação de que toda e qualquer ação
antrópica nem significa mais a “correção”,
mas sim, a “mitigação” dos efeitos ambientais
decorrentes da emissão de “gases” do “efeito
estufa” e que acarretam as “mudanças
climáticas”. Em outras palavras, desastres
ambientais como o indiano seriam, quando
muito, mitigados pela ação humana.
Como se não bastasse, conforme Ninio
(2016), a matriz energética norte americana
(carvão e gás natural, preponderantemente)
representa um exemplo, por si só, de um
grande dilema para o desenvolvimento
econômico sustentável não somente dos
Estados Unidos, como também, do restante do
mundo (Tabela 1).
Tabela 1 – Matriz Energética norteamericana e Emissão norte-americana de
CO2.

Participação Carvão

Gás
Energia Outras
Natural Nuclear fontes

Energia
Elétrica

37%

30%

19%

14%

Emissão de
CO2

74%

24%

0%

2%

Fonte: Os autores (2018), adaptado de Ninio
(2016).
Ademais, enquanto a grande maioria dos
países (175 assinaram recentemente o Acordo
de Paris, em Nova York) se “ocupa” das
Mudanças Climáticas, alguns países se
“preocupam” com a assinatura de acordos
3
Para quem, e dentro de uma situação ambiental, econômica e
social, inclusive, não faz o menor sentido se as mudanças climáticas
são decorrentes de um fenômeno natural ou antrópico....

comerciais bilaterais, inclusive com países
membros de blocos econômicos regionais. Um
claro exemplo disto são os entendimentos
havidos entre EUA e Alemanha mostrados pela
Deutsche Welle (DW, 2016).
Como consequência, e em atenção ao até aqui
exposto, verifica-se que políticas florestais,
dentro do escopo “global” do combate às
mudanças climáticas, apresentam-se como uma
questão de difícil e complexo encaminhamento.
3.1 Do escopo global para o regional e local
A perspectiva da formulação de políticas
florestais visando o enfrentamento das Mudanças
Climáticas, foi reforçada pela instituição do
denominado “Diálogo de Talanoa”, conforme se
constata a partir de Secretaria do Meio Ambiente
– SMA (2018).
Na visão da SMA (2018); “Talanoa, na
língua nativa de Fiji, é uma palavra tradicional
usada no Pacífico para refletir um processo de
diálogo inclusivo, participativo e transparente.
Lançado em Bonn, durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP23), de 2017, o Diálogo de Talanoa prevê um ano
de discussões, ao longo de 2018, visando
aumentar a ambição dos planos nacionais
estabelecidos no Acordo de Paris, para manter o
aumento da temperatura média global bem
abaixo dos 2°C e buscar esforços para limitar a
1,5ºC acima dos níveis pré-industriais”.
Em paralelo, um parâmetro para a formulação
de políticas florestais visando o combate das
Mudanças Climáticas, dentro de um escopo
nacional, regional e local, pode ser observado na
Tabela 2.
Verifica-se, na Tabela 2, que políticas
florestais a serem pautadas nas mudanças
climáticas (florestas energéticas, por exemplo)
deve, ter uma vinculação com a gestão dos
processos de “mudança do uso do solo” (da sigla
em inglês, “land use, land use change and
forestry - LULUCF).
A vinculação das florestas energéticas
com os processos LULUCF não desqualificaria a
consideração das demais fontes antrópicas
brasileiras de emissão de CO2 (uso de energia,
bem como, processo industrial), para a
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formulação de políticas públicas, ainda que
em proporções menores).
Tabela 2 - Estimativa de emissão de CO2 –
Inventário brasileiro
Fontes antrópicas
Fontes de Biomas
4
LULUCF
Amazônia
78,0%
50,8%
Energia
Cerrados
18,1%
18,9%
Processo Industrial
Outros biomas
3,9%
8,3%
Total
Total
100%
100%
Fonte: MMA (2015).
Entende-se, em consequência do
disposto na Tabela 2, que a grande questão a
ser enfrentada por políticas florestais visando
a mitigação das Mudanças Climáticas,
sobretudo dentro do contexto das florestas
energéticas, deve
vir a ser os biomas
amazônico, de cerrado e mesmo outros,
enquanto principais fontes de emissão de
CO2.
Contudo, considerando também a
obrigatoriedade legal da recomposição das
áreas de preservação permanente, bem como
de reserva legal, tal como previsto na Lei n.
12.651/2012,
as
florestas
energéticas
poderiam ser, no mínimo temporariamente,
contempladas5.
Se a questão de áreas rurais
consolidadas, sopesadas com a questão da
Agricultura Familiar, também vierem a ser
devidamente consideradas, então, o escopo
temporário pode inclusive ser ampliado em
termos de horizonte (BRASIL, 2012)6.

5
A partir de um novo disciplinamento, do disposto nos artigos 18
e 19, do Decreto n. 7830/2012 (no caso das áreas de RL), bem como,
do inciso IV do páragrafo 13 do artigo 61-A, da Lei n. 12651/2012.
6
A partir de uma interpretação conjugada de elementos tais:
incisos II, III e VI, do parágrafo único, do artigo 1-A; inciso VII, do
artigo 3º; alínea “b”, do inciso IX, do artigo 3º; alínea “j”, do inciso
X, do artigo 3º; parágrafos 1º, 2º e 30, do artigo 17; artigos 20, 22 e
23; capítulo VII – Da Exploração Florestal; inciso I, do artigo 41 (em
especial, considerando a referência às alíneas “a” e “e”); alínea “e”
do inciso II, do artigo 41; inciso III, do artigo 41, e; parágrafos 4º, 5º
e 7º, do inciso III, do artigo 41 (devidamente compatibilizado com o
disposto no capítulo XII – Da Agricultura Familiar).

De qualquer modo, recorrendo-se inclusive ao
escopo do Diálogo de Talanoa, verifica-se que
políticas florestais vinculadas às mudanças
climáticas devem adquirir, a partir de uma visão
global, uma conotação de “regionalização”
(aplicação nos estados nacionais). Ocorre que,
este conceito de regionalização somente é viável
(no sentido de sua efetiva implementação) se for
aplicado de maneira adequada, particularmente
no caso brasileiro, em seus territórios estaduais.
Também ocorre que, os estados brasileiros nada
mais são do que o conjunto de municípios.
Consequentemente, políticas florestais focadas
nas mudanças climáticas partem de uma visão
global, para uma abrangência regional e,
finalmente, culminam em seu escopo local.
É nos municípios (escopo local) “onde as
coisas realmente acontecem”, notadamente do
ponto de vista social, econômico e ambiental.
Isto fica patente, por outro lado, quando se pensa
no envolvimento da Agricultura Familiar, uma
vez que seus reflexos sociais, econômicos e
ambientais se fazem fortemente presentes no
âmbito municipal (êxodo rural e migração da
população jovem para os grandes centros
urbanos, por exemplo).
Ademais, políticas públicas federais (Governo
Federal) demandam processos de regionalização
(Governos Estaduais) e, em sequência,
demandam processos de municipalização
(Governos Municipais).
Exemplos
bastante
contundentes
do
encadeamento “Ente Federal – Ente Estadual –
Ente Municipal” podem ser obtidos quando da
vinculação da temática das mudanças climáticas
com os Planos Diretores Municipais, os Planos
Municipais de Desenvolvimento Rural e as
Políticas Municipais de Resíduos Sólidos (ou,
alternativamente, quando do cumprimento de
diversos dispositivos da Política Nacional dos
Resíduos Sólidos dentro de um âmbito local, ou
seja, municipal, a exemplo dos Planos
Municipais de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos).
Para finalizar, entende-se que políticas
florestais voltadas para o enfrentamento das
Mudanças Climáticas, partindo do global para o
regional e local, devem integrar os principais
elementos de referência a todo um conjunto
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normativo que já vem sendo construído há
certo tempo no país.
Neste sentido, devem ser considerar os
principais pressupostos normativos, a saber:
REDD+ (Redução das Emissões por
Desmatamento e Degradação Florestal,
associada às ações para mitigação das
mudanças climáticas, tais como, redução das
emissões derivadas do desmatamento e
degradação das florestais, aumento das
reservas florestais de carbono, gestão
sustentável das florestas e conservação
florestal)7; iNDC (Contribuição Naturalmente
Determinada Pretendida do Brasil; Nova Lei
Florestal; Plano Nacional de Biocombustíveis
Florestais; Programa Nacional de Florestas
Plantadas; Programa Renovabio (incremento
da produção de biocombustíveis)8; compra de
terras por estrangeiros; TIMOs (Timberland
Investment Management Organization), e
Pagamento por Serviços Ambientais, dentre
outros.
Conclusões
Diretrizes para a formulação de
políticas florestais que contemplem a
utilização dos recursos florestais para o
enfrentamento das mudanças climáticas no
Brasil, inclusive naquilo que diz respeito às
florestas
energéticas,
devem,
contemporaneamente, partir primeiramente
dos termos do Acordo de Paris.
A seguir, partindo-se de uma visão
global, foi possível considerar elementos tais
como os objetivos do desenvolvimento
sustentável, até porque alguns destes 17
objetivos, tais como, Energia Acessível e
Limpa, bem como Combate às Alterações
Climáticas são bastante aderentes, são
determinantes. Mas, não é só, outros 09
objetivos do desenvolvimento sustentável têm
ao menos relação indireta com a construção
de políticas florestais brasileiras focadas nas
mudanças climáticas.
Por outro lado, A partir desta visão
global, até mesmo considerando-se o Diálogo
de Talanoa, políticas públicas voltadas para as
7
8

Jalowitzki (2010); MMA (2016.b).
Câmara Federal (2015).

mudanças climáticas no país, devem transpassar
pelos escopos regional e, na sequência, local.
No caso brasileiro em específico, políticas
florestais que se reportem às mudanças
climáticas devem não somente dispor sobre
elementos tais como mudança do uso do solo
(LULUCF), como também, os principais
dispositivos normativos e regulamentadores, tais
como: REDD+; iNDC; Nova Lei Florestal; Plano
Nacional de Biocombustíveis Florestais;
Programa Nacional de Florestas Plantadas;
Programa Renovabio; aquisição de terras por
estrangeiros, TIMOs, etc.
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RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO EM CARVÃO DE Eucalyptus urophylla x
Eucalyptus tereticornis SOB DIFERENTES ESPAÇAMENTOS
Matheus Redel Finger1; Rosimeire Cavalcante dos Santos2; Gabriel Raamon Santana Nunes3;
Izabelle Rodrigues Ferreira Gomes4; Elias Costa de Souza5
Resumo
O objetivo do trabalho foi analisar o efeito de diferentes espaçamentos de plantio, na qualidade do
carvão vegetal do clone híbrido de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus tereticornis, implantado no
Rio Grande do Norte, aos 4 anos de idade. Foram retirados discos do diâmetro à altura do peito (DAP),
em cinco diferentes espaçamentos: 3,0 m x 0,5 m; 3,0 m x 1,5 m; 3,0 m x 3,0 m; 3,0 m x 5,0 m e 3,0
m x 6,5 m. Cada disco com 10 cm de espessura, foi dividido em 4 cunhas, onde duas cunhas de cada
disco (denominadas A e B) foram utilizadas para realização da análise de rendimento gravimétrico.
O processo de carbonização teve duração de 6 horas, com temperatura final de 450°C. Foram feitas
2 repetições de cada tratamento. Os resultados mostraram que não influência do espaçamento para o
rendimento em carvão, em licor pirolenhoso e em gases não condensáveis. O espaçamento de plantio
não afetou significativamente a qualidade e a produção do carvão vegetal avaliado.
PALAVRAS-CHAVE: carbonização da madeira; carvão vegetal; eficiência energética; bioenergia;
híbrido de eucalipto.
Introdução
O Brasil apresentou um aumento de 0,5% de
área plantada de 2016 para 2017, possuindo
atualmente uma área de 7,84 milhões de hectares
ocupada por florestas plantadas. O setor de base
florestal é responsável por 91% da madeira
produzida das para fins industriais. Com base nos
dados de 2016 os plantios de Eucalyptus
preenchem 5,7 milhões de hectares da área de
árvores plantadas do país (IBÁ, 2017).
Com a distribuição de sua vegetação de
ocorrência exclusiva no Brasil, o bioma Caatinga
apresenta uma grande variedade de espécies
endêmicas distribuídas entre fauna e flora. Um
dos usos mais tradicionais da madeira oriunda de

espécies da Caatinga é para geração de energia,
seja na forma de lenha ou carvão. A maior parte
desta biomassa é proveniente de remanescentes
de florestas nativas (MMA, 2009).
No Rio Grande do Norte, especificamente,
aproximadamente metade da energia consumida
nos setores industrial e residencial provem da
lenha e este cenário apresenta tendências de
aumento crescente de demanda nos próximos
anos (RIO GRANDE DO NORTE, 2006). No
referido Estado, as fábricas de cerâmica
vermelha ou estrutural, fábricas de gesso,
siderúrgicas, indústria alimentícia e têxtil, além
de olarias, padarias, casas de farinha e pequenas
indústrias rurais são as principais unidades
consumidoras de lenha e/ou carvão vegetal
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oriundas do bioma Caatinga. De acordo com
dados do Sebrae (2013) o consumo médio mensal
de lenha por região é 22.363 m³ (Grande Natal),
46.314 m³ (Região do Seridó), 26.390 m³ (Baixo
Açu) e 7.777 m³ (Região Oeste), contabilizando
um total de aproximadamente 103.000 m³ de
lenha ao mês. Apesar de parte desta demanda por
lenha ser abastecida a partir de podas de
frutíferas (Cajueiro e Algaroba) é ainda do
desmatamento ilegal que se origina 80% da
oferta atual de lenha na região.
Os plantios de Eucalyptus, são uma grande
alternativa ao uso da madeira nativa na produção
madeireira no Brasil, e destacam-se entre as
florestas plantadas devido ao seu rápido
crescimento e alta produtividade (RAMOS et al.,
2011). A grande utilização das espécies desse
gênero se deve pela adaptação a climas diversos,
no que resulta a elevadas produtividades e bons
índices de qualidade da madeira, para fins
energéticos (ARAÚJO, 2018). O espaçamento de
plantio é um dos fatores que podem influenciar
na qualidade da madeira, e consequentemente, na
produção e qualidade do carvão vegetal (ASSIS,
2012).
Nesse sentido, objetivou-se com esse
trabalho analisar a influência dos diferentes
espaçamentos no rendimento gravimétrico em
carvão vegetal, licor pirolenhoso e gases nãocondensáveis, do clone híbrido de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus tereticornis, implantado
no Rio Grande do Norte, sob diferentes
espaçamentos.
Metodologia
Foram utilizadas madeiras do clone híbrido
de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
tereticornis, aos 4 anos de idade, provenientes de
plantio em área experimental da Unidade
Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias
(UAECIA) da UFRN, localizada no município de
Macaíba, no Estado do Rio Grande do Norte.
O corte para obtenção do material em estudo
ocorreu em Janeiro de 2018, onde de 7 linhas por
parcela, foram consideradas somente as três

linhas centrais, desconsiderando duas linhas de
cada lateral devido ao efeito de borda.
O espaçamento de plantio ocorreu em cinco
níveis: 3,0 x 0,5m; 3,0 x 1,5m; 3,0 x 3,0m; 3,0 x
5,0m; 3,0 x 6,5m e foram feitas três repetições.
Foram derrubadas 3 árvores de cada
tratamento, e foram obtidos discos de 10 cm de
espessura, do diâmetro à altura do peito.
Cada disco foi dividido em 4 cunhas, onde
foram utilizadas apenas 2 cunhas de cada disco,
denominadas A e B, para o sorteio.
As cunhas sorteadas foram colocadas em
estufa de circulação forçada, com temperatura de
100°C, por 24h.
Após a secagem, as cunhas selecionadas
foram pesadas e colocadas em um contêiner
metálico, que foi levado para o interior do forno
elétrico (mufla).
O controle da temperatura foi feito em
diferentes marchas, com duração total de 6h,
onde: 100°C por 60min; 150°C por 60min;
200°C por 60min; 250°C por 30min; 300°C por
30min; 350°C por 30min; 400°C por 30min;
450°C por 60min.
Foram feitas 2 repetições de cada
tratamento.
A coleta do licor pirolenhoso, foi feita por
um sistema de condensação conectado a um
kitasato, pesado previamente.
Para determinar o rendimento em carvão, em
licor pirolenhoso e gases não condensáveis, foi
feito a utilização das fórmulas:
RC= (PC/PM)*100
RLP= (PL/PM)*100
RGNC= 100-(RC+RL)
Onde:
RC = rendimento em carvão (%)
RLP = rendimento em licor pirolenhoso (%)
RGNC = rendimento em gases nãocondensáveis (%)
PC = peso do carvão
PM = peso seco dos cavacos de madeira
PL = peso do líquido pirolenhoso
As análises foram realizadas utilizando o
programa BioEstat versão 5.3 sendo realizado o
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teste de normalidade, Shapiro Wilk, e, em
seguida, as médias foram comparadas pelo o
teste de Tukey ao nível de 5% de significância,
posteriormente, foi realizada a análise de
correlação entre os dados.
Resultados e discussão
Na tabela 1, encontram-se os valores médios
das características avaliadas no carvão vegetal no
DAP, de diferentes espaçamentos.
Tabela 1 – Valores médios dos rendimentos gravimétricos,
das cunhas do DAP, em função do espaçamentos.
Espaçamentos
(m)

DAP (%)
RC

RLP

RGNC

3,0 x 0,5
34.36 a 37.40 a 28.23 a
3,0 x 1,5
34.83 a 40.03 a 25.14 a
3,0 x 3,0
37.20 a 33.80 a 29.00 a
3,0 x 5,0
37.62 a 31.72 a 30.65 a
3,0 x 6,5
34.76 a 29.00 a 36.27 a
Em que: RC (rendimento em carvão), DAP (diâmetro à
altura do peito), RLP (rendimento em licor pirolenhoso),
RGNC (rendimento em gases não-condensáveis). Médias
seguidas da mesma letra na coluna não diferenciam
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

Pela análise de variância, observou-se que a
interação rendimento em carvão x espaçamento
foi não significativa.
Observou-se, ainda, que o efeito do
espaçamento de plantio foi não significativo a
5%,
evidenciando
que
as
variáveis
analisadas – rendimentos em carvão vegetal,
líquido pirolenhoso – no carvão vegetal,
proveniente dos diferentes espaçamentos de
cultivo, são estatisticamente iguais (Tabelas 1).
Os rendimentos em líquido pirolenhoso e em
gases também não foram influenciados pelo
espaçamento.
Neves et al. (2011), encontraram valores
inferiores de rendimento em carvão, com médias
de 30,89 e 32,08% para o carvão vegetal de
clones de Eucalyptus, produzido na mesma
temperatura final de carbonização (450 °C).

Rocha (2011) encontrou valores médios para
o rendimento gravimétrico do carvão variando
entre 28,01% e 30,08%, ao estudar a influência
do espaçamento sobre a qualidade energética do
carvão vegetal de clones híbridos de Eucalyptus
grandis × Eucalyptus camaldulensis, aos 4 anos
de idade, sendo esses valores inferiores aos
encontrados neste trabalho (Tabelas 1). Esse
resultado demonstra o potencial de utilização da
madeira proveniente do clone nos espaçamentos
avaliados para a produção de carvão vegetal.
Levando-se em conta a homogeneidade dos
valores médios observados para o rendimento
gravimétrico em carvão vegetal, pode-se afirmar
que povoamentos no espaçamento 3 × 0,5 m
podem ser utilizados, garantindo a qualidade e a
produção
do
carvão
vegetal,
sem
comprometimento, do clone de Eucalyptus
urophylla x Eucalyptus tereticornis.
Conclusões
Os diferentes espaçamentos do plantio, não
influenciaram significativamente no rendimento
gravimétrico em carvão, licor pirolenhoso e
gases não condensáveis, da madeira do clone
híbrido de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus
tereticornis aos 4 anos de idade.
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TEOR E ESTOQUE DE CARBONO PRESENTE NO SOLO EM UM
FRAGMENTO FLORESTAL COM PREDOMINÂNCIA DE
Anadenanthera sp.
Daniel Dantas1; Taiana Guimarães Arriel1; Mario Sebastião Tuzine1; Natalino
Calegario1; Sabrina Mandarano Maciel1
Resumo
O estoque de carbono nos solos constitui-se como uma opção para mitigar as crescentes
concentrações atmosféricas de CO2 e as mudanças climáticas globais, devido à capacidade
do solo em armazenar cerca de duas vezes a quantidade de carbono da biomassa vegetal. O
objetivo do presente trabalho foi estudar quantificar o teor e estoque de carbono presente no
solo em um fragmento florestal com predominância de Anadenanthera sp., localizado no
campus da Universidade Federal de Lavras. As amostras de solo foram coletadas no centro
de 52 unidades amostrais em 4 camadas, até 80 cm de profundidade. Foi realizada a análise
elementar das amostras para a obtenção do teor de carbono e as estimativas do estoque de
carbono foram obtidas por meio de uma equação com as variáveis densidade do solo, teor de
carbono e espessura da camada considerada. A estimativa do estoque de carbono no solo para
esse fragmento florestal foi de 169,11 Mg ha-1. O estoque de carbono no solo presente nesse
fragmento florestal foi de 169,11 Mg ha-1. O teor e estoque de carbono tiveram um padrão
decrescente em relação ao perfil do solo. Esse fenômeno pode ser explicado pela maior
ciclagem de nutrientes nas camadas superiores do solo, e consequentemente pela elevada
concentração de matéria orgânica.
PALAVRAS-CHAVE: Mudanças climáticas; biomassa vegetal; CO2.
Introdução
O estoque de carbono nos solos
constitui-se como uma opção para mitigar
as crescentes concentrações atmosféricas de
CO2 e as mudanças climáticas globais,
devido à capacidade do solo em armazenar
cerca de duas vezes a quantidade de carbono
da biomassa vegetal (LAL, 2004;
PRENTICE,
2001;
STEINBEISS;
TEMPERTON;
GLEIXNER,
2008;
STEVENSON, 1994).
De acordo com Steinbeiss, Temperton e
Gleixner (2008), vários estudos mostram
que o estoque de carbono orgânico nos solos
é determinado pelo uso da terra. Mafra et al.
(2008) ressaltam que a dinâmica do solo é
influenciada por fatores como clima, tipo de
solo, cobertura vegetal e práticas de manejo.
Resck
et al. (2008) acrescentam a

influência das propriedades intrínsecas do solo
como textura, mineralogia e estrutura.
As espécies florestais possuem maior
capacidade de ciclagem de nutrientes em
relação às plantas de ciclo anual, em virtude do
sistema radicular permanente e profundo que
absorve elementos de camadas subsuperficiais,
retornando-os à superfície pela deposição de
serapilheira (HAAG, 1985). Segundo Baddey
et al. (2004), os ecossistemas naturais dos
trópicos úmidos, como a Floresta Amazônica e
a Mata Atlântica, têm altas produtividades
devido ao calor e a umidade que favorecem a
decomposição da matéria orgânica do solo,
além da ausência de perturbação física que
permite que se formem grandes estoques de
carbono.
Segundo Costa et al. (2008), o balanço de
carbono no solo é dependente da relação entre
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as adições de carbono fotossintetizado pelas
plantas e as perdas de carbono para a
atmosfera
resultantes
da
oxidação
microbiana do carbono orgânico a CO2.
Um estudo realizado por Cunha et al.
(2009) em dois fragmentos florestais de
Mata Atlântica, com objetivo de quantificar
o estoque de carbono no solo, na
profundidade 0-80 cm, mostrou que não
houve diferença significativa entre os dois
fragmentos, sendo encontrados os valores
de 134 Mg ha-1 e 130 Mg ha-1. Gatto et al.
(2010) avaliaram o estoque de carbono no
solo sob povoamentos de eucalipto em
diferentes classes de solo, até 100 cm de
profundidade e encontraram o valor
máximo de 251,61 Mg ha-1 para a região de
Sabinópolis e valor mínimo de 186,84 Mg
ha-1 na região de Rio Doce. Por meio desse
estudo, os autores observaram que as
condições edafoclimáticas, altitude, déficit
hídrico e teores de argila e alumínio
influenciaram diretamente no estoque de
carbono em cada região e tipo de solo
estudado.
Diante do exposto, fica clara a
necessidade da determinação do estoque de
carbono existente nos diferentes tipos de
solo e nos diferentes ecossistemas, bem
como estudos relacionados à dinâmica desse
elemento. Sendo assim, os objetivos desse
estudo foram estimar o estoque de carbono
presente no solo sob um fragmento florestal
com predominância de Anadenanthera sp..

das raízes foram selecionadas alternadamente.
Os pontos amostrais selecionados foram
marcados no centro de cada unidade amostral,
totalizando 52 pontos, sendo um ponto distante
do outro em 20 m.
Os locais demarcados para a coleta
tiveram sua vegetação removida, em seguida foi
feito um furo de 80 cm de profundidade e 20 cm
de diâmetro, por meio de uma hélice acoplada a
uma motosserra. As amostras de solo foram
coletadas nas profundidades 0-20, 20-40, 40-60,
60-80 cm, por meio de uma cavadeira. Cada
amostra foi armazenada em sacos plásticos
devidamente identificados sendo realizada em
seguida a separação das raízes e solo por meio
de peneiras com malha de 7,95 mm e 2,26 mm.
As amostras de solo foram secas ao ar
livre e, em seguida, foram classificadas em
peneiras com malha de 200 e 270 Mesh
respectivamente. O material foi seco em estufa
à temperatura de 60 ± 2°C para realização da
análise elementar.
A análise elementar de carbono foi
realizada no Laboratório de Ciência
e
Tecnologia da Madeira da Universidade Federal
de Lavras, por meio do analisador elementar
CHN. Foram pesadas 2 mg de cada amostra,
sendo estas acondicionadas em cápsulas de
estanho e levadas em seguida para o aparelho.
A determinação da densidade do solo foi
feita mediante coleta de amostras em cinco
pontos representativos da área e nas quatro
profundidades estudadas, sendo utilizado para
isso um anel volumétrico com volume de
98,174 cm3. As amostras foram levadas à estufa
Metodologia
a temperatura de 105 ± 2°C para determinação
da massa seca. Com os dados de volume e
A área de estudo compreende um massa seca foi possível conhecer a densidade
fragmento florestal com predominância de média do solo para cada profundidade.
Anadenanthera sp., localizado no campus
Para a determinação do estoque de
da Universidade Federal de Lavras, carbono total do solo em cada ponto amostral
município de Lavras, em Minas Gerais. Na e profundidade foi utilizada a expressão de
área experimental existem 105 unidades Veldkamp (1994) (Equação 1).
amostrais permanentes com dimensão de
𝐸𝑠𝑡 𝐶 = 𝐶𝑂 × 𝐷𝑠 × 𝑒
10x10 m, totalizando uma área amostral de
aproximadamente 1,2 ha.
As unidades amostrais para a coleta em que: Est C = estoque de carbono -1orgânico
em cada ponto e profundidade (Mg ha ); CO =
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teor de carbono orgânico total nos pontos e
profundidades amostradas (%); Ds =
Densidade do solo em cada profundidade (g
cm-3); e = espessura da camada considerada
(cm).
Resultados e Discussões
Na Tabela 1 encontram-se os valores
médios da densidade do solo, teor e estoque
de carbono em cada profundidade estudada,
sob fragmento florestal com predominância
de Anadenanthera sp.
Tabela 1. Valores médios da densidade, teor e
estoque de carbono do solo sob
fragmento florestal com predominância
de Anadenanthera sp.

Profundidade
(cm)
0-20
20-40
40-60
60-80
TOTAL

Estoque
Densidade Teor de
de
do solo
carbono
carbono
(g/cm3)
(%)
(Mg/ha)
0,89
1,11
1,09
1,07

3,09
2,01
1,69
1,53

54,97
44,56
36,93
32,65
169,11

Fonte: os autores (2018)

Observa-se
um
aumento
da
densidade do solo em relação à camada 020 cm e pequena variabilidade para as
demais profundidades. O menor valor de
densidade observado na profundidade 0-20
cm pode ser explicado pela presença de
matéria orgânica nesse local.
Com relação ao teor de carbono
verificou-se uma diminuição desses valores
à medida que houve um aumento da
profundidade. De acordo com Gatto et al.
(2010), os elevados teores de carbono
orgânico na camada superficial do solo
ocorrem devido à presença da manta
orgânica formada pela queda das folhas,
galhos e casca das árvores e devido a maior
densidade de raízes finas.

Mafra et al. (2008) ressaltam que a
adição de material orgânico proveniente da
serrapilheira é responsável pelo acúmulo de
carbono na camada superficial do solo, à
medida que vai sendo humificada.
Paiva e Faria (2007), estudando o teor de
carbono do solo sob cerrado sensu stricto,
observaram que os teores de carbono na camada
de 20-40 cm foram maiores em relação às
camadas de 0-10 cm e 10-20 cm de
profundidade. Os autores, porém, verificaram a
tendência de maior teor de carbono na camada
de 0-10 cm de profundidade e ressaltam que os
maiores teores de carbono na camada de 20-40
cm de profundidade podem ser atribuídos, em
parte, à ciclagem e rizodeposição das raízes de
espécies vegetais presentes nesse bioma. Em
contrapartida, Lima (2004) verificou que o teor
de carbono sob mata nativa foi maior nas
camadas mais superficiais do solo, sendo esse
resultado similar ao observado nesse estudo.
O estoque de carbono evidenciou um
padrão decrescente ao longo do perfil do solo.
Um comportamento semelhante foi observado
por Balbinot et al. (2003) ao estimarem o
estoque de carbono no solo sob um plantio de
Pinus taeda aos 5 anos no RS. Os autores
encontraram valores de 83,9; 63,9; 47,6 e 19,6
Mg ha-1 de estoque de carbono para as
profundidades 0-20; 20-40; 40-60 e 60-80 cm
respectivamente.
Vital et al. (2004) ressaltam que a
ciclagem de nutrientes é predominante nas
partes superiores do perfil, pois nesses locais os
principais processos de troca são mais intensos,
sendo alimentados pela deposição da
serrapilheira na superfície do solo.
Novaes Filho et al. (2007) afirmam que
o maior estoque de carbono nas primeiras
camadas do solo é um comportamento
esperado, devido aos horizontes superiores
sofrerem maior influência da matéria orgânica
depositada pela floresta. Os autores, porém,
observaram, em um estudo realizado no solo
sob floresta primária na Amazônia Meridional
que, apesar do teor de carbono decrescer com a
profundidade, o estoque de carbono não seguiu
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essa tendência com a mesma intensidade, o
que foi explicado pelo aumento da
densidade aparente do solo com a
profundidade que compensou a diminuição
do teor.
O estoque de carbono total no solo
sob esse fragmento florestal foi de 169,11
Mg ha-1. Caldeira et al. (2003) estimaram
um estoque de carbono no solo de 101,5 Mg
ha-1 sob um povoamento de Acacia mearnsii
com 6 anos de idade. Balbinot et al. (2003),
estudando o carbono orgânico no solo até
100 cm de profundidade sob um
povoamento de Pinus taeda com 5 anos de
idade, estimaram um estoque de carbono de
227,8 Mg ha-1. Logo, conclui-se que as
diferenças de estoque de carbono no solo
observadas
nesses
trabalhos
estão
relacionadas ao tipo de bioma, assim como
às condições edafoclimáticas de cada área.
Conclusões
O estoque de carbono no solo
presente nesse fragmento florestal foi de
169,11 Mg ha-1. O teor e estoque de carbono
tiveram um padrão decrescente em relação
ao perfil do solo. Esse fenômeno pode ser
explicado pela maior ciclagem de nutrientes
nas camadas superiores do solo, e
consequentemente
pela
elevada
concentração de matéria orgânica.
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ESTUDO DE MERCADO DA PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DE
LODO CELULÓSICO GERADO EM INDÚSTRIAS DE PAPEL E
CELULOSE
Fernando Balotin Carreiro 1 ; Patrícia Raquel Silva Zanoni 2, Edson Alves de Lima 2;
José Wladimir Freitas da Fonseca 1
Resumo
O Brasil exerce posição de destaque mundial na produção e uso em larga escala de etanol
como combustível. Além do etanol de primeira geração (obtido a partir do caldo da cana-deaçúcar), emerge a opção do etanol de segunda geração, que pode ser produzido a partir de
matérias-primas lignocelulósicas, como lodos gerados em indústrias de papel e celulose.
Pesquisas recentes demonstraram a viabilidade técnica deste processo, como forma de agregar
valor a estes resíduos. O presente trabalho teve como objetivo realizar estudo de mercado da
produção de etanol a partir de lodos celulósicos, buscando identificar se há viabilidade
econômica para atender a demanda insatisfeita. Realizou-se o estudo da oferta de etanol no
horizonte de cinco anos (a partir de 2016), considerando tanto o combustível produzido a
partir da cana, como o que seria potencialmente produzido a partir de lodos celulósicos. Isto
foi feito utilizando séries históricas de produção (de dez anos) e modelos de regressão para
fazer projeções das quantidades a serem ofertadas. O Modelo Potencial de Regressão foi
selecionado por apresentar maior correlação e ser o mais otimista em relação à oferta. De
maneira similar, fez-se o estudo da demanda de etanol para cinco anos. Confrontando-se os
dados de oferta de etanol (da cana e do lodo) com os de demanda, concluiu-se que de fato há
uma demanda insatisfeita até 2020 que tende a perdurar. Isto indica que, do ponto de vista
mercadológico, é viável a produção de etanol a partir de lodos de indústrias de papel e
celulose, devendo-se aprofundar os estudos de viabilidade econômico-financeira.
PALAVRAS-CHAVE: viabilidade econômica; álcool etílico; biocombustível; resíduo.
Introdução
Dois grandes problemas que as
sociedades de consumo enfrentam neste
início de século são, de um lado, encontrar
fontes alternativas de energia em face à
escassez do petróleo e, de outro lado,
reduzir ou minimizar impactos ambientais.
Nas últimas cinco décadas, várias
propostas foram apresentadas visando à
obtenção da chamada “energia limpa”.
Uma delas, que surgiu a partir dos anos
setenta, foi o etanol oriundo da cana–deaçúcar no Brasil, apresentado como
alternativa
aos
combustíveis
nãorenováveis de origem fóssil (LOPES et al.,
2016). Para isto confluíram vários fatores:

(i) político-institucionais: o programa
Proálcool; (ii) mercadológicos: os altos preços
do petróleo e derivados no país; (iii) técnicos:
o grande potencial físico e tecnológico
nacional para o cultivo de cana-de-açúcar,
bem como a base agroindustrial já existente; e
(iv) ambientais: combustível renovável e com
menores emissões de gases de efeito estufa.
(SOCCOL et al., 2010; LOPES et al., 2016).
Mais recentemente emergiu uma nova
proposta de etanol conhecido como etanol de
segunda geração, que pode ser obtido a partir
de
matérias-primas
lignocelulósicas
(SOCCOL et al., 2010). Nesta perspectiva, foi
conduzido um projeto de pesquisa para avaliar
a possibilidade de produzir etanol a partir de
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lodos celulósicos provenientes da estação
de tratamento de efluentes de indústrias de
papel e celulose (ZANONI et al., 2015;
SCHROEDER et al., 2017). Uma vez
verificada a viabilidade técnica do
processo, passou-se para a avaliação da
viabilidade econômica. Uma das primeiras
etapas desta análise é o estudo de mercado,
que constitui o escopo deste resumo.
O objetivo do presente estudo foi
analisar
aspectos
técnicos
e
mercadológicos da produção do etanol a
partir de lodos celulósicos, procurando
identificar sua demanda insatisfeita.
Metodologia
Objeto de estudo
O produto analisado neste trabalho foi
o etanol de segunda geração que pode ser
produzido a partir de lodos provenientes de
estação de tratamento de indústrias de
papel e celulose. Vantagens deste processo
incluiriam: (i) o fato de que não seria
necessária a onerosa etapa de prétratamento para a remoção da lignina, pois
este material já foi submetido ao processo
de polpação; (ii) aproveitamento de um
resíduo que atualmente demanda custos
para sua disposição adequada, sob pena de
causar impactos negativos ao meio
ambiente (ZANONI et al., 2015). O foco
do estudo será o etanol como combustível
para frota de veículos.
Estudo do Mercado Consumidor
O estudo foi conduzido conforme
metodologia constante em FONSECA
(2012). Inicialmente foi feita uma análise
da estrutura de mercado em que estaria
inserido o novo produto. O próximo passo
incluiu o levantamento das quantidades do
produto (etanol) que foram ofertadas nos
últimos dez anos, tendo como referência o
ano de 2016. Estas informações foram
utilizadas para fazer uma projeção das
quantidades a serem ofertadas nos
próximos cinco anos. Para os cálculos,

foram testados quatro tipos de modelos de
regressão, conforme a seguir.
a) Modelo Linear de Regressão:
(Eq. 1)
b) Modelo Exponencial de Regressão:
(Eq. 2)
c) Modelo Potencial de Regressão:
(Eq. 3)
d) Modelo Logarítmico de Regressão:
(Eq. 4)
A metodologia da regressão foi feita com
base na série histórica. Após fazer as
projeções das quantidades a serem ofertadas
(estudo de oferta), procedeu-se o estudo da
demanda para os cinco anos.
Por fim, os dados do estudo de oferta e de
demanda foram confrontados em um gráfico,
com o objetivo de verificar se há uma
demanda insatisfeita que justifique a inserção
do novo produto no mercado.
Resultados e Discussão
Estrutura do Mercado Consumidor
A estrutura de mercado definida para o
biocombustível etanol é a de concorrência
perfeita. Isso ocorre porque, neste ambiente de
concorrência, a estrutura de mercado conta
com produto homogêneo, com inúmeras
firmas, nas quais os consumidores e
produtores são tomadores de preços, ou seja,
qualquer movimento individual não gera
impactos significantes no mercado. Por outro
lado, a indústria de etanol diferencia-se um
pouco da concorrência perfeita tradicional
uma vez que quem regula o preço é a Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustível (ANP).
Determinação das quantidades ofertadas nos
últimos dez anos
Considerou-se a existência de dois
subgrupos de etanol a partir dos dados
oferecidos, um oriundo de cana-de-açúcar
(primeira e segunda geração) e outro de lodo
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celulósico proveniente do resíduo da
indústria de papel e celulos.
A Tabela 1 apresenta a série histórica
de produção brasileira para o subgrupo
álcool etílico produzido a partir da cana.
Como não se tem histórico de produção
do novo produto (etanol de lodo), inferiuse a possível oferta nacional do etanol
oriundo do lodo celulósico, utilizando a
série histórica de produção de papel
(Tabela 2) e o método heurístico de
ancoragem (KAHNEMAN, 2012). Foram
utilizados fatores de geração de lodo por
tipo de papel produzido (Tabela 3) e a
conversão média de lodo em etanol, para
obter as produções estimadas de etanol
constantes na Tabela 4. Embora a
quantidade de produção de etanol varie
conforme o tipo de lodo, um valor médio
foi adotado como fator de conversão.
Estimou-se uma produção média de 129 L
de etanol por tonelada de lodo com base
em estudos laboratoriais (ZANONI et al.,
2015).
Na Tabela 5 estão consolidados os
dados de produção de etanol a partir de
cana (real) e de lodo (potencial).
Interessante notar que a quantidade
estimada de etanol possível de se obter a
partir do lodo é muito pequena se
comparada à produção do etanol da cana.
Em 2012, por exemplo, esta nova fonte
(lodo) representaria um aumento de apenas
0,21% na produção total. Portanto, no caso
do Brasil, o apelo principal desta aplicação
seria a valorização do resíduo, com
geração de renda para a empresa e
consequente diminuição de impacto
ambiental. Entretanto, o impacto na
complementação do abastecimento de
combustível pode ser significativo em
regiões com baixa disponibilidade de
fontes tradicionais de etanol, mas alta
disponibilidade de lodos celulósicos.
Segundo estimativas de ZANONI et al.
(2017), as produções de etanol em 2012 na
Europa e na Ásia, por exemplo, poderiam

ser incrementadas em até 44% e 96% com o
uso do lodo.
Projeção das quantidades a serem ofertadas
para os próximos cinco anos
Para se efetuar os cálculos das projeções
de oferta para os próximos cinco anos,
utilizou-se a série histórica de produção de
etanol dos últimos dez anos, calculada no item
anterior (Tabela 5). Quatro modelos de
regressão foram testados, cujas equações
resultantes estão na Tabela 6. Comparando as
projeções dos modelos (Tabela 7) e suas
correlações e erros (Tabela 6), a correlação
mais forte e positiva foi a do Modelo
Potencial e o menor erro foi o do Modelo
Logarítmico. Porém, o Modelo Potencial foi
selecionado por ter a projeção mais otimista.
Projeção das quantidades a serem
demandadas para os próximos cinco anos
Para as projeções da demanda não foram
necessários os cálculos de regressão com base
em série histórica. Isto porque estas projeções
já
foram
previamente
realizadas
e
disponibilizadas pela AGE/Mapa com dados
do Mapa/SPAE/DCAA e Câmara Setorial
(MAPA, 2010).
Comparação da oferta com a demanda
projetada
Na Figura 1 foram plotados os dados de
oferta e de demanda de etanol para os
próximos cinco anos. Os resultados indicam
que, ao se adicionar uma possível oferta de
etanol de lodos celulósicos à oferta de etanol
de cana-de-açúcar, a demanda projetada para
os próximos cinco anos permanece ainda
superior à oferta e segue uma tendência que
pode superar os próprios cinco anos
projetados. Isto decorre de dois fatores
principais. O primeiro é o efeito sucessivo de
substituição parcial da gasolina pelo álcool,
por uso direto ou em mistura. O segundo fator
é que o aumento da produção de etanol de
primeira e de segunda geração obtidos de
cana-de-açúcar mostra-se insuficiente diante
da crescente demanda do combustível.
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Conclusão
Confrontando-se os dados de oferta de
etanol (produzido de cana-de-açúcar e
potencialmente produzido a partir de lodos
celulósicos) com os dados de demanda
para os próximos cinco anos, observa-se
que há uma demanda insatisfeita que tende
a perdurar. Isto indica que, do ponto de
vista mercadológico, é viável a produção
de etanol a partir de lodos de indústrias de
papel e celulose. Vale ressaltar que do
ponto de vista do desagravo do passivo
ambiental que pode ser resultado, reforçase a necessidade do aprofundamento dos
estudos de viabilidade econômicofinanceira.
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Tabela 1. Série histórica total de etanol oriundo da cana de açúcar por região (mil m³)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Norte
56
52
60
170
213
239
239
254
Nordeste
2.372
2.211
1.823
1.939
1.741
1.542
1.864
2.189
Sudeste
19.212 17.676 18.860 14.209 14.378 16.998 16.723 17.177
Sul
1.906
1.901
1.746
1.406
1.306
1.471
1.584
1.466
Centro-Oeste
3.588
4.263
5.715
5.170
6.154
7.288
7.751
8.838
BRASIL
27.133 26.103 28.203 22.893 23.791 27.537 28.160 29.924
Fonte: Mapa/Sapcana até 2011. ANP, a partir de 2012, conforme Resolução ANP n° 17/2004.

Tabela 2. Série histórica de produção de papel por grupos (ton)
Ano Imprensa Imprimir e Escrever Embalagem Sanitários Papel cartão Outros
2008 140
2.534
4.775
850
713
397
2009 127
2.622
4.649
868
748
414
2010 124
2.733
4.994
905
799
423
2011 129
2.745
5.168
961
754
402
2012 132
2.667
5.210
1.040
787
424
2013 128
2.621
5.364
1.096
739
496
2014 105
2.616
5.373
1.122
702
479
2015 97
2.491
5.459
1.117
692
487
Fonte: IBÁ 1993 – 2015.

TOTAL
Var. Anual
9.409
4,4%
9.428
0,2%
9.978
5,8%
10.159
1,8%
10.260
1,0%
10.444
1,8%
10.397
-0,5%
10.343
-0,5%

Tabela 3. Lodo por tonelada de papel produzido
Lodo
Imprensa
Imprimir e Escrever
Embalagem
Sanitários
Papel cartão
Outros

Média
38,5 kg ou 0,0385 ton
27 kg ou 0,027 ton
18 kg ou 0,018 ton
86 kg ou 0,086 ton
27 kg ou 0,027 ton
27 kg ou 0,027 ton

9 a 68 kg
9 a 45 kg
9 a 27 kg
36 a 136 kg
9 a 45 kg
9 a 45 kg

Fonte: Tabela foi construída a partir de dados do Instituto Ambiental do Paraná (1996), apud CPRH (1998).

Tabela 4. Quantidade de lodo residual por tonelada de papel e possível geração de etanol
Ano

Imprensa

Imprimir e
Escrever

Embalagem

Sanitários

Papelcartão

Outros

TOTAL

Mil M³ de
etanol

2008

5.390

97.559

183.838

32.725

27.451

15.285

362.247

47

2009

4.890

100.947

178.987

33.418

28.798

15.939

362.978

47

2010

4.774

105.221

192.269

34.843

30.762

16.286

384.153

50

2011

4.967

105.683

198.968

36.999

29.029

15.477

391.122

50

2012

5.082

102.680

200.585

40.040

30.300

16.324

395.010

51

2013

4.928

100.909

206.514

42.196

28.452

19.096

402.094

52

2014

4.043

100.716

206.861

43.197

27.027

18.442

400.285

52

2015

3.735

95.904

210.172

43.005

26.642

18.750

398.206

51

Fonte: Pelos autores
Nota: Estimou-se que cada tonelada de lodo poderia produzir 129 l (0,129 m³) de etanol (ZANONI et al., 2015).

Tabela 5. Quantidade total produzida considerando etanol de cana e lodo (mil m3)
Ano
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Etanol (Cana)
27.133
26.103
28.203
22.893
23.791
27.537
28.160

Etanol (Lodo)
47
47
50
50
51
52
52

Potencial total
27.180
26.150
28.253
22.943
23.842
27.589
28.212
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2015

29.924

Fonte: Pelos Autores

51

29.975

Tabela 6. Equação, correlação e erro padrão dos modelos de regressão
Modelo

Correlação (r2) Erro padrão (S)

Equação

Linear

0,698

2.947,29

Exponencial

0,691

992,59

Potencial

0,789

883,94

Logarítmico

0,776

864,85

Fonte: Pelos Autores

Tabela 7. Projeção das quantidades ofertadas conforme os modelos de regressão (mil m³)
Ano
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fonte: Pelos Autores

Linear
17.807,59
22.601,64
27.179,92
26.149,92
28.252,98
22.942,96
23.841,95
27.588,99
28.211,93
29.975,04
39.314,34
40.574,25
41.834,16
43.094,08
44.353,99

Exponencial
17.807,59
22.601,64
27.179,92
26.149,92
28.252,98
22.942,96
23.841,95
27.588,99
28.211,93
29.975,04
30.631,98
31.742,13
32.892,50
34.084,57
35.319,84

Potencial
17.807,59
22.601,64
27.179,92
26.149,92
28.252,98
22.942,96
23.841,95
27.588,99
28.211,93
29.975,04
29.154,75
29.575,83
29.968,55
30.336,80
30.683,69

Logarítmico
17.807,59
22.601,64
27.179,92
26.149,92
28.252,98
22.942,96
23.841,95
27.588,99
28.211,93
29.975,04
28.645,67
28.958,48
29.246,23
29.512,65
29.760,67

Figura 1. Oferta x Demanda insatisfeita de etanol
Fonte: Pelos Autor
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VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE UMA INDÚSTRIA DE
BENEFICIAMENTO DE CAVACO PARA FINS ENERGÉTICOS
Debora Cristina Bianchini1; Tamires Nedel1; Júlia Wahrlich1; Flávia Acari da Silva1; Flávio
José Simioni2
Resumo
A biomassa florestal tem ganhado destaque na geração de energia térmica, por apresentar eficiência
energética, baixo custo, facilidade de transporte e produção. Em alguns casos, faz-se necessário o
beneficiamento da biomassa florestal, devido às propriedades naturais que interferem em seu poder
calorífico. Assim, o objetivo desse artigo foi analisar a viabilidade econômica de uma indústria de
beneficiamento de cavaco para uso energético. Para tanto, foram coletados dados junto a uma
empresa que realiza esse tipo de atividade, localizada na cidade de Lages, Santa Catarina. A análise
dos dados utilizou uma abordagem quantitativa, com a elaboração de um fluxo de caixa e análises
de sensibilidade. Os indicadores econômicos analisados no projeto apresentaram viabilidade. O
payback descontado foi de 5 anos e 3 meses, os indicadores Valor Presente Líquido e Valor
Presente Líquido anualizado (VPLa) resultaram em R$ 1.827.267,23 e R$ 221.266,28
respectivamente, a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi de 17,63% e a relação Benefício/Custo (B/C)
de 1,07. Quanto a análise de sensibilidade a partir da venda do cavaco, os resultados obtidos
evidenciaram que o projeto apresentou viabilidade a partir dos valores de R$140,00 e R$141,38
para os indicadores VPLa e TIR, respectivamente.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa florestal; energia térmica; análise de sensibilidade.
Introdução
A redução de emissões atmosféricas, a
expansão de biocombustíveis e energias
renováveis foi um compromisso alinhado
durante a Conferência das Partes, desafiando
os países a diversificarem suas matrizes
energéticas (FERRAZ; CODICEIRA, 2017).
De acordo com os dados publicados pela
Empresa de Pesquisa Energética – EPE
(2017), denota-se que nos últimos dez anos a
utilização de lenha como fonte primária de
energia ficou na terceira posição entre as
utilizadas. Dentre as fontes renováveis de
energias produzidas no país, a mais utilizada
provém de produtos da cana (51.083×103
toneladas equivalentes de petróleo - TEP),
seguida da energia hidráulica (31.898×103
TEP) e lenha (23.424×103 TEP).
Todavia, Miranda et al. (2017) afirmam
que a biomassa florestal ainda precisa

conquistar seu espaço no mercado para
substituição
de
combustíveis
fósseis,
contribuindo para a geração de empregos e
diminuição de custos na produção de energia em
34%. Ainda, Simioni et al. (2018) afirmam que
buscando planejar e sustentar a cadeia de
produção da biomassa, devem-se desenvolver
estudos de quantificação, qualificação e sobre
seus usos atuais.
Ademais, Furtado et al. (2012) afirmam que
se devem considerar fatores econômicos, sociais,
ambientais e técnicos no uso da biomassa para
gerar energia. Com relação aos últimos, os
autores afirmam que é preciso observar as
propriedades químicas e físicas da biomassa (teor
de umidade, teor de cinzas e poder calorífico)
contribuintes para a otimização do uso do
material para geração de energia. Paralelamente,
Miranda (2015) salienta que o cavaco é capaz de
produzir vapor com menor custo e vantagens em
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relação a lenha, como a mecanização do
processo, o controle de umidade, a logística
de produção e transporte e a qualidade do
vapor.
Há indústrias que beneficiam a
biomassa florestal com a finalidade de
aprimorar o seu uso como fonte energética.
Nesta perspectiva, foi projetado um
empreendimento referente a uma indústria de
beneficiamento do cavaco de madeira para
sua utilização como fonte energética. Tendo
em vista os aspectos ambientais positivos
atrelados ao uso da biomassa florestal como
fonte de energia e da aplicação de um sistema
financeiro de controle eficiente, justifica-se a
importância do estudo. Assim, o objetivo
desse artigo foi realizar a análise da
viabilidade econômica e da sensibilidade de
uma empresa de beneficiamento de cavaco
verde.
Metodologia
Este trabalho consistiu em uma análise
econômico-financeira do fluxo de caixa de
uma empresa beneficiadora de cavaco de
madeira no município de Lages/SC, que
prepara o material para ser utilizado como
combustível para geração de energia térmica
por outras indústrias.
Como procedimento técnico adotou-se a
metodologia de pesquisa de campo, que
segundo Gil (2008), são estudos em que se
solicitam informações a um grupo
significativo de pessoas sobre determinado
problema de pesquisa. Para isto, realizou-se
uma visita na empresa visando conhecer o
processo e a coleta de dados pertinentes às
informações para a elaboração do fluxo de
caixa e posterior análise dos resultados dos
indicadores econômicos. Em sequência,
realizou-se uma análise quantitativa, obtendo
as conclusões relacionadas à coleta de dados.

o carregamento e descarregamento dos resíduos
florestais. O beneficiamento do cavaco constituise do recebimento do material com
aproximadamente 55% a 60% de umidade, vindo
de serrarias da região. A empresa compra o
cavaco sujo, sem custo de frete. Esse tem a
presença de materiais indesejados como pedras e
torrões de terra, que são removidos por
peneiramento. A entrada de materiais é de 1000
t/mês (WAHRLICH et al., 2018).
Em seguida, o material é encaminhado para
um secador rotativo que funciona em conjunto
com uma fornalha a aproximadamente 1000ºC,
onde permanece por cerca de 20 minutos. Ao
final do processo de secagem, o cavaco apresenta
de 35% a 40% de umidade, e fica armazenado
em área coberta até a retirada pelas indústrias
consumidoras. Durante a secagem do material
são gerados particulados, os quais são removidos
por um ciclone, impedindo sua emissão para a
atmosfera.
Para a simulação da análise de investimento
da indústria beneficiadora de cavaco, realizou-se
um levantamento dos custos referentes ao projeto
completo, compreendendo o local de instalação,
equipamentos,
veículos,
matéria
prima,
colaboradores e projeções de compra e venda do
material (Tabela 1). Os valores correspondentes
aos itens que constituem o projeto foram
adquiridos junto à empresa consultada e por meio
de pesquisa de mercado.
Tabela 1. Investimento inicial de uma indústria
para beneficiamento de cavaco.
Itens

Q*

Custo (2018)
(R$/unidade)

Custo Total
(R$)

A. Caracterização do Empreendimento

Escritório/
4
11.808,23
Jurídico
Máquinas e
7
1.540.000,00
equipamentos
Veículos
6
325.130,00
TOTAL
INVESTIDO
* Quantidade Requerida
Fonte: Elaborado pelos autores.

O empreendimento analisado apresenta
aproximadamente 300 m² de área construída
em uma área total de 10.000 m², utilizado
para armazenamento e fluxo de veículos para

Conforme Ribeiro et al. (2016), o
investimento inicial deve considerar os custos de
instalação do novo ativo e se ocorrer, a variação
de capital de giro líquido. Para esse projeto, o
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terreno e o barracão são alugados. Além do
investimento inicial realizado para a aquisição
de bens fixos, inventariou-se os dados
correspondentes aos gastos mensais de
manutenção e operação, os quais incluem
despesas variáveis conforme o consumo ou
utilização (Tabela 2).
Tabela 2. Gastos mensais com manutenção e
operação do empreendimento.
Despesas mensais

Quantidade

Água
Energia elétrica
Pagamentos dos
8
colaboradores
Encargos sociais
8
Combustíveis
6.000 litros
Vigilância (segurança)
Internet (120 Mb)
Aluguéis
Despesas com telefone
Manutenção de
equipamentos industriais
Manutenção dos veículos
Despesas gerais (5% do
total)
TOTAL DE DESPESAS
MENSAIS
Fonte: Elaborado pelos autores.

Custo (2018)
(R$)
30,00
7.500,00
13.350,00
9.345,00
16.425,00
262,50
135,00
3.750,00
104,99
3.750,00
2.250,00
3.154,79
60.057,28

B. Indicadores de Viabilidade EconômicoFinanceira e Análise de Sensibilidade
Utilizou-se como ferramenta de avaliação
econômica um fluxo de caixa. Este é utilizado
com o intuito de quantificar e identificar a
circulação do dinheiro decorrente das
atividades
empresariais
(RIBEIRO;
ESTENDER, 2017), referindo-se aos valores
recebidos e gastos, servindo de ferramenta de
verificação da viabilidade de modo simples e
eficaz.
Os
indicadores
de
viabilidade
econômico-financeira utilizados foram o
payback descontado, o Valor Presente
Líquido (VPL), o Valor Presente Líquido
anualizado (VPLa), a Taxa Interna de Retorno
(TIR) e a relação Benefício/Custo (B/C). O
payback descontado é o tempo necessário
para que os lucros de um investimento
possam
cobrir
o
capital
aplicado,

considerando o custo do dinheiro ao longo do
tempo; o VPL calcula o valor presente dos fluxos
de caixa gerados pelo projeto ao longo de sua
vida útil; o VPLa equivale a repartir o VPL ao
longo da vida útil do projeto, permitindo a
comparação entre projetos de diferentes
horizontes de tempo; a TIR é a taxa que zera o
VPL e portanto representa o retorno do capital
investido; e a relação B/C é a divisão do valor
atual de benefícios pelo valor atual de custos do
projeto (CASAROTTO FILHO; KOPITTKE,
2010).
O VPL é sensível a Taxa Mínima de
Atratividade (TMA) utilizada, sendo que quanto
maior a TMA, menor o VPL obtido. Utilizou-se a
TMA no valor de 3,64%, sendo esta uma taxa
real, obtida pela diferença entre o Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC e
a inflação atual.
Para a análise de sensibilidade deve-se
estabelecer os limites superior e inferior e
realizar a variação de cada parâmetro, avaliando
assim o efeito produzido pela rentabilidade do
investimento. Ainda, deve-se calcular o VPL e a
TIR, que possibilitam uma percepção da
sensibilidade das variáveis, identificando assim
os pontos críticos no processo (JANOSELLI;
HARBS; MENDES, 2016).
Foi escolhida a variável preço de venda do
cavaco seco para avaliar a sensibilidade sobre a
viabilidade econômica. Obteve-se assim os
indicadores econômicos VPL e TIR para 7
cenários de variação de preços para a venda,
variando entre R$ 130,00 até R$ 190,00, com um
intervalo de R$ 10,00 entre cada um. A variação
de preços foi definida com base em cenários
desfavoráveis e favoráveis de preço de venda do
cavaco, buscando comtemplar as oscilações de
preços do mercado.
Resultados e Discussões
Os resultados foram obtidos com base no
fluxo de caixa a preços constantes do primeiro
semestre de 2018, considerando o modelo
apresentado por Casarotto Filho e Kopittke
(2010) (Tabela 4). O ano zero representa o ano
de implantação do projeto, sendo considerado o
somatório do investimento inicial e o capital de
giro necessário para o projeto. Por não haverem
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variações nos anos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, estes
são representados em uma mesma coluna
visto que são semelhantes em todos os dados.
Para o cálculo do custo, foi adicionado R$
5.961,45 nas despesas operacionais dos anos
4 e 8, sendo o valor aproximado de
consultoria com a taxa paga ao órgão
ambiental para a renovação da licença
ambiental de operação do empreendimento.
A Tabela 5 apresenta os principais
indicadores econômicos do projeto. O
payback descontado foi de 5 anos e 3 meses,
sendo praticamente metade dos 10 anos
considerados no fluxo de caixa. O VPL e o
VPLa positivos indicam que o projeto é
viável economicamente. O valor da TIR deve
ser maior que a TMA (3,64%), enquanto a
relação B/C deve ser maior que 1 (um) para
demonstrar a viabilidade do projeto. Para
ambos os indicadores este projeto apresentase viável economicamente, com TIR de
17,63% e uma relação B/C de 1,07.

Tabela 5. Síntese dos principais indicadores
econômicos.
Indicadores
Payback descontado
VPL
VPLa
TIR
Relação B/C
Fonte: Elaborado pelos autores.

Resultados
5,23 anos
R$ 1.827.267,23
R$ 221.266,28
17,63%
1,07

A viabilidade do projeto pode ser sensível ao
preço da venda do cavaco, que pode apresentar
variações conforme a demanda pelas indústrias
consumidoras,
influências
do
mercado
competitivo, preço pago pela matéria prima,
custos de beneficiamento do cavaco, entre outras
variáveis relacionadas ao setor de biomassa
florestal. A Figura 1 apresenta os gráficos de
sensibilidade referente aos diferentes cenários de
preço de venda do cavaco seco para os
indicadores econômicos TIR e VPLa.

Tabela 4. Fluxo de caixa simplificado do projeto.
Descrição
Ano 0
Capital Fixo
R$1.986.928,23
Capital de Giro
R$137.057,28
Residual do capital fixo
Residual do capital de giro
Receita
Despesas
FCL do empreendimento
-R$ 2.123.985,51
Fonte: Elaborado pelos autores.

Anos 1 ao 3, 5 ao 7, e ano 9

R$ 2.880.000,00
R$ 2.453.000,27
R$ 454.426,56

Anos 4 e 8

Ano 10

R$ 2.880.000,00
R$ 2.458.067,50
R$ 449.359,33

R$ 158.472,43
R$137.057,28
R$ 2.880.000,00
R$ 2.453.000,27
R$ 749.956,28
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Os resultados obtidos demonstram que o
projeto apresentou viabilidade para seis dos
sete cenários, a partir de R$140,00 para o
VPLa e R$141,38 para a TIR.

Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior
– CAPES, pelas bolsas de mestrado.
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Figura 1. a) Relação preço de venda do cavaco seco ×
VPLa; b) Relação preço da venda do cavaco seco ×
TIR.
Fonte: Elaborado pelos autores.

Conclusão
O projeto referente a um empreendimento
que realize o beneficiamento da biomassa
florestal (cavaco) para posterior utilização
como fonte de energia térmica apresentou-se
viável. O payback descontado foi de 5 anos e
3 meses, os indicadores VPL e VPLa
resultaram em R$ 1.827.267,23 e R$
221.266,28 respectivamente, a TIR foi de
17,63% e a relação B/C de 1,07. A análise de
sensibilidade
apresentou
viabilidade
econômica para oito dos dez cenários
analisados, a partir de R$140,00 para o VPL e
R$141,38 para a TIR.
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QUALIDADE DO CARVÃO VEGETAL PARA COCÇÃO DE
ALIMENTOS COMERCIALIZADO EM JATAÍ – GO
Carlos Mateus de Lima¹, Carlos Rogério Andrade², Juliana Ferreira Ceccato³, Edmilson
Santos Cruz4 e José Benedito Guimarães Júnior5
Resumo
O Brasil é líder mundial em produção e consumo de carvão vegetal, sendo que no ano de
2016 consumiu cerca de 5,5 milhões de toneladas desse insumo. Ainda que essa produção
esteja diretamente ligada à indústria siderúrgica, 14,44% são destinados à cocção de
alimentos. O objetivo do presente estudo foi verificar a qualidade do carvão vegetal para
cocção de alimentos entre as diferentes marcas comercializadas na cidade de Jataí – GO,
sendo realizadas análises mecânicas, químicas e físicas, assim como suas correlações com os
preços. Foram coletadas três amostras de carvão vegetal (C1, C2 e C3) e posteriormente
levadas aos laboratórios, situados na Universidade Federal de Goiás, para mensuração dos
dados. Os valores foram comparados com a literatura e com as recomendações do Selo
Carvão Premium – SP de 2015. As umidades encontradas em C1 e C3 foram ideais segundo a
literatura, porém nenhuma das marcas obteve valores ideais de acordo com o Selo. Para os
teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo, apenas C2 e C3 apresentaram valores
ideais segundo o Selo. Os valores de correlação de Pearson, feitas entre as médias dos preços
e as demais variáveis ligadas diretamente à qualidade do carvão vegetal, foram desprezíveis a
95% de probabilidade, exceto para umidade, com correlação de -0,62. Pôde-se concluir que a
qualidade encontrada no carvão vegetal comercializado em Jataí – GO é considerada
medianamente satisfatória, pois apenas algumas propriedades analisadas apresentam valores
condizentes com o ideal, considerado pela literatura para outras regiões e segundo as
premissas do Selo.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa; análise química imediata; churrasco; poder calorífico.

Introdução
O carvão vegetal é produzido em todo o
Brasil e a matéria prima utilizada é originada,
na sua maioria de florestas plantadas, que por
sua vez vem tomando o lugar de florestas
nativas em utilização, devido às pressões
ambientais e ao aumento nas tecnologias de
reflorestamento (MENDES et al., 2016). O
estado de Goiás deteve, em 2016, a décima
primeira posição em área de floresta plantada,
onde a eucaliptocultura ocupa quase 130 mil

hectares e corresponde a 2,2% da produção
nacional (IBÁ, 2017; REIS et al., 2017).
A qualidade do carvão vegetal esta ligada,
principalmente, ao sistema de produção e a
matéria prima utilizada, sendo geralmente
preferencial, alta densidade, alto teor de carbono
fixo, alto poder calorífico, baixa umidade, baixo
teor de materiais voláteis e baixo teor de cinzas
(NEVES et al., 2011; GARCIA et al., 2017).
Mesmo nos dias atuais, são escassos os estudos
voltados para análises físicas, químicas e
mecânicas do carvão vegetal utilizado na cocção
de alimentos. A criação do Selo Carvão
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Premium, em 2003, foi o primeiro passo para
a qualificação do carvão vegetal de uso
residencial em âmbito nacional, tendo o
objetivo da certificação voluntária dos
produtores de carvão vegetal do estado de São
Paulo (SÃO PAULO, 2015; COSTA, 2016;
DIAS JÚNIOR, 2018).
O presente estudo é de grande importância,
para tentar suprir a lacuna existente na
avaliação das características intrínsecas sobre
a qualidade do carvão vegetal para cocção de
alimentos, levando em consideração as
marcas comercializadas em Jataí – GO, e
estabelecer relações entre os preços e a
qualidade do produto.
Dessa forma, o objetivo do presente estudo
foi verificar a qualidade do carvão vegetal
para cocção de alimentos, em relação às
diferentes marcas comercializadas na cidade
de Jataí – GO, realizando a análise das
propriedades mecânicas, químicas e físicas,
assim como dos preços e suas relações.
Material e Métodos
O carvão avaliado foi coletado no mercado
local, na cidade de Jatai – GO, sendo
supermercados, açougues, auto postos de
combustível e outros locais como padarias,
distribuidoras de bebidas e pequenos
estabelecimentos.
Para análise mecânica foi realizado o teste
de friabilidade do carvão vegetal através do
teste de tambramento.
A análise química imediata foi feita com
base na Norma ABNT NBR 8112 (adaptada)
estabelecendo os teores de materiais voláteis
(%), de cinzas (%) e de carbono fixo (%).
Para análise física a umidade foi definida
com base na Norma NBR 8112 da ABNT; a
densidade a granel com base na Norma
ABNT NBR 6922/81 (adaptada); densidades
aparente e verdadeira e porosidade foram
mensuradas com base na Norma ABNT NBR
9165/85; e poder calorifico superior com base
na Norma ABNT NBR 8633/84.
A amostragem dos preços foi realizada nos
mesmos estabelecimentos nos meses de Abril,
Maio e Junho de 2018.

As amostras foram analisadas a partir de um
Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC).
Para análise estatística, os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA), a
5% de significância. Se verificado diferenças
significativas, os dados foram submetidos ao
teste de Tukey a 95% de probabilidade. Os
cálculos foram realizados como auxílio do
software livre Past. Posteriormente foi realizada
a matriz de correlações de Pearson, para todas as
variáveis analisadas.
Resultados e Discussões
Os valores encontrados para friabilidade foram
satisfatórios se compararmos com os resultados
de Dias Júnior (2018), que encontrou baixa
friabilidade. Com base nisso foi observado no
presente estudo que as marcas C1 e C3
apresentaram média friabilidade e para C2 temos
baixa friabilidade. Não houve diferença a 5% de
significância entre as porcentagens após o
tamboramento das amostras.
Os teores de cinzas foram considerados ideais
para as marcas C2 e C3, segundo o estabelecido
pelo Selo Carvão Premium (SÃO PAULO,
2015), onde estão abaixo de 1,5%. O carvão da
marca C1, apresentou média acima do esperado
pela resolução, e isso contribui negativamente
com o poder calorífico do carvão, pois diminui os
teores de carbono fixo do material, além de
acarretar em necessidade de constantes limpezas
nas churrasqueiras (DIAS JÚNIOR, 2018).
Os teores de materiais voláteis e de carbono
fixo foram ideais apenas para as marcas C2 e C3,
como é apresentado na Tabela 1. A marca C1
apresentou valor abaixo de 73%, sendo
inadequado segundo o Selo Carvão Premium
(SÃO PAULO, 2015). As três marcas diferiram
significativamente a 5% de significância. Os
mesmos teores representam a ação do calor em
decorrência do tempo e a presença de chamas,
onde quanto maior o teor de carbono fixo, mais
calor se tem disponível para a queima e quanto
maior o teor de materiais voláteis mais chamas
são produzidas e maior sabor é incorporado ao
alimento por parte das substâncias liberadas.
Tabela 1. Média dos parâmetros para análise química
imediata do carvão vegetal.
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AMOSTRA

TEOR
DE
CINZAS
1,65 b

TEOR
DE
CARBONO FIXO

C1

TEOR
DE
MATERIAIS
VOLÁTEIS
27,39 c

C2

19,74 a

0,69 a

79,57 a

C3

22,18 b

0,79 a

77,03 b

70,96 c

A avaliação da qualidade do carvão vegetal
para cocção de alimentos feita por Costa
(2016), Garcia et al. (2017), Brand et al.
(2015) e Basso (2017), revelam uma
porcentagem entre 4 e 10% de umidade,
também encontrada no presente estudo, sendo
afirmado pelos mesmos autores que a
umidade ideal seria abaixo de 6%,
observando que apenas as marcas C1 com
5,73% e C3 com 5,01% se enquadram nesse
parâmetro. Segundo o Selo Carvão Premium
(SÃO PAULO, 2015), a umidade ideal para
carvão vegetal de uso residencial encontrasse
abaixo de 5% e nenhuma das marcas
amostradas atendem a essa premissa. Mesmo
apresentando esses padrões não houve
diferença a 5% de significância.
Para o Selo Carvão Premium (SÃO
PAULO, 2015), é necessário que o carvão
vegetal esteja com densidade a granel ≥ 0,200
g/cm³ sendo verificado que apenas C1 e C3
obtiveram valores acima dessa meta. As
diferenças acontecem possivelmente devido à
disparidade entre os sistemas de produção
e/ou matéria prima utilizadas para as
diferentes marcas.
A mensuração da densidade relativa
aparente para as três marcas obteve valores
medianos entre 0,353 g/cm³ para C2 e 0,456
g/cm³ para C3. Pode-se considerar que esses
valores representam uma alta densidade
aparente e estão condizentes com os valores
encontrados por Rosa et al., (2012) (com
espécies não identificadas) e por Brand et al.,
(2015) (utilizando-se espécies diversas, como
Eucalipto, Acácia negra, mistos de exóticas e
nativas, e Bracatinga) que obtiveram médias
relativas de densidade aparente de 0,376 e
0,403 g/cm³, tendo como matéria prima .

Não houve diferença significativa para os
valores de densidade verdadeira, variando de
1,053 g/cm³ (C1) a 1,113 g/cm³ (C2). Segundo
Dias Júnior (2018), a densidade verdadeira é
proporcional à carbonização da madeira e
subsequentemente do carvão vegetal, estando
relacionada ao desempenho do processo de
transformação assim como a temperatura final
empregada.
A porosidade encontrada teve média entre
56,29% (C3) e 66,91% (C2). Para Dias Júnior
(2018), é necessário que se tenha porosidade
superior a 60%, sendo exposto que apenas a
marca C2 apresenta média superior a 60% de
porosidade mesmo não havendo diferença a 5%
de significância.
Os valores médios de poder calorífico superior
variaram entre 7291,5 kcal/kg para C2 e 7396,5
kcal/kg para C1 e são inferiores aos encontrados
por Dias Júnior (2018) que obteve valores
absolutos entre 7438 kcal/kg e 8026 kcal/kg.. O
poder calorífico útil por sua vez, variou entre
6449,6 kcal/kg para C2 e 6969,5 kcal/kg para C3.
Não houve diferença a 5% de significância.
Com base nas correlações de Pearson, foi
encontrada uma relação entre poder calorífico
superior e teores de materiais voláteis
moderadamente positiva de 0,52. Foi observado
uma relação inversa entre poder calorífico
superior e teor de carbono fixo de -0,54, sendo
considerada uma característica negativa, pois a
composição de carbono fixo deveria aumentar a
quantidade de energia disponível no material, o
que não acontece nas amostras analisadas.
Ao se analisar biomassas para uso energético,
vemos que a umidade interfere diretamente tanto
o poder calorífico quanto a densidade do
material, pois os valores são inversamente
proporcionais. A correlação entre poder
calorífico superior e umidade foi considerada
desprezível.
A variação no preço do carvão vegetal ocorre
geralmente em função da oferta e demanda do
mercado, da região, da oferta de matéria prima,
do transporte e das crises no setor consumidor.
Nas correlações entre os preços encontrados e
todas as outras variáveis foi observado que
apenas a correlação para com a densidade
verdadeira (0,63) e umidade (-0,62) são fortes e
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significativas a 95% de probabilidade, a
relação com outras variáveis é desprezível.

verdadeira e porosidade. Rio de Janeiro:
ABNT, 1985.

Conclusões
Conclui-se que a qualidade encontrada no
carvão comercializado em Jataí – GO, pode
ser considerada medianamente satisfatória. As
propriedades analisadas apresentam valores
condizentes com o encontrado na literatura
para outras regiões e apenas algumas
características são atendidas se considerarmos
as premissas do Selo Carvão Premium.
Tanto a densidade quanto a granulometria
são as características mais indicadas para
verificação da qualidade no material
analisado.
São recomendados novos estudos para
análises do carvão vegetal comercializado
tanto na cidade de Jataí como em outros
locais do estado de Goiás, que avaliem a
sazonalidade dos preços e da qualidade do
mesmo.

[4] ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas. NBR 8112: Carvão vegetal Análise imediata - Método de ensaio. Rio de
Janeiro: 1986.
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EFEITO DA TEMPERATURA FINAL NO PODER CALORÍFICO DO
CARVÃO DE Rinorea guianensis
Jessica Sabrina da Silva Ferreira1; Silvino Magno de Oliveira Mota Junior¹, Airto da
Silva Costa¹, Fernando Wallase Carvalho Andrade1,2, Victor Hugo Pereira Moutinho1
A temperatura final de carbonização da madeira durante a produção do carvão vegetal exerce
papel fundamental nas diversas reações durante o processo de carbonização, sendo uma das
variáveis responsáveis pela qualidade do produto final. Desta forma, é essencial a determinação
da temperatura ideal visando maximizar o poder calorífico do carvão produzido. Neste
contexto, objetivou-se avaliar qual temperatura final de carbonização é mais indicada para
aumentar o poder calorífico do carvão obtido a partir da madeira de Rinorea guianensis,
popularmente conhecida como acariquarana. O material estudado foi obtido a partir de resíduos
de manejo do segundo ciclo de corte da Floresta Nacional do Tapajós, km 83, município de
Belterra, Pará. As carbonizações foram feitas a 450, 550 e 650º C, com taxa de aquecimento de
1,6° min-1 e residência de 30 minutos em mufla laboratorial. Para determinação do poder
calorífico superior (PCS), utilizou-se bomba calorimétrica IKA C2000. A análise estatística dos
dados foi realizada no software R Studio, com aplicação de ANOVA e teste tukey (p<0,05). Os
valores de poder calorífico encontrados, 7204, 7360 e 7380 kcal/kg, respectivamente após
carbonização a 450, 550 e 650° C, não diferiram significativamente, o que indica ser mais
aplicável a carbonização a 450°C, devido ao menor tempo e energia utilizados no processo.
Palavras-chave: energia; resíduos; PCS; acariquarana
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POTENCIAL ENERGÉTICO DAS MADEIRAS DE SABIÁ (Mimosa
caesalpiniaefolia Benth) E INGÁ (Inga edulis Mart.) PARA PRODUÇÃO
DE CERÂMICAS
Mayara Suellem dos Santos Marinho1; Maria Madalena Soares da Silva2; Rafael
Ricardo Vasconcelos da Silva3; Renata Guilherme Cândido da Silva4; Vânia Aparecida
de Sá5
Resumo
O elevado potencial do país para produção de biomassa e as pressões dos órgãos ambientais em
prol da redução dos gases causadores do efeito estufa vêm impulsionando o emprego da
biomassa no cenário energético nacional. A biomassa no Brasil é representada majoritariamente
pela madeira, onde em termos de produção energética ela é empregada na produção de carvão
vegetal, por meio do processo de carbonização, e no consumo direto de lenha, através da
combustão. A lenha evidencia a sua importância ao atuar como fonte sustentável e renovável
na geração energética e ao permitir seu uso na produção de cerâmicas, sendo empregada na
cocção das peças. A determinação de propriedades como poder calorífico, cinzas, densidade
básica e densidade energética, dentre outras, são relevantes na indicação da madeira para fins
energéticos. Para queima direta é preferível madeiras de alto poder calorífico, visto que este
está diretamente ligado ao rendimento energético. O objetivo do trabalho foi determinar o
potencial energético de madeiras de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) e ingá (Inga edulis
Mart.) utilizadas na produção de calor no processo produtivo de cerâmicas em comunidade
quilombola de Muquém, no município de União dos Palmares – AL. O teor de cinzas foi obtido
utilizando-se os procedimentos descritos na norma analítica da ASTM D-1102-84 (ASTM,
2003b). O poder calorífico foi determinado em bomba calorimétrica da marca IKA C2000 de
acordo com a norma analítica da ASTM D-5865 (ASTM, 2003c). A densidade básica foi
definida pelo método de imersão, segundo a norma NBR 11941. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado. Os resultados dos teores de cinzas, PCS, densidade básica e
densidade energética foram submetidos à análise de variância a 5% de significância, para
avaliar o efeito do tratamento (espécie) nos mesmos. Os valores médios de poder calorífico
superior, densidade básica, densidade energética e cinzas foram de 4685,3 Kcal/Kg, 0,663
g/cm3, 3104,8 Kcal/m3 e 0,9 % para a madeira de sabiá. Eles foram estatiscamente superiores
aos valores médios da madeira de ingá, que corresponderam a 4583,0 Kcal/Kg (PC), 0,396
g/cm3 (densidade básica), 1817,3 Kcal/m3 (densidade energética) e 2,0 % (cinzas). A madeira
de sabiá se apresentou como a fonte energética de maior potencial para o processo de combustão
em prol da produção de cerâmica por possuir poder calorífico superior, densidade básica e
densidade energética superiores em relação à madeira de ingá.
PALAVRAS-CHAVE: biomassa florestal; combustão; qualidade tecnológica da madeira
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POTENTIAL ENERGY OF SABIÁ (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) AND
INGÁ (Inga edulis Mart.) WOODS FOR PRODUCTION OF CERAMICS
Mayara Suellem dos Santos Marinho1; Maria Madalena Soares da Silva2; Rafael
Ricardo Vasconcelos da Silva3; Renata Guilherme Cândido da Silva4; Vânia Aparecida
de Sá5
Abstract
The high potential of the country for the production of biomass and pressure from
environmental agencies to promote the reduction of greenhouse gas effect are driving the use
of biomass in national energy scenario. Biomass in Brazil is represented mainly by wood, which
in terms of energy production it is used in the production of charcoal through the carbonization
process, and direct consumption firewood, by combustion. Firewood reflects its importance to
act as a sustainable and renewable source for energy generation and to allow its use in the
production of ceramics, being used in the cooking of the pieces. The determination of properties
as calorific value, ash content, basic density and energy density, among others, are relevant in
the statement of wood for energy purposes. For direct burning it is preferable woods high
calorific value, since this is directly related to energetic efficiency. The objective this study was
to determine the energy potential of Sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) and Ingá (Inga
edulis Mart.) woods used for heat produced in the production of ceramic process in quilombo
community Muquém in the municipality of União dos Palmares – AL. The ash content was
obtained using the standard analytical procedures described in ASTM D-1102-84 (ASTM,
2003b). The calorific value (PCS) was determined by bomb calorimetry trademark of IKA
C2000 according to ASTM D-5865 (ASTM, 2003c). The basic density was obtained by the
immersion method, according to NBR 11941 norm (ABNT, 2003). The experimental design
was the randomized. The results of ash contents, PCS, basic density and energy density were
subjected to analysis of variance 5% significance, to evaluate the effect of the treatment
(species). The average values of PCS, basic density, energy density and ash contents were
4685.3 Kcal/kg, 0.663 g/cm3, 3104.8 Kcal/m3 and 0.9 % for the sabiá wood. They were
statically higher than values of the ingá wood, which corresponded to 4583.0 Kcal / kg (PC),
0.396 g / cm3 (basic density), 1817.3 Kcal / m3 (energy density) and 2.0% (ash). The sabiá
wood is presented as the energy source of the greatest potential for the combustion process in
favor of the production of ceramic having a calorific value, basic density and energy density
higher than the ingá wood.
KEY WORDS: forest biomass; combustion; technological quality of the wood
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PROPRIEDADES MECÂNICAS E ENERGÉTICAS DO CARVÃO
VEGETAL DE Rinorea guianensis EM DIFERENTES TEMPERATURAS
FINAIS DE CARBONIZAÇÃO
Silvino Magno de Oliveira Mota Junior1 ; Jessica Sabrina da Silva Ferreira¹; Airto da
Silva Costa¹, Fernando Wallase Carvalho Andrade1,2, Victor Hugo Pereira Moutinho1
¹Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, motasilvino@gmail.com
1,2
Departamento de Ciências Florestais / Faculdade de Ciências Agronômicas / Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, São Paulo
Resumo
O aumento da temperatura influencia diretamente nas características do carvão vegetal.
Entretanto, este efeito pode ser positivo dependendo da temperatura final de carbonização e
da madeira. O uso de resíduos florestais na Amazônia é uma possibilidade sustentável para
produção de carvão vegetal, no entanto, é preciso definir os parâmetros ótimos de produção.
Este estudo teve por objetivo determinar as propriedades mecânicas e energéticas do carvão
vegetal de Rinorea guianensis em três temperaturas finais de carbonização. O material
utilizado na pesquisa foi coletado no segundo ciclo de corte do manejo florestal em uma área
na Floresta Nacional do Tapajós. Os resíduos da espécie foram seccionados em corpos de
prova com dimensões de 20x20x40mm³ e carbonizados às temperaturas de 450, 550 e 650°C,
com taxa de aquecimento de 1.6ºC.min-1 e residência de 30 minutos. Para cada um dos três
tratamentos, foram realizadas nove repetições em delineamento inteiramente casualizado. O
ensaio mecânico de compressão paralela do carvão foi realizado em máquina universal EMIC
DL 300KN. A análise química imediata do carvão (teores de materiais voláteis, carbono fixo
e cinzas) foi determinada segundo a norma ASTM D1762-84.A análise estatística dos dados
foi realizada no software R Studio. Os resultados mostraram que não foram observadas
diferenças significativas entre as temperaturas para o módulo de ruptura e módulo de
elasticidade do carvão (p<0,05). A resistência máxima média obtida foi de 18,44 MPa em
650ºC, seguida por 12,52 MPa (450ºC) e 12,20 MPa (550°C). O teor de materiais voláteis e o
teor de carbono fixo diferiram significativamente entre os tratamentos, diminuindo e
aumentando com a temperatura, respectivamente (p<0,05). O teor de cinzas apresentou
valores médios de 3,03, 3,04 e 3,78% para 450, 550 e 650ºC, respectivamente, indicando
elevada presença de minerais na composição química da madeira, podendo prejudicar seu uso
na siderurgia. As temperaturas mais elevadas produziram carvão com alto teor de carbono
fixo sem afetar a sua resistência mecânica, entretanto, o teor de cinzas poderá ser um
limitador.
Palavras-chave: teor de carbono fixo; resistência do carvão; análise química imediata.
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THERMOCHEMICAL PROPERTIES OF BRIQUETTES PRODUCED FROM
CHARCOAL FINES AND THE WASTE OF Pinus spp. WOOD
Paulo Ricardo Fraga Fonseca1 ; Felipe da Silva Gomes 2; Ananias Francisco Dias Júnior 3;
Michel Picanço Oliveira 4; Carlos Rogério Andrade5
Resumo
Energy demand is increasing, because in addition to the global movement in defense of the
environment, there is the need for the development of renewable energy sources resulting from a
clean and sustainable process. Biomass is considered a renewable and clean source, capable of
supplying various energy products, from traditional ones such as firewood and charcoal to some
more recent materials that can satisfactorily replace some petroleum products. Energy conversion of
biomass can be performed by physical processes (briquettes, pellets, shavings and vegetable oil);
biological (ethanol and biogas); and, thermochemical (heat, gases, and high temperatures). On the
one hand, the potential of briquetting for application in the forest industries is very high. Generally,
the companies of this sector have a low yield and generate large amounts of waste during the
processing of the wood. On the other hand, the production of charcoal results in a large number of
the waste fines of charcoal, from carbonization furnaces to the mills producing pig iron. The
Charcoal generates a number of fines in the production, transport, handling and sieving phases. The
production of briquettes from the mixture of charcoal fines and wood residues raises prospects for
the simultaneous use of these two residues, contributing to a greater energy supply. The objective of
this study evaluated properties thermochemical of briquettes produced by charcoal fines and the
wood waste of Pinus spp. (shavings and sawdust). The charcoal fines were made available by a
company from Rio de Janeiro, produced from carbonization of wood from Eucalyptus sp.
According to the granulometry, the fines were classified into two parts: above 5 mm and another
below 5 mm. The wood residues, derived from shavings and sawdust, were collected too at a
company located in Rio de Janeiro, in the composition proportions of 5, 10, 15 and 20%. The
mixture of the charcoal fines and wood residues was made by adding the gelatinized maize starch as
a binder in the proportion of 8%. The briquettes were produced by varying the composition
proportion and grain size of the charcoal fines and the composition and type of wood waste. For
charcoal fines: composition (72, 77, 82 and 87%) and particle size (above 5mm or below 5mm). For
wood residues: composition (5, 10, 15 and 20%) and type (shavings or sawdust). The briquette test
specimens were produced in a piston extruder with the motor rotation of 800rpm, under the constant
pressure of 5.5MPa, without temperature variation, for all the compositions adopted. In order to
verify the thermochemical properties, the following procedures were performed: Immediate
analysis for charcoal fines and briquettes (volatile materials, ash contents and fixed carbon
contents); Analysis of the Elementary Composition for charcoal fines (x-ray fluorescence and
atomic absorption radiation); and, High Calorific Power for briquettes. It was observed that higher
proportions in wood residue compositions of Pinus spp. were accompanied by the elevation of
volatile matter contents. The type of residue (shavings or sawdust) did not affect the ash content of
the briquettes. The briquettes with the higher fixed carbon contents and higher calorific values were
produced with the lowest proportions of the composition of residues of Pinus spp. (5 and 10%) and
with charcoal fines with granulometry above 5 mm. The addition of charcoal fines with wood
residues of Pinus spp. (shavings and sawdust) shows favorably for the production of briquettes with
good thermochemical properties.
PALAVRAS-CHAVE: briquetting; bioenergy; use of forest residues.
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS IMEDIATAS EM
DOIS MOMENTOS DE ESTOCAGEM DE TOCO E RAÍZES DE
Eucalyptus grandis x E. urophyla
Elaine Cristina Leonello1,2; Ana Carolina Lopes Amaral Costa1; Fabiana Prieto
Castanho1; Humberto de Jesus Eufrade Junior1; Saulo Philipe Sebastião Guerra1
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Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia | Instituto de Pesquisa em Bioenergia |
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2
leonelloelaine@hotmail.com
Resumo
Após a colheita da madeira, resíduos permanecem na área dificultando as operações florestais
dos plantios posteriores. A remoção desses resíduos facilita as operações silviculturais e seu
aproveitamento pode trazer benefícios econômicos e servir como alternativa de biomassa para
produção energética. As análises químicas imediatas consideram o teor de material volátil,
cinzas e carbono fixo presentes na biomassa seca e são importantes parâmetros para a
caracterização energética da mesma. O objetivo do trabalho foi verificar as propriedades
químicas imediatas de tocos e raízes de Eucalyptus grandis x E. urophyla (clone H 77) no
momento inicial de estocagem e após 90 dias. Foram utilizados toco e raízes de cinco
indivíduos em cada coleta provenientes de plantios comerciais na cidade de Ribas do Rio
Pardo/MS, com idade aproximada de seis anos. A biomassa, coletada com o auxílio de uma
pá-carregadora após colheita florestal, foi seccionada em três regiões distintas: parte aérea ou
toco (fração A), raízes centrais (fração B) e raízes laterais (fração C). A composição química
imediata foi obtida conforme metodologia e procedimentos preconizados nas normas NBR
14660/2014, ASTM D1102-84:2017, ASTM E872- 82:2016 e ASTM E870- 82:2006. Como
resultados médios, o toco, raízes centrais e raízes laterais apresentaram 0,42 %, 0,26 % e
1,03 %, respectivamente, para teor de cinzas; 79,92 %, 77,48 % e 79,26 % para teor de
materiais voláteis e 19,66 %, 22,26 % e 19,71 % para teor de carbono fixo. Foi realizada
análise de variância e comparação de médias pelo método de Tukey a 5 % de probabilidade,
confirmando que a fração B apresentou menores quantidades de cinzas e materiais voláteis e
maior quantidade de carbono fixo quando comparada às demais frações analisadas. Após o
estoque de 90 dias, nas frações B e C, o teor de cinzas e carbono fixo diminuiu e o teor de
materiais voláteis aumentou, fato que pode ter sido influenciado pela maior quantidade de
solo junto ao material no momento do arranquio dos resíduos e a perda desse solo ao longo do
período de estocagem. Já na fração A, o teor de cinzas aumentou, o que é comum na
literatura. De maneira geral, os resultados mostraram que o toco apresenta valores dos
parâmetros analisados semelhantes à madeira reportados por diversos autores, revelando seu
potencial energético.
AGRADECIMENTOS: Âmbar Energia – Projeto P&D ANEEL
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EFFECT OF SAMPLING POSITION IN EUCALYPTUS TREES ON
THE QUALITY OF BRIQUETTES
Jéssica Marques Cândida de Miranda1*, Paola de Castro Freitas1, Lohainny Teles Viana1 and
Carlos Roberto Sette Júnior1
1
Bioenergy and wood quality laboratory – Department of forest engineering – Federal
University of Goiás, Goiânia, Brazil –
*jessicamcmiranda@hotmail.com
ABSTRACT
The wood characteristics variation in the trunk, in both longitudinal and radial directions in
Eucalyptus trees may affect the quality of the briquettes produced from this biomass. Some
scientific studies have indicated a significant effect of longitudinal positionon in the energy
characteristics of biomass and charcoal. However, their effects on the quality of densified
materials, such as briquettes have not been studied. Considering the effects of longitudinal
position of the tree trunk in the characteristics and properties of wood, biomass and charcoal
reported in the literature, this study aims to evaluate the effect of longitudinal position on the
quality of briquettes produced with Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla wood (GG100
and I144). Five trees of each clone were selected at 7 years-old and wood discs at different
longitudinal positions (0, 3, 6, 9, 12 and 15m of the total height) were cut. The wood discs
were transformed in sawdust and the biomass grouped by longitudinal position. The high
heating value was determined and adjusted the moisture content to 12% to produce briquettes
at temperature of 120°C, pressure of 140 kgf.cm-2, five-minute compression time, and fifteenminute cooling. A total of 120 briquettes (10 briquettes x 6 longitudinal positions x 2 clones)
were produced. The briquettes were characterized by bulk and energy densities, volumetric
expansion, durability and tensile strength by diametral compression. Significant effects of
longitudinal position were observed for high heating value, durability and volumetric
expansion and non-significant for bulk and energy densities and tensile strength by diametral
compression, with variation models common to clones GG100 and I144.
Keywords: Eucalyptus grandis x urophylla; bioenergy; densification of biomass.
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FRIABILIDADE DA MADEIRA DE Eucalyptus grandis SUBMETIDA A
DIFERENTES TEMPERATURAS DE TORREFAÇÃO
Thaynara Evangelista Silva¹, Bruno Sant'Anna Chaves², Juliana Ferreira Ceccato³, Carlos
Rogério Andrade4 e José Benedito Guimarães Júnior5
Resumo
A análise de friabilidade tem por finalidade definir o quanto a madeira torrefada se torna quebradiça
com as variações de temperatura de torrefação, que refletem na ruptura repentina de sua fibra. O
presente estudo teve por objetivo a caracterização de particulados de Eucalyptus grandis tratados
termicamente nas temperaturas de 230 °C, 260 °C e 290 °C, em um reator, na ausência de oxigênio,
com rampa de aquecimento de 5°C/m e 60 minutos de patamar. Para o ensaio de friabilidade,
utilizou-se um moinho de esferas com 10g de material, e agitação por 60 segundos. Em seguida, o
material triturado foi separado em peneiras de diferentes aberturas (2000, 1000, 600, 425, 212, 106
mm). A torrefação em temperaturas mais severas intensificou a degradação térmica dos
componentes químicos da madeira, o que refletiu na estrutura e diminuição da resistência mecânica
do material durante o ensaio de friabilidade. A quantidade de partículas retidas nas peneiras de 2000
mm sofreu uma redução de 30,3%, considerando a temperatura de 230°C a 290ºC e, de 23,21%,
entre 230°C e 260°C. Em contra partida, houve um aumento médio de 4,4% entre 230°C e 260°C e,
de 5%, para 230°C a 290°C, nas peneiras com aberturas menores que 2000 mm. Conclui-se que, o
tratamento térmico em temperaturas mais severas proporciona redução significativa na resistência
mecânica do material torrefado, possibilitando reduções no consumo específico de energia durante
processos posteriores de redução granulométricas.
PALAVRAS-CHAVE: tratamento térmico, energia da biomassa, eucalipto.

_________________
1. Graduanda em Engenharia Florestal - Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, Goiás,
thaynaraflorestal@gmail.com. 2. Analista Ambiental do Laboratório de Produtos Florestais - Energia da Biomassa –
Serviço Florestal Brasileiro. Brasília, Distrito Federal, bruno.chaves@florestal.gov.br. 3. Professora Doutora Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, Goiás, cf.juliana@yahoo.com.br. 4. Professor Doutor Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, Jataí, Goiás, cra.florestal@yahoo.com.br. 5. Professor Doutor Universidade
Federal
de
Lavras,
Lavras,
Minas
Gerais,
jbguimaraesjr@hotmail.com.

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

775

INFLUÊNCIA DO ESPAÇAMENTO ENTRE PLANTAS NO USO DA
RADIAÇÃO SOLAR DE PLANTIOS DE EUCALIPTO
Braulio Otomar Caron1; Elder Eloy2; Claiton Nardini3; Alexandre Behling4; Liliane B.
Tibolla5
Com a consolidação do setor florestal no Brasil houve um aumento no número de
plantios florestais, um dos gêneros mais utilizados em povoamentos florestais é o Eucalyptus,
devido ao elevado rendimento, em curto período de tempo e por ser fonte de matéria prima
para a setor industrial. Mudanças na densidade de plantio podem influenciar a competição
entre plantas por fatores ambientais, sobretudo a radiação solar, fonte primária de energia para
o processo fotossintético, sendo assim determinante no crescimento e acúmulo de biomassa
pela planta. Neste contexto, o estudo teve por objetivo avaliar a eficiência no uso da radiação
solar (Ɛb) do Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden sob diferentes espaçamentos de plantio.
O experimento foi conduzido à campo em Frederico Westphalen-RS, durante o período de
setembro de 2008 a setembro de 2013. O delineamento experimental empregado foi de blocos
ao acaso, distribuído em esquema fatorial de 3x4, sendo três épocas de avaliação após o
plantio (1º, 3° e 5º ano) e quatro espaçamentos de plantio (2,0 x 1,0; 2,0 x 1,5; 3,0 x 1,0 e 3,0
x 1,5 m), com três repetições. O solo da área é classificado como Latossolo típico. Foram
aplicados 150 gramas de fertilizante formulado para cada muda no momento do tranplante,
sendo que estas foram obtidas a partir de sementes. Para cada espaçamento de plantio foram
avaliadas 9 árvores, resultando num total de 36 árvores por período de avaliação. A Ɛb foi
determinada relacionando a produção de biomassa e a radiação fotossinteticamente ativa
interceptada. A radiação global incidente foi determinada utilizando-se um piranômetro
acoplado a um Datalogger. Para determinar a área foliar, foram coletadas três amostras de
diferentes pontos no dossel vegetal mensurando-se a área foliar com uso do integrador (LI3000). Posteriormente, foi quantificada a massa seca das amostras e a partir desta calculado a
área foliar em m2, o índice de área foliar e a Ɛb . O maior valor de Ɛb foi de 0,0045 kg MJ-1,
obtida no espaçamento 2,0 x 1,0 m, coincidindo com o espaçamento que apresentou os
menores valores de incidência da radiação solar. Em contrapartida, os menores valores de Ɛb
foram verificados no espaçamento 3,0 x 1,5 m. Desse modo pode-se inferir que a Ɛb do
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden varia de acordo com o espaçamento de plantas, e que
quanto menor o espaçamento maior a eficiência no uso da radiação solar.
Palavras-chave: povoamentos florestais, biomassa, radiação solar.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE ESTOCAGEM DE
CAVACOS DE Pinus spp. E SUA RELAÇÃO COM OS CUSTOS DE
TRANSPORTES
Ramiro Faria França¹; Douglas Edson Carvalho¹; Felipe Schroeder²;
Resumo
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a relação do tempo de estocagem, realizada de
diferentes maneiras e sua influência nos custos de transporte do material, causada pelas
modificações na densidade aparente do cavaco de Pinus spp. com casca. O material foi
estocado, entre os meses de setembro e outubro, de diferentes métodos: (T1) Solo desnudo e
pilha sem cobertura; (T2) Solo coberto e pilha sem cobertura; (T3) Solo coberto e pilha com
cobertura. Foram montadas nove pilhas de cavaco, três para cada tratamento e o tempo total
do experimento foi de sete semanas. As coletas de dados eram realizadas semanalmente para
determinação do teor de umidade e da densidade aparente a granel do cavaco. Foram
coletados dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)
próxima ao local de estocagem do material para cálculo da umidade de equilíbrio. O teor de
umidade inicial do material era de 119% (base seca), a umidade de equilíbrio média no
período do experimento foi de 12% e a precipitação total de 24mm. Ao término do período do
experimento, o material apresentou teores de umidade de 165%, 127% e 10% para T1, T2 e
T3, respectivamente. Com relação à variação da densidade aparente a granel, as amostras
apresentaram inicialmente 0,29g/cm³ e ao fim do experimento, T1, T2 e T3, apresentaram,
respectivamente, 0,33 g/cm³, 0,33 g/cm³ e 0,14 g/cm³. O aumento nos valores de densidade
aparente a granel de T1 e T2 ocorreram devido à precipitação pluviométrica durante a quinta
semana do experimento, consequente aumento da umidade relativa do ar, visto que a
propriedade em questão tem como principal fator de influência o teor de umidade das
amostras. Foram coletados preços do transporte praticados na região do presente estudo e
calculada a participação do custo do transporte no custo total, para um volume fixo de
biomassa. Levando em consideração as alterações nos valores de densidade aparente a granel,
conclui-se que quanto menor a densidade, maior a participação do custo de transporte. Desta
forma, considerando um mesmo preço para comercialização de cavaco a granel,
independentemente do teor de umidade, o material armazenado em T3, resulta em maior
participação do custo do frete. Isto ocorre devido a redução considerável no valor do custo
total, em função da menor massa de material transportado. O presente trabalho constata uma
relação inversamente proporcional entre a densidade aparente a granel e a porcentagem do
custo de transporte no custo total.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa, densidade a granel, armazenamento.
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ANÁLISE DE RENDIMENTOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE
CAVACOS PARA A ESTIMATIVA DE FATORES DE CONVERSÃO
Juliana Ceccato Ferreira 1; Graciela Inês Bolzon de Muñiz 2; Martha Andreia Brand 3
Resumo
Os resíduos da colheita florestal de Pinus sp., que inclui as toras com diâmetro mais fino,
comercializáveis, em torno de 8-14 cm, são destinados em sua maioria para a geração de energia,
quando se obtém cavacos com casca e para a extração de celulose ou produção de painéis de
madeira, para cavacos sem casca, quando realizado o seu descascamento. A viabilidade de
aproveitamento deste recurso depende da quantidade de biomassa ofertada e do rendimento do
processo de cavaqueamento. É importante avaliar os sistemas de conversão de biomassa e fornecer
estimativas do rendimento do cavaqueamento para as distintas classes diamétricas utilizadas a
campo, para subsidiar as tomadas de decisão quanto à viabilidade do seu aproveitamento. Deste
modo, o objetivo do trabalho foi estimar fatores de conversão de metro estéreo (st) de toras de
madeira para metro cúbico (m³) de cavacos oriundas das distintas classes de biomassas provenientes
do sistema de pós-colheita, fornecendo dados para embasar análises técnicas e econômicas de
aproveitamento destes materiais. As biomassas analisadas provém de três sistemas de
aproveitamento e conversão de biomassa, que compuseram os tratamentos. O primeiro tratamento
(T1) incluiu a biomassa coletada no campo, após as operações de corte raso, com classe diamétrica
inferior a oito centímetros e que foram picados com casca. O segundo tratamento (T2), incluiu toras
com diâmetro entre 8-14 cm, que foram picados com casca. O terceiro tratamento (T3), incluiu toras
com diâmetro entre 8-14 cm, que foram descascadas antes de passar pelo picador. A velocidade do
picador usada para comparar os rendimentos entre T1, T2 e T3 foi de 7,5 m/s. Além disso avaliouse os rendimentos do cavaqueamento devido à velocidade do picador, para os cavacos sem casca.
As velocidades testadas foram de 7,5; 10; 25,5 e 45 m/s. Os dados passaram por análise descritiva,
com três tratamentos para cada análise, com seis repetições. O fator de conversão para T1 foi de 0,9
± 0,1 m³/st, para T2, foi de 1,35 ± 0,1 m³/st e para T3, foi de 1,48 ± 0,1 m³/st. A biomassa obtida da
menor classe diamétrica resultou em menor volume de cavacos, o que pode resultar em um custo
maior de aproveitamento. Entre as velocidades de 7,5 para 45 m/s o fator de conversão alterou de
1,48 ± 0,2 para 1,94 ± 0,3 m³/st. Quanto maior a velocidade do picador, menor foi a granulometria
dos cavacos e maior foi o volume ocupado por ele, resultando em maior fator de conversão.
Recomenda-se que o aproveitamento das biomassas de diferentes classes diamétricas seja feita
separadamente, visando maior otimização do processo. Além disso, é importante ter o controle
sobre a velocidade do picador, que afetará na granulometria dos cavacos e nos custos do processo.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa florestal. Bioenergia. Colheita florestal.
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APROVEITAMENTO DOS GASES DA CARBONIZAÇÃO PARA
SECAGEM DA MADEIRA DENTRO DO FORNO
Humberto Fauller de Siqueira 1; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro 1; Sálvio Teixeira 1;
Laura Vitória Lima 1; Leonardo Nunes Souza 1
Resumo
O Brasil é destaque mundial na produção de carvão vegetal, entretanto, a destinação da madeira
para este fim possui um agravante no seu uso que é o teor de umidade. Comumente, a madeira é
deixada cerca de 180 dias em campo para secagem, dessa forma, a secagem da madeira dentro do
forno pode ser uma alternativa, visto a redução de custos e dias no processo de secagem. Neste
sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar a secagem da madeira dentro do forno de carbonização
em uma planta piloto do sistema forno-fornalha utilizando os gases combusto do queimador. Foi
realizada a construção e adaptação de uma planta piloto do sistema forno-fornalha para transporte
dos gases do queimador. Foram realizadas carbonizações tradicionais para geração de gás e,
consecutivamente, a combustão e direcionamento para secagem da madeira. A madeira foi
carbonizada na posição vertical e na cúpula do forno as mesmas foram acondicionadas na posição
horizontal para melhor aproveitamento do espaço interno do forno. A madeira para secagem foi
acondicionada dentro do forno semelhante ao arranjo da carbonização. Pesou-se toda a carga de
madeira antes e após o processo de secagem. Ao final do processo de secagem a madeira foi
imediatamente desenfornada e realizada amostragem para gerar o perfil térmico. Com a obtenção da
massa inicial e final das amostras, foi possível calcular a redução do teor de umidade da carga total
de madeira. Foram avaliados 4 diferentes tempos de secagem (15, 30, 60 e 120 horas) a 120 °C e 3
repetições para cada tempo. Os resultados foram submetidos a analise de variância, pelo teste F, a
5% de significância. Quando estabelecidas diferenças significativas, foram submetidos a teste
Tukey a 5% de significância. Após análise dos dados, foi realizada a carbonização com o tempo de
secagem escolhido e avaliado as propriedades físicas, química e mecânica do carvão vegetal,
comparando-as com o padrão de qualidade exigido para fins siderúrgicos. Observou-se que o
sistema foi efetivo na secagem da madeira. A redução do teor de umidade da madeira apresenta
tendência de crescimento em função do tempo de secagem, apresentado redução média de 30,0;
38,1; 40,0 e 55,2%, para 15, 30, 60 e 120 horas de secagem, respectivamente. Os tempos de
secagem de 30 e 60 horas apresentam diferenças significativas dos demais tratamentos, sendo a
redução do teor de umidade médio de 48,88% e 49,24% para 30,27% e 29,52%, respectivamente.
Vale ressaltar que é recomendado teor de umidade da madeira próximo à 30% para carbonização, o
que foi observado nos tempos de secagem a partir de 30 horas. Foi escolhido o tratamento de 30
horas para realizar secagem e carbonização da madeira devido menor tempo e melhor eficiência.
Observou-se que o carvão vegetal produzido atendeu aos padrões exigidos para fins siderúrgicos,
com densidade granel de 180,65 kg.m-3 (>180 kg.m-3), teor em carbono fixo de 82,39% (75% > CF
> 85%) e friabilidade de 10,59% (< 11%, pouco friável). Conclui-se que o sistema forno-fornalha
adaptado apresenta potencial de aplicação para secagem da madeira. O tratamento de secagem por
30 horas apresentou-se como mais eficiente. Estudos sobre viabilidade econômica para secagem da
madeira dentro do forno devem ser realizados para validar este método de secagem.
PALAVRAS-CHAVE: pirólise; sistema forno-fornalha; umidade da madeira; carvão vegetal,
queimador de gás.
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EFEITO DA TEMPERATURA FINAL NA DENSIDADE
APARENTE DO CARVÃO DE Rinorea guianensis
Airto da Silva Costa¹; Silvino Magno de Oliveira Mota Junior¹, Jessica Sabrina da
Silva Ferreira¹, Fernando Wallase Carvalho Andrade1,2, Victor Hugo Pereira
Moutinho1
¹Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, airton.scost@gmail.com
1,2
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, São Paulo
Resumo
A temperatura final do processo de carbonização pode afetar as propriedades físicas do
carvão vegetal, dependendo do tempo de residência e da espécie madeireira utilizada no
processo, sendo a densidade uma das características que é diretamente associada com a
qualidade do carvão, pois quanto maior a densidade melhor o rendimento gravimétrico.
O uso de temperatura adequada para cada espécie é importante, permitindo produzir um
carvão com máxima densidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar se a temperatura final
de carbonização afeta de forma significativa a densidade aparente do carvão de Rinorea
guianensis conhecida popularmente como acariquarana. Foram utilizados resíduos de
madeira provenientes do segundo ciclo de corte do manejo sustentável da Floresta
Nacional do Tapajós, Belterra, Pará, Brasil. A madeira foi desdobrada em corpos de prova
seguindo a NBR 8112 e submetidos às temperaturas finais de carbonização 450, 550 e
650° C, com taxa de aquecimento 1,6° min-1 e 30 minutos de residência. A densidade
aparente do carvão foi determinada pelo método de imersão em Mercúrio (Hg). Os
resultados mostraram que a maior densidade foi observada em 450ºC (0,4560g.cm-3),
seguida por 650 e 550ºC, com 0,3913 e 0,3847 g.cm-3, respectivamente, entretanto, não
havendo diferença significativa entre os tratamentos. A temperatura final de carbonização
não exerceu influência significativa na densidade aparente do carvão vegetal da espécie
estudada, sendo recomendado o uso da temperatura de 450ºC devido ao menor consumo
energético.
Palavras-chave: acariquarana; resíduos de madeira; qualidade
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QUALITY OF BRIQUETTES FROM Eucalyptus CLONES
Carlos Roberto Sette Júnior1*, Jéssica Marques Cândida de Miranda1, Paola de Castro Freitas1,
Myla Medeiros Fortes1, Lohainny Teles Viana Santos1
1

Bioenergy and wood quality laboratory – Department of forest engineering – Federal
University of Goiás, Goiânia, Brazil
*crsettejr@hotmail.com

ABSTRACT
The biomass from the trunk of trees from forest plantations, especially of Eucalyptus clones,
may be used to produce more homogeneous densified materials, with a high-quality standard
and higher energy performance, despite the small Brazilian production of briquettes being
concentrated in the use of forest and agricultural residues. Species of the genus Eucalyptus spp.
are the main species used to supply biomass for energy generation, including the clones I144
and GG 100 (E. grandis x E. urophylla), which present high productivity and wood
characteristics that are suitable for energy uses. The objective of this study was to evaluate the
effect of clones on the quality of briquettes produced with Eucalyptus grandis x Eucalyptus
urophylla wood (GG100 and I144). Five trees of each clone were selected at 7 years-old and
wood discs at different longitudinal positions (0, 3, 6, 9, 12 and 15 m of the total height) were
cut. The wood discs were transformed in sawdust and the biomass grouped by longitudinal
position. The high heating value was determined and adjusted the moisture content to 12% to
produce briquettes at temperature of 120°C, pressure of 140 kgf cm-2, five-minute compression
time, and fifteen-minute cooling. A total of 120 briquettes (10 briquettes x 6 longitudinal
positions x 2 clones) were produced. The briquettes were characterized by bulk (BD) and
energy (ED) densities, volumetric expansion (VE), durability (Dur) and tensile strength by
diametral compression (TSDC). The mean values observed for GG100 and I144 clones were,
respectively, 0.81-0.82 g.cm-3 (BD); 5.48-5.65 Gcal.cm-3 (ED); 2.91-2.43 MPa (TSDC); 99.498.7% (Dur) and 1.01-0.86% (VE). The briquettes produced with Eucalyptus grandis x
Eucalyptus urophylla wood exhibited energy, physical and mechanical properties that indicate
their potential for energy use in the form of densified materials and no significant clone effect
was detected. Significant effects of longitudinal position were observed for durability and
volumetric expansion and non-significant for bulk and energy density and tensile strength by
diametral compression.
Keywords: Eucalyptus grandis x urophylla, bioenergy, densification of biomass.
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TEMPERATURA E TEMPO DE PRENSAGEM VISANDO MAIOR
RESISTÊNCIA AO TRANSPORTE DE BRIQUETES DE Pinus spp
Vitória Roberta da Silva Ferreira¹ Vivian Midori Takahashi¹ Dimas Agostinho da Silva¹
*victoria_roberta19@hotmail.com
¹ Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Paraná
Resumo
A briquetagem é um processo mecânico de compressão que produz um combustível de elevada
densidade energética e granulometria regular e uniforme, facilitando o transporte,
armazenamento e processos de alimentação automática de caldeiras industriais. A qualidade
final do briquete é dependente do processo e do material de origem, desta forma a melhor
combinação visando maior resistência a impactos mecânicos deve ser determinada para cada
material. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a resistência ao transporte de briquetes
produzidos sob diferentes processos de briquetagem. Foram produzidos três briquetes com
madeira de Pinus spp para cada tratamento em uma briquetadeira laboratorial adaptada. Foram
utilizados dois tratamentos, sendo 130ºC com 5 minutos de prensagem e 150ºC por 10 minutos
de prensagem. Para ambos os testes, a pressão utilizada foi de 10.8 Kgf.cm-2. Os briquetes
foram submetidos ao teste de tamboramento durante 14 minutos, seguindo as diretrizes da
norma ABNT NBR (8740/85) para carvão vegetal, visando simular a resistência do material
ao manuseio e transporte. Há diferença significativa entre os tratamentos utilizados, visto que
a quantidade média de finos para o tratamento a 130ºC por 5 minutos é estatisticamente
superior, não sendo o mais indicado quando pretende-se produzir briquetes que não percam
massa durante as etapas anteriores ao seu uso. A temperatura e o tempo de prensagem melhor
avaliados no presente estudo para produção de briquetes de Pinus spp. é de 150°C a 10 minutos.
Palavras- chave: propriedades mecânicas, poder calorífico, energia da madeira.
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RENDIMENTO VOLUMÉTRICO NA CONVERSÃO DA MADEIRA DE
CLONE DE Eucalyptus EM CARVÃO VEGETAL

Elesandra da Silva Araujo¹, Daniel Dantas¹;Jessica Saraiva da Costa2; Manoel S. Pereira de Carvalho2
1

Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Lavras (MG), Brasil.
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Resumo
A conversão da madeira em carvão vegetal ainda se limita com incipiência de dados de rendimento do
processo de conversão e de produtividade, e como consequência, restringem-se informações sobre a
qualidade de serviços e produtos gerados. A eficiência na produção de carvão vegetal depende de
fatores, como o nível tecnológico utilizado, processos operacionais, a qualidade da madeira e espécies
florestais utilizadas. Desta forma, este estudo objetivou avaliar os rendimentos do processo de conversão
da madeira de clone de eucaliptos em carvão vegetal de uma empresa que utiliza o forno de alvenaria
de parede cilíndrica. O estudo foi realizado na carvoaria da Fazenda Viscaya, localizada no Município
de Dom Eliseu, Estado do Pará, pertencente à Empresa Siderúrgica Ibérica S/A. Foi determinado o
volume de cada tora de madeira introduzida em dez fornos. Após a carbonização das toras, o carvão foi
retirado do interior do forno, cubado e pesado. O rendimento volumétrico da conversão da madeira em
carvão vegetal foi determinado pela relação entre o volume do carvão obtido e da madeira enfornada
(toras). Os volumes médios de toras introduzidas nos fornos foram de 9,057 m³ e o valor médio de
rendimento volumétrico de conversão das toras de eucalipto em carvão foi de 66,11%, com limites
inferior e superior do intervalo de confiança de 61,60% e 70,62%. Apesar dos resultados estarem em
observância ao que estabelece a Instrução Normativa que regula essa conversão, pode-se otimizar a
eficiência e rendimento da conversão por meio de melhores condições operacionais (tempo de
carbonização e empilhamento das toras dentro do forno), da qualidade e regularidade das toras, com
isso, sugerem-se estudos mais específicos em torno dessas variáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Carbonização; rendimento em carvão; energia da biomassa; florestas
energéticas.
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AUMENTO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA
CODIGESTÃO DE LODO DA ETE DE CAPIVARI-SP E RESÍDUOS
VEGETAIS
Luan Ribeiro de Almeida1; Walker Alessandro Souza1; Mariana Fronja Carosia2; Rafael
Resende Maldonado3; Janaína dos Santos Ferreira3 *
RESUMO
O aumento da geração de resíduos sólidos orgânicos, que representam 51% de todo resíduo
sólido urbano gerado, e o excesso de lodo secundário das Estações de Tratamento de Esgoto
(ETE) são problemas reais e atuais no cenário de gerenciamento de resíduos sólidos e de
saneamento do Brasil. É muito importante a busca por novas tecnologias para melhoria no
processo de digestão anaeróbia do lodo, utilização do biogás produzido e redução dos custos
operacionais das ETE. Uma dessas tecnologias tem sido a codigestão anaeróbia do lodo com
outros resíduos orgânicos. Nesse estudo avaliou-se a digestão apenas do lodo (100% lodo) e a
codigestão do lodo com resíduos vegetais (RV) na proporção de 90:10 (lodo:RV) em diferentes
temperaturas a fim de encontrar a melhor condição para produção de biogás. A codigestão da
mistura foi avaliada em escala de bancada, em frasco tipo Duran de 250 mL. Foram conduzidos
ensaios com resíduo vegetal e lodo à temperatura ambiente (28 oC) e à temperatura controlada
(37 oC). No ensaio em temperatura controlada houve um aumento significativo na produção
específica de biogás (PEB) para mistura lodo e RV em comparação à condição controle (100%
lodo). A remoção de sólidos totais voláteis (STV) foi igual em relação ao controle em todas as
condições (em média 50%) para ambos os ensaios. Para misturas de lodo e RV na proporção
estudada, o pH ligeiramente alcalino ao final dos ensaios indicou uma boa capacidade de
tamponamento do sistema. A melhor condição foi a de temperatura controlada para a mistura
lodo e RV, a qual levou a um aumento de aproximadamente 3,2 vezes da PEB em relação ao
controle, atingindo 447,1 mL Biogás/g STV aplicada. Em contrapartida, a melhor condição para
digestão de apenas lodo (controle), foi para temperatura ambiente, sendo esta 2,2 vezes maior
em relação a PEB encontrada sob temperatura controlada.
Palavras-Chave: Bioenergia, ETE Sustentável, Lodos Ativados; Resíduos Sólidos
Orgânicos.
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1. Introdução
O aumento populacional nas áreas urbanas
tem provocado desafios na área de
saneamento básico, principalmente quanto
ao gerenciamento de lodo, sendo este
responsável por até 60% dos custos de uma
estação de tratamento de esgoto (ETE)
devido a sua disposição final ser, na maioria
das vezes, em aterros sanitários. Neste
contexto é que se inserem processos que
resultem na geração de menores
quantidades de lodo, na recuperação da
energia contida no biogás gerado em
processos biológicos anaeróbios, bem como
na recuperação de materiais e no uso
benéfico do próprio lodo residual
(FERREIRA et al., 2018 e SEMBLANTE
et al., 2014).
A Lei de Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), criada em 2010, tem um
caráter de política, mas também
educacional, esclarecendo princípios,
objetivos e instrumentos para a gestão e o
gerenciamento dos resíduos sólidos
(ABREU, 2014). A decomposição de
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) libera
substâncias
tóxicas
que
acabam
contaminando o meio ambiente e com o
passar do tempo causam danos à saúde
humana, muitas vezes, irreversíveis
(FERREIRA, 2017).
Em 2016 a quantidade de RSU coletada no
Brasil foi de 71,3 milhões de toneladas,
sendo que a quantidade produzida foi de
78,3 milhões de toneladas, demonstrando
que 7 milhões de toneladas foram
descartadas incorretamente. Os dados
mostraram que 91% do país faz a coleta dos
resíduos sólidos urbanos. A comparação
feita com o ano anterior mostrou também
que houve piora na disposição final dos
RSU de 58,7% para 58,4% ou 41,7 milhões
de toneladas enviadas para aterros
sanitários. Os dados coletados mostraram
que 3.331 municípios ainda continuam

descartando resíduos em lixões ou aterros
que não possuem sistemas e medidas
necessárias para a proteção contra danos ao
meio ambiente (ABRELPE, 2016). Duas
tecnologias
muito
utilizadas
para
tratamento de resíduos orgânicos são: a
compostagem e a biodigestão anaeróbia.
Diante do exposto, o principal objetivo
deste trabalho foi a avaliação do aumento da
produção de biogás pela codigestão de lodo
secundário com resíduos vegetais (RV) em
reatores anaeróbios de bancada, sob
temperatura controlada e temperatura
ambiente.
2. Metodologia
2.1. Caracterização de Lodo e Resíduo
Vegetal
O lodo empregado em ambos os ensaios foi
proveniente do decantador secundário de
um sistema de Lodos Ativados em operação
na Estação de Tratamento de Esgotos
Engenho Velho, da Cidade de Capivari
(ETE-Capivari). Após coleta, este foi
caracterizado em termos de Sólidos Totais
(voláteis e fixos), de acordo com
procedimento padrão (APHA, 2005) e pH.
Os resultados são apresentados na Tabela 1.
Os Resíduos Vegetais foram provenientes
de Restaurante localizado no Instituto
Federal de São Paulo (Campus Capivari).
Estes foram coletados e antes de
caracterizados também em termos de
Sólidos Totais (voláteis e fixos) e pH, pelo
mesmo método já citado anteriormente,
passaram
por
um
processo
de
separação/triagem, no qual apenas os
resíduos sem casca e considerados como
sobras eram utilizados (Tabela 1).
A fim de promover uma redução de
tamanho e homogeneização dos resíduos
vegetais coletados (banana, tomate e
cenoura), estes eram triturados em um
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mixer, com adição de água destilada na
proporção de 3:1 (Água:RV), para atingir a
mesma umidade do lodo.
Tabela 1. Caracterização de Lodo e Resíduo Vegetal

Parâmetro
ST (g/L)
STF (g/L)
STV (g/L)
STV/ST (%)
pH
Umidade (%)

Lodo
ETE-Capivari
28,7±0,5
11,9±0,2
16,7±0,2
58,4
7,0
98,6

Resíduo
Vegetal
33,2 ±1,2
6,9±0,3
30,9±1,1
93,1
5,1
70

a

b

ST: Sólidos Totais; STF: Sólidos Totais Fixos; STV:
Sólidos Totais Voláteis.

2.2. Ensaios de codigestão de lodo e
resíduo vegetal (RV)
Ensaios foram conduzidos em frascos tipo
Duran de 250 mL, contendo 100 mL de
misturas de lodo e RV (volume de lodo:
volume de RV): 100:0 (controle) e 90:10. O
pH foi corrigido para 7,5 em todos os
frascos, com NaHCO3.
Após introdução da mistura e fechamento
dos frascos com batoques de borracha e
tampa, estes eram acoplados a seringas
plásticas de 60 mL para medição do volume
de biogás produzido. No ensaio 1 os frascos
foram incubados em geladeira climatizada a
37 ºC, já no ensaio 2 os frascos foram
submetidos a temperatura ambiente (28oC),
ambos sem agitação, até estabilização da
produção de biogás. Cada condição foi
avaliada em 3 réplicas (Figura 1).
O volume de biogás foi medido
diariamente, enquanto pH e sólidos
suspensos totais, fixos e voláteis (SST, SSF
e SSV) somente após a estabilização da
produção de biogás.

Figura 1. Frasco Duran usado nos ensaios de
codigestão anaeróbia em (a) temperatura ambiente
(b) estufa a 37 °C.
Fonte: Autor (2018)

2.3. Cálculo da Produção Específica de
Biogás
A equação 1, descreve a razão entre o
volume de metano produzido e a massa
aplicada/consumida de sólidos voláteis do
substrato em questão.
Vbiogás

𝑃𝐸𝐵 =
Csub∗Vreator
(1)
PEB = produção específica de biogás
(mLbiogás/g STVaplicados)
Vmetano= volume de metano (mL)
Vreator = volume útil do reator (mL)
Csub = concentração de sólidos voláteis no
substrato (g/mL)
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3. Resultados
As características do RV (Tabela 1)
revelaram que este apresenta: pH ácido
(5,1), desfavorável à digestão anaeróbia,
porém de fácil ajuste, e 93% de sólidos
voláteis, sendo este último um bom
indicativo para produção de biogás. Além
disso, sabe-se que a adição de resíduos
vegetais contribui para reduzir a deficiência

de nutrientes existente na digestão apenas
do lodo e otimiza a proporção C/N,
favorecendo a produção de biogás (PIÑAS
et al., 2018).Volumes de biogás obtidos ao
longo do tempo são apresentados para as
diferentes temperaturas: ensaio 1 (37 oC) e
ensaio 2 (28 oC) (Figura 2).

a

b

Figura 2. Volume de biogás produzido em função do tempo: (a) ensaio 1 (b) ensaio 2
.

Verifica-se que a adição de RV ao lodo
aumenta consideravelmente o volume de
biogás em ambos os ensaios. No ensaio 1,
onde obteve-se uma maior diferença desse
aumento, o controle (com 100% lodo)

atinge volume de biogás de somente 140
mL após 20 dias de digestão a 37ºC. Nesse
mesmo ensaio, para a condição da mistura
lodo e RV, o volume final de biogás pode
atingir até 1024 mL, um aumento de sete
vezes.
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temperatura controlada a 30 oC, houve um
aumento de 1,3 vezes na PEB em relação a
monodigestão, valor semelhante ao
encontrado no presente estudo no ensaio
sob temperatura ambiente (28 oC), que foi
de 1,4 vezes. Porém, este resultado é bem
inferior ao encontrado sob temperatura
controlada (37 oC), que foi 3,2 vezes maior,
atingindo uma PEB de 447 mL biogás/g
STVaplicada. O valor da PEB encontrada no
presente estudo, está de acordo com o
reportado por Alvarez e Líden (2008), que
na codigestão de resíduos vegetais, esterco
e resíduos de matadouros obteve uma PEB
entre 540 e 625 mL biogás/g STVaplicada.

Na Tabela 2 é apresentado um resumo dos
resultados obtidos. Ao final dos ensaios, o
pH apresentava-se neutro em ambos os
ensaios, indicando boa capacidade de
tamponamento, pois a proporção 90:10 já
vem sendo reportada na literatura como
melhor condição pra codigestão de lodo
com resíduos orgânicos (Ferreira et al.,
2017). Em relação à estabilização houve em
média remoção de 50% de STV nos dois
ensaios para ambas as condições. Como já
reportado na literatura, em suma, a
codigestão de lodo com resíduos orgânicos
tem aumentado a produção de biogás,
porém a remoção de STV em relação à
monodigestão (100% lodo) tem-se mantido
na mesma faixa, 50%, (FERREIRA et. al.,
2017). Ainda segundo Ferreira et. al.
(2017), na codigestão de lodo com resíduo
alimentar na proporção 90:10 sob

Tabela 2: Resumo dos Resultados da Codigestão de Lodo e Resíduo Vegetal.
Mistura
Ensaio

STV

Lodo:RV

pH

(% vol.)

Inicial

pH c

Inicial

Final

(g/L)

STV

Remoção

Final

STV

(g/L)

Vol. a,b
Biogás
(mL)

PEB b,c
mL/g
STVremovida)

PEB b,c
mL/g
STVaplicada)

(%)

1

100:0

7,0

6,9

16,7±0,2

8,8± 0,1

52,6± 0,1

140 ±11

205,8 ±9,9

139± 10,2

(37 oC)

90:10

7,2

7,4

14,1±0,2

7,2 ±2,2

50,6 ±0,3

1024± 92

1877± 100,1

447± 20,5

2

100:0

7,0

7,0

16,7±0,2

8,7±2,3

52,2± 0,2

318 ± 66

425±25,8

303±10,8

(28 C)

90:10

7,2

7,2

14,1±0,2

7,4±1,2

52,8± 0,3

419 ± 94

616±30,5

422±14,2

o

a

média ± desvio padrão de 3 réplicas. b 20 dias. c medido a 37 ºC/1 atm. PEB = produção específica de biogás
(mLBiogás/g STVr).

4. Conclusões
Dentre as temperaturas avaliadas no
presente trabalho, verifica-se melhor
resultado para codigestão de lodo e RV na
proporção
90:10
sob
temperatura
controlada (37 oC), onde se obteve um
aumento de 3,2 vezes na produção de biogás
em relação a monodigestão. Dentre os
resultados de codigestão em diferentes
temperaturas obteve-se praticamente a
mesma PEB para ambas as condições (em
média de 434 mL/g STVaplicada).
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CONTRIBUIÇÃO AO SETOR DE PRODUÇÃO DE BIOMASSA POR MEIO
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL
PARANÁ.
Tatiane Patricia Pakuszewski1; Ladislao Wychoski Benfatti2; Miryan Coracini3 Cathryne
Lei4.
Resumo
A necessidade constante em busca de produção energética através de matérias-primas
renováveis faz com que pesquisadores e empreendedores rastreiem inovações tecnologias para
suprimir a demanda mundial. Métodos que contribuam para o setor de energia em afluência com a
sustentabilidade possuem o prestígio de serem eminentemente. Este trabalho teve como objetivo
realizar uma análise exploratória de uma empresa prestadora de serviço na coleta de resíduos de
madeira de construção civil e produtora de biomassa, para descobrir o quantitativo de madeira
reciclada nas obras do Município de Cascavel - Paraná, durante o período de 2015 a 2017,
baseando-se nas empresas que a mesma realiza prestação de serviço de coleta de madeira, sendo
analisados os manifestos de coleta e transporte. Após a determinação da metragem cubica de
madeira reciclado, se realizou um comparativo com o cenário econômico, legislativo e fiscalizatório
municipal e federal, do mesmo período. Os resultados constatam a relevância do setor na mitigação
de impactos ambientais e na produção de biomassa. Da qual a empresa chegou a um acumulativo de
12.423 m³ de madeira nos três anos estudados. Sendo este convertido posteriormente em cavaco.
PALAVRAS-CHAVES: Bioenergia; madeira; reciclagem.
Introdução
Conforme o Decreto n° 9.775/2011
do Município de Cascavel Paraná, com suas
atribuições legais em conformidade com a Lei
Federal n° 12.305, de 02 de Agosto de 2010
(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei
complementar n° 28 (Plano Diretor do
Município de Cascavel), Lei Estadual
12.493/1999 e Resolução do Conama n°
307/200 e 348/2004, institui-se o Plano
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC). O PGRCC
determina que a construtora se torna
responsável pelo resíduo produzido em sua
obra, sendo legalmente dirigente em destinar
seu resíduo adequadamente ou terceirizando a
coleta e destinação final do mesmo, para uma
empresa prestadora de serviço licenciada e
nas conformidades publicas harmonizadas do

município, sendo esta cadastrada ao Órgão
Municipal responsável (CASCAVEL, 2011).
O setor da Construção Civil é notório
pela culpabilidade dos impactos ambientais. De
tal maneira existe a constatação de exigências de
soluções diversificada de diminuir o descarte ou
para efetuar destinação final adequada das
matérias- primas (FRIGO; SILVEIRA, 2012).
A madeira é empregada em 71% das
etapas do processo da construção, sendo utilizada
na fundação, estrutura, instalação, revestimento,
cobertura e na finalização da obra. Sendo a mais
utilizada e consequentemente de maior
relevância na preocupação da sua destinação ao
finalizar a obra, já que a mesma pode ser
reaproveitada durante as etapas do processo de
construção (NUNES; SANTOS; JÚNIOR, 2015).
Existem
algumas
estratégias
de
reaproveitamento da madeira, como produzir
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madeira moída, que pode ser comercializada
em forma de briquetes e aglomerados e
também em forma de cavaco (CAPE, S/A). O
cavaco é originado do processamento da
trituração da madeira (biomassa), sua
granulometria é variada, dependendo das
características da madeira picada e do modelo
do picador (SOARES, 2016).
Transformar
a
biomassa
em
biocombustível é uma prática comum
(GAVAZZA, 2014). E nas discussões
ambientais sobre abastecimento de energia, de
fonte renováveis que estão se tornando mais
relevantes para as empresas (NASCIMENTO,
2007). A madeira é uma fonte de energia
renovável, devido ao seu prazo de reposição
na natureza ser menor do que outras fontes de
geração de energia (SILVA, 1996).
Atualmente a biomassa de madeira
reciclada pode ser utilizada como alternativa
para produção energética, além de auxiliar na
economia do município por proporcionar
geração de renda a cadeia empreendedora.
Além disso, há grande preocupação no
entorno de produção energética através de
energias-renováveis. Por isso, este trabalho
tem por objetivo realizar uma análise
documental com objetivo exploratório
descritivo para saber a média de madeira
reciclada por uma empresa prestadora de
serviço de coleta e reciclagem de madeira nas
obras de construção civil no município de
Cascavel – Paraná, durante o período de 2015
a 2017.
Material e Métodos
A. Local do Trabalho
O trabalho foi realizado com dados de
uma empresa no município de CascavelParaná. A empresa é prestadora de serviço na
coleta, transporte e destinação final de
resíduos da Construção Civil, mais
especificadamente da madeira. Juntamente
com a coleta da madeira, o estabelecimento
realiza a produção de cavaco, que
posteriormente comercializa para empresas

agroindustriais da região Oeste do Paraná, para
fins energéticos.
B. Procedimento
Pesquisa documental é uma fonte
significativa para o pesquisador, principalmente
quando se precisa realizar uma remontagem do
pretérito relativamente distante, favorecendo a
investigação de amostras através de análises
documentais (CELLARD, 2008). Para análise
documental deve-se seguir um determinado
procedimento de etapas, sendo relevante a
sistematização das informações e categorização
para posterior exploração singular das
informações (SÁ-SILVA et al, 2009).
Os dados manipulados foram apenas os
de coletas nas obras de construção civil, sendo
desconsideradas madeiras que caçambeiros
encaminhavam ou de origem florestal. As coletas
das informações conduziram-se dos manifestos
de coleta, transporte e destinação final de
resíduos sólidos, emitido pela empresa para seus
clientes.
Foram
utilizados
documentos
arquivados no período de janeiro de 2015 a
dezembro de 2017.
C. Análise Estatística
Após a coleta de dados realizou-se o
registro em planilha no programa do Excel
(Windows-Microsoft®). O Excel é um programa
gratuito mundialmente para análise de dados e
cálculos estatísticos, compatível com quase todos
os programas de estatística (DIAS, 2004).
Após lançamentos dos dados foi possível
realizar uma análise profunda sobre a metragem
cúbica coletada mensalmente pela empresa
produtora de cavaco, dessa forma realizando uma
quantificação precisa.
Resultados e Discussões
No ano de 2015 a empresa coletou 4.215
m³ de madeira reciclada nas obras de construção
civil em Cascavel. No mês de Junho ocorreu o
maior pico de coleta (FIGURA 1). Deve-se levar
em consideração que no dia 4 de Junho foi
proibido a destinação de resíduos no aterro de
inerte do município, devido ao Termo de Ajuste
de Conduta (TAC), assinado pelos representantes

Local: FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná.
Curitiba /PR – Brasil

793

dos
órgãos
competentes
envolvidos
(CASCAVEL, 2015). A Lei n° 5.894/2011 é a
que encerra as atividades no aterro municipal
de inertes (CASCAVEL, 2011).

Figura 1. Amostragem em m³/mês de madeira
coletadas durante o ano de 2015.
Fonte: Tatiane Patricia Pakuszewski.

Já no ano de 2016 ocorreu a coleta
de 4.482 m³ de madeira, superando a média
de 2015 (FIGURA 2). Primeiramente pela
demanda de resíduos gerados nas obras de
Construção Civil neste ano, que foi
equivalente a 0,600 kg/hab/dia (ABREPEL,
2016). E também pela organização de
políticas públicas, quando a Secretaria do
Meio Ambiente (SEMA) realizou reunião
com os caçambeiros do município,
informando que 80% das empresas não
estavam realizando a destinação adequadas
dos RCC (CASCAVEL, 2016). Devido a não
destinação adequada dos resíduos houve-se
uma intensificação nas fiscalizações e pressão
política para o cumprimento da Lei
municipal.

Figura 2. Amostragem em m³/mês de madeira coletadas
durante o ano de 2016.
Fonte: Tatiane Patricia Pakuszewski.

Figura 3. Amostragem em m³/mês de madeira coletadas
durante o ano de 2017.
Fonte: Tatiane Patricia Pakuszewski.

Em 2017 percebe-se um decaimento
drástico no numero de metragem cúbica de
madeira (FIGURA 3), chegando a reduzir
16,86% em relação a 2016 de tal forma que 2017
finalizamos o ano com 3.726 m³/madeira
reciclada. Algumas das possibilidades para tal
justificativa seria o mercado econômico, mais
precisamente o choque recessivo (choque fiscal,
preços administrativos, cambial e monetário) de
2015 que gerou consequências em 2017 (ROSSI;
MELLO, 2017). Já pelo ponto de vista
legislativo, as leis municipais vigentes não obriga
a empresa a apresentar todas as notas fiscais
referentes ao transporte e destinação do RCD
para solicitação da aprovação do PGRCC final
para obtenção da habite-se. Outro problema é a
ausência da fiscalização dos órgãos competentes
para futuramente aprovar o projeto final do
PGRSCC, não possuindo uma análise sistêmica
do tratamento adequado do RCD (VARGAS,
2017).
Através de uma análise comparativa dos
anos de 2015, 2016 e 2017 (GRÁFICO 4), é
possível concluir que o ano de 2016 foi o que
mais apresentou coleta de madeira nas obras.
Somando os três anos de coleta, chega-se a um
acumulado de 12.423 m³ de madeira reciclada.
Consequentemente
percebendo-se
uma
contribuição eminente ao mercado de produção
de biomassa.
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http://www.abrelpe.org.br/Panorama/panorama2016.p
df >. Acessado em: 29 de junho de 2018.
[2] CASCAVEL, 2011. Decreto n° 9.7775/2011.
Disponível
em:
<
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/06082012_dec
reto_-_9775-2011_01.pdf >. Acessado em: 27 de
Junho de 2018.
[3] CASCAVEL, 2015. Aterro de inertes será desativado
no dia 4 de julho. 2015. Disponível em: <
http://www.cascavel.pr.gov.br/noticia.php?id=26030
>. Acessado em: 29 de Junho de 2018.

Figura 4. m³/ano de madeira coleta.
Fonte: Tatiane Patricia Pakuszewski.

Conclusão
Mediante ao trabalho foi possível
perceber a necessidade de mais pesquisas em
relação à destinação de Resíduos na
Construção Civil de Cascavel, mais
precisamente uma análise peculiar do número
de PGRSCC aprovado e alvarás concedidos
com um comparativo de resíduos coletados
por obras em metragem quadrada.
Justificando e ressaltando a diminuição
drástica de madeira coletada do ano de 2016
para 2017.
Paradoxalmente deve-se salientar a
contribuição ao mercado de biomassa. Pois
através da destinação final adequada de
resíduos sólidos, se tornou possível a
produção da mesma através de uma matériaprima renovável.
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CULTIVO DE MICROALGAS EM EFLUENTE DOMÉSTICO PARA A
PRODUÇÃO DE BIOMASSA
Adson Bruno Costa Pereira 1; Izanilde Barbosa da Silva 2, Habila Yusuf Thomas 3; Marta
Célia Dantas Silva 4
Resumo
Alguns resíduos possuem potencial para serem reutilizados como fonte de nutrientes para o cultivo
de microalgas, pois possuem importantes elementos como nitrogênio reduzido e fósforo, essenciais
ao metabolismo desses microrganismos, além de permitir, principalmente, a síntese de lipídios e
carboidratos. Esses microrganismos fotossintetizantes podem ser uma fonte promissora de
bioenergia devido ao seu crescimento mais rápido em relação às espécies de plantas e a não
necessidade de grandes áreas para obter a biomassa desejada. Os produtos dessa transformação
bioquímica podem ser aproveitados comercialmente para a obtenção de biomassa na produção de
biocombustíveis e de outros produtos com aplicação comercial. O presente estudo objetiva
monitorar o crescimento de cinco espécies de microalgas cultivadas em efluentes domésticos para a
identificação da espécie de maior produção de biomassa e sua comparação de crescimento em meio
sintético. Cinco cepas de microalgas foram selecionadas para serem cultivadas em efluente
doméstico e meio sintético (WC) a 25ºC, sob iluminação artificial. Foi possível concluir que a cepa
D467WC obteve uma curva de crescimento mais acentuada nas diluições a 25% e a 50% de
efluente doméstico (ED) em relação às outras espécies estudadas, porém, o crescimento mostrou-se
mais promissor na diluição a 25% de ED.
PALAVRAS-CHAVE: Biomassa microalgal, crescimento de microalgas, biocombustíveis
Introdução
Em decorrência da grande variação de
efluentes, há uma intensa demanda por
estudos que avaliem a influência da
composição dos resíduos dos diversos
efluentes na produtividade de biomassa.
Alguns desses resíduos possuem potencial
para serem reutilizados em outros processos
industriais e podem ser usados como fonte de
nutrientes para o cultivo de microalgas
(ORTENZIO et al., 2015). No cultivo de
microalgas, o nitrogênio reduzido e fósforo
são
importantes
elementos
para
o
metabolismo das microalgas, além de
permitir, principalmente, a síntese de lipídios

e carboidratos (MARGARITES; COSTA, 2014).
No cultivo desses microrganismos várias
características interessantes são apresentadas,
entre elas a maior eficiência fotossintética se
comparado à cultura dos vegetais superiores,
além de possuírem condições de serem cultivadas
em situações adversas a culturas convencionais.
Diante disso, as microalgas surgem como uma
alternativa sustentável devido à elevada
produtividade e à possibilidade de cultivo em
terrenos impróprios para culturas alimentares e
de utilização de águas não potáveis para a
produção de biomassa (MIRANDA, 2011).
As microalgas são organismos unicelulares
fotossintetizantes classificados em diferentes
filos. A fotossíntese é um processo vital que
impulsiona
a
síntese
de
todos
os
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biocombustíveis, convertendo a energia da luz
em biomassa, a exemplo dos carboidratos e
lipídios e uma pequena quantidade de H2
(SILVA;
BERTUCCO,
2016).
Esses
microrganismos fotossintetizantes podem ser
uma fonte promissora de bioenergia devido ao
seu crescimento mais rápido em relação às
espécies de plantas e a não necessidade de
grandes áreas para obter a biomassa desejada
(BCHIR et al., 2016). Microalgas são
resistentes e incluem muitas espécies
cultiváveis ricas em lipídios e carboidratos.
Elas crescem rapidamente e são capazes de
produzir biomassa a taxa média diária de 20
g/m² de cinza seca em sistemas de lagoa
aberta, tornando-as a biomassa ideal como
matéria-prima
para
produção
de
biocombustíveis (BOROWITZKA et al.,
2010). Esta produtividade média da biomassa
microalgal é equivalente a um rendimento
anual de 7,3 mg/km² e é comparável ao das
culturas de cana-de-açúcar, que foram
relatados entre 7.0 mg/km² para 7,7 mg/km²; a
maior safra de energia colhida para bioetanol
(BALAT et al., 2009 e GAUDER et al.,
2011)
Por serem organismos autotróficos, as
microalgas convertem energia solar em
energia química em sua estrutura unicelular
que pode ter organização procariótica ou
eucariótica. Os produtos dessa transformação
bioquímica
podem
ser
aproveitados
comercialmente para a obtenção de biomassa
na produção de biocombustíveis e de outros
produtos
com
aplicação
comercial.
Carboidratos à base de microalgas ocorrem
principalmente na forma de amido e celulose
sem lignina, o que os tornam mais fáceis de
converter em unidades de monossacarídeos
oferecendo uma vantagem abrangente em
relação a outras matérias-primas de biomassa
tais
como
materiais
lignocelulósicos
(GNANSOUNOU E RAMAN, 2016).
As
microalgas
como
Chlorella,
Dunaliella, Chlamydomonas, Scenedesmus e
Spirulina são conhecidas por uma grande
quantidade (> 50% do peso seco) de amido,
celulose e glicogênio, que são matériasprimas para a produção de etanol (CHEN et

al., 2009 apud SINGH, 2011, p. 3550), porém as
microalgas também podem ser ricas em outros
compostos bioquímicos. Para Miranda (2011)
torna-se necessário a seleção de espécies de
microalgas capazes de reservar elevados teores
de açúcares de forma natural, identificar
processos de indução de produção e acumulo de
açúcares e identificar os melhores métodos para
sacarificar a biomassa. O presente estudo
objetiva monitorar o crescimento de cinco
espécies de microalgas cultivadas em efluentes
domésticos (ED) para a identificação da espécie
de maior crescimento para produção de biomassa
e a comparação do crescimento das microalgas
em meio sintético.
Metodologia
Microalgas
Para o estudo foram selecionadas cinco cepas do
banco de dados do Laboratório de Ambientes
Recifais e Biotecnologia com Microalgas
(LARBIM/UFPB) que obtinham um maior
percentual de carboidratos e uma melhor taxa de
crescimento. As cepas de microalgas (D338) –
não identificada; (D464) - Geminella sp.; (D467)
– Ankistrodesmus sp.; (D577) - Chroococcus sp.
e (D498) - Kirchneriella sp. foram inoculadas em
meio de cultura sintética (WC) (Tabela 1) e
foram deixadas a 25ºC e sob iluminação artificial
para o crescimento.
Efluente doméstico
O efluente foi coletado na ETE- Estação de
tratamento de esgotos de Mangabeira – João
Pessoa, no módulo 1, já na fase de pré-despejo no
rio Cuiá em João Pessoa/PB. Em seguida foi
colocado em um balão de vidro de 3 litros para
ser encaminhado para a autoclave a uma
temperatura de 120ºC por 30 minutos. Após o
resfriamento a temperatura ambiente, o efluente
foi filtrado em bomba de vácuo com o filtro de
acetato de celulose de 13 mm de diâmetro e
porosidade 0,45 μm, Millipore, e em seguida
refrigerado na geladeira a 2ºC de temperatura.
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Tabela 1. Meio de cultura sintética WC.
Parâmetros
(mg L-1)
(mg L-1)
(mg L-1)
(mg L-1)
Rigidez parcial – Ca2+ (mg CaCO3 L-1)
Rigidez parcial – Mg2+ (mg CaCO3 L-1)
Cl- (mg L-1)
Condutividade elétrica (mS cm-1)
Total de sólidos dissolvido (mg L-1)
Turbidez (NTU)
DQO (mg O2 L-1)

Valores
42,6
0,0117
<0,01
2,8
0,2
0,6
46
0,297
193
4,63
36

Fonte: modificado de (CALIXTO, 2016).

Crescimento das microalgas
Foi utilizado efluente doméstico para o
cultivo de cinco espécies de microalgas para
acompanhar e avaliar, por meio de análise de
fluorescência, as cepas que mais cresciam.
Foram utilizados tubos de ensaios,
previamente esterilizados, contendo 6 mL do
meio de cultivo para cada espécie nas
diluições de 25% e 50%, todos em triplicatas.
Após inocular as cepas de microalgas, os
tubos com o cultivo foram mantidos em uma
câmara de cultura nas condições de
crescimento de 25 ± 1 ° C, um sistema de luz
(4,5 ± 0,3 kLlux) e um fotoperíodo de 12
horas.
Preparação dos meios de cultivo
Para a preparação dos meios de cultivo
em tubos de ensaio preparou-se duas soluções
com diluições de 25% e 50 % para o efluente
doméstico (ED). Foi inoculado 6 mL da
diluição de 25% (ED + água destilada) em 15
tubos de ensaios e em seguida 6 mL da
diluição de 50% (ED + água destilada) em
outros 15 tubos de ensaios. Para cada uma das
cinco cepas monitoradas, um meio controle
foi utilizado em triplicatas nos tubos de
ensaios que continham o meio sintético WC
(Tabela 1) e a microalga. Em triplicatas, cada
cepa das cinco espécies de microalgas foi

inoculada nos tubos de ensaios nas diluições de
25% e 50% (ED + água destilada + cepa).
Para inocular as cepas nos tubos de ensaios
contendo as diluições de efluentes domésticos e
nos tubos de ensaios contendo o meio controle
(WC) foi realizada a contagem celular de cada
espécie de microalga. A contagem foi feita em
microscópio óptico com um aumento total de
100X. Um hemocitômetro da marca Albert Sass Fuchs-Rosenthal, contendo marcações de forma a
montar 16 quadrados maiores e, dentro desses, 16
quadrados menores de mesmo tamanho, auxiliou
na contagem das células, que de acordo com o
número obtido é multiplicado por um fator e se
obtém a quantidade de células por mililitro. A
quantidade a ser inoculada nos tubos de ensaios
deve estar entre 10.000 e 15.000 mil células por
mililitro após a multiplicação pelo fator
correspondente.
Monitoramento do crescimento por fluorescência
O monitoramento do crescimento foi feito
por análises da fluorescência ― “in vivo” das
amostras em um fluorômetro Turner Design,
modelo 10005R, até a fase estacionária. O
acompanhamento foi realizado em dias
alternados por um período de 13 dias,
contabilizados 7 registros. Através deste
monitoramento, foi possível plotar os valores
obtidos nas medições no equipamento de
fluorescência e os respectivos fatores de
multiplicação correspondentes em cada leitura, e
assim identificou-se a cepa que obteve o maior
crescimento na diluição correspondente.
Resultados e Discussões
Após o cultivo das cinco espécies de
microalgas feito em tubos de ensaios que foram
mantidos a 25ºC e iluminação artificial e com as
análises de fluorescência realizadas com as cepas
durante o cultivo, foi possível perceber que a
cepa D467WC obteve uma curva de crescimento
mais acentuada nas diluições a 25% e a 50% de
efluente doméstico (ED) (Figuras 1 e 2) em
relação às outras espécies estudadas, porém, o
crescimento mostrou-se mais promissor na
diluição a 25% de ED como é possível observar
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na Figura 3. Também foi possível verificar
que o cultivo da cepa D467WC em efluente
doméstico a uma diluição de 25% foi mais
favorável ao crescimento desta microalga se
comparado ao grupo controle contendo o
meio de cultivo WC no qual a composição do
meio consta na tabela 1. Em um estudo
realizado por Thomas (2016) pode-se
verificar que na diluição de 50% de efluente
doméstico a microalga Chlorella vulgaris
obteve um crescimento mais rápido em dias
se comparado com 100% de esgoto. As cepas
D338WC, D464WC, D577WC e D498WC
obtiveram um crescimento consideravelmente
inferior nas diluições a 25% e a 50% de
efluente doméstico quando comparadas a
cepa D467WC na diluição a 25% de ED e aos
grupos controles contendo o meio de cultivo
WC. Pode-se perceber na análise dos gráficos
(Figuras 1 – 3) que a microalga com a menor
curva de crescimento foi a D577WC, tanto na
diluição a 25% quanto na diluição a 50% de
ED. A cepa D498WC também obteve uma
curva de crescimento satisfatória na diluição a
25% de ED, mas o crescimento foi inferior
quando comparado ao cultivo no meio WC.
Em um cultivo realizado por Calixto et al.
(2016), as maiores respostas obtidas no
acompanhamento
do
crescimento,
especialmente
no
esgoto
doméstico
municipal, foram observadas com Chlorella
sp. (D101Z), Chlamydomonas sp. (D132WC)
e Lagerheimia longiseta (D133WC).

cultivadas em tubos de ensaios contendo 25% de efluente
doméstico mantidos sob iluminação artificial a 25ºC.

Figura 2: Comparação de crescimento por fluorescência
entre as cepas 577, 467, 498, 338 e 464 cultivadas em
tubos de ensaios contendo 50% de efluente doméstico
mantidos sob iluminação artificial a 25ºC.

Figura 3. Comparação de crescimento em fluorescência
com a cepa D467WC cultivada em tubos de ensaios nas
diluições de 25% e 50% de efluente doméstico mantidos
sob iluminação artificial e a 25ºC.

Conclusão

Figura 1.
Comparação de crescimento por
fluorescência entre as cepas 577, 467, 498, 338 e 464

Com base nos dados singulares obtidos, a
utilização de efluente doméstico no cultivo de
microalgas se mostra potencialmente promissora,
mas há uma intensa demanda por estudos que
avaliem a influência dos resíduos da composição
dos diversos efluentes na produtividade de
biomassa, como também, estudos que atestem a
viabilidade econômica, uma vez que a pesquisa
nesta área está em seu estágio formativo e muito
longe da produção comercial.
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PRODUÇÃO DE BIOGÁS A PARTIR DA CODIGESTÃO DE LODO DE
ESGOTO COM RESÍDUOS ALIMENTARES E GLICEROL BRUTO EM
ESCALA PILOTO
Janaína dos Santos Ferreira 1,*; Andrés Bedoya García 2; Isaac Volschan Junior 3; Magali
Christe Cammarota 4
Resumo
O presente estudo teve como objetivo avaliar a codigestão anaeróbica de uma mistura ternária de
lodo de esgoto com resíduos alimentares e glicerol bruto em escala piloto, a fim de aumentar a
produção de metano em estações de tratamento de esgoto. Dois digestores anaeróbios em (volume
útil de 320 L) foram operados simultaneamente por 60 dias à temperatura ambiente (24°C média).
O biodigestor denominado controle (D1), era alimentado apenas com lodo, já o biodigestor que
recebeu a mistura ternária (lodo, resíduo alimentar e glicerol bruto) foi denominado D2. A
alimentação dos biodigestores foi realizada em regime semi-contínuo. O Tempo de detenção
hidráulica (TDH) foi de 30 dias para ambos os biodigestores. O biodigestor alimentado apenas com
lodo de esgoto apresentou maior instabilidade durante todo o período de operação, tendo em sua
composição de biogás 23% de metano, remoção de sólidos voláteis (SV) de 65,3% e produção
específica de metano (PEM) de 98,5 LN CH4 kg/SVadicionado. Já para o biodigestor com a
mistura ternária obteve-se 43% de metano, remoção de SV de 73,4% e PEM de 174,5 LN de CH4/
kg VSadicionado. Os balanços de massa e energia mostraram que através da recuperação de
metano, a mistura ternária contribuiu 12 vezes mais energeticamente do que os biodigestores
alimentados com lodo de esgoto puro.
PALAVRAS-CHAVE: Codigestão Anaeróbia, Fração de Resíduos Orgânicos, ETE Sustentável.
Introdução
A geração de efluentes de origem
sanitária e industrial em Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE) pode gerar
resíduos na forma sólida ou semissólida,
denominados lodos. Os custos com
gerenciamento
do
lodo
são
de
aproximadamente 60% de todo custo de uma
ETE (VON SPERLING, 2014). Dentre as
tecnologias para tratamento e aproveitamento
do lodo de ETE a produção e o
aproveitamento do biogás proveniente da
digestão e codigestão anaeróbia tornam-se
uma solução cada vez mais atrativa, como
uma tecnologia viável para produção de
energia renovável, satisfazendo de certa
forma, as crescentes preocupações com a
segurança energética, impactos ambientais e

aumento do custo de energia para o tratamento de
águas residuais. A codigestão, em especial,
associada a outros resíduos de alto conteúdo de
carbono, destaca-se como uma estratégia já
comprovadamente viável (JENICEK et al.,
2013).
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho
foi avaliar a codigestão de uma mistura ternária
(lodo, resíduo alimentar e glicerol bruto) visando
ao aumento da produção de metano. O estudo foi
conduzido em escala piloto, com proporções
da mistura (volume de lodo: volume de resíduo
alimentar: volume de glicerol), pré-estabelecidos
de estudos anteriores.
Metodologia

________________
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A. Origem e Caracterização dos Resíduos
O lodo foi proveniente de sistema de
lodos ativados convencional do Centro
Experimental de Saneamento Ambiental
(CESA-UFRJ), localizado na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, e caracterizado em
relação aos sólidos totais fixos (STF) e
voláteis (STV), carbono, nitrogênio e
umidade (APHA, 2005). O resíduo alimentar
(RA) foi proveniente do Restaurante
Universitário do Centro de Tecnologia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este
RA foi submetido a uma redução de tamanho
e homogeneização, sendo triturado em
liquidificador com adição de água (o
suficiente para que a umidade da mistura
fosse igual a do lodo utilizado) e,
posteriormente,
submetido
a
uma
caracterização físico-química. O Glicerol
bruto foi quantificado pelo método de
Bondioli e Bella (2005), demais parâmetros
(umidade, sólidos, DQO) foram determinados
por métodos padrão (APHA, 2005). Os
resultados, dos resíduos são apresentados na
Tabela 1.
B. Partida e Operação dos Biodigestores
Piloto
Antes da operação dos biodigestores com
a mistura ternária (lodo, resíduo orgânico e
glicerol bruto) ocorreu a partida desses
biorreatores, os quais foram operados por 200
dias em TDHs diferentes (15 e 30 dias) a fim
de se encontrar a melhor condição bem como
a adaptação dos biodigestores. Uma bomba de
recirculação garantia que, a cada 8 horas, todo
o volume do digestor fosse recirculado, como
sugere a literatura (JORDÃO; PESSÔA,
2014).

Parâmetro

Resíduo
Alimentar
5,15
73,2
51,6
8,0
0,03
83,3
97,7
260,4
267,68
16,31

pH
Umidade (%)
Carbono (%)a
Nitrogênio (mg/g)a
Fósforo (mg/g)a
Carboidratos (mg/g)a
Proteínas (mg/g)a
Óleos e graxas (mg/g)a
Sólidos Totais (mg/g)b
Sólidos Fixos (mg/g)b
Sólidos Voláteis
251,37
(mg/g)b
a
mg/ g base seca; b mg/g peso úmido
Parâmetro

Lodo CESA

ST (mg/L)
STF mg/L)
STV mg/L)
C (%)a
N (%)a
a
g/100 g base seca

1846
926
920
36,2
3,8

Parâmetro

Glicerol

% Glicerol (m/m)
Salinidade (mg Cl-/L)
Metanol (mg/L)
DQO (g/L)
Carbono Total (g/L)
Umidade (%)

74,0
37100
19
1119
411
8

A alimentação dos biodigestores (volume
útil de 320 litros) foi realizada em regime semicontínuo, duas vezes por semana. Um
determinado volume de lodo secundário (40L)
era descartado e reposto, de modo que o tempo
de detenção hidráulica (TDH) pré-determinado
fosse mantido. Um desenho esquemático de todo
o procedimento de alimentação e descarte de
lodo

Tabela 1. Caracterização do lodo, Resíduo
Alimentar e Glicerol.
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Figura 1. Desenho esquemático do sistema experimental dos biodigestores.
Fonte: Ferreira et al. (2018)

nos digestores é mostrado na Figura 1. Além
das alimentações e retiradas semi-contínuas, a
cada seis meses era realizado um descarte de
lodo do fundo dos digestores (lodo digerido) e
esse mesmo volume era reposto com lodo
bruto, a fim de manter a eficiência do
processo, conforme recomendado na literatura
(JORDÃO; PESSÔA, 2014).
A mistura ternária (lodo:RA:GB =
89,6:10,0:0,4 %), indicada por Ferreira et al.
(2017) após estudo em escala de bancada com
diferentes
proporções
ternárias,
foi
empregada na alimentação do Digestor 2
(D2). Enquanto o Digestor D1 continuou
recebendo somente lodo na alimentação.
Nesta condição, os dois digestores operaram
por mais 60 - 64 dias com TDH de 30 d
(melhor TDH encontrado durante o período
de adaptação). O resíduo orgânico foi
triturado com água na proporção de 1:3
(RA:água) para que a umidade da mistura
fosse igual à do lodo. O GB foi diluído dez
vezes para melhor homogeneização. Devido à
instabilidade no sistema, provocado pela
adição de RA e GB, foi necessária a adição de
bicarbonato de sódio para correção do pH no
Digestor D2 até que o sistema estabilizasse
novamente. Os biodigestores foram operados
à temperatura ambiente (em média 24°C).

Os parâmetros de monitoramento dos
biodigestores em escala piloto foram: volume e
composição de biogás, sólidos suspensos totais
(fixos e voláteis), pH, temperatura e alcalinidade.
Algumas análises como pH, temperatura e
produção de biogás eram diárias, já outras como
sólidos, alcalinidade e composição do biogás
eram semanais.
O volume de biogás era mensurado através
de medidores de volume de biogás da marca
Ritter TG 0,5/1, com vazão máxima de 1 L/h,
acompanhados de um software (RIGAMO) que
registra o volume de biogás medido a cada 30
min. A composição do biogás foi mensurada em
equipamento portátil (GEM 2000 da marca
LANDTEC). O registro de biogás era fechado
por aproximadamente 30 min, até que se
acumulasse uma quantidade de biogás suficiente
para a leitura. Então, o aparelho era conectado à
mangueira e realizada a leitura por cerca de 1
min ou até que as percentagens de CH4 e CO2
estabilizaram, sendo este procedimento feito em
triplicata. O pH e a temperatura foram
monitorados por controladores automatizados da
marca ETATRONDS (eControl), sendo os dados
armazenados a cada 30 min em um cartão SD
acoplado ao sistema.
Resultados e Discussões

C. Monitoramento dos biodigestores em
escala piloto
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A. Codigestão em biodigestores semicontínuos em escala piloto
Os parâmetros medidos durante os 60
dias de operação da codigestão após adição da
mistura ternária estão resumidos na Tabela 2,
divididos em dois períodos de operação de 30
dias cada.
Fica evidente, pelo aumento da PEM em
relação ao controle, que a mistura ternária
favoreceu a metanogênese. Uma das
explicações para o valor da PEM de 174,5 mL
CH4/g SVaplicados contra 98,5 mL CH4/g
SVaplicados, totalizando um aumento de 1,8
vezes, deve-se à boa relação AVT/AT (0,3), à
sinergia entre os substratos e também à maior
disponibilidade de carbono proveniente de
glicerol bruto (ATHANASOULIA et al.,
2014).
Além disso, notou-se que a remoção de
SV (73,4%) na codigestão da mistura ternária
foi melhor em relação ao controle (65,3%).

Esses valores para mistura ternária comprovam a
boa sinergia entre os substratos para codigestão e
aumento da produção de metano, já que para as
misturas binárias em batelada (lodo+GB) ou
(lodo+RA) reportado por Ferreira et al., (2017)
em escala de bancada sob temperatura controlada
não se obteve uma eficiência de remoção de SV
tão elevada, atingindo valores em média de 18%
e 67%, respectivamente. Pode-se ainda dizer, que
sob temperatura média de 24°C, obteve-se
melhores resultados em comparação aos ensaios
com misturas ternárias sob temperatura
controlada (30°C) em escala de bancada
(FERREIRA et al., 2017).
B. Balanço de Massa e Energia
Levando em consideração os resultados
obtidos na operação dos biodigestores em escala
piloto, dados da literatura e recomendações de
Andreoli et al. (2001), foi realizado um balanço
de massa e energia. Na Tabela 3 são apresentados
valores utilizados no balanço de massa e energia

Tabela 2. Principais Resultados obtidos durante 60 dias de operação dos biodigestores semi-contínuos em escala
piloto, operados com TDH 30d.
D1 (Controle)
Parâmetro

1o mês

D2 (Mistura ternária)

2o mês

1o mês

2o mês

T (ºC)

24,5±1,9

22,5±1,2

24,5±1,9

23,2±0,6

pHf

6,9±0,3

6,9±0,1

5,6±0,5

6,1±0,5

AVT/AT

0,43±0,18

0,25±0,11

1,31±0,85

0,32±0,06

Remoção SV (%)

35,4±20,3

65,3±7,3

42,9±21,4

59,2±21,5
(73,4±6,0)c

CH4 (%)

23,3±7,5

20,7±5,9

14,0±7,1

(23,0±1,6)c

a

37,2±9,6
(43,0±4,2)c

PEB (mL/g SSVapl)a

369,2

440,1

665,9

464,4

PEM (mL CH4/g SSVapl)b

86,0

98,5

93,2

174,5

= determinadas em gráfico de volume acumulado x SSV aplicados ou removidos acumulados; b valor calculado a
partir da PEB e % CH4; c valor obtido em período estável. f = final.
Tabela 3. Dados necessários para efetuar o balanço de massa e energia em D1 e D2.

Parâmetros

Biodigestores

Referências

D1

D2

Relação SV/ST

0,6

0,7

Este estudo

Sólidos voláteis removidos (%)

65,3

73,4

Este estudo
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Porcentagem de metano no biogás (%)
3

PEB (m /kg SSVremovidos)

23,0

43,0

Este estudo

0,107

0,552

Este estudo

Poder calorífico do lodo bruto (MJ/kg ST)

19,0

Kim e Parker (2008)

Poder calorífico do lodo digerido (MJ/kg ST)

13,0

Andreoli et al. (2001)

Poder calorífico do resíduo alimentar (MJ/kg ST)

17,7

Giudicianni et al. (2015)

Poder calorífico do glicerol bruto (MJ/kg ST)

16,0

Bohon et al. (2011)

Poder calorífico do biogás (MJ/m3)

23,3

Andreoli et al. (2001)

Poder calorífico do metano (MJ/m3)

33,5

Jordão e Pessôa (2014)

dos biodigestores D1 e D2, sendo utilizada
uma base de cálculo de 1 dia para o
balanço.Considerando uma vazão de 10,7 L/d
de lodo secundário ou da mistura ternária nos
biodigestores e uma densidade de 1 kg/L para
ambas as misturas, partiu-se de uma massa de
10,7 kg.
No balanço de massa e energia
apresentado na Figura 2, verifica-se que no
digestor D1 o biogás produzido diariamente a
partir da digestão do lodo pode gerar 3,5 MJ,
enquanto o lodo digerido mantém um
potencial energético de 85 MJ. A soma da
energia produzida (88,5 MJ) é menor que a
obtida do lodo bruto. No digestor D2 os
valores de energia produzida (110,8 MJ) são
25% maiores que em D1, tornando a digestão
anaeróbia mais interessante do ponto de vista
energético.
O volume de metano produzido
diariamente em D2 (1,29 m3) é 12 vezes
maior que o produzido em D1 (0,103 m3),
comprovando que a codigestão da mistura
ternária contribui para o aumento da produção
de metano. Ao converter metano em energia
elétrica, uma produção mensal de 38,7 m3 de
metano poderia gerar 1296 MJ/mês ou 360
kWh/mês. Considerando um consumo

energético de 167 kWh/mês por família
constituída de 3 pessoas, em média (EPE, 2014),
o valor obtido seria suficiente para fornecer a
energia consumida por duas famílias.
Conclusões
A codigestão da mistura ternária mostrou-se
mais eficiente em relação ao controle (apenas
lodo). Notou-se um aumento de 1,8 vezes na
PEM, que foi de 174,5 mL CH4/g SVaplicados, sem
prejudicar a estabilização do sistema que mostrou
uma remoção de SV de 73% para TDH de 30
dias. No balanço de massa e energia, verificou-se
um aumento de 12 vezes na energia produzida
pela mistura ternária em relação ao controle. A
acidificação causada pela adição de glicerol bruto
e resíduos de alimentares ao lodo devem ser
evitados através do ajuste de pH no início de
operação do digestor. A maior carga orgânica
introduzida no digestor alimentado com a mistura
ternária proporcionou uma maior disponibilidade
de produtos biológicos biodegradáveis e,
consequentemente, uma maior produção de
biogás /metano.
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Fonte: Ferreira et al., (2018).
Figura 2. Balanço de massa e energia para os biodigestores semi-contínuos em escala piloto.
EPE (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA).
Inventário Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos.
1. ed. Rio de Janeiro: EPE/MME, 2014.
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REPLICAÇÃO DA BIOMASSA DE ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO COM APORTE DE BIOGÁS
PARA A PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Márcia Mendes Costa Guareski¹; Cynthia Beatriz Furstenberger²; Everson do Prado
Banczek3; Hérica Rozário4, Maria Cristina Souza5.
Resumo
O tratamento das águas residuárias é parte fundamental do saneamento básico onde as reduções
da carga orgânica mantem rios protegidos da contaminação. O tipo de tratamento mais
difundido no Brasil é o sistema anaeróbio, composto basicamente por reatores, filtros e lagoas
anaeróbias. Estas por sua vez, apresentam o problema de proliferação de algas as quais devem
ser removidas do efluente para abatimento da carga orgânica. Por outro lado, a demanda cada
vez mais frequente por energia, faz com que novas fontes sejam pesquisadas em detrimento às
fontes não renováveis, neste contexto surge a possibilidade da produção de combustíveis a partir
da biomassa de lagoas anaeróbias. Como as algas já possuem interesse na indústria cosmética,
alimentícia e farmacêutica, propõem-se neste trabalho a utilização de algas presentes em lagoas
de tratamento de efluentes domésticos considerados coprodutos para a formação de biomassa e
posterior produção de combustíveis de terceira geração. Para tanto, foi avaliado o crescimento
de biomassa tendo como nutriente esgoto doméstico com o aporte de gás carbônico do biogás.
A biomassa foi caracterizada, quantificada e gelificada para fornecer dados para posterior
fermentação ou transterificação na produção de biocombustíveis a partir de coprodutos, sem a
necessidade de competição com a alimentação humana e animal, indústria cosmética e
farmacêutica. O gás foi recuperado do tratamento anaeróbico por reatores do tipo UASB
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket) e injetado de forma forçada no tanque de replicação. Esse
gás recuperado resultou num aumento de 20% na replicação da biomassa além de auxiliar na
manutenção do pH.
PALAVRAS-CHAVE: algas; efluentes; gás carbônico; combustíveis; energia.
Introdução
A demanda por energia vem crescendo de
forma acelerada em função do aumento
populacional, especialmente nos países em
desenvolvimento. No entanto, as principais
fontes de energia são os combustíveis
fosseis não renováveis, e responsáveis
também pelo aumento no efeito estufa do
planeta (DEFANTI, et al., 2010).
Os biocombustíveis por sua vez,
apresentam-se neste cenário como
combustíveis com origem na biomassa
renovável onde o gás carbônico liberado na
queima é reabsorvido e utilizado no
desenvolvimento
dos
organismos
fotossintetizantes,
promovendo
um
equilíbrio entre emissão e recuperação.
Neste sentido, a procura por combustíveis

alternativos provenientes de fontes
renováveis tem se tornado cada vez mais
atrativo em escala mundial (LOPES, 2013).
As fontes de biomassa encontram-se desde
as plantas utilizadas para alimentação
humana e animal até os resíduos de
atividades diversas. Quando se trata de
combustíveis de primeira geração os quais
ocupam grandes áreas agricultáveis, são
utilizados culturas sacarinas e amiláceas
(como a cana-de-açucar). Se a matéria
prima tem origem lenho celulósica, referese aos biocombustíveis de segunda geração
e os coprodutos representam os de terceira
geração. Representantes destes coprodutos
estão às algas que caracterizam uma
biomassa sustentável com um crescimento
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rápido e exponencial, além de não competir
com alimentação humana e animal.
As tecnologias de tratamento de esgoto
utilizadas no Brasil são basicamente
anaeróbias tendo como representantes os
reatores anaeróbios de manto de lodo tipo
Upflow Anaerobic Sludge Blanket - UASB,
lagoas anaeróbias, facultativas e aeradas, e
suas variantes (OLIVEIRA, et al., 2005).
Os RALF’s (reator anaeróbico de fluxo
ascendente) utilizados nos sistemas de
tratamento tem em seu interior um manto de
lodo anaeróbio, o qual na passagem do
efluente, a matéria orgânica é filtrada.
Embora esse método no tratamento do
efluente seja muito eficiente na remoção de
matéria orgânica, os RALFs associados a
lagoas anaeróbicas podem apresentar
elevada concentração de sólidos em
suspensão, ocasionada pela expressiva
presença de microalgas no efluente final
(TORRES, 2014).
Sob o ponto de vista operacional das lagoas
anaeróbias, estas sofrem uma desvantagem
com relação a proliferação descontrolada de
algas. Essas algas afetam os resultados
finais aumentando consideravelmente a
Demanda Química e Demanda Bioquímica
de Oxigênio (DQO, DBO) do efluente além
de, ao serem descartadas com o efluente
final atingem os corpos hídricos
contaminando rios e arroios. Por esse
motivo, as algas devem ser removidas do
efluente com o auxílio de coagulantes.
As algas podem ser cultivadas numa
variedade de ambientes, incluindo as
instalações de tratamento de águas
residuais. As lagoas de estabilização de
tratamento de esgoto se tornam um
ambiente propício para a reprodução destes
organismos, pois a entrada de esgoto com
alto teor de nitrogênio e fósforo é constante
e a reprodução das algas torna-se eficiente.
As microalgas são organismos capazes de
converter a energia luminosa e gás
carbônico em biomassa e armazena-los sob
a forma de compostos orgânicos, tais como

proteínas, carboidratos, lipídios e ainda,
contribuir para retirada de CO2 da atmosfera
(LOPES, et al., 2010; DEMIRBAS &
FATIH-DEMIRBAS,
2011)
ou
o
aproveitamento do mesmo para queima
(BORKENSTEIN, et al., 2011).
Atualmente a perspectiva de produção em
larga escala de microalgas para geração de
biocombustível é motivada pela sua alta
produtividade (WANH; LAN, 2011), pois
normalmente as microalgas dobram a sua
biomassa a cada vinte e quatro horas
(CHISTI, 2007). No entanto, entre as
limitações encontradas na produção de
microalgas podemos citar os custos com o
incremento de CO2 e de nutrientes ao
cultivo (que envolvem cerca de 60% dos
custos de produção de biomassa) e os custos
com processos de colheita, secagem e
extração de óleo, que consomem 30% dos
custos de produção (CHISTI, 2007).
Neste contexto o presente trabalho
objetivou-se a identificar os gêneros de
algas presentes em uma lagoa de tratamento
de esgoto sanitário e em avaliar o aumento
na replicação de microalgas a partir do
aporte de gás carbônico e nitrogênio
presente no biogás.
Metodologia
A. Local do trabalho
O experimento contou com duas etapas
distintas onde a reprodução das algas para
geração de biomassa foi realizado nas
dependências da Estação de Tratamento de
Esgoto
–
ETE
Vassoural
de
responsabilidade da Sanepar no município
de Guarapuava-PR e os experimentos
fermentativos para produção de álcool
foram realizados no laboratório da
Unicentro-Campus Cedeteg.
B. Procedimento
Para a formação e crescimento da biomassa,
foram colocados 600L de efluente sanitário
em dois reservatórios graduados de fibra
com capacidade de 1000L onde, em um
deles, foram mantidas as condições
ambientais sem adição de gás carbônico e
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no outro foi injetado continuamente biogás
recuperado da caixa divisora de um reator
anaeróbio, conforme evidencia a figura 01
abaixo. O gás foi injetado de forma forçada
com auxílio de bomba, esta formatação do
experimento é semelhante a desenvolvida
por Torres (2014). Conforme Derner e

colaboradores (2006), a adição de fonte de
carbono aos cultivos possibilita maior
rendimento em biomassa, já que haverá
maior disponibilidade de carbono, além do
produzido através do metabolismo
fotossintético.

Figura 1. Tanque de replicação com aporte de biogás. Fonte: Autor (2018)

O percentual de gás carbônico presente no
biogás foi determinado a partir do programa
computacional Probio 1.0 utilizando como
parâmetro a análise detalhada em função da
DQO de entrada (PROBIOGAS, 2015).
As algas presentes nas amostras, para
replicação,
tiveram
seus
gêneros
identificados através da visualização
microscópica com auxílio de invertoscópio
marca Olympus modelo CX31. Foram
encontrados os exemplares das divisões
Euglenophytas (Euglenas) e Chlorophytas
(Pandorinas e Chlamydomonas).
O acompanhamento do crescimento da
massa algacea foi realizado através da
análise de DQO e sólidos solúveis,
conforme definido no Standart Methods 21ª
Edição (APHA, 2005), para a definição do
prazo de cada replicação. Devido à queda
nos resultados de DQO e sólidos totais
voláteis, que representam a matéria viva,
após 21 dias de cultura, a biomassa de algas
foi recuperada através do processo de
coagulação e decantação, conforme
sugerido por Paulo (2011). Foi dosado
policloreto de alumínio (PAC) como
coagulante para auxiliar a separação de

fases. A dosagem ideal foi definida através
de ensaio de jartest que apontou 130 ppm de
coagulante com 34%.
A massa de algas coletada foi gelificada
com o objetivo de quebrar a parede celular
proteica dos espécimes e exibir o material
amiláceo, em estufa de secagem a 120 ºC
durante 2 horas. Foi realizado a separação
da fase líquida e sólida e a amostra foi
secada até obtenção de 20% de sólidos
totais, ou seja, mantida com 80% de
umidade.
A hidrólise ácida da biomassa foi realizada
no Laboratório de Águas da Unicentro e por
meio da metodologia adaptada de Oliveira
(2016), tendo como base seus melhores
resultados, com a transferência de 30g de
massa de algas (com 20% de sólidos) para
becker de 200ml, adicionado a 100 ml de
ácido clorídrico (HCl) 2N. A mistura foi
aquecida até 50ºC em chapa aquecedora
com agitação de 90rpm durante 30 minutos.
Após o resfriamento da amostra, a mesma
foi neutralizada com hidróxido de sódio
(NaOH) concentração de 6N até pH 7,0 ±
0,1.
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Após a realização da hidrólise foi verificada
o percentual de brix visto que as amostras
continham microalgas que contém como
material de reserva amido, portanto,
fermentável para a obtenção de etanol.
Resultados e Discussão
A inoculação de dióxido de carbono esteve
na casa dos 49m³ dia-¹, tomando-se como
base a carga orgânica afluente de, em
média, 330 mg L-¹.
Observou-se que a produção entre o tanque
que recebeu o aporte de biogás e o tanque
testemunha apresentaram valores que
divergiram na casa dos 20% acima no
tanque com aporte. Acredita-se que se fosse
adicionado fósforo ao meio os resultados
seriam mais satisfatórios, pois este é um
elemento necessário para a replicação da
biomassa.

As análises físicas e químicas das amostras
determinam o momento de decréscimo da
matéria viva, onde os microrganismos
iniciam a fagocitose em virtude do
detrimento de matéria orgânica disponível
para degradação.
Neste estudo optou-se por trabalhar com a
queda da DQO que representa o decréscimo
da matéria orgânica e com os sólidos
solúveis voláteis (SSV), conforme
evidencia a figura 02. Para lodos biológicos
a concentração de SSV é relacionada a
quantidade de biomassa viva presente.
Quanto maior a relação entre SSF/SSV
maior a necessidade de remoção de lodo do
sistema e a realização da separação de fases
(JORDAO; PESSOA, 2005).

Figura 2. Acompanhamento da Biomassa aonde no eixo X refere-se aos dias de experimento e no eixo Y, a
queda da carga orgânica.

Na primeira replicação foi acompanhado os
resultados de DQO, e série de sólidos. Com
21 dias de experimento houve um
decréscimo nos valores de DQO e aumento
nos valores de sólidos fixos, evidenciados
pelos valores de desvio padrão, ambos
remetendo a escassez da matéria orgânica.
Observou-se também um decréscimo
acentuado sendo quase nulo nos meses de
menores temperaturas, demonstrando que a
replicação da biomassa se torna sazonal.

Após a replicação e separação da biomassa
foi realizada a hidrólise ácida a partir da
metodologia adaptada de Oliveira (2016),
tendo como base os melhores resultados
obtidos nos experimentos. O ácido utilizado
foi o clorídrico 6N (100ml) adicionados a
30g de massa de microalgas a 20% de
sólidos totais. O aquecimento foi 50 ºC
durante 30 minutos, o hidrolisado teve o pH
ajustado com NaOH 2N. Os resultados do
valor de brix da hidrólise, em torno de 12%
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de brix, enquanto que os encontrados com a
hidrólise da cana de açúcar são de 18%.
Conclusões
Os valores atingidos com a replicação da
biomassa de lagoas anaeróbias de
tratamento com aporte de biogás torna o
cultivo sustentável e mais produtivo que em
situações normais. Pela quantidade de algas
existentes nos tanques e estas possuírem
como material de reserva o amido, este
polissacarídeo pode ser utilizado para
produção de etanol.
O tempo de hidrólise, apresentada neste
experimento, foi acelerada ficando em
cerca de 60 minutos, para hidrólise ácida,
impulsionado positivamente o processo
produtivo final.
Outra vantagem obtida é a quantidade de
resíduo gerado, por se tratar de um
coproduto já processado a geração de
resíduo é diminuída. Logo, conclui-se que a
fermentação das microalgas provenientes
do tratamento de esgoto sanitário apresenta
competitividade tecnológica em relação as
demais fontes estabelecidas.
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APROVEITAMENTO BIOENERGÉTICO DE RESÍDUO
VEGETAIS EM CERÂMICAS
Fabrício Rufo Lins Bonifácio¹; Jacob Silva Souto²

Resumo
A geração excessiva de resíduos vegetais associadas ao seu baixo aproveitamento, resulta
em danos ambientais, além da perda significativa de oportunidade para a indústria,
comunidades locais, governos e sociedade em geral. Particularmente, em áreas carentes, a
exemplo do semiárido do Nordeste brasileiro, que depende quase exclusivamente da lenha
extraída da caatinga. As ações empreendedoras voltadas para a bioenergia podem ser uma
grande fonte de riqueza, tendo em vista que são enormes as quantidades de energias
demandadas atualmente. O“calor” é a forma, de energia mais utilizada para atender e
sustentar um processo de desenvolvimento socioeconômico. Procurou-se nesse estudo
verificar o aproveitamento de coprodutos florestais e industriais na produção de tijolos
conduzido nas dependências da Cerâmica Produto Bom, em Pilões (PB). Foram utilizados,
coprodutos das cascas de coco (Cocos nucifera L.), eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.),
sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth.) em complementação ao material oriundo da
caatinga (controle). O experimento foi instalado obedecendo um delineamento inteiramente
casualizado, com seis tratamentos e três repetições. Os tratamentos consistiram da mistura
de 20, 30 e 40% de coproduto de casca de coco, e 20% de coproduto de eucalipto e sabiá,
respectivamente, em substituição a lenha, queimados em forno Hoffman com temperatura
superior a 900 oC. Verificou-se que o aporte semanal médio de coproduto de 2.000 cocos
rende 3.000 kg de material, que se forem adicionados na ordem de 40% à lenha para a queima
de tijolos, haverá um aproveitamento de 69 milheiros de tijolos, ou seja, 50% dos 138
milheiros de tijolos produzidos semanalmente. Além disso, tem-se a produção semanal de
269 kg de cinzas que poderiam ser utilizadas como corretivo do solo, sendo mais uma opção
para o ceramista. Os resultados permitiram concluir que a incorporação de resíduos de casca
de coco na ordem de 40% dá para reduzir em torno de cinco hectares de lenha extraída da
caatinga, sendo considerado o material mais disponível e com logística facilitada e, a
produção de cinzas residuais pode se tornar mais uma fonte viável na redução de custo ao
agronegócio pelo seu aproveitamento químico na fertilização de solos da região, ao invés de
serem descartadas como é prática comum na região de estudo. Palavras-chave: lenha,
caatinga, resíduo de coco, tijolos, cinzas.
PALAVRAS-CHAVE: caatinga, coproduto de coco, tijolo, cinzas.
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CARTA DE CURITIBA
Atualmente, a capacidade instalada e outorgada no país é de 167.260 MW. A fonte
biomassa em geral (que inclui as diversas biomassas) representa 9% da potência
outorgada pela ANEEL na matriz elétrica do Brasil, ocupando a 3ª posição, atrás das
fontes hídrica e fóssil.
Ainda assim, de acordo com o último Plano Decenal de Expansão de Energia
(PDE 2026), considerando o aproveitamento pleno da biomassa existente, a geração de
bioeletricidade teria potencial técnico para chegar a sete vezes o volume de oferta à rede
em 2017, ou seja, aproveitamos menos de 15% do potencial de bioeletricidade no país.
Esse potencial foi reconhecido no compromisso apresentado pelo Brasil às Nações
Unidas na 21ª Conferência do Clima (COP-21), ratificado em 22 de abril deste ano, na
cidade de Nova York. O esforço para o País prevê um aumento de 23% das fontes
renováveis na geração de energia elétrica.
Cientes da importância da fonte biomassa no cumprimento das ambiciosas metas
estabelecidas pelo governo brasileiro durante a COP-21 e das diversas externalidades
providas pela fonte biomassa, os representantes de várias organizações da sociedade civil,
que estiveram reunidos em Curitiba (PR) entre os dias 4 a 6 de setembro de 2018, durante
o III CIBIO - Congresso Internacional de Biomassa , terminaram por elencar o seguinte
conjunto de diretrizes necessárias para incentivar a indústria de geração de energia a partir
de fontes renováveis e estimular o aproveitamento do potencial enunciado da geração
distribuída (solar e biomassa), da bioeletricidade e do biogás:
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
• Elaboração das minutas de contratos da modalidade Geração Distribuída: em
27.02.2018, foi editada a Portaria MME 65 estabelecendo novos Valores Anuais de
Referência Específicos - VRES. Contudo, foi também estabelecido que a contratação de
energia elétrica proveniente de empreendimentos de Geração Distribuída, de que trata a
Portaria, deve utilizar modelos de contratos elaborados pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). É necessário que a ANEEL elabore a respectiva minuta de contrato
para estimular a contratação de energia na modalidade Geração Distribuída.
• Instituir o programa de Poupança Solar: a proposta de utilização de parte do imposto de
renda de pessoas físicas e jurídicas, para custear a instalação de sistemas de geração de
energias alternativas e, por fim, a necessidade de melhorar a comunicação à população
no que tange a esclarecimentos, planos de financiamento para aquisição e vantagens dos
sistemas de geração de energias alternativas.
BIOELETRICIDADE E BIOGÁS
• Esforços para manter uma contratação regular e crescente para a bioeletricidade e
biogás, com preços adequados nos leilões regulados: promover leilões no ambiente
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regulado para a biomassa (e continuidade na contratação), com preços remuneradores,
incorporando as externalidades da bioeletricidade e as características de cada projeto
(retrofit; greenfield; aproveitamento da palha e bagaço, da biomassa florestal, agrícola e
de proteínas animais; geração de biogás e biometano; energias lignocelulósicas etc.).
• Fortalecer o mercado livre como ambiente de comercialização: criar mecanismos no
mercado livre capazes de viabilizar projetos de bioeletricidade, incluindo instrumentos de
financiamento e uma formação de preços consistente no Mercado de Curto Prazo - MCP
(com transparência, reprodutibilidade e informações críveis) e equacionando a atual
judicialização nas liquidações financeiras no MCP.
• Aprimoramento da metodologia de revisão da Garantia Física de Energia (GFE) para
UTEs movidas à biomassa/biogás com Custo Variável Unitário (CVU nulo): a Garantia
Física de Energia determina a quantidade de energia elétrica passível de contratação no
mercado. A metodologia atual de revisão da GFE para usinas à biomassa/biogás não tem
incentivado o gerador a produzir mais energia até o limite de sua capacidade, inibindo
uma oferta potencial justamente nos momentos críticos de escassez e de elevados custos
para o consumidor final de energia elétrica.
Nesta data, assinam os representantes das diversas organizações da sociedade civil:
Tiago Fraga - Presidente Grupo FRG
Dimas Agostinho da Silva - Presidente Científico CIBIO 2018 e Prof. Dr. UFPR
M.Sc. Marcelo Langer - Coordenador Científico CIBIO 2018 e Prof. do PECCA UFPR
Zilmar José de Souza - Gerente de Bioeletricidade da UNICA - União da Indústria de
Cana-de-Açúcar
José Alberto Cerri - Prof. Dr. UTFPR
Ildo Bet - PHB Engenharia
Leonardo S. Caio Filho - COGEN (Associação da Indústria de Cogeração de Energias)
Ruberval Baldini - Presidente ABEAMA (Associação Brasileira de Energias Alternativas
e Meio Ambiente)
Carlos Evangelista - Presidente da ABGD (Associação Brasileira de Geração Distribuída)
Prof. Dr. Hamilton Moss - Pró-Reitor da Universidade de Vassouras
José Dilcio Rocha - Embrapa Territorial, SP
Curitiba, 6 de setembro de 2018.
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