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ESTUDO

VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICA PRELIMINAR PARA
PRODUÇÃO DE C ARVÃO ATIVADO NO BRASIL A PARTIR DOS RESÍDUOS
COCO: ESTUDO C OMPARATIVO DOS C ENÁRIOS DE PRODUÇÃO1
DE

DO

Preliminary Technological-Economic Viability Study for Activated Charcoal Production in
Brazil From Residual Coconut Biomass: A Comparative Study of Two Production Scenarios
Brunno Henrique Souza Santiago 2 e Pagandai Vaithianathan Pannir Selvam 2
Resumo: O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma rota para utilização de resíduos de coco para
produção de carvão ativado com co-produção de energia, visando o máximo aproveitamento e máximo
rendimento energético, com o mínimo de perdas de matéria-prima. Depois de realizadas pesquisas
bibliográficas sobre o atual estado de tecnologia na produção de carvão ativado com base na biomassa
residual do coco, ou seja, processos de termoconversão, reator de ativação e equipamentos, foram
desenvolvidos projetos de engenharia básica, com a utilização da ferramenta Super ProDesigner 4.9.
Foram realizadas diversas simulações de processos de pirólise lenta, separação de bioóleo e geração de
energia, incluindo sistema de integração de produção de energia como inovação do trabalho proposto.
Dois cenários foram desenvolvidos, sendo um o atual processo de produção e o outro inovador, que
consiste na recuperação de energia na produção de carvão ativado, tendo sido estudado em detalhes o
projeto de investimento. Também foram desenvolvidos e estudados em detalhes o projeto de investimento
e custos, a análise de viabilidade e o fluxo de caixa, utilizando o software Orçamento 2004. Os resultados
de diversos parâmetros técnico-econômicos desse cenário foram comparados e analisados, e constatouse o baixo rendimento energético e material de processo convencional praticado no País. Considerando
a viabilidade e o baixo custo desse processo e os diversos parâmetros econômicos analisados, pretendese contribuir para o desenvolvimento energético em ambientes rurais no Brasil.
Palavras-chaves: Energia, materiais e agroindústria.
Abstract: The objective of this work is to develop a new way to process coconut residues for activated
charcoal production with energy co-production, aiming to maximize use and energy yield and minimize
raw material loss. Following bibliographic review of the state of the art of technological production of
activated charcoal using residual coconut biomass, i.e., heat conversion processes, and activation reactor
and equipment, basic engineering projects were developed using the tool Super Pro Designer 4.9. Several
innovative simulations of slow pyrolysis process, bio-fuel separation and energy generation, including
integrated systems of energy production, were carried out in this work. Two scenarios were developed:
one, the current production process, and the other, an innovative process consisting of energy recovery in
the production of activated coal, with project investment being studied in detail. Project investment and
costs, viability analysis and cash flow, using software Orc2004 were also studied in detail. The results
obtained fromthe various technological-economic parametersof this scenario were compared and analyzed,
and low energy yield and a practice of conventional material process in the country were confirmed.
Considering the viability and low cost of this process and the various economic parameters analyzed, it
can be concluded that it can contribute to energy development in agricultural environments.
Keywords : Energy, materials and agro-industry.
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1 INTRODUÇÃO
Existem diverso s adso rventes comerci ai s, de nt re el es a sí li ca ge l, al um in a
ativada etc., como também o carvão ativado
(C .A .) . A im po rt ân ci a de ss es pr od ut os
depe nde de sua elev ada capacidade de adso rç ão . Os pr oc es so s co nv en ci on ai s de
prod ução de carvão ativado consistem em
proj etos de alto inve stime nto, envolve ndo
ativação físic a a elevadas temperat uras e
pressão, sob cond içõe s controla das.
Esse projeto tem impo rtância devido à
elev ada geração de resí duos de coco oriundos dos proc essos produtivos e do consumo
popu lacional no Nord este. A prod ução de
co co no Pa ís , em mé di a, te m si do em
torn o de 974 milhõe s de fr utos por ano
(EMPARN, 2000), sendo a Regiã o Nord este
respo nsável por quase 78% desde total. Isto
rep resent a mais de 1 bilh ão de res íduos
prod uzid os por ano, muit as veze s subaproveitados ou dispostos no meio ambiente de
form a inad equada.
O prese nte trabalho teve como objetivo
equacion ar um problema relacion ado com
o apr oveit ame nto téc nic o-eco nômic o dos
resíduos do endocarpo do coco (casquilho
ou casca interna) gerados da agroindústr ia,
a partir de nova sínte se de proc esso s, cujo s
prop ósitos são a prod ução de carvão ativo
e a recu peração de co-p rodu tos.

2 OBJETIVOS
O prese nte trabalho objet ivou a síntese
e a análise comp arativa dos proc esso s de
pro duç ão de car vão ati vo com o mét odo
pro pos to de con ver são por pir óli se len ta
(carbonização na ausência de ar).
Prete ndeu- se com esta pesquisa desenvolv er um novo proc esso para utili zação de
resíduos de coco para prod ução de carvão
ativado com co-p rodu ção de ener gia, obje ti va nd o o má xi mo ap ro ve it am en to de
ma te ri ai s e um re nd im en to en er gé ti co
satisfató rio, minimizando perd as.
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3 R EVISÃO B IBLIOGRÁFICA: ESTADO -DA ARTE
O carv ão ativado é geralmente obtido
po r me io da de co mp os iç ão té rm ic a de
ma te ri ai s ca rb on ác io s (c om o: ma de ir a,
endo carp o do coco , osso s de animais, turfa
etc.), seguidos pela ativação com ar, CO 2 ,
vapor d’água, etc., a elevadas temperaturas
(70 0-1 .10 0 oC), sendo ess e car act eriza do
pela sua alta superfície específica, que varia
de 100-2.000 m 2 g -1.
A aplicação na indú stria vai desd e a
purificação da água até o refino de produtos
derivados do petróleo , devido a suas propr ie da de s hi dr of ób ic as e or ga no fí li ca s
(Quadro 2). É come rcializad o sob a form a
de pelo tas ou grânulos de 0,1-12 mm, com
50-60% de poro sidad e e densidad e média
entre 0,45 e 0,85 t m -3 (Quadro 1).
Quadro 1 – Análise comparativa das propriedades
de alguns adsorventes comerciais
Table 1 – Comparative analysis of the properties
of some commercial adsorbents

Adsorvente
Carvão Ativado*
Sílica Gel
Alumina Ativada
Polímeros

Área Superficial
(m2 g-1)

Diâmetro do Poro
(A)

600-1200
600-800
200-500
-

20-5000
20-50
20-140
-

Fonte: Neto (2002).
* Indústrias Químicas Carbomafra S. A. (2004).

Muito s resíduos gerados, sobretud o na
agroindú stria do coco , são utili zado s como
combu stí vei s alt ernat ivo s em forna lha s.
Os resíd uos do coco já são uti liz ado s no
Pa ís pa ra pr od uç ão de ca rv ão at iv ad o,
po ré m os sist em as de ca rbon izaç ão em
fo rn al ha s, até mes mo os so fi st ic ad os
fornos, inviabilizam uma cadeia produ tiva,
seja do ponto de vista ener gético ou econ ômico.
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Fonte: Prasad et al. (1996) e Patil et al. (2000) (adaptado).
Figura 1 – Fluxograma de termoconversão do endocarpo para produção do carvão ativado e recuperação
de co-produtos.
Figure 1 – Endocarp heat conversion flow graph for production of activated charcoal and recovery of byproducts.

Rojas et al. (2003) estudaram materiais
adsorventes para o armazenamento de gás
natural veicular.
Jaguaribe et al. (2002) produziram carvão ativado obtido do bagaço de cana -deaçúcar por ativação com vapo r d’ág ua.
Div ers os tra bal hos est ão sen do rea liz ados com o obje tiv o de ap rove ita r os
resíduos como o endo carpo do coco , cocodo-baba çu, entre ou tros, para pr odução
suste ntáv el de carvão ativado.

4 METODOLOGIA
Fo ra m re al iz ad as pe sq ui sa s bi bl io gráf icas sobre a biomassa residual do coco ,
os proc esso s de gaseific ação e piró lise , os
prod utos e co-p rodu tos gera dos, bem como
os equi pame ntos utilizados.

4.1 Metodologia computacional para
processo de produção
Foram estudados em detalh es a viabilidade técn ico-econ ômica (Orc 2004 por meio
do Proj eto Fácil vs 1.0) (PANNIRSELVA M
et al., 1998) e o desenvolvimento do desenho
inovador para o sistema de integração energética com base nos processo s de piró lise e
gasif icação (SANTIAG O, 2004) , com o uso
de méto dos inov adores de análise e sínte se
de processos ( sof twares simu lad or Super
Pro-Designer 4.9) adequados à realidade, de
baixo custo e de fácil imp lem ent ação no
ambiente rural.
4.2 Metodologia experimental
As amostras de endocarpo coco foram
col eta das no Distrito de Beb ida Vel ha –
Pu re za -R N, po r me io de vi si ta té cn ic a
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realizad a pelo Projeto Integrado do Agro ne gó ci os de Fr ut as MC T/ CN Pq , e, em
seguida, foram acondici onad as.

Foram realizadas a montagem e a limpe za do sistem a de re ator de le ito fi xo
(Figura 2).

As amostras foram primeiramente submetidas à pesagem e secas em uma estufa
a 105 oC, a fim de obter amostras com 10 e
15% de umidade. Uma das três amostras
foi analisada como da cole ta. Todas foram,
então , pesad as, sep ara das igu alm ente e
devi dame nte iden tificadas.

As reações foram reali zadas em
um protóti po de reator de le ito fi xo
(FONTES, 2003), na Unidade Experimental
do La bora tório de Te rmodi nâmica e
Reatores da UFRN/CT/NT, com o objetivo
de simular a reação de pirólise lent a. Este
ex pe rime nt o co ntou , tamb ém, co m co ntrolador de temperatura; dist ribuidor de
gas es, par a ati vaç ão; borbu lhado r, par a
recu peração de co-p rodutos; e válv ulas de
seguranç a.
Para reação fora m utilizadas três barquinhas metálic as, ond e for am dispostos
cerca de 5 g de material em cada. A introdução das amostras foi feita com equipamento
aux ilia r, sen do essas coloca das na par te
mais quente do reator, a fim de gara ntir
uma taxa de aquecimento unif orme .

Figura 2 – Protótipo do reator de leito fixo utilizado
no experimento.
Figure 2 – Prototype of the fixed bed reactor used
in the experiment.

Deu-se iníc io à reaç ão, ativando -se o
prog rama de temperat ura do controla dor,
sendo os parâmetros tempo de reação e taxa
de aquec iment o definidos previamente. Foi
efe tuad o um pré-aqu ecimento até 160 oC
(CASTOR, 1985) .

Figura 3 – À esquerda, distribuição de poros no C. A., MEV, 180, e à direita, superfície porosa do C.A.
Distribuição de poros, MEV, 2400x.
Figure 3 – Pore distribution in C.A.MEV, 180, (on the left) and C.A. porous surface (on the right). Pore
distribution, MEV, 2400x.
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Ao fim do pr oces so, o ma te rial sinte ti za do fo i re ti ra do , pa ra an ál is e no
Centro de Tecnolog ia do Gás – Ctgá s/RN,
on de fo ra m re aliz ad os en sai os de MEV
(Figura 3).

5 RESULTADOS
O sistem a de pirólise lenta demonstrou
rendimentos superiores, em média 40%, aos
dos métodos convencionais de queima, onde
se trabalhou com temp eraturas abaixo do
comumen te empregado e taxa de aque cimento baixa, sendo possível a ativação, o
que representa a diminuição de custo s.
Foram feitas análises em MEV (Fig ura 3).
A simulação da reaçã o de pirólise lenta
foi feit a no reator de leito fixo , send o possíveis o controle da atmosfera e a recuperação
de co -p ro du to s po r me io de al to va lo r
agregado .
O sistem a de pirólise lenta demonstrou
ren diment os sup eriore s aos dos método s
convencionais de queima, onde se trabalhou
com temp eraturas abaixo das comumen te
empre gad as e com tax a de aqu eci men to
baixa (CA STOR, 1985), sendo pos sível a
ativação , o que repr esenta a diminuiç ão de
custo s (Quadro 2).
Quadro 2 – Resultados de parâmetros econômicos para unidade de produção industrial de
carvão ativado –1 t por dia
Table 2 – Economic parameter results for the
industrial production of activated charcoal –
1 ton per day

Parâmetro Econômico
Investimento (R$)
Preço produto (R$ kg-1)
Receita (Anual)
Custo (Anual)
Custo do processo (R$ kg-1)
Lucro bruto (Anual)
Tempo de retorno (Anos)
Taxa de retorno (%)

Valor
99.954,58
5,00
1.560.000,00
445.016,46
1,43
1.114.983,54
0,09
11,15

6 CONCLUSÕES
O projeto de sistema integrado proposto
permite a valorização da biomassa residual
do coco, até então desperdiçada ou explorada
de forma ineficiente, a partir de processo de
pirólise com rendimentos de C. A. superiores
a 70%, permitindo também a recuperação de
gás e co-produtos.
Uma das alternativas viáveis para maximizar o proc esso de carbonização seria a
utilização de co-produtos (gases) no próprio
processo, para suprir a demanda energética
do sistema. A valorização de “subprodutos” e
a redução de emissões foram conseguidas,
com base na síntese de processos que usam
inovações. Sob efeito da baixa temperatura,
foi possível obter um C. A. com tamanho de
poro de 5µm o que garante ao material elevada área superficial dando qualid ade ao
produto sintetizad o com maior eficiên cia
energética.
O sistema que envolver a inovação em
usar simulação de bioprocessos (SPD vs 4.9)
industriais modernos, nos setores de energia
e meio ambiente, favorece a ampliação de
pequena para grande escala, com objetivo
econômico e produção mais limpa.
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