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Ponto de Partida

Maior produtor de carvão 
vegetal do mundo 10.085.000 
tons (base 2004);
O setor siderúrgico absorve 
86,7% do carvão produzido;
50% das ind. de ferro liga e 
25% das de ferro gusa 
utilizam carvão vegetal.
Cadeia produtiva de carvão e 
ferro ser um grande gerador 
de empregos. 

Fonte: Brito 1990 e BEM,2004.

Consumo brasileiro de carvão
(1000 mdc)



Consumo de Carvão por 
Estado (1000 mdc)

Estados 2005

Consumo 

MG 21017

SP 915

RJ 358

ES 1133

BA 562

MS 780

MA/PA 9780

Outros 580

Totais 35125

Ponto de Partida



Motivação:
Interação homem x ambiente x economia

•Melhorar rendimento madeira / carvão.
•Diminuição do tempo de carbonização;
•Padronização da qualidade do carvão;
•Redução dos custos de transporte;

Fotos e ilustração: Corbis



Pirólise:

Pirólise é o processo onde um material é
degradado termicamente numa atmosfera isenta 
de substâncias oxidantes;

Da pirólise lenta da madeira forma-se dois tipos 
de produtos: sólido (carvão) e gases, sendo que 
parte destes se condensam formando alcatrão e 
líquido pirolenhoso;

Matos et al. (1981) e Oliveira et al. (1982).



Qualidade e rendimento do carvão

Um bom carvão tem poder calorífico de 30 a 33 mil 
kJ/kg, material volátil menor que 30% e teor de cinzas 
de 1 a 3 % (Mok,1992);
No processo convencional de carbonização, os 
melhores rendimentos gravimétricos são da ordem de 
38% com produção em até 8 dias;
Para a celulose temos estequiometricamente um 
rendimento gravimétrico possível de aproximadamente 
44,4%;
Estima-se que na produção de um bom carvão, 
possamos atingir um rendimento gravimétrico de 44 a 
55% e de maneira geral 50 a 80%;

Antal (1996).



Carvão para a siderurgia

Para fins siderúrgicos o carvão deve possuir um 
conjunto de propriedades, agrupadas em pacotes 
(estruturais, de permeabilidade, energia/redução, 
reatividade e resistividade);

Estas características devem ser estáveis e 
homogêneas.

Ronaldo et al. (2006).



Carvão para a siderurgia

Carvão Carvão Coque Coque de 
vegetal desejável metalúrgico petróleo

Carbono fixo % 68-78 74-77 82-89 88-92

Material volátel % 30-20 25-22 1,6-2,5 7,8-11,0

Cinzas % 1,0-3,5 1-1,5 9,5-15,9 0,1-0,5

Álcalis % Alta <20% Baixa Baixa

Basicidade Cinzas 
(C+M)/(S+A) Básica C+M>S+A Ácida Ácida

Umidade % jun/15 4 a 6 5/jul ---

Item

Fonte: Adaptado de Sampaio et al. (2006)



Sistemas Produtivos:
Desenvolvimento crescente de tecnologias (P&D)

Fotos: Rousseau, P.

Esquema: dpcbiomassa

Novas 
tecnologias.



P&D: Pirólise sob pressão(PSP)

O que é?

A PSP consiste na carbonização efetuada em reator 
acima da pressão ambiente;
Usa uma variável normalmente negligenciada pela 
indústria, mesmo estando diretamente relacionada com 
o rendimento do processo (Antal, 1996);
A PSP pode permitir a produção de carvão com 
rendimentos de até 62%.
As características favoráveis da pressão são 
confirmadas por Numazawa (2000), em que o efeito da 
pressão se encontra em valores menores que 11 bar, 
sendo pouco significativo o efeito acima disso (11-33 
bar) (Antal et al, 1996). 



P&D: Pirólise sob pressão
Como Funciona?

O processo controla a velocidade de escape da fase 
vapor, oriunda da termólise dos biopolímeros, onde são 
gerados polímeros menores, muito reativos;
Permite a repolimerização no interior da madeira, 
formando novos compostos, fixando carbono e 
produzindo uma espécie de coque (carvão secundário);
Otimiza a utilização do recurso natural madeira, 
reduzindo emissões de componentes líquidos e gasosos 
indesejáveis e que iriam normalmente servir de agentes 
poluidores;
Reduz o tempo de carbonização de dias para horas 
Antal, 1996 e Antal, 2003.



P&D: Pirólise sob pressão

Antal (1996), Havaí (EUA).



P&D: Pirólise sob pressão

Numazawa (2000), Cirad (França).



P&D: Pirólise sob pressão

Esquema: Pedro Horta



P&D: Pirólise sob pressão

Esquema: Pedro Horta;

Foto: Cristiano Figueiredo.



P&D: Pirólise sob pressão

0 Bar 10 Bar
Fotos: Numazawa (2000)



P&D: Pirólise sob pressão
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1ªFASE (Resultados):
Rendimentos Gravimétrico de 46%

Carbono Fixo 68%
Carvão Homogêneo

PCI = 27,7 KJ/Kg
Carbonização em 5 horas.

2ªFASE (Pós ajustes):
1. Melhor Controle do

Fluxo de Gases
2. Rendimento maior
3. Carbono Fixo > que 68%
4. PCI > que 30 KJ/Kg
5. Carbonização em tempo menor.



P&D: Pirólise sob pressão
Considerações Finais:

Tecnologia em desenvolvimento;
Necessita de mão de obra especializada;
Equipamento Funcional;
Redução drástica no período de carbonização;



P&D: Pirólise sob pressão

Considerações Finais:

Possibilidade de se atingir rendimentos 
gravimétricos de 46-62%;
Espera-se obter resultados iguais e ou 
superiores aos de Antal e Numazawa, com 
relação ao rendimento gravimétrico;
Esperar-se analisar o impacto da pressão sobre 
as características energéticas e de reatividade 
do carvão, segundo a proposta de Sampaio 
(2006).



P&D: Pirólise sob pressão



Fotos: CORBIS
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