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Introdução 
Observa-se que nas últimas cinco 

décadas houve um grande crescimento 
populacional no mundo seguido de um forte 
processo de urbanização. Segundo dados da 
FAO, a previsão é que no ano de 2050 a 
população chegue a 9,8 bilhões de habitantes, 
onde 68% irão residir em centros urbanos. Esse 
aumento populacional em grande escala 
resultará em inúmeros danos, tanto para a 
natureza, como para o próprio homem. Um dos 
problemas mais sérios causados pelas grandes 
metrópoles é a geração de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), sendo esses, em geral, 
representados por papel, vidro, material 
lignocelulósico, plástico e material orgânico 
(DIAS JÚNIOR et al., 2017). Estudos das 
Organizações das Nações Unidas (ONU) e do 
Banco Mundial afirmam que na metade desse 
século a população mundial produzirá 4 bilhões 
de toneladas de lixo urbano por ano. De acordo 
com a World Wide Fund for Nature (WWF, 
2019), o Brasil é o quarto país que mais produz 
lixo no mundo, ficando atrás apenas para os 
Estados Unidos, China e Índia. No país são 
gerados em média 79 milhões de toneladas de 
resíduos sólidos por ano, podendo chegar a 100 
milhões de toneladas no ano de 2030 
(ABRELPE, 2019).  

Um dos instrumentos importantes que 
trata dos resíduos sólidos é a Lei Federal nº 
12.305/2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), que visa gerenciar os 
resíduos sólidos, atribuindo a sua separação por 
frações, processamento em usinas de 
reciclagem, recuperação de energias contidas 
nele, tratamento e disposição de tecnologias 

para quando a reciclagem não for possível 
(BRASIL, 2010). Sua atuação é de caráter 
conjunto vinculada com a obrigação do poder 
público de cada município, o qual tem como 
função implementar e executar planos para 
melhor gerenciamento de resíduos sólidos. 
Contudo, são totalizados no país cerca de três 
mil municípios com a destinação inadequada 
desse material (ABRALPE, 2016). Parte desse 
material, sendo estes depositados em aterros 
sanitários, os quais possuem a vida útil 
reduzida, em virtude da baixa eficiência 
operacional (COSTA FILHO & CARVALHO 
JÚNIOR, 2019).  

Outro fator relacionado ao crescimento 
demográfico é o aumento do consumo de 
energia. De acordo com dados do International 
Energy Agency (IEA, 2007), o consumo final 
mundial de energia no ano de 2004 foi de cerca 
de 7,6 bilhões equivalentes de petróleo (tep), 
estimando um crescimento de 2% ao ano. As 
projeções afirmam que a demanda por esse 
insumo irá dobrar no ano de 2030 e que as 
reservas de combustíveis não renováveis se 
esgotarão nos próximos 100 anos. Nesse 
aspecto, as políticas que visam o 
aproveitamento racional e integral dos recursos 
energéticos disponíveis ganham força, 
destacando-se a biomassa (IBÁ, 2016). Em 
muitos países é possível realizar a recuperação 
energética, de diferentes materiais presentes 
nos RSU, visando diminuir o uso de 
combustíveis fósseis, os quais são considerados 
inseguros por serem impossíveis de renovação, 
e aumentar o uso de fontes de energia 
alternativa (DIAS JÚNIOR et al., 2017). Dessa 
forma é possível reduzir o quantitativo de 
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resíduos encaminhados para disposição final, 
com adoção de alternativa de geração de 
energia a partir dos Resíduos Sólidos Urbanos–
RSU. Os componentes a base de madeiras que 
constituem o RSU, denominado Resíduos 
Madeireiros de Origem Urbana (RMOU) e 
materiais lignocelulósicos, são os que mais se 
destacam quando o objetivo é a valoração para 
fins energéticos, uma vez que os mesmos 
apresentam caráter renovável e sua conhecida 
qualidade para produção de energia 
(ANDRADE, 2017).  

O uso desses resíduos na produção de 
energia é uma alternativa para agregar valor e 
diminuir os impactos causados (MATTHEWS et 
al., 2015; CORONA et al., 2020). A fração de 
material lignocelulósico contida no RSU podem 
deixar de ser um passivo ambiental e ser 
utilizados como matéria prima para diferentes 
finalidades, podendo gerar lucro para o 
governo, comunidades locais e sociedade em 
geral (WIECHETECK, 2009). O foco das 
pesquisas voltadas para a transformação de 
energia a partir da biomassa, visando o 
desenvolvimento sustentável e ambientalmente 
correto, está direcionado à combustão direta 

como o método mais utilizado. A fim de ter uma 
definição para o potencial uso de um material é 
necessário conhecê-lo. Análises que permitam 
conhecer sua estrutura, composição e 
comportamento são essenciais para uma a 
determinação de uma melhor aplicabilidade.  

Diante disso, o presente trabalho tem 
como objetivo realizar a caracterização para 
fins energéticos dos resíduos lignocelulósicos 
de origem urbana do município do Rio de 
Janeiro. 

 
Material e Métodos 
Coleta e preparo do material  

O estudo foi realizado no município do 
Rio de Janeiro-RJ, localizada entre as 
coordenadas geográficas 22° 54′ 13″ de latitude 
sul e 43° 12′ 35″ de longitude oeste de 
Greenwitch, em uma altitude de 20m.   

Para o desenvolvimento da pesquisa, foi 
coletado na estação de transferência da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
(COMLURB), localizada no bairro do Caju, o 
material lignocelulósico classificado conforme a 
Figura 1.

 

 
Figura 1. Classificação dos tipos de resíduos de madeira em ambiente urbano. 

 
 A coleta foi realizada nos meses de 

agosto a outubro de 2019, sendo o material 
denominado mix. O material foi processado no 
pátio da estação de tratamento por um 
equipamento de origem alemã modelo EDGE 

TRM516 usado para fazer a fragmentação e 
peneiramento (Figura 2). A amostragem do 
material lenhoso (mix) foi realizada de acordo 
com as diretrizes da NBR 10007 (ABNT, 2004), 
que trata da amostragem de resíduos sólidos.   
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Figura 2. Picador modelo EDGE TRM516. Fonte: EDGE (2020). 

 
Após a coleta do material, o mesmo foi 

encaminhando para o pátio da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro, onde foi seco a 
temperatura ambiente por 72 horas. Após a 
secagem, o material foi moído em um moinho de 
martelos e em seguida utilizando-se um moinho 
de faca do tipo Willey foi convertido à serragem.   

 
Determinação da umidade  

O teor de umidade para o material 
lignocelulósico foi determinado pelo método da 
norma ABNT NBR 14929:2003, em que se 
utiliza o peso da massa úmida (PU) e o peso final 
da massa seca (PS), de acordo com a Equação 1. 
 

% 𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  [
(𝑃𝑈−𝑃𝑆)

(𝑃𝑠)
] ∗ 100  (Eq. 1) 

 
Análise da composição imediata 
Teor de voláteis  

O teor de voláteis foi determinado 
adaptando-se as normas ASTM D-1762-84 
(2007) para análise imediata de madeira. 
Primeiramente o forno do tipo mufla foi 
aquecido a 950°C e juntamente os cadinhos com 
o material utilizados para a determinação da 
umidade foram pré-aquecidos da seguinte 
forma: Com a porta aberta por 2 minutos com 
temperatura de cerca de 300°C e 
posteriormente direcionados para a borda do 
forno por 3 minutos com temperatura de cerca 
de 500°C.  Com a porta da mufla fechada e com 
as amostras direcionadas para a parte traseira 
do forno, as mesmas ficaram por 6 minutos.  
Após o material foi levado para o dessecador 
por 1 hora para o seu resfriamento e foi 
posteriormente pesado. Para obtenção do teor 
de voláteis foi utilizada a Equação 2, em que se 
usa o peso da amostra após secagem em 150°C 
(A), e o peso da amostra após secagem em 950°C 
(B).   
 

% 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑒𝑖𝑠 = (
𝐴−𝐵

𝐵
) ∗ 100    (Eq. 2) 

 
 

Teor de cinzas 
O teor de cinzas foi determinado por 

meio da adaptação da norma ASTM D-1762-84 
(2007), em que se utilizou os cadinhos, com 
peso conhecido, contendo o material volátil 
utilizada para a análise anterior. Os mesmos 
foram tampados e encaminhados para o forno 
tipo mufla à 750°C por 6 horas. Após o tempo 
estimado o material foi levado para o 
dessecador por 1 hora para o seu esfriamento. 
Efetuou-se a pesagens dos cadinhos e os valores 
do peso dos cadinhos vazios e tampados (PZ), o 
peso inicial da massa volatizado com o cadinho 
tampado (PI) e o peso do cadinho tampado com 
as cinzas (PZ), foram aplicados na Equação 3. 

  

% 𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =  [
(𝑃𝑍−𝑃𝐶)

(𝑃𝐼−𝑃𝐶)
] ∗ 100   (Eq. 3) 

 
Teor de carbono fixo 

A quantidade de carbono fixo foi 
determinada por diferença entre a soma dos 
teores (%) de materiais voláteis e cinzas e 
100%, por meio da norma ASTM D-1762-84 
(2007), sendo esse cálculo exemplificado na 
Equação 4.  
 

% 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑜 = 100% − % 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑒𝑖𝑠 −
%𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠        (Eq. 4) 

 
Determinação do poder calorífico  

A determinação do poder calorífico 
superior foi feita adaptando-se a Norma NBR 
8633 (ABNT, 1984) (Carvão Vegetal - 
Determinação do Poder Calorífico). Neste 
procedimento 0,70g da amostra absolutamente 
seca foram colocadas em uma bomba 
calorimétrica isotérmica modelo IKA C200. Para 
cada amostra, foram feitas 2 repetições 
seguindo a metodologia de utilização proposta 
por Takeshita e Dias Júnior (2017). A 
transformação dos valores do PCS para Poder 
Calorífico Inferior (PCI) foi realizada utilizando-
se a Equação 5. O percentual de hidrogênio (H) 
presente no material como 6% (BRITO, 1993).  

  



Estudos e Inovações na Engenharia e Agronomia v.2 

Francisco et al. (2020) 55 

𝑃𝐶𝐼 = 𝑃𝐶𝑆 − 600 ∗
9𝐻

100
         (Eq. 5) 

  
Grande parte dos sistemas de utilização 

da biomassa para a produção de energia não 
secam o material abaixo de 10% de umidade, 
portanto o poder calorífico que melhor se 
aproxima da realidade é o Poder Calorífico Útil 
(PCU), derivado do PCI, e que considera um 
dado teor de umidade (U), sendo calculado com 
base na Equação 6 (VALE et al., 2000). 
 

𝑃𝐶𝑈 = 𝑃𝐶𝐼(1 − 𝑈) − 600𝑈      (Eq. 6) 
  
Determinação de contaminantes sólidos não 
combustíveis em biomassa 

Em uma estufa a 103±2°C foram 
colocados 200g do mix moído e peneirado in 
natura, por 4 horas. Em seguida, o material foi 
retirado da estufa e com o auxílio do dessecador 
foi esfriado para que possa ser moído, visando 
obter uma quantidade de 50g na peneira de 16 
mesh e 40 mesh sendo o mesmo separado e 
identificado como Biomassa Original – BO.  

Para a biomassa residual, utilizou-se o 
material peneirado na fração 16 mesh e 40 
mesh. Essas amostras foram colocadas em um 
béquer de 250 mL contendo previamente 200 
mL de água destilada. O material foi agitado por 
1 minuto e mantido em repouso por 2 minutos. 
Em seguida a serragem que se encontrava 
sobrenandante ao líquido foi recolhida e 
colocada em estufa até permanecer com a massa 
constante. O material foi esfriado em um 
dessecador e posteriormente identificado como 
Biomassa Lavada – BL, sendo esse conteúdo 
isento de contaminantes externos, que não 
agregam na combustão (ANDRADE, 2017).  
 
Determinação de teor de não combustíveis totais 
(NCT), não combustíveis originais (NCO) e não 
combustíveis adquiridos (NCA)  

Em uma estufa a 103±2°C foram 
colocados 200g do material mix estudado, in 
natura, por 4 horas. Em seguida, o material foi 
retirado e com o auxílio do dessecador e 
resfriado e moído, visando a obtenção de 50g na 
peneira de 16 mesh e 40 mesh sendo 
identificado como Biomassa Original – BO. 
Posteriormente, utilizou-se o mix peneirado na 
fração 16 mesh e 40 mesh, essas amostras foram 
colocadas em um béquer com 200 mL de água 
destilada. O material foi agitado por 1 minuto e 
mantido em repouso por 2 minutos. Em seguida 
a serragem que se encontrava sobrenandante 
ao líquido foi recolhida e colocada em estufa até 
permanecer com a massa constante, o material 

foi resfriado em um dessecador e 
posteriormente identificado como Biomassa 
Lavada – BL, definindo esse conteúdo como 
inseto de contaminantes externos. Para a 
determinação do teor de não combustíveis, foi 
empregado a Norma ABNT NBR 13999:2003 - 
Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira — 
Determinação do resíduo (cinza). A análise foi 
realizada com a Biomassa Original – BO a 525°C, 
sendo esse resultado denominado Teor de Não 
Combustíveis Totais – NCT. Para obtenção do 
Teor de Não Combustíveis Originais – NCO foi 
realizada a mesma metodologia descrita na 
norma, contudo utilizando o material 
identificado como Biomassa Lavada – BL.  Para 
o cálculo do Teor de Não Combustíveis 
Adquiridos – NCA e Taxa de Contaminação 
Externa - TCE foi aplicado as Equações 7 e 8 
propostas por Brito e Ceribelli (2012). 

 
𝑁𝐶𝐴 (%) = 𝑁𝐶𝑇 (%) − 𝑁𝐶𝑂(%)   (Eq. 7) 

 
 

𝑇𝐶𝐸 (%) =
𝑁𝐶𝐴 (%)

𝑁𝐶𝑇 (%)
    (Eq. 8) 

 
Determinação da massa específica  
Densidade a granel 

Para determinação da densidade a 
granel, utilizou-se a Norma ABNT NBR 
6922:1981 de forma adaptada para material 
lignocelulósico, a qual direciona para uma 
coleta representativa do material na forma 
bruta. Foi realizado uma inspeção, espalhando 
em uma superfície o mix para a retirada de 
materiais estranhos, como terra, e após foi 
acoplada em uma caixa com paredes rígidas 
com dimensões de 600x600x600 milímetros e 
com peso conhecido, a fim de não deixar 
espaços vazios. Para o cálculo da densidade a 
granel foi utilizada a massa da caixa vazia (M1), 
a massa da caixa cheia (M2) e o volume da caixa 
(V), conforme a Equação 9.  
 

𝐷 =
𝑀2−𝑀1

𝑉
          (Eq. 9) 

 
Densidade energética  

Para a determinação da densidade 
energética, realizou-se a multiplicação do poder 
calorífico útil (PCU) e densidade a granel 
(ANDRADE, 2017). 
 
Análise estatística  

Os dados foram analisados aplicando a 
estatística descritiva, a fim de se obter a média, 
desvio padrão e coeficiente de variação dos 
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valores absolutos encontrados nas análises 
realizadas.  
 
Resultados e Discussão 

A Tabela 1 apresenta os resultados 
proveniente da análise química imediata do 
material de estudo, de teores de carbono fixo, 
materiais voláteis e cinzas e suas respectivas 
variações estatísticas. 

 
Tabela 1. Teores de cinzas, carbono fixo e materiais voláteis 

Estatística Cinzas Carbono Fixo Materiais Voláteis 
Teor médio (%) 4,9 18,3 76,8 
Desvio Padrão 0,005 0,006 0,011 

Coef. Variação (%) 9,99 3,22 1,40 
 
O teor médio de materiais voláteis é de 

76,8% (Tabela 1), sendo este semelhante ao 
encontrado por Rocha et al. (2004) para resíduo 
agrícola, e por Souza et al. (2012) e Silva (2016), 
para resíduos de madeiras tropicais, o qual 
possuíam um teor médio de 84,40 e 81,85% 
respectivamente.  Já para madeira, o percentual 
de voláteis obtidos neste trabalho é similar ao 
de Pinus taeda (SOUZA et al., 2012; SILVA, 
2016). Vale ressaltar que materiais voláteis 
afetam a ignição, uma vez que, maior será a 
reatividade. Dessa forma, esse teor interfere em 
quanto a biomassa queima (KLAUTAU, 2008; 
VIEIRA, 2012). Dias Júnior et al. (2014), 
afirmam também que esse material é essencial 
para quando se necessita de presença de 
chamas no processo de combustão.  

Já em relação ao carbono fixo, o 
percentual é de 18,3% (Tabela 1), valor 
superior aos encontrados para resíduos 
madeireiros de origem urbana in natura e 
similar aos percentuais obtidos para resíduos 
de soja, materiais estes que se destacam para 
geração de energia (WERTHER et al., 2000; 
ANDRADE, 2017). Castro et al. (2017) 
obtiveram 12,40% de teor de carbono fixo para 
cavacos de eucalipto, sendo o mix residual 
urbano com percentual mais elevado do que 
dessa biomassa importante no setor energético. 

Pereira et al. (2013), afirmam que o carbono fixo 
é um grande contribuinte de fonte energética, 
uma vez que aumenta a energia durante a 
combustão e o rendimento energético nos 
fornos.  

O teor médio de cinzas para os resíduos 
lignocelulósicos urbanos é de 4,9%, valor este 
superior ao encontrado por para Eucalyptus sp. 
e para resíduos madeireiros de origem urbana 
(RMOU). (PEREIRA et al., 2013; ANDRADE et al., 
2017). Um elevado teor de cinzas contribui para 
uma diminuição da eficiência, aumento do 
consumo de oxigênio para que elas possam 
derreter e pela perda de calor com a saída das 
cinzas do reator (HOFFMANN, 2010). Além 
disso, sabe-se que as cinzas contribuem para 
entupimento e incrustações por escórias no 
equipamento (VIEIRA, 2012). No estudo de Dias 
Júnior et al. (2017) foi possível observar que ao 
misturar os RMOU com lascas de madeira de 
eucalipto obteve-se uma redução de 3,09% do 
percentual de cinzas sendo essa uma possível 
alternativa para diminuição desse teor. Em 
relação ao teor de umidade, o mesmo foi de 
12%.  

Na Tabela 2 estão apresentados os 
resultados de poder calorífico, densidade a 
granel e densidade energética para o material. 

 
Tabela 2. Valores de poder calorífico, densidade a granel e densidade energética à 12% de umidade 

Estatística PCS (kcal/kg) 
PCI 

(kcal/kg) 
PCU 

(kcal/kg) 
DG 

(kg/m³) 
DE (kJ/m³) 

Média 4581 4264 4258 92 1639023 
Desvio Padrão 153,62 144,02 143,86 11,22 40821 

Coef. Variação (%) 3,35 3,38 3,38 12,20 10,43 
PCS= Poder Calorífico Superior; PCI=Poder Calorífico Inferior; PCU= Poder Calorífico útil; DG= Densidade a Granel; 
DE= Densidade Energética.  

 
O poder calorífico superior (PCS) é de 

4581 kcal/kg (Tabela 2), sendo superior ao 
encontrado por Souza et al. (2016) para 
resíduos de poda urbana do município de 
Piracicaba–SP. Vieira (2012), avalia o poder 

calorífico superior de diferentes biomassas, 
como o bagaço de cana, lenha, casca de arroz, 
eucalipto e sabugo de milho, observa-se os 
resultados de 2127, 3097, 4009, 4402 e 4534 
kcal/kg, respectivamente. A Figura 4 
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correlaciona os valores encontrados por Vieira 
(2012) com o PCS do mix lignocelulósico, 
elucidando graficamente um maior resultado 
quando comparado com outras biomassas 
usadas para fins energéticos.    

 

  
Legenda: A = bagaço de cana, B = lenha, C = 
casca de arroz, D = eucalipto, E = sabugo de 

milho e F = RMOU do RJ. 
Figura 4. Poder calorífico superior (PCS) de 
diferentes biomassas usadas como fonte de 

energia.  
 
Em relação ao Poder Calorifico Inferior 

dos resíduos lignocelulósicos urbano do Rio de 
Janeiro apresenta 4264,13 kcal/kg (Tabela 3), o 
mesmo é superior ao encontrado por Vissotto 
(2012) para resíduos florestais. Essa diferença 
pode ser ocasionada pela pequena fração dos 
RCC e embalagens presentes na amostra 
estudada. Quando se relaciona o PCI do material 
estudado com resíduos madeireiros de origem 
urbana in natura, observa-se que apresenta 
valores similares, uma vez que para RMOU 
apresenta resultado variando entre 4167 a 
4369 kcal/kg. Já para madeira, o valor do poder 
calorífico inferior é superior ao encontrado para 
Eucalyptus spp., madeira muito utilizada para 
fins energéticos (ANDRADE, 2017; QUIRINO et 
al., 2005). O valor de poder calorífico útil (PCU), 
à 12% de umidade, encontrado para o mix 
urbano é de 4258 kcal/kg. Pereira et al. (2016) 
obteve o valor de 3706 kcal/kg para cavacos de 
eucalipto em mesmas condições de umidade.   

A obtenção da densidade a granel foi 
obtida a fim de calcular a densidade energética 
(DE), uma vez que se relaciona à energia contida 
em um dado volume de madeira (JESUS et al., 
2017). A DE do material estudado é de 1639023 
kJ/m³, sendo esse valor inferior ao encontrado 
por Andrade (2017) para RMOU, o qual variou 
de 3502978 a 4480348 kJ/m³. Essa diferença de 
valor é resultado da baixa densidade a granel do 

material, visto que possui formato irregular, o 
que proporciona espaços vazios. Esse baixo 
valor pode ser explicado pela metodologia de 
análise do material ser inadequada, visto que a 
mesma é comumente usada para carvão e não 
resíduos lignocelulósicos.   

A Figura 5 expressa os valores médios 
encontrados na presente pesquisa para teores 
de contaminantes e taxa de contaminação 
externa.   

 

 
Legenda: NCT = Teor de Não Combustíveis 
Totais; NCO = Teor de Não Combustíveis 

Originais; NCA = Teor de Não Combustíveis 
Adquiridos; TCE = Taxa de Contaminação 

Externa. 
Figura 5. Teor de contaminantes dos resíduos 

lignocelulósicos urbanos do Rio de Janeiro.  
 

A taxa de contaminantes encontrada na 
biomassa por este trabalho é de 0,085% (Figura 
3), valor este muito baixo quando comparado ao 
encontrado por Andrade (2017). Essa 
afirmativa pode ser explicada por grande parte 
do material ser de origem lignocelulósica, não 
tendo a presença de contaminantes como 
metais, concreto, argamassa, ceras, papéis de 
parede, óleos, vernizes e colas, os quais são 
verificados nessa análise (RAMADE SCOTLAND, 
2004).  
 
Conclusão 

Com base nos resultados encontrados 
pôde-se concluir que: 

Em relação ao teor de cinzas, o mesmo 
se mostrou superior ao de outros materiais com 
destaque energético, necessitando avaliar 
formas de reduzir esse percentual; 

O material em questão possui potencial 
para geração de energia, contudo, é 
recomendado a realização de novas 
metodologias e análises para melhor elucidar 
essa afirmação. 
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