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Introdução  

O bagaço da cana-de-açúcar possui grande importância e
potencial como biocombustível. Uma das alternativas para a 
sua utilização é a gaseificação, um método promissor por ser 
competitivo em relação ao custo e ambientalmente favorável.

No processo, a biomassa é convertida em uma mistura 
gasosa denominada gás de síntese ou syngas. O etanol, um 
dos principais produtos obtidos pela conversão catalítica do 
syngas, possui ampla aplicação como biocombustível.

Figura 1 – Diagrama do processo de gaseificação

Objetivos

- Caracterização do bagaço de cana;
- Acompanhamento  da  reação  de  gaseificação  do bagaço;
- Caracterização do syngas formado para posterior produção 
de etanol. 

Metodologia

Caracterização do bagaço de cana 

Gaseificação do bagaço de cana: reação a 900°C por 120 
minutos com vapor d'água.
 

- Granulometria;
- Umidade;
- Extrativos;
- Lignina solúvel 
e insolúvel;
- Cinzas;
- Carboidratos.

Resultados e Discussão

 

Figura 2 – Composição do bagaço de cana

A amostra de bagaço de cana utilizada apresentou umidade 
média de 7,55%.  A  quantidade  relativa  dos  componentes 
depende da variedade da cana, da idade e do tamanho dos 
colmos. 

Tabela 1 – Composição do syngas

A quantidade e composição dos gases dependem da 
temperatura da reação, do tipo do reator e das características 
do bagaço. Para a produção de etanol, são de interesse o 
CO2  e o H2, embora este tenha sido gerado em pequena 
fração.  
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Conclusões

Pelo fato de as características físicas e químicas do bagaço 
variarem de amostra para amostra, a comparação  dos 
resultados obtidos experimentalmente na caracterização e 
gaseificação  com os dados da literatura revisada apresentou 
discrepâncias. 
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