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RESUMO
Biomassas lignocelulósicas têm sido amplamente exploradas em pesquisa aplicada visando a
obtenção de produtos de elevado valor tecnológico – gás de síntese, bio-óleos e biocarvão.
Tais produtos dependem não somente da taxa de aquecimento, mas também da presença ou
não de óxidos metálicos. No presente trabalho, amostras de um resíduo de madeira foram
submetidas à pirólise lenta em uma balança termogravimétrica em atmosfera de N2, entre 25
e 900oC. Amostras de madeira de eucalipto, do resíduo puro, e deste na presença de Co3O4 ou
Fe2CoO4 foram testadas. Na presença dos referidos óxidos, eventos térmicos únicos foram
observados, sendo estes associados à ação oxidante destes sobre as estruturas poliméricas
remanescentes em cada faixa de temperatura, resultando em uma conversão global
significativamente superior em produtos voláteis. A ação oxidante foi comprovada tanto via
simulações termodinâmicas, quanto mediante análises de DRX.
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ABSTRACT
Lignocellulosic biomasses have been extensively explored in applied research aimed at
obtaining products of high technological value - syngas, bio-oils and bio-coal. Such products
depend not only on the rate of heating but also on the presence or absence of metal oxides.In
the present work, samples of a wood residue were submitted to the slow pyrolysis in a
thermogravimetric scale in N2 atmosphere, between 25 and 900oC. Eucalyptus and wood
residue samples, as well as of the residue in the presence of Co3O4 or Fe2CoO4 were tested. In
the presence of the oxides, unique thermal events were observed, being these associated with
their oxidizing action on the remaining polymeric structures at each temperature range, and
resulting in much higher global conversions to gaseous products. The oxidizing action was
confirmed both through thermodynamic simulations, as well as through XRD analysis.
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1. INTRODUÇÃO
Combustíveis fósseis têm sido amplamente utilizados para gerar energia, e a indústria
é a grande responsável pelo consumo de energia na forma de calor. No entanto, os impactos
ambientais decorrentes do uso abusivo desse recurso são cada vez mais preocupantes e, com
isso, aumenta o interesse em encontrar novas fontes menos poluidoras, por exemplo, através
do processamento químco de biomassas lignocelulósicas [1,2,3].
A biomassa, independentemente do seu tipo, é composta por carbono, oxigênio e
hidrogênio, que são dispostos na forma de hemicelulose, celulose e lignina, e, no caso de
material reciclado, traços de matéria inorgânica (identificando-se tipicamente, quartzo,
carbonato de cálcio e siliceto de cálcio ). Essas estruturas poliméricas orgânicas são quebradas
nas reações que ocorrem durante a pirólise, gaseificação ou combustão, processos clássicos
para gerar energia na forma de calor usando biomassa como alimento. Eles também fornecem
a produção de biochar, bio-óleos e gases, como H2 e CO, cuja mistura (gás de síntese) pode
ser explorada na síntese de hidrocarbonetos na presença de catalisadores apropriados [4,5,6].
A pirólise é um processo termoquímico que ocorre na ausência de oxigênio e requer
uma fonte de energia para permitir que a madeira seja degradada para gerar produtos
gasosos, líquidos e ou sólidos. Em geral, o sólido formado é o biocarvão, composto
principalmente de carbono, material que vem sendo amplamente estudado como agente de
tratamento do solo, enquanto na fração líquida é o bio-óleo, uma mistura de hidrocarbonetos
complexos e água. Nas fases gasosas, há vapores tipicamente compostos por moléculas mais
leves, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, etano e etileno [7, 8, 9, 10
11].
Em relação à taxa de aquecimento, existem dois tipos principais de pirólise. No regime
lento (ou convencional), a taxa de aquecimento varia tipicamente de 0,01 a 2,00 K · s-1,
produzindo-se preferencialmente, biochar e gases. Em contraste, a pirólise rápida favorece a
formação de líquidos (bio-óleo), com a temperatura de pico em torno de 600 ° C, ou gases se
temperaturas maiores que 1000°C são atingidas, com taxas de aquecimento superiores a 1000
K.s-1 [6 ,9].
Adicionalmente à taxa de aquecimento, a presença de óxidos metálicos pode
influenciar de forma decisiva no resultado do tratamento térmico. Estes podem atuar de um
lado como catalisadores, favorecendo a obtenção de um tipo de bio-produto em particular,
através de um mecanismo de cinética otimizada [12,13], ou ainda atuar como agentes
oxidantes, contribuindo para a ocorrência de outras reações químicas visando a obtenção de
CO ou hidrocarbonetos contendo grupamentos carbonílicos (ex. ácidos graxos, ésteres). Em
ambos os casos, o emprego de materiais nanoestruturados tende a favorecer a ação do óxido,
uma vez que a área de contato com a biomassa pode aumentar significativamente. Embora a
pirólise catalítica de biomassas lignocelulósicas tem sido alvo de considerável investimento
em pesquisa nos últimos anos, a possível ação oxidante de óxidos metálicos não tem sido
reportada de forma abrangente na literatura, sendo esta a principal motivação para a
pesquisa aqui reportada.
No presente trabalho, a pirólise lenta em atmosfera de N2 de amostras de um resíduo
de maderia coletado no estado do Rio de Janeiro foi estudada via termogravimetria, tanto na
ausência, quanto na presença de cristais de Co3O4 ou Fe2CoO4, dois óxidos com atividade
catalítica comprovada para reações orgânicas de interesse tecnológico [14, 15]. Além da
avaliação das perdas de massa referentes aos eventos térmicos identificados em cada caso,
amostras dos materiais puros, bem como das misturas após tratamento térmico foram
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submetidas à análise de difração de raios - x, no intuito de se avaliar as fases cristalinas
presentes. De forma complementar, análises de microscopia eletrônica de varredura foram
realizadas nas amostras de maneira a viabilizar um estudo da morfologia das fibras presentes,
bem como a identificação de possíveis contaminantes mediante análise de EDS. Finalmente,
simulações termodinâmicas foram realizadas com o software HSC, dando suporte ao efeito
oxidante observado.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1.

Preparação das amostras de madeira
As amostras do resíduo de madeira bem como de eucalipto puro foram fornecidas pela
empresa CHACOVACO, e após quarteamento, trituração e classificação, a fração com tamanho
de partícula entre 150 e 62 microns foi separada, e seca em estufa a 50oC por uma hora, e
posteriormente armazenada em dessecador.
2.2.

Síntese dos óxidos de cobalto
As amostras dos óxidos de cobalto foram obtidas a partir de uma rota sol-gel na
presença de PVA. Soluções aquosas 0,05 M dos precursores metálicos (Co(NO 3)3.6H2O e
Fe(NO3)3.6H2O), ambos adquiridos com padrão analítico, foram preparadas e alíquotas das
mesmas misturadas a uma solução aquosa de PVA, contendo 16,6 g de PVA dissolvidos em
150 mL de água deionizada. No caso do óxido Fe 2CoO4, alíquotas de ambas as soluções dos
nitratos foram misturadas de maneira a resultar na solução final, cuja razão molar Co:Fe era
igual a 0,5. Após a homogeneização das soluções aquosas finais contendo os nitratos e PVA,
as mesmas foram mantidas a 90oC em Becher de teflon durante 4 hs, até a total secagem do
gel formado. Em seguida, o material sólido foi calcinado manta térmica a 350oC por 2 hs. No
caso da amostra de Fe2CoO4, foi realizada uma segunda calcinação de maneira a estimular a
formação da fase cristalina de interesse, sendo esta conduzida a 1000oC por 9 hs em um forno
mufla. Convém ressaltar que durante as calcinações o contato com a atmosfera é
especialmente importante, tanto para a estabilização da fase espinélio Fe2CoO4, bem como
para manter, no caso da formação do óxido Co3O4, parte do cobalto no estado +3.
2.3.

Ensaios termogravimétricos
Os ensaios termogravimétricos foram realizados em um STA da empresa Netzsch,
modelo Júpiter F449, em atmosfera de N2 (20 mL/min) na faixa entre 25 e 1100oC, sendo a
taxa de aquecimento fixada em 20 K.min-1. Amostras puras contendo madeira (eucalipto e
resíduo) foram analisadas, bem como misturas de cada um dos óxidos com o resíduo, em uma
proporção mássica de 1:1. Nos testes com as amostras puras massas de 30mg foram pesadas
em balança analítica de precisão ± 0,001 g. No caso das misturas, uma massa total de 60 mg
foi pesada no intuito de manter a quantidade de biomassa fixa.
2.4.

Caracterização
Para a caracterização das amostras foram empregadas duas técnicas com objetivos
distintos. Análises de DRX foram realizadas nas amostras puras de madeira (eucalipto e
resíduo), além de amostras de ambos os óxidos sintetizados. Mediante o uso do software
TOPAS 4.2, análises de Rietveld foram realizadas de maneira a se identificar/quantificar as
fases cristalinas presentes.
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Adicionalmente, amostras das misturas com ambos os óxidos após os respectivos
eventos térmicos foram igualmente caracterizadas no intuito de se avaliar o possível efeito
oxidante destes no processo de degradação das fibras, resultando na degradação parcial da
estrutura dos óxidos inicialmente presentes, formando fases onde Co e Fe apresentam
estados de oxidação inferiores. Para tal, um difratômetro da empresa Brucker na geometria
Bragg – Brentano foi empregado, modelo Discover 8, que opera com fonte de Cu, e detector
de alta performance (Lynxeye).
Além da técnica de DRX, análises de microscopia eletrônica de varredura foram
realizadas em amostras de madeira pura (eucalipto e resíduo) de maneira a investigar a
morfologia das fibras presentes, bem como visualizar possíveis impurezas. Para tal, um
equipamento de bancada da empresa HITASHI foi empregado, modelo TM3000, que opera
com aceleração de 15 kV e contraste via elétrons retro espalhados.
2.5.

Simulações termodinâmicas
De maneira a comprovar a estabilidade de cada um dos óxidos durante um
aquecimento em atmosfera de N2, diagramas de especiação de equilíbrio foram construídos
com o software HSC 6.0, variando-se a temperatura na faixa entre 25 e 1100 oC.
Adicionalmente, visando corroborar os resultados de DRX que apontaram para uma redução
parcial de ambos os óxidos durante o tratamento térmico na presença com a madeira,
diagramas similares foram construídos, considerando-se misturas de cada um dos óxidos na
presença de carbono grafítico, com razão molar entre a fase óxido e a fase grafite igual a 1.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1.

Resíduo de madeira e eucalipto

A análise de MEV realizada nas amostras de eucalipto e resíduo de madeira revelaram
a presença de microestruturas fibrosas e de superfície bastante irregular (Fig. 1).
Adicionalmente, em ambas as imagens é possível observar a presença de partículas de
impurezas de contraste mais claro. Estas devem ter sido incorporadas ao material
possivelmente durante o transporte destes até o laboratório.

Figura 1. Imagem de MEV de amostras de eucalipto (A) e resíduo de madeira (B).

De maneira a se identificar e quantificar as impurezas em cada amostra de madeira,
análises de Rietveld foram realizadas nos difratogramas obtidos em cada caso (Fig. 2).
Observa-se, como esperado, que na amostra do resíduo, uma quantidade inferior de celulose
se encontra presente, e, consequentemente mais impurezas, de composição majoritária
associada a fases CaCO3 e CaAl2Si2O8. Cabe ressaltar que como a qualidade dos ajustes ainda
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pode ser melhorada, os valores de frações mássicas determinados devem ser considerados
somente de um ponto de vista semi-quantitativo.

Figura 2. Difratogramas e análise de Rietveld de amostras de resíduo de madeira (A) e eucalipto (B).

Os resultados de termogravimetria das amostras de eucalipto e resíduo de madeira
podem ser contemplados na Fig. (3). Percebe-se que em ambos os casos os sinais são muito
similares e três eventos térmicos ocorrem nas mesmas faixas de temperatura, sendo o
primeiro (40 – 150oC) associado à desorção de moléculas de água, o segundo (200 – 390oC)
associado à decomposição dos biopolímetros presentes (celulose, hemicelulose e lignina) e o
terceiro (685 – 770oC) ainda não retratado na literatura, e possivelmente associado a eventos
intramoleculares, característicos do biocarvão produzido.

Figura 3. Perda de massa relativa (A) e curvas DTG (B) de amostras de eucalipto e resíduo de madeira (RM).

Mediante um balanço de massa, foi possível quantificar o percentual mássico
associado ao biocarvão remanescente, bem como a quantidade de biogás produzido (Tab. 1).
Observa-se que em ambos os casos ambas as frações apresentam ordem de grandeza similar,
porém, no caso da amostra de eucalipto, uma fração maior de biocarvão foi alcançada, o que
é consistente com a superior quantidade de celulose identificada na amostra de Eucalipto,
sugerindo uma maior quantidade de biomassa, cuja degradação térmica final resulta na
formação do biocarvão.
Tabela 1. Balanços de massa para a pirólise lenta do eucalipto e resíduo de madeira.
Amostra

Biogás (%)

Biocarvão (%)

Eucalipto

55,0

45,0

Resíduo

61,9

38,1
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3.2.

Óxidos de cobalto

A caracterização dos óxidos produzidos via DRX (Fig. 4) indicou após análise de Rietveld
que no caso da amostra de espinélio, nenhum resquício dos óxidos originais (Fe2O3 e Co3O4)
se encontram presentes, sugerindo que a síntese foi bem sucedida. No caso da amostra de
óxido de cobalto, uma mistura constituída majoritariamente por Co3O4 foi obtida.

Figura 4. Difratograma e análise de Rietveld das amostras de Co 3O4 (B) e Fe2CoO4 (A).

A quantidade diminuta de CoO encontrado, 7,9% em massa, se deve ao fato da
calcinação ter sido feita somente em contato com a atmosfera, fazendo com que nem todo o
material, por exemplo o localizado mais ao fundo do Becher, tivesse contato com o oxigênio
do ar. Tal limitação não é um impedimento no caso da síntese do espinélio Fe 2CoO4, uma vez
que o CoO pode ser um precursor para a formação dessa fase (CoO + Fe2O3 = Fe2CoO4).
3.3.

Misturas contendo resíduo e óxidos de cobalto

A análise dos sinais de Tg das misturas dos óxidos com o resíduo de madeira evidenciou
a presença em cada caso de uma degradação térmica adicional, e que, dependendo da
natureza do óxido, ocorre em uma faixa de temperatura distinta (Fig. 5).

Figura 5. Perda de massa para experimentos realizados com misturas na presença de Co3O4 (A) e Fe2CoO4 (B)

No caso do experimento na presença do óxido Co 3O4, o referido evento ocorre entre
460 e 560oC (22 a 26 min), já para o experimento na presença do Fe2CoO4 entre 780 e 110oC
(37 a 53 min). Em ambos os casos, a perda de massa total é significativamente maior que a
observada para o resíduo puro (-18 mg), sendo mais significativa para o teste na presença do
óxido Fe2CoO4 (-32 mg) em comparação ao Co3O4 (-28 mg). Tal fato pode ser diretamente
correlacionado com a ocorrência das reações adicionais observadas na presença de cada
óxido, e que podem ser explicadas pela ação oxidante destes sobre os biopolímeros presentes
no resíduo, conforme corroborado pelos diagramas de especiação de equilíbrio da Fig. (6),
que mostra que o grafite pode atuar como um agente redutor tanto na presença de Co 3O4,
quanto na presença de Fe2CoO4.
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No caso do Co3O4, o óxido inicial é totalmente convertido em cobalto para
temperaturas superiores a 360oC, sendo este a fase sólida majoritária a 1100 oC, ao lado de
uma reduzida quantidade de CoO. No caso do óxido Fe2CoO4, quantidades significativas de
FeO e CoO ainda são esperadas no equilíbrio a 1100oC, bem como de ferro e cobalto metálicos.

Figura 6. Diagramas de especiação de equilíbrio para os óxidos Co 3O4 e Fe2CoO4 na presença de grafite.

Através de análises via DRX de cada mistura após cada um dos eventos térmicos
característicos, foi possível evidenciar a redução parcial dos óxidos inicialmente presentes
(Fig. 7).

Figura 7. Difratogramas das misturas do resíduo com Co 3O4 (A) e Fe2CoO4 (B) após os respectivos eventos
térmicos.

Os desvios em relação ao observado nas simulações termodinâmicas podem ser
explicados tanto pela impossibilidade de se alcançar o equilíbrio durante o tratamento
térmico das amostras, quanto pela consideração da presença de carbono na forma de grafite
durante as simulações. Neste estado, o poder redutor deste elemento deve ser superior à
condição em que o carbono faz parte da estrutura molecular dos biopolímeros presentes na
biomassa.
4. CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos observou-se que o resíduo de madeira apresenta
características tanto morfológicas quanto químicas similares ao eucalipto, de acordo com os
dados de MEV/EDS. Adicionalmente, observou-se um comportamento similar durante a
degradação térmica, então revelado nos testes de termogravimetria em atmosfera de N2. Tais
dados apontam para uma significativa capacidade de geração de moléculas voláteis,
atingindo-se com o resíduo de madeira uma conversão da ordem de 61,9%. A presença de
óxidos de cobalto (Co3O4 ou Fe2CoO4) se mostrou benéfica no sentido de estimular a
degradação da biomassa, resultando em uma maior perda de massa global (Fig. 5).
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Tal fato pode ser correlacionado com a presença de eventos térmicos específicos para
cada óxido, os quais podem ser explicados pela tendência de atuarem como agentes oxidantes
durante o tratamento térmico, conforme evidenciado pelos diagramas de especiação de
equilíbrio (Fig. 6) e dados de DRX (Fig. 7).
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