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RESUMO

A FIBRA DE COCO COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A PRODUÇÃO DE
PELLETS: CARACTERIZAÇÃO DE UMIDADE E CINZAS.

Este trabalho trata da produção de pellets de fibra de coco no Brasil: a importância
de se desenvolver combustíveis feitos à base de lixo orgânico, o processo de produção, o
custo de produção e a caracterização de umidade e cinzas. Foram investigados os
impactos causados pela exploração da madeira, principal matéria-prima dos pellets e foi
constatado os prejuízos ambientais derivados. Nessa ótica, o reaproveitamento de lixo
orgânico, matérias-primas naturais tais como bagaços, caroços, cascas e fibras representa
uma viabilidade técnica, financeira e ambiental, desde que a análise do custo de produção
ressaltou o fato de que a matéria-prima representa 56,67 % da distribuição do custo total
de produção.
O processo de produção de pellets em pequena escala foi efetuado em laboratório
respeitando as seguintes etapas: extração das fibras de um coco seco, moagem em moinho
de bolas de tamanho médio durante 1 hora, peneiramento manual em peneira de 20 Mesh
Tyler, compactação do granulado na prensa hidráulica manual através de um molde de
aço de 8 mm de diâmetro, aplicando uma pressão de 1 tf.
Os pellets de fibra de coco passaram por dois testes laboratoriais para
determinação de teor de umidade e teor de cinzas. O aparato experimental foi realizado
em triplicata para cada caracterização com a finalidade de minimizar os erros
sistemáticos. O trabalho foi realizado com 2 g do granulado a cada ensaio. Após a
secagem da amostra, no caso da determinação do teor de umidade e calcinação da amostra
no caso da determinação do teor cinzas, foi obtida uma percentagem de umidade de 6,9
% que satisfaz os valores limites do manual ENplus da ANPEB além de comprovar a
viabilidade técnica, financeira, ambiental e comercial. Quanto ao teor de cinzas de 53,9
%, prevê-se a geração de resíduos que aumenta a necessidade de manutenção e resultaria
à elevação do preço do combustível.

Palavras-chave: Pellets, Fibra de coco, Teor de umidade, Teor de cinzas.
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ABSTRACT

COCONUT FIBER AS RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION OF
PELLETS: CHARACTERIZATION OF MOISTURE AND ASHES.

This work is about the production of coconut fiber pellets in Brazil: the importance
of developing fuels based on organic waste, the production process, the cost of production
and the characterization of moisture and ashes. The impacts caused by the exploitation of
wood, the main pellet raw material, were investigated and the environmental damage
derived was verified. In this perspective, the reuse of organic waste, natural raw materials
such as bagasse, lumps, bark and fiber represents a technical, financial and environmental
feasibility, since the cost of production analysis emphasized the fact that the raw material
represents 56.67% of the distribution of the total cost of production.
The small-scale pellet production process was carried out in the laboratory
respecting the following steps: extraction of the fibers of a dry coconut, milling in
medium-sized ball mill for 1 hour, manual sieving in a 20 mesh Tyler sieve, compacting
the pellets in the manual hydraulic press through a steel mold of 8 mm in diameter,
applying a pressure of 1 tf.
Coconut fiber pellets passed through two laboratory tests to determine moisture
content and ash content. The experimental apparatus was performed in triplicate for each
characterization in order to minimize systematic errors. The work was done with 2 g of
the granulate at each test. After drying the sample, in the case of determination of the
moisture content and calcination of the sample in the case of determination of the ash
content, a percentage of humidity of 6.9% was obtained, that satisfies the values limits of
ANPEP's ENplus manual, besides proving technical, financial, environmental and
commercial viability. As for ash content of 53.9%, waste generation is anticipated, which
increases the need for maintenance and would result in higher fuel price.

Keywords: Pellets, Coconut fiber, Moisture content, Ash content.
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1.

INTRODUÇÃO
A geração de resíduos florestais e agrícolas por meio do cultivo e da exploração,

bem como por meio de processos industriais é um grande problema ambiental, social e
econômico. Assim sendo, as perspectivas atuais e futuras apontam para o esgotamento
das fontes não-renováveis e para a necessidade de racionamento de energia. Do mesmo
modo, com o advento do Protocolo de Quioto e a criação dos Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo - MDL, surgiu uma grande oportunidade de negócios no
campo da energia da biomassa. Dentro desse contexto, a indústria de pellets constitui
uma importante alternativa para minimizar o problema ambiental causado pela geração
de resíduos, além de contribuir para geração de renda por meio da comercialização do
produto, oportunidade de negócios por meio da comercialização de créditos de carbono,
geração de empregos, geração de divisas para o País e desenvolvimento tecnológico do
parque industrial (SANDER, 2011).
O nome Pellets vem do seu formato e pode ser encontrado em outros produtos
no mercado tais como rações para animais, fertilizantes, etc. Para todos os efeitos os
pellets produzidos a partir de madeira são lenha. É uma fonte de energia renovável
pertencente à classe de biomassa. Em outras palavras, um combustível sólido de
granulado prensado em formato de pequenos cilindros geralmente proveniente de
resíduos de madeira.
A sua produção é feita a partir de madeira limpa resultante da limpeza das
florestas e de desperdícios da indústria madeireira que depois de recolhidos triturados e
secos, se transformam num produto "serrim" que é comprimido a alta pressão e
temperatura de modo a eliminar o máximo de resinas e humidade, para obter o formato
final. O resultado é uma matéria 100% natural, com um elevado poder calorífico. O CO
e CO2 liberado pelos pellets ao serem queimados, são bastante reduzidos, sendo
semelhante àquela que as árvores que lhe deram origem, absorveram durante o seu
crescimento, ou liberam quando ficam em decomposição no meio ambiente. Mas além
da vantagem resultante da sua combustão, esses têm origem nas florestas que ocupam
grande parte do território nacional, sendo assim um imenso recurso em termos
económicos e energéticos que deve ser explorado e protegido (GONÇALVES, 2011).
1

A sua qualidade varia consoante a sua origem e matéria prima. Apesar da
madeira ter sido comprovado como matéria-prima adequada para a produção de pellet,
inúmeras pesquisas apresenta outros materiais capazes de gerar pellet com mesma
características do que os de derivados de madeira, sendo melhores ou piores em alguns
aspectos.
É nesta ótica que o presente trabalho se propõe a explorar a fibra de coco;
amostra acessível e sem valor financeiro porque é classificado como lixo doméstico
descartado no nosso dia a dia.
Esse último servirá de matéria-prima para produção de pellets que do ponto de
vista primário resultará em um produto final mais barato do que o tradicional pellet de
eucalipto ou pinus encontrado no território brasileiro, por ser uma matéria-prima barata.
A ideia de se usar matérias agrícolas tais como a fibra de coco, o bagaço de cana de
açúcar, a palha de cereais, o caroço de açaí, etc., para produzir pellets, provém de
prejuízos ambientais ressaltados em diversas pesquisas. De acordo com (PONTES,
2014), pode-se citar entre eles:


A perda de biodiversidade: Os seres vivos que hoje estão nas vegetações nativas
foram originados por um lento processo evolutivo, que levou bilhares de anos. A
perda da diversidade de seres, além da perda de variedade genética, é um
processo irreversível



A degradação dos mananciais: A retirada da mata que protege as nascentes causa
sérios problemas ao bem que está cada vez mais escasso em todo o mundo: a
água.



A aterramento de rios e lagos: Com o solo sem cobertura vegetal abundante, a
erosão ocorre em intensidade e frequência espantosas, sendo o solo levado
diretamente aos rios e lagos.



A redução do regime de chuvas: A maior parte da água das chuvas continentais
vem das próprias áreas continentais, e não do mar. A derrubada de grandes áreas
com matas altera o clima das regiões, causando normalmente períodos
estendidos de estiagem.



A redução da umidade relativa do ar: A evapotranspiração das folhas é um dos
principais reguladores da umidade do ar, além de promover a regulação da
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temperatura nos ambientes em que estão. A derrubada de matas deixa o ar mais
seco e a temperatura mais elevada e instável.


O aumento do efeito-estufa: As florestas são grandes reservas de carbono, que
guardam o carbono em sua estrutura orgânica. Ao queimarmos essas florestas,
quase todo o carbono absorvido pelas plantas volta à atmosfera, causando
considerável aumento no efeito-estufa, tornando o planeta ainda mais quente.



O comprometimento da qualidade da água: A maior erosão e lixiviação causada
pelo desmatamento fazem com que a qualidade da água seja comprometida,
tornando-a sempre turva e muitas vezes imprópria para ao consumo.



A desertificação: A retirada de matas associada a manejos inadequados do solo,
tem causado a desertificação dos ambientes, onde a ausência de vida predomina.

De acordo com (DE CAMPOS, 2012), a derrubada de árvores na floresta
amazônica por exploração convencional, legal ou ilegal, e sua transformação em tábuas,
vigas, pranchas e outros formatos de madeiras serradas utilizadas na construção civil é
responsável por algo entre 6,5 e 24,9 toneladas de dióxido de carbono (CO2) por metro
cúbico de madeira serrada. O CO2 é um dos gases de efeito estufa, tem papel
importante nas mudanças climáticas e a sua emissão espelha-se ao longo de todo o
processo de produção da madeira serrada, do corte de toras até o seu transporte para o
mercado consumidor.
Esta pesquisa propõe mostrar a importância do pellet, suas aplicações e a
expansão do seu mercado desde a sua criação até hoje, além de produzir o pellet de fibra
de coco em pequena escala através de uma prensa hidráulica e um molde de aço de 8
mm de diâmetro. Em seguida, procedeu-se à caracterização de dois parâmetros
específicos, respectivamente responsáveis pelo alto custo do combustível e pelo baixo
poder calorifico: os teores de cinzas e de umidade. Para comprovar a viabilidade
técnica, financeira e comercial do produto obtido, analisamos as percentagens de cinzas
e de umidade que foram comparadas com os valores limites estabelecidos pelas normas
ISO 18134 e ISO 18122 publicadas no manual ENplus da Associação Nacional de
Pellets Energéticos de Biomassa (ANPEB).

3

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo principal

Realçar o fato de que os pellets podem ser feitos não somente a partir de
resíduos de madeira mas de várias outras matérias primas, reaproveitando então rejeitos
e lixo do dia a dia.

1.1.2 Objetivos específicos


Tratar da importância dos pellets e o seu mercado atual;



Descrever as diferentes etapas para a produção de pellets, bem como os rejeitos
que podem ser utilizados como matéria prima;



Analisar as percentagens de umidade e de cinzas comparando-as com os valores
limites estabelecidos pelas normas de fabricação de pellets.



Identificar as fraquezas do mercado nacional assim como as exigências
requeridas para que o Brasil se torne um grande produtor e exportador de pellets
no mundo;

1.2 HIPÓTESES
Com 8.515.767,049 km2 (IGBE, 2016), o Brasil é o quinto maior país do mundo,
possuindo a Floresta Amazônica, a mata Atlântica, o Cerrado, a Floresta de araucárias e
a Caatinga que lhe proporcionam uma megadiversidade florestal de suma importância
cuja a exploração adequada permitiria:


Impulsar ainda mais o potencial econômico do país. Nesse sentido, investir num
projeto de produção e comercialização de pellets seria oportuno;



A produção de pellets participa das lutas ecológicas para o Desenvolvimento
Sustentável (RATTNER, 1999; DA VEIGA, 2005) em fibras de madeiras,
resíduos de serrarias, resíduos de industrias de diversos setores e resíduos
domésticos. Analisando tudo esse potencial, o Brasil tem possibilidade de ser

4

um gigante na produção e comercialização de pellets, não somente nas regiões
Sul/Sudeste mas também Norte/Nordeste.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

LIXO ORGÂNICO

Hoje em dia, além das questões tais como o aquecimento global, as mudanças
climáticas e todo outro impacto causado pelo ser humano ao meio ambiente, o descarte
adequado dos diferentes tipos de resíduos é um assunto de suma importância tanto para
a saúde humana quanto para a preservação do meio ambiente. A fim de separar
convenientemente, reciclar ou reaproveitar os resíduos sólidos, é preciso ter um
conhecimento detalhado sobre esses últimos. Vale destacar que nem tudo o que
chamamos de lixo tem a mesma origem, é nesse sentido que pode ser classificado como:
orgânico ou inorgânico. O lixo orgânico representa todo resíduo de origem vegetal ou
animal, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. Por outro lado, o lixo inorgânico,
será todo aquele resíduo que não apresenta uma origem biológica, isto é, não deriva de
um organismo vivo diretamente, a não ser que derive do meio industrial, ou é o
resultado de algum processo não natural. No presente trabalho, focaremos no
reaproveitamento do lixo orgânico para fabricação de pellets (WALDMAN, 2010).
O lixo orgânico precisa ser tratado com todo cuidado, pois pode gerar
consequências indesejadas para os seres humanos como, por exemplo, mau cheiro,
desenvolvimento de bactérias e fungos, aparecimento de ratos e insetos. Nestes casos,
várias doenças podem surgir, através da contaminação do solo e da água. Os tipos de
tratamentos dados ao lixo são a compostagem, a incineração e a coleta seletivareciclagem.
A compostagem é o processo biológico de decomposição da matéria orgânica
contida em restos de origem animal ou vegetal, resultante da degradação biológica da
matéria orgânica em presença do oxigênio do ar. O produto final desse processo
(húmus/adubo) pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características, sem
ocasionar riscos ao meio ambiente (AMAZONAS & CAMPANÁRIO, 1995). O lixo
quando chega na usina passa inicialmente por um processo de triagem onde são
retirados manualmente plásticos, vidros, papel, papelão, latas, metais ferrosos, e são
enviados pelas esteiras para a seção de compostagem. Deve-se evitar três tipos de
materiais nesse processo: os vidros, pilhas e filme plástico. A compostagem favorece e
6

estimula a coleta seletiva e é importante porque favorece e estimula a coleta seletiva e é
importante porque 50% do lixo urbano e constituído por materiais orgânicos (DOS
SANTOS, G. T., 2002). Na compostagem, todo e qualquer material que tenha origem
animal, pode ser reutilizado, na produção de húmus e biofertilizante. Então, o objetivo
principal desse tratamento é a transformação da parte biodegradável do lixo urbano em
composto orgânico destinado à agricultura (COSTA, R. F. M., CARDOSO, R. N. C.,
2011).
A incineração é a queima do lixo em fornos e usinas próprias. Apresenta a
vantagem de reduzir bastante o volume de resíduos. Além disso, destrói os
microrganismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e
industrial. Deste processo resultam como produtos finais a energia térmica (que é
transformada em energia eléctrica ou vapor), águas residuais, gases, cinzas e escórias.
Os gases1 resultantes da incineração têm de sofrer um tratamento posterior, uma vez que
são compostos por substâncias consideradas tóxicas.
Conforme à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a coleta
seletiva é definida como sendo um sistema de recolhimento de materiais recicláveis tais
como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte
geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. Esta funciona, também, como um
processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os
problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo.
A reciclagem em si é o processamento dos materiais cujas primeiras utilidades
terminaram, previamente coletados e separados, transformando-os em novos produtos
que podem ou não ser semelhantes aos originais. De todas as formas terminais para dar
fim ao lixo, a reciclagem é a mais adequada, por ser ecológica e reutilizar
economizando recursos naturais não renováveis.
O presente trabalho direciona-se à Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, maior universidade do estado que, com aproximadamente 123 hectares de
superfície, abriga mais de 30 mil pessoas diariamente, e produz em média 700 toneladas
de lixo anualmente, ou seja aproximadamente 2 toneladas por dia. Após coleta, os
resíduos gerados na UFRN são separados e quantificados de acordo com os materiais
alienados (PORTAL DO MEIO AMBIENTE DA UFRN, 2011).
1

Chumbo, cádmio, mercúrio, crómio, arsénio, cobalto e outros metais pesados, ácido clorídrico, óxidos
de azoto e dióxido de enxofre, dioxinas e furanos, clorobenzenos, clorofenóis e PCBs.
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Conforme levantamento realizado no ano de 2016 pela Superintendência de
Infraestrutura da UFRN, temos resíduos eletrônicos2, resíduos poliméricos3, resíduos de
madeira4, resíduos de aços5 e resíduos químicos6. Os resíduos ditos domésticos tais
como restos de comida e bebida, embalagens de produtos alimentares e cosméticos são
separados de acordo com o fator de reciclagem. As folhas de arvores e cascas de frutas
caídas permanecem no chão até secarem e serem descartadas.

1.

FIBRA DE COCO

O coco verde ressecado pela energia solar é uma pilha de lixo. Na UFRN, é
encontrado em qualquer lugar. Sua casca e fibra não têm valor comercial. Essas partes
do coco que não podem ser ingeridas são rejeitos domésticos e seu alto desperdício gera
desafio tecnológico.
A fibra de coco também chamada Coir é extraída da porção externa do fruto da
palmeira de coco (Cocus nucifera L.), normalmente considerado um subproduto. Há
duas variedades de palmeira de coco: a normal, que pode atingir até 30 metros, e a anã,
que não ultrapassa 3 metros. No entanto, as características são as mesmas. O tronco é
cilíndrico e carrega no topo um tufo de folhas divididas em folíolos (DA SILVA, 2014).
Os frutos se desenvolvem sob as folhas. Em cada fruto contém uma semente, onde no
interior se encontra uma massa branca, adocicada e saborosa que se espessa à medida
que o fruto amadurece. No fruto verde, a massa é menos espessa e menos dura, com
grande quantidade de água (água de coco). O fruto é revestido por um espesso conjunto
de fibras curtas que foram utilizadas neste trabalho.

2

Ar condicionado, microcomputador, estabilizador, projetor multimídia, estufa.
Caixa de proteção mini câmera, esfigmomanômetro, filtro de parede, manequim simulacare,
tensiometro pressão arterial.
4
Armário, cadeira, estrado, mesa para escritório, quadro branco.
5
Carteira tipo universitária, coletor de lixo, escadinha para ambulatório, estante biblioteca, fogão
doméstico.
6
Extintor, lâmpada cirúrgica baumer.
3
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Figura 1: As partes do coco.
Fonte: ERHARDT et al., 1976.

A fibra de coco, extraída do mesocarpo, apresenta uma elasticidade superior a
outras fibras vegetais, além de uma elevada capacidade de resistir à umidade e a altas
variações nas condições climáticas, podendo-se dizer o mesmo em relação à água do
mar. A resistência ao desgaste é enorme (DE CASTILHOS, 2011). É constituída de
materiais lignocelulósicos, sendo suas principais características a baixa densidade, a boa
flexibilidade no processamento e a facilidade de modificação perante agentes químicos,
além de fonte de recursos renováveis, biodegradáveis e não abrasivos.
Quanto à sua composição, as fibras são formadas basicamente de celulose,
hemicelulose, lignina, pectina e minerais).
A hemicelulose é um polissacarídeo formado pela polimerização de vários
açúcares (glicose, xilose, galactose, arabinose e manose), atua como ligante entre a
celulose e a lignina.
A lignina é um polímero complexo responsável pela formação da parede celular.
Sua concentração nas fibras influencia na estrutura, na morfologia, na flexibilidade e
taxa de hidrólise. Fibras com alto teor de lignina são de excelente qualidade e alta
flexibilidade.
A pectina, um polissacarídeo com função aglutinante, é um dos constituintes da
parede celular. Já os componentes minerais são os responsáveis pela formação das
cinzas após a incineração das fibras (PASSOS, 2005).
Devido as suas propriedades relevantes, a fibra de coco tem muitas aplicações.
Na manufatura de colchões para salto, por possuir grande elasticidade; tapetes,
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capachos, pois têm alta durabilidade, maior retenção da sujeira, além de fungicida
natural; cordame especial para navios, pois é resistente à água do mar; escovas,
vassouras; todo material de enchimento ou almofadas; fabricação de madeira prensada
utilizada na construção de casas; fabricação de mantas de fibra de coco para
reflorestamento, facilita o início do processo de sucessão ecológica e projetos de
recuperação ambiental, recuperação de mata ciliar, reflorestamento em áreas erodidas,
degradadas e inclusive em locais de difícil acesso como pedreiras íngremes.
Embalagens ecologicamente corretas para flores, as mantas também são utilizadas para
embalar buques, ramalhetes e flores em vaso. Amplamente utilizado na área de
jardinagem e decoração; substrato para mudas em viveiros; fabricação de vasos usado
na jardinagem e como substrato no plantio de orquídeas, substituindo completamente o
xaxim, cuja extração é proibida no Brasil. A indústria automobilística faz grande uso da
fibra de coco. No Brasil, a Mercedes-benz começou a usar em 1994 a fibra de coco na
fabricação de encostos de cabeça para os caminhões. Desde 1999 o produto também
compõe os assentos dianteiros do modelo Classe A. Outras montadoras europeias
utilizam estofamento de fibra de coco. A fibra de coco oferece muitas vantagens em
relação às espumas de poliuretano, que geralmente é usada nos estofamentos (DE
CASTILHOS, 2011).
A fibra de coco é natural, biodegradável, ela não causa impacto ambiental,
possibilita maior conforto, aumenta o espaço interno do veículo. No entanto sua
desvantagem é o alto preço: por ser uma atividade artesanal, o preço do produto em
fibra de coco ainda é de 10% a 15% mais caro que o similar de espuma, mas a tendência
é reduzir este custo.

2.

PELLET

Tanto briquete quanto pellet são pequenos granulados cilíndricos com baixo teor
de umidade (<10%) a base de diversas matérias primas. A principal diferença entre eles
é o tamanho. Um briquete e um pellet possuem respectivamente 20-40cm e 12-20mm
de comprimento, 10cm e 6mm de diâmetro.

10

Figura 2: Pellets e briquetes.
Fonte: Alibaba.com

Os pellets são considerados formas renováveis de energia devido à utilização da
biomassa, que consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de
energia, ocorrendo por meio da combustão das matérias primas de pellets. O pellet é um
combustível limpo, seja com baixa emissão de poluentes ou de impactos ambientais. O
seu baixo teor em umidade torna a combustão mais eficiente.
É um produto usado como combustível em fornalhas, aquecimento residencial,
fornos e caldeiras das indústrias tanto para geração de calor como potência. Por ter
rápida resposta de temperatura e uniformidade de combustão, é usado em Indústria
alimentícia,

siderúrgica,

metalúrgica,

metalomecânica,

química,

petroquímica,

cerâmica, vidro, têxtil, entre outras (GENTIL, 2008; POLYCHEM (s/d).
São considerados biomassa para fins energéticos: resíduos da limpeza florestal,
resíduos agrícolas e resíduos da manutenção de jardins e árvores ornamentais, culturas e
descartes das lavouras, esterco de animais domésticos, esgotos urbanos, descartes
lignocelulósicos, lixo doméstico, formações como turfa, descartes do consumo humano,
descartes madeireiros das indústrias ou descarte do consumo industrial como caixas,
embalagens ou material de construção que seja combustível (OLIVEIRA, 2008;
ABRAF, 2009).
Considerando a variedade de biomassa vegetal para produzi-los, podemos ter
pellets de madeira usando cascas e podas de árvores (eucalipto, pinus, etc.), serragem e
maravalhas e outros subprodutos das indústrias madeireiras e até resíduos da construção
civil. Podem ser usados também matérias de origem agrícola como as palhas de cereais
(NILSONN et al., 2011), as palhas lignocelulósicas de gramíneas de alta produtividade
dos gêneros Miscanthus (LEHMANN et al., 2012) e Panicum (MANI et al., 2006), o
bagaço da cana-de-açúcar (ALMEIDA et al., 2014) e o bambu (LIU et al., 2013). Vários
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subprodutos da atividade alimentícia podem ser aproveitados, como, por exemplo, os
cachos de dendê (EFB) que, após extração do óleo, são transformados em pellets
(RAHMAN et al., 2013) e as cascas tais casca de arroz, casca de coco e caroço de açaí.
Porém, a principal fonte de matéria-prima para a fabricação de pellet vem da atividade
florestal porque permite valorizar os subprodutos de baixo valor que até há pouco tempo
eram desprezados, mas que produzem um biocombustível de excelente qualidade por ter
baixo teor de cinza (WOLF et al., 2006).
O fluxograma da Figura 3 mostra as diferentes fontes de matéria-prima de
origem florestal que são:
(1) Os subprodutos da indústria madeireira de segunda transformação:
maravalha, serragem e pó da indústria moveleira e de piso;
(2) Os subprodutos da indústria madeireira de primeira transformação: serragem,
costaneiras e desperdícios das serrarias;
(3) Os resíduos da exploração florestal habitualmente não extraídos da floresta,
como pontas, galhos e até mesmo tocos;
(4) A biomassa oriunda de plantações dedicadas com curta rotação e alta
produtividade.

Depois de recolhidos, triturados e secos, esses materiais são moídos e,
posteriormente comprimidos para se obter a forma final. De 6 a 8 m3 de serragem ou
cavacos de madeira, depois de secos, processados e comprimidos, vão gerar 1 m3 de
pellets de madeira. O resultado é um composto 100% natural e de elevado poder
calorífico (QUÉNO, 2015).
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Figura 3: Fluxograma da produção de pellets até a comercialização com quatro fontes
possíveis de matérias-primas de origem florestal.
Fonte: (QUÉNO, 2015).

Uma das motivações desse trabalho é sobretudo realçar as vantagens do pellet
mencionadas anteriormente. Porém, podemos concluir que o pellet é o combustível
sólido mais limpo, devido às caldeiras de combustão altamente eficientes desenvolvidas
ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos químicos, como óxidos de
nitrogênio (NOx), ou compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o que diminui os
riscos de poluição do meio ambiente. Possuindo um baixo teor de umidade, sua
combustão é muito mais eficiente e libera muito menos fuligem em comparação com a
lenha normal por exemplo. A dosagem da quantidade a ser queimada e a logística do
produto é facilitada devido ao seu tamanho reduzido. Graças a esse último, foi reduzida
a dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo
representa um ponto muito importante, devido ao permanente aumento dos preços
destes combustíveis e à diminuição das suas reservas porque as suas diferentes
matérias-primas

apresentam

uma

grande

disponibilidade

e

versatilidade.
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2.3.1. Mercado de pellets no mundo

A história do pellet começou nos Estados Unidos, após a grande depressão de
1929. Robert T. Bowling, um engenheiro da companhia madeireira Potlatch Forest
Industries, desenvolveu, na usina de Weyerhaeuser's Clearwater, um combustível
barato, feito a partir da prensagem das serragens, de aparas e de cavacos, capaz de
substituir o carvão mineral (COYNER, 2004).
Na Europa, a indústria dos pellets surgiu na cidade de Mora na Suécia, onde a
primeira indústria iniciou sua produção em novembro de 1982. Neste período, o
governo investiu na descoberta de novas fontes de energia para substituir o petróleo e
diminuir a dependência do país neste combustível fóssil. Mas a indústria de base
florestal estava protegida por muitas leis que determinavam, por exemplo, somente o
uso de cascas ou resíduos florestais para sua produção. Em 1986, quase todas as plantas
industriais de pellets da Suécia fecharam devido a fatores como o alto custo de produção
(bem acima do que foi calculado no início), falta de tecnologia de produção, baixa
qualidade do produto e, principalmente, uso de eletricidade gerada a partir de usinas
nucleares. Com isso, somente uma indústria no sul do país sobreviveu graças a um
contrato de longo prazo que mantinha com uma grande termoelétrica de Gotemburgo.
Em 1988, uma nova indústria foi criada na cidade de Kil, com produção de três mil
toneladas por ano, que ainda está em operação, sendo considerada uma das mais antigas
daquele país (LJUNGBLOM, 2005).
Desde 2000, o mercado de pellets cresceu muito rapidamente, com um aumento
de dez vezes em 12 anos. Até o final de 2012, haviam no mundo cerca de 760 usinas de
produção de pellets com uma capacidade real de produção de 22,4 milhões de toneladas.
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Figura 4: Cenário de produção mundial de pellets 2000-2020.
Fonte: (ESCOBAR, 2014)

Durante este período, além dos EUA, do Canadá e dos países europeus, surgiram
novos produtores tais como Rússia, China e Brasil. O relatório anual de
biocombustíveis revela que a União Europeia é o maior produtor mundial de pellets
com a produção real variando de 10,5 MT para 11,2 MT em 2012 e também o maior
mercado consumidor de pellets em quantidade de 15,1 MT no ano de 2012. Seguido
dos EUA, do Canadá e do resto do mundo (ESCOBAR, 2014).

Figura 5: Maiores produtores mundial de pellets.
Fonte: (ESCOBAR, 2014)
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2.3.1.1 Canadá

A capacidade total do mercado de produção industrial de pellets do Canadá é de
2,6 MT (MURRAY, 2011) envolvendo 34 fábricas. A capacidade total é de 889 Kt.
Enquanto a maior parte da matéria-prima ainda é baseada em processamento de resíduos
de madeira de resíduos. Quase toda a produção canadense é exportada: em 2013, foram
exportados cerca de 1,55 MT para a Europa, 0,6 MT para os EUA e o restante para o
Japão e a Coreia do sul.

2.3.1.2 EUA

O maior potencial de produção nos Estados Unidos abrange os estados da
Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Alabama e Flórida onde temos os grandes
produtores para o setor de celulose e papel e de construção. Devido às crises de
habitação e demanda decrescente para madeira redonda para a construção, grandes
quantidades de madeira são atualmente utilizado nesta região. As maiores plantas em
funcionamento é a Green Circle com produção de 0.5 MT e a nova planta da RWE
Energy Waycross, Geórgia, com uma capacidade de 750 Kt por ano (OLIVEIRA, s/d).
2.3.1.3 Rússia

Sendo o país com a maior área florestal do mundo, a Rússia tem um potencial de
mais de 20 MT de biomassa a partir de resíduos florestais por ano. O consumo
doméstico de pellets está limitada a 30% da produção atual, a capacidade de produção
foi estimada em 3 MT em 2010 e o volume de produção real em torno de 1 MT, 600 mil
dos quais foram exportados para a Europa. A matéria-prima para a produção de pellets
consiste principalmente de toras da Rússia e da Bielorrússia. Porém o mercado de
pellets na Rússia foi bastante turbulento e instável devido ao surgimento e retiro de
várias empresas, além das questões logísticas que afetam a mobilização de matériaprima (OLIVEIRA, s/d).
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2.3.1.4 União europeia

A Alemanha e a Suécia são os maiores produtores de pellets na Europa. Em
2011, a produção sueca caiu cerca de 300.000 MT. O corte de produção foi em parte
substituída por importações competitivas da região do Báltico e da Rússia.
A Alemanha é atualmente o maior produtor de pellets na União Europeia, com
2,2 MT. A Suécia e a Áustria produziram respectivamente 1.1 MT e 0,9 MT de pellets
de madeira em 2013. Portugal, França, Látvia e Polônia também estão classificados
entre os maiores produtores de pellets na Europa (OLIVEIRA, s/d). A Itália em 2012
produziu mais de 500 mil toneladas teve uma redução para 300 mil em função da
suspensão das atividades da maior planta industrial em Milano.

Tabela 1: Produção industrial de pellets na União Europeia.
Fonte: Eurostat, EPC 2013

A principal matéria-prima para produzir pellets tem sido tradicionalmente a
serragem e os subprodutos de serrarias. Com o aumento da competição pelos recursos
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de serragem, uma base de matéria-prima sustentável mais ampla está se tornando
necessário. Há um interesse crescente em resíduos florestais, resíduos de madeira e
resíduos agrícolas.
A União Europeia importa uma grande quantidade de pellets da América do
Norte (EUA e Canadá) e da Rússia. Mantém negócios com a Austrália, Nova Zelândia,
Brasil, Argentina e África do Sul. As projeções atuais mostram que o consumo da
União Europeia continuará a se expandir. Os principais usuários de pellets de madeira
na União Europeia são o Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Suécia, Alemanha e
Bélgica.

2.3.1.5 Coreia do sul

De acordo com (OLIVEIRA, s/d), a Coreia do Sul é um futuro polo de negócios
na área de pellets e biomassa. De acordo com as metas do governo, a demanda de
pellets na Coreia do Sul é projetada para crescer a partir de 750 mil toneladas em 2013
até 5 MT em 2020. Essas projeções são baseadas no aumento do uso de energia
renovável, biomassa e pellets na Coréia do Sul, a fim de cumprir a exigência de uso de
11% até 2020 combinado com o crescimento econômico do país. O país utiliza
atualmente cerca de 75 MT de carvão por ano. Se for convertido 2% deste valor em
pellets numa proporção de 1,5 toneladas de pellets de carvão por tonelada substituído,
isto significaria um mercado de 2,25 MT de pellets.

2.3.1.6 China

A China é atualmente o segundo maior consumidor de energia do mundo, atrás
dos Estados Unidos. A energia tem sido a sua base de crescimento econômico,
centralizada no carvão, que fornece 70% das suas necessidades de energia, tornando-se
o maior consumidor de carvão do mundo. Porém, tem investido fortemente na produção
e no uso de fontes de energias renováveis. A sua Lei de Energia Renovável, promulgada
no 01 de janeiro de 2006 determina que empresas têm o poder de compra de toda a
energia renovável para a geração de energia na sua rede. A China também determinou
que pelo menos 15% de sua capacidade energética deve ser gerada a partir de fontes de
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energia renováveis em 2015 (CHINA DAILY, 2009). O desenvolvimento de uma
política de substituição de combustíveis fósseis por biomassa é uma prioridade na
China. Ela pretende em substituir o uso do carvão por pellets de madeira (WANG,
2005). Na China a produção de pellets de madeira foi estimada em 800.000 toneladas
em 2008 (SWAAN, 2008) e 1 MT em 2009 (YAMAMOTO ET AL., 2009).

2.3.1.7 Japão

O Japão importou cerca de 49.000 t de pellets de madeira em 2009 (MURRAY,
2011). A maioria da importação de pellets de madeira são provenientes do Canadá. Uma
grande parte dos pellets de madeira do Japão estão sendo utilizados para geração de
energia elétrica cuja a empresa Kansai Electric Power Corporation, líder neste campo,
começou a utilizar pellets no sistema co-firing com o carvão em sua usina Maizuru em
agosto de 2008. A unidade de geração de energia com o uso de pellets de madeira veio
em fornecer cerca de 120 milhões de quilowatts-hora de eletricidade.

2.3.2

Mercado de pellets no Brasil

O Brasil detém um grande potencial de biomassa para a produção de energia e
de pellets. De acordo com (OLIVEIRA, s/d), pode-se mencionar:


Biomassa Residual e Madeira Processada: A geração de resíduo de madeira
processada mecanicamente para o Brasil foi equivalente a 50.778.566,33 m³,
valor correspondente a 45% de perda no processamento das toras. A região com
maior geração de resíduo foi a Sul, apresentando valor de 21.188.983,25 m³
(41,7%), seguida do Sudeste (32%) e do Norte (15,3%). Em relação aos
estados, o Paraná possui a maior geração desses resíduos, com valor de
10.922.631,10 m³, seguido por São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Minas
Gerais.



Biomassa Florestal: A geração de resíduo da cadeia florestal e industrial para o
Brasil foi equivalente a 85.574.464,76 m³. A região com maior geração de
resíduo foi a Sul, apresentando valor de 30.099.297,47 m³ (35,17%), seguida da
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Sudeste (26,33%) e Norte (15,48%). Em relação aos estados, o Paraná
apresentou a maior geração, com valor de 15.741.680,80 m³, seguido de São
Paulo, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará.


Biomassa da Indústria de Papel e Celulose: Em 2010, foram produzidas, no
Brasil, 22.743.000 t de papel e celulose. Desta forma, a geração de resíduo das
indústrias de papel e celulose foi estimada em 10.916.640 t em todo o Brasil. A
produção de celulose gera vários tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos.

Figura 6: Mapa de plantas industriais de pellets no Brasil.
Fonte: googlemaps.com

Com os novos projetos industriais no Brasil, estimou-se que em 2015 seria
alcançada uma produção de 2 MT de pellets de madeira e acima de 1 MT de biopellets
com resíduos do setor sucroenergético em 2016. De acordo com a ABIPEL, o país tem
hoje 13 plantas industriais ativas. Essas empresas têm capacidade produtiva de
aproximadamente 237.000 t/ano, mas sua produção atual atinge, apenas, 25% dessa
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capacidade. São pequenas plantas industriais com baixa capacidade produtiva. Além
disso, questões tecnológicas como a baixa eficiência dos equipamentos utilizados e o
alto custo da produção (potencializados pelo alto custo da matéria-prima, da energia
elétrica e dos transportes), ainda limita a popularização dos pellets no mercado interno.
A maior parte das indústrias brasileiras deste combustível renovável está localizada na
região centro-sul do país, onde há grandes áreas de reflorestamento e fartura de resíduos
que podem ser aproveitados no processo de compactação.

Indústria

Matéria-prima

ABIPEL – Consultoria em
pellets

Cidade

Estado

Sorocaba

SP

Araupel pellets

Pinus

Quedas do Iguaçu

PR

Biobrasa pellets

Eucalipto

Telêmaco Borba

PR

Chamape pellets

Pinus

Arroio do Ouro

RS

Incobio pellets

Pinus

Concórdia

SC

Futura pellets

Eucalipto

Benedito Novo

SC

Koala pellets *A1 EN plus

Pinus

Rio Negrinho

SC

Pelletbraz

Pinus

Porto Feliz

SP

Piomade pellets *A1 EN plus

Pinus e Eucalipto

Farroupilha

RS

Resisul pellets

Pinus

Itapeva

SP

TCF pellets *A1 EN plus

Pinus

Piên

PR

Brasil pellets

Eucalipto

Rio dos Cedros

SC

Cosan pellets

Bagaço de cana

Jaú

SP

Tanac pellets

Ácácia-negra

Montenegro

RS

Tabela 2: Levantamento das indústrias de pellets no Brasil em 2017, suas matériasprimas e localizações.

Mas o Brasil ainda sofre com a falta de capacidade industrial, que inviabiliza
contratos de exportação de médio e longo prazo. As exportações da indústria brasileira
de pellets, até o momento, são insignificantes por dois motivos: preço pouco
competitivo e custos logísticos (CARASCHI, 2011). Os preços dos pellets de madeira
“made in Brazil” tem mostrado pouca competitividade se comparado com os preços
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praticados na Europa. A cotação para o mercado interno varia de R$ 400,00 a 600,00
por tonelada/FOB (sem considerar o frete marítimo), preço muito semelhante ao
praticado no mercado interno americano e canadense (GARCIA, D. P.; CARASCHI, J.
C, 2012).

2.4

CUSTO DE PRODUÇÃO DOS PELLETS NO BRASIL

A análise do custo de produção dos pellets é de suma importância para uma
empresa que se propõe de investir no setor de energia renovável. A tabela 3 mostra a
distribuição do custo final de produção em R$/t de pellets.

Tabela 3: Distribuição de custo de produção total de produção de pellets no Brasil.
Fonte: (QUÉNO, 2015)

Os valores da tabela estão todos isentos de impostos. Porém podemos notar o
alto custo da matéria prima: a maravalha a ela sozinha representa 54,67% do custo total
por ser um produto seco e com diversos outros usos no mercado. No entanto, o uso da
maravalha ou de qualquer outra matéria prima seca tal a fibra de coco, diminui o custo
de energia que representa a segunda maios percentagem na distribuição dos custos. Isto
é porque a operação de secagem durante o processo de produção de pellet possui um
alto custo em energia. Nesses cálculos, os custos tributários, que são muito elevados no
país não aparecem mas podemos ressaltar que os impostos diretos podem representar
aproximadamente 30% da receita operacional das vendas.
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Em comparação com o Canadá, pudemos afirmar que o custo de produção dos
pellets no Brasil é muito alto. Consideramos a região do Quebec, aonde a matéria prima
seca vale cerca de C$ 55 a tonelada, seja R$ 130 e o custo de energia na faixa de C$
0,06 – 0,10 o KW, ou seja, R$ 0,15 – 0,25 o KW (QUÉNO, 2015). Conforme a tabela 2,
a tonelada de matéria prima no Brasil encontra-se em torno de R$ 180 e o custo de
energia se eleva a R$ 52,25 o KW.

2.5 APLICAÇÕES DOS PELLETS

O desenvolvimento técnico das caldeiras de combustão dos pellets progrediu
consideravelmente durante os últimos anos. As caldeiras de aquecimento predial
automáticas podem igualmente ser usadas nos edifícios com a mesma eficiência de
sistemas de aquecimento convencionais com óleo ou gás. De acordo com (SHAW,
2006), as principais utilizações dos pellets atualmente são:
a) Sistema de aquecimento de plantas industriais (grande escala): aplicação que
surgiu na Suécia devido ao baixo custo deste combustível em relação ao
combustível fóssil. Existem termoelétricas que utilizam os pellets para produzir
a eletricidade.
b) Aquecimento para pequenos edifícios e comércios (escala média): Os pellets são
economicamente viáveis e tem a vantagem técnica da menor complexidade do
armazenamento, alimentação e os custos de investimento para implementação
são baixos.
c) Aquecimento para casas (pequena escala): Uso residencial em aquecimento
interno. Pequenas estufas que utilizam pellets com melhor qualidade. Estudos
revelam que em todos os países da Europa há um grande crescimento nas vendas
de estufas residenciais para aquecimento usando pellets.
d) Fogões e fornos movidos a pellets: Uso residencial em regiões que utilizam a
lenha como combustível. Na falta da lenha ou dificuldade de encontrá-la usamse os pellets no seu lugar. Para o Brasil não há aplicação dos pellets em sistemas
de aquecimento residencial onde são utilizados mais a eletricidade e o gás como
fontes de energia. Mas o setor industrial e as pequenas e médias empresas como
as pizzarias, padarias e olarias são clientes em potencial.
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e) Granulado higiênico em Pet Shops: Uma das utilizações mais recente é servir de
cama para animais (gatos e cavalos), substituir a areia comum para absorver e
diminuir odores de urina de gatos e coelhos (GARCIA, D. P.; CARASCHI, J. C,
2012).

Os investidores reconhecem que os pellets podem trazer lucros e a sociedade,
cada vez mais, exige produtos sustentáveis e amigo do meio ambiente. Portanto, a
expansão do mercado e a diversificação da utilização dos pellets contribuem para
popularizar seu uso e incentivar a utilização dos recursos renováveis como forma de se
obter o desenvolvimento sustentável.

2.6 REQUISITO DE QUALIDADE DE PELLETS

A gestão de qualidade dos pellets abrange toda a sua cadeia de produção, desde
a seleção de matéria-prima até a distribuição. O esquema de certificação cobre então os
requisitos para matérias-primas e propriedades do produto pela norma ISO 17225-2 e os
requisitos para a gestão de qualidade na produção e manuseamento de pellets de
madeira pela norma ISO 9001/EN 15234-2. Essas referências normativas são resumidas
no manual ENplus, que apresenta as três seguintes classes de qualidade de acordo com a
matéria-prima utilizada:
- ENplus A1: madeira de tronco, resíduos e subprodutos não tratados
quimicamente da indústria de processamento de madeira;
- ENplus A2: árvore inteira sem raízes, madeira de tronco, resíduos de
exploração florestal, resíduos e subprodutos não tratados quimicamente da indústria de
processamento de madeira;
- ENplus B: madeira virgem da floresta, plantações e outros, resíduos e
subprodutos não tratados quimicamente da indústria de processamento de madeira,
madeira usada não tratada quimicamente.
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Tabela 4: Valores limites dos parâmetros mais importantes dos pellets.
Fonte: Manual ENplus - ANPEB

2.7 PRODUÇÃO INDUSTRIAL

De uma forma geral, o processo industrial de pellets de madeira consiste no
processamento dos descartes madeireiros; utilização direta ou preparação da serragem;
peneiramento; exaustão para resfriamento da matéria prima; secagem da serragem;
peletização e resfriamento do pellet. Conforme o país e seu clima, tipo de matéria-prima
disponível, tecnologia ou qualificação da mão-de-obra, tipo de máquinas de
adensamento e demandas do mercado, os processos industriais diferem, atendendo à
economia e à cultura de cada país. O processo completo é caracterizado pela entrada da
serragem e saída do produto final, resfriado, embalado pronto para entrega ao cliente.
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Existem dois tipos de equipamentos para produção de pellets: peletização com matriz de
discos e peletização com matriz de anel (SANDER, 2011). Normalmente, os pellets têm
diâmetro variando entre 5 e 30 mm de comprimento e densidade variando entre 1.000 e
1.300 kg/m3 (COUTO, 2004).

Figura 7: Processo produtivo dos pellets da indústria brasileira Incobio.
Fonte: incobio.com.br

Após a recepção da matéria-prima de produção de pellet, para obter melhor
qualidade do produto na compactação é necessário que as partículas sejam uniformes.
Este trabalho é realizado por um moinho industrial que padroniza as partículas de
madeira em tamanhos menores que 3,0 mm. Para a secagem uniforme deste material
devem ser utilizados secadores rotativos que conseguem teores abaixo de 10% (base
seca). A secagem é a etapa que consome mais energia na produção de pellets. Este setor
é o responsável pela extração da água existente na matéria-prima. A energia térmica
necessária a este processo provém de uma fornalha na qual é queimada a biomassa
(resíduos florestais e industriais e cascas).
A compactação dos pellets ocorre através da “extrusão” da madeira através de
uma matriz perfurada de aço ou peletizadora. A peletização da madeira emprega uma
matriz com um denso arranjo de orifícios de 3,0 a 13,0 mm de diâmetro que gira e a
pressão interna dos cilindros força a passagem da madeira através desses orifícios com
pressão em torno de 300 MPa e temperatura aproximada de 120°C (NIELSEN et al.,
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2009). Ao final da etapa de peletização, o combustível sai com uma temperatura em
torno de 95°C. Há necessidade de algumas horas para o resfriamento e estabilização da
lignina, (internamente), antes de ir para o empacotamento.

2.8 CARACTERIZAÇÃO FISICO-QUÍMICA
2.8.1 Composição química e suas implicações

Nesta classificação são priorizados critérios como a concentração de certos
elementos químicos e sua influência na qualidade dos pellets (GARCIA D. P., 2010).


Teor de voláteis, este parâmetro está relacionado com o comportamento do
combustível na decomposição térmica.



Poder calorífico, este parâmetro está relacionado com a utilização do
combustível e o layout da planta industrial.



Teor de cloro (Cl), este elemento é altamente nocivo ao meio ambiente,
formando HCl além de causar corrosões nos queimadores.



Teor de nitrogênio (N), o perigo deste elemento está na formação e emissão de
NOx, HCN e N2O.



Teor de enxofre (S), tem de tomar cuidado com a quantidade de emissões de
SOx que é um gás nocivo à saúde humana.



Teor de sódio (Na), substância responsável pela corrosão, baixa temperatura de
fusão das cinzas.



Teor de potássio (K), altas concentrações dessa substância podem causar
corrosão nos queimadores.



Teores de magnésio (Mg), cálcio (Ca) e fósforo (P), altos teores desses
elementos elevam a quantidade de cinzas residuais sendo necessárias limpezas
constantes nos queimadores.



Teor de cinzas, grandes quantidades inviabilizam o sistema, pois geram resíduos
que aumentam a necessidade de manutenção e, consequentemente, elevam os
custos do combustível.
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2.8.2 Características físicas

Nesta classificação são descritos os parâmetros visuais do produto e suas
características físicas.


Teor de umidade, altos teores de umidade causam baixo poder calorífico, perdas
de energia, baixa ignição, baixa durabilidade e menor tempo de estocagem.



Densidade a granel, esta característica relaciona-se com manuseio e estocagem,
transporte e plano logístico.



Dimensões físicas, forma e distribuição das partículas, estes parâmetros afetam a
pureza do combustível, segurança dos processos e secagem do produto
interferem na formação de poeira no transporte e nas ligações intramoleculares.



Quantidade de finos, afetam a densidade do produto, o transporte e em altas
quantidades geram poeira que podem causar explosão no transporte.



Resistência à abrasão, afeta a qualidade do produto e a geração de finos.



Durabilidade mecânica, afeta a qualidade do combustível pós-transporte.
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3.

METODOLOGIA

3.1 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Nesta sessão são apresentados os materiais utilizados no ensaio experimental
para obtenção de pellets feitos com as fibras de coco-verde e os métodos
empregados para tal.

3.1.1

Materiais

Para obtenção do produto desejado, aproximadamente 30 gramas de fibra de
coco foi extraída manualmente de um coco verde seco configurando, assim, as
características de uma biomassa totalmente de origem vegetal. Para a compactação, foi
preciso uma matriz de prensa (molde de aço) com 8 mm de diâmetro.

Figura 8: Fibra de coco e molde de aço

3.1.2

Métodos

Após serem picadas, as fibras de coco secas foram moídas em moinho de bolas
de tamanho médio, com 17 bolas durante 1hora. O resultado da moagem deu sólidos
granulados de diferentes tamanhos. Desse jeito, como esta produção é classificada como
sendo de pequena escala, optou-se por separar as partículas finas das grossas com a
técnica de peneiramento manual, através de uma única peneira, separando apenas duas
29

frações ditas não classificadas, porque só uma das medidas extremas de cada fração é
conhecida (a da maior partícula da fração fina e a menor da fração grossa). A peneira
utilizada é de 20 Mesh Tyler ou seja, com 0,833 mm de diâmetro de abertura da malha.
Com o pó fino obtido, o próximo passo foi a compactação com prensa hidráulica
manual.

Figura 9: Moinho de bolas em funcionamento.

Figura 10: Peneira utilizada e pó resultante do peneiramento.

A prensa hidráulica manual possui uma bancada de trabalho, uma válvula de
sobrecarga, um pistão com retorno por mola e um manômetro com a capacidade de 10
tf, ideal para ser utilizada na indústria para a prensagem ou compactação de materiais
das mais diferentes durezas. Neste caso, para obter cada pellet, foi aplicada uma força
de 1 tf, ou seja uma pressão de 9806,65 N durante as 18 segundos de prensa de cada
pellet.
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Figura 11: Prensa hidráulica
Fonte: lojadomecanico.com.br

Assim como o molde utilizado, os pellets obtidos têm 8 mm de diâmetro e de
comprimento, com peso médio de 0, 485 g.

Figura 12: Pellets de fibra de coco obtidos.
3.2 TESTES DE DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS

Os seguintes testes foram realizados com a amostra peneirada em triplicata para
minimizar os erros.

3.2.1 Determinação do teor de umidade

Foram pesados 3 béqueres previamente limpos e secos em estufa, anotando-se as
respectivas massas; em cada béquer foi pesada cerca de 2g do pó de fibra de coco; os
béqueres foram levados a estufa onde permaneceram por 24h a 105°C. Posteriormente
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foram transferidos para o dessecador para resfriar durante 30 minutos; e por fim foram
pesados anotando-se as respectivas massas finais.
3.2.2 Determinação do teor de cinzas

Foram pesados 3 cadinhos previamente limpos e secos em estufa, anotando-se as
respectivas massas; em cada cadinho foi pesada cerca de 2g do pó de fibra de coco; os
cadinhos foram levados em forno mufla onde permaneceram por 3h a 800°C.
Posteriormente foram transferidos para o dessecador durante tempo suficiente para
resfriar; por fim foram pesados anotando-se as respectivas massas finais.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Teor de umidade

O teor de umidade ou teor em água é definido como a quantidade de água
contida em uma amostra dividida pela massa da amostra seca, sendo expressa em
quilogramas de água por quilogramas da amostra, ou, multiplicando-se por 100, tem-se
em percentagem. Desta forma temos:
%U=

(𝑴𝟐−𝑴𝒔)
(𝑴𝒔)

x 100

Esse teor de umidade, muito usado em tecnologia da madeira, é designado como
“teor de umidade na base seca”. Apesar de ser uma metodologia inconteste quanto ao
resultado obtido, apresenta algumas desvantagens: exigência de equipamento especial,
pessoal especializado, longo tempo de execução e difícil de ser executado com um
número mais significativo de amostras, por ser um ensaio destrutivo. Por isso seu uso
fica mais restrito a trabalhos acadêmicos e à aferição de outros equipamentos.
A tabela abaixo contém os resultados de pesagem antes e após a secagem do pó
de fibra de coco para determinação do seu teor de umidade.
M1: massa do béquer vazio;
M2: massa da amostra inicial;
M3: massa da amostra e do béquer após secagem.
Conhecida a massa inicial e a massa final da amostra no béquer, foi possível
calcular a massa seca pela expressão:
Ms = M3 – M1

Béquer

M1

M2

M3

Massa seca

1

52,130

2,007

53,995

1,865

2

51,348

2,019

53,248

1,9

3

57,233

2,021

59,125

1,892

Tabela 5: Resultados de pesagem antes e após secagem da amostra para
Determinação do teor de umidade.
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As amostras dos béqueres 1, 2 e 3 têm respectivamente teor de umidade de
7,6%, 6,3% e 6,8%. Assim, os pellets de fibra de coco produzidos tem uma teor de
umidade média de 6,9% respeitando conforme à Tabela 3, a norma de ensaio ISO 18134
que estipula que o percentual de umidade de um pellet, qualquer que seja a sua classe,
tem de ser inferior ou igual a 10. Por ser uma propriedade de suma importância, o baixo
teor de umidade do pellet de fibra de coco é função do alto poder calorifico, de perdas
de energia minimizadas, de alta ignição e de durabilidade prolongada devido ao maior
tempo de estocagem. Isto é sinônimo da viabilidade técnica, financeira, ambiental e
comercial do combustível.

4.2 Teor de cinzas

As cinzas de uma amostra é o nome dado ao resíduo inorgânico que permanece
após a queima da matéria orgânica, entre 550 – 570 ºC, a qual é transformada em CO2,
H2O e NO2, assim sendo, a cinza de um material é o ponto de partida para a análise de
minerais específicos. Estes minerais são analisados tanto para fins nutricionais como
também para segurança. A sua percentagem é a razão entre o número de gramas de
cinzas da amostra e a massa inicial da amostra, multiplicado por 100.
𝑴𝒄

% Cz = (𝑴𝟐 − 𝑴𝟏)x 100 = 53,9
A tabela 6 recapitula os resultados de pesagem antes e após a calcinação da
amostra para a determinação do seu teor de cinzas. Seja:
M1: massa do cadinho vazio
M2: massa do cadinho + amostra inicial
M3: massa do cadinho + amostra após calcinação

Da mesma forma, determinamos a massa da amostra após a calcinação que
denominamos aqui de massa das cinzas e calculada pela equação:
Mc = M3 – M1
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Cadinho

M1

Massa da
amostra inicial

M2

M3

Massa das
cinzas

1

27,448

2,004

29,452

28,502

1,054

2

25,604

2,025

27,629

26,625

1,021

3

25,913

2,002

27,915

27,087

1,174

Tabela 6: Resultados de pesagem antes e após calcinação da amostra para
Determinação do teor de cinzas.

O teor de cinzas foi de 52, 6% para o primeiro cadinho, 50,4% para o segundo
cadinho e 58,6% para o terceiro cadinho; Uma média de 53,9% de cinzas.
Contrariamente à percentagem de umidade, a caracterização das cinzas não satisfaz a
norma de ensaio ISO 18122 cujo o valor máximo do teor de cinzas é de 2%. Este valor
elevado do teor de cinzas subentende a geração de resíduos que aumentam a
necessidade de manutenção e, consequentemente, apesar do baixo valor da matériaprima elevam o custo do pellet de fibra de coco.
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos textos e artigos consultados neste trabalho, pode-se afirmar que os pellets
produzidos com fibra de coco possuem todas a vantagens para serem desenvolvidos
aqui no Brasil para agregar mais valor ao resíduo agroalimentar do coco verde. Tanto
este biocombustível quanto todos os outros de origem natural são chamados de “eco
pellets” (BRASPELLET, 2008). As suas principais características mostram que os
pellets de fibra de coco são muito similares ao de madeira que são considerados o
melhor produto para ser usado em sistemas de aquecimento residencial (onde é exigida
uma elevada qualidade quanto à emissão de partículas). Segundo a Braspellet (2008),
ele pode competir com outros pellets (palha de arroz, bagaço de cana de açúcar por
exemplo) quando forem utilizados em grandes industriais, já que estas são equipadas
com sistemas mais sofisticados para a retenção das partículas poluentes.
O mercado dos pellets está crescendo rapidamente em todos os países da
Europa, América do Norte, Ásia e no Brasil começam a se formar as primeiras
indústrias com intenção de exportação para o mercado Europeu. Os constantes
aumentos do preço do petróleo e as crescentes mudanças climáticas causadas por
emissões de CO2 impulsionaram o mercado.
A produção industrial de pellets obedece às 9 seguintes etapas: seleção e
controle de qualidade da matéria-prima, secagem, moagem, peneiramento, peletização,
resfriamento, controle de qualidade do produto, empacotamento e expedição. As suas
matérias-primas podem ser rejeitos de origem agrícola ou subprodutos da atividade
alimentícia tais como: palhas de cereais, palha de arroz, bagaço de cana de açúcar,
bambu, cachos de dendê e caroço de açaí.
Considerando o resultado das análises efetuadas no combustível e nas condições
em que foram feitos esses experimentos, pode-se concluir que o teor de umidade de
6,9% do pellet de fibra de coco se encontra na faixa do valor limite exigido pela norma
de ensaio ISO 18134 do manual ENplus da ANPEB. Quanto ao teor de cinzas, os
resultados mostraram que a percentagem (53,9%) está muito acima do parâmetro de
qualidade da norma de ensaio ISO 18122, o que gera resíduos em excesso e aumentam a
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necessidade de manutenção, gerando riscos de inviabilidade financeira pois aumenta o
custo do combustível.
O Brasil é um país que reúne inúmeras vantagens comparativas que o tornam
capaz de atuar como líder no mercado mundial de biomassa, em particular aquele
dedicado aos pellets. Nesse sentido, destacam-se as grandes áreas disponíveis para o
reflorestamento e a produção acelerada devido à intensa radiação solar recebida o ano
todo. Porém, a maior parte das indústrias brasileiras deste combustível renovável está
localizada na região centro-sul do país, onde há grandes áreas de reflorestamento e
fartura de resíduos que podem ser aproveitados no processo de compactação. O país
ainda sofre com a falta de capacidade industrial, o câmbio comercial desfavorável, o
alto custo de produção, a lentidão logística e sobretudo a sazonalidade do mercado que
inviabiliza contratos de exportação de médio e longo prazo (GARCIA, 2012). Além
disso, ainda não há subsídios governamentais que estimulem a utilização da biomassa
florestal como recurso energético renovável. No entanto, o Instituto Nacional de
Eficiência Energética (INEE) elaborou um documento intitulado "Uma política para a
Bioenergia" e pretende procurar um incentivo governamental (CARASCHI, 2011).
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