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RESUMO 

 A demanda por fontes alternativas de energia impulsiona o desenvolvimento 

tecnológico de tal forma que muitos combustíveis e processos de conversão energética, antes 

julgada como inadequados ou mesmo inviáveis, são agora concorrentes de combustíveis e 

processos ditos tradicionais. Assim, a biomassa exerce um papel relevante, sendo considerada 

uma das fontes de energia renovável mais importante de nosso planeta. A biomassa contribui 

com 29,2 % de todas as fontes renováveis de energia. A participação de energia de biomassa 

do Brasil na OIE é de 13,6 %, sendo bem superior a média mundial de participação. Vários 

tipos de processos de pirólise vêm sendo estudados nos últimos anos, destacando-se o 

processo de pirólise rápida de biomassa para obtenção de Bio-óleo. Os processos contínuos de 

pirólise rápida, mais investigados e aprimorados são os de leito fluidizado e leito ablativo, 

entretanto vem sendo estudados e desenvolvidos outros tipos, visando obter um bio-óleo de 

melhor qualidade, com maior produtividade, menor consumo de energia, maior estabilidade e 

confiabilidade de processo e menor custo de produção. A estabilidade do produto Bio-óleo é 

fundamental para a concepção de dispositivos consumidores, tais como queimadores, motores 

de pistão e turbinas. O presente estudo foi motivado para a produção de Bio-óleo, através da 

conversão da biomassa vegetal ou do aproveitamento de seus resíduos industriais e agrícolas, 

sendo apresentada uma proposta alternativa de processo de pirólise termoquímica, 

aproveitando a vantagem dinâmica das partículas no leito rotativo o que favorece a razão de 

contato gás-sólido e a transferência de calor e massa. O pirolisador foi projetado para operar 

em processo contínuo, contendo um alimentador de dois estágios, um sistema desagregador 

da biomassa integrado com um separador de finos de carvão e um sistema de condensação de 

vapores pirolíticos. O Protótipo foi submetido a ensaios com serragem de madeira, utilizando 

um planejamento experimental completo em dois níveis para investigar a sensibilidade dos 

fatores: temperatura do processo, fluxo de gás de arraste e velocidade de centrifugação em 

relação ao rendimento mássico de Bio-óleo. O melhor resultado foi obtido na condição de 570 

o
C, 25 Hz e 200 cm

3
/min, sendo a temperatura o parâmetro de maior significância. O balanço 
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de massa elementar das fases apresentou da ordem de 20 % liquidos pirolíticos e 37 % de 

carvão. Foram determinadas as propriedades dos produtos líquidos e sólidos da pirólise como 

densidade, viscosidade, pH, PCI, sendo a composição caracterizada através análise química, 

revelando as propriedades e composição de um Bio-óleo. 

 

Palavras-Chaves: Biomassa, Pirólise rápida, Bio-óleo, Pirolisador, Cilindro rotativo. 
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ABSTRACT 

 The demand for alternative sources of energy drives the technological development so 

that many fuels and energy conversion processes before judged as inadequate or even non-

viable, are now competing fuels and so-called traditional processes. Thus, biomass plays an 

important role and is considered one of the sources of renewable energy most important of our 

planet. Biomass accounts for 29.2% of all renewable energy sources. The share of biomass 

energy from Brazil in the OIE is 13.6%, well above the world average of participation. 

Various types of pyrolysis processes have been studied in recent years, highlighting the 

process of fast pyrolysis of biomass to obtain bio-oil. The continuous fast pyrolysis, the most 

investigated and improved are the fluidized bed and ablative, but is being studied and 

developed other types in order to obtain Bio-oil a better quality, higher productivity, lower 

energy consumption, increased stability and process reliability and lower production cost. The 

stability of the product bio-oil is fundamental to designing consumer devices such as burners, 

engines and turbines. This study was motivated to produce Bio-oil, through the conversion of 

plant biomass or the use of its industrial and agricultural waste, presenting an alternative 

proposal for thermochemical pyrolysis process, taking advantage of particle dynamics in the 

rotating bed that favors the right gas-solid contact and heat transfer and mass. The pyrolyser 

designed to operate in a continuous process, a feeder containing two stages, a divisive system 

of biomass integrated with a tab of coal fines and a system of condensing steam pyrolytic. The 

prototype has been tested with sawdust, using a complete experimental design on two levels 

to investigate the sensitivity of factors: the process temperature, gas flow drag and spin speed 

compared to the mass yield of bio-oil. The best result was obtained in the condition of 570 

oC, 25 Hz and 200 cm3/min, temperature being the parameter of greatest significance. The 

mass balance of the elementary stages presented in the order of 20% and 37% liquid pyrolytic 

carbon. We determined the properties of liquid and solid products of pyrolysis as density, 

viscosity, pH, PCI, and the composition characterized by chemical analysis, revealing the 

composition and properties of a Bio-oil. 

 

Keywords: Biomass, Fast pyrolysis, Bio-oil, Pyrolytic reactor, Rotating Cilinder. 
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fsc  - Frequência do inversor do motor do scrubber [Hz] 

mbio  - Massa de bio-óleo [kg] 

mbm   - Massa de biomassa consumida no ensaio [kg] 

mc   - Massa de carvão  [kg] 

mg  - Massa de gases  [kg] 

mpd   - Massa de perdas diversas [kg] 

nsc  - Rotação do rotor do scrubber [rpm] 

pH  - Índice de acidez 

Qbm  - Fluxo de biomassa [kg/h] 

Qg  - Fluxo de gás [ml/min] 

rb/c                            - Razão entre bio-óleo/carvão 

T             - Temperatura [
o
C] 

t  - Tempo [h] 

ηbio                          - Rendimento de bio-óleo [%] 

ηc                              - Rendimento de carvão [%] 

ηg   Rendimento de gases [%] 
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1. Introdução 

A abundância do petróleo levou por um longo período ao desestímulo de outras fontes 

de energias. Entretanto, na atualidade, com a crise dos combustíveis fósseis, as fontes 

renováveis tornam-se soluções interessantes, inserindo-se cada vez mais na matriz energética 

mundial. 

O crescimento populacional e atividades econômicas demandam, de forma contínua e 

crescente, energia para responder às necessidades da sociedade moderna e sua forma de 

consumo. A energia pode ser produzida por fontes de origem fóssil e não renovável (petróleo 

e derivados, carvão mineral e outros), e não-fóssil denominada renovável ou alternativa, tais 

como hídrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa e outras. Esta tem como finalidade fornecer 

bens e serviços como iluminação, cocção, conforto térmico das habitações (refrigeração e 

calefação), transporte, motores, fornos e caldeiras para as atividades domésticas e 

empresariais e equipamentos tanto nas áreas urbana como rural (Fritz et al., 2010).  

A demanda por fontes alternativas de energia impulsiona o desenvolvimento 

tecnológico de tal forma que muitos combustíveis e processos de conversão energética, antes 

julgada como inadequados ou mesmo inviáveis, são agora concorrentes de combustíveis e 

processos ditos tradicionais. Assim, a biomassa exerce um papel relevante, sendo considerada 

uma das fontes de energia renovável mais importante de nosso planeta.  

A expansão da participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira é 

favorecida pelo aproveitamento dos recursos naturais com presença expressiva justificada 

pela posição geográfica, áreas disponíveis, condições edafoclimáticas além das técnicas 

agrícolas e do agronegócio já consolidado. Esta fonte não contribui para o acúmulo de gases 

do efeito estufa na atmosfera, porque o seu ciclo é auto-sustentável. Como os gases gerados 

na sua queima são reabsorvidos no crescimento da safra seguinte, há um equilíbrio entre a 

emissão e a absorção de poluentes. Além disso, os biocombustíveis que contém oxigênio em 

sua composição, como o etanol e o biodiesel, influenciam na redução das emissões de 

monóxido de carbono (CO) quando adicionados aos combustíveis fósseis. Os tipos de 

combustíveis renováveis para uso em transportes produzidos no Brasil são o álcool hidratado, 

álcool anidro e biodiesel (Fritz et al., 2010).   
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A preocupação com os impactos causados ao meio ambiente nos últimos anos, 

reforçado com o protocolo de Kyoto e com ele uma regulamentação ambiental mais rígida e o 

estreitamento dos limites aceitáveis de emissões, colocaram as fontes de energias renováveis 

em destaque nesse novo contexto. Desta forma, sob a ótica da renovabilidade dos insumos, da 

sustentabilidade dos processos e da maior eficácia energética e sócio-ambiental despertou-se o 

interesse pelos estudos e desenvolvimentos das tecnologias de conversão termoquímica da 

biomassa, como a pirólise e a gaseificação para a produção de combustíveis e outros 

subprodutos de maior valor agregado.  

Em Março de 2007 foram estabelecidas novas metas no protocolo de Kyoto. De entre as 

várias metas, e no que diz respeito à biomassa e aos biocombustíveis destacam-se as 

seguintes: 

•  Biocombustíveis – alteração da meta de 5.75% para10 % em 2010. 

• Biomassa para substituição de combustíveis fósseis - 45% do consumo de 

eletricidade a partir de fontes renováveis em 2010 (5 % de biomassa florestal); ampliação para 

250 MW da rede de centrais descentralizadas de produção de energia eléctrica; substituição de 

5% a 10% do carvão por biomassa ou Combustível Derivado de Resíduos.  

De acordo com o Balanço Energético Nacional (Ministério de Minas e Energia – 

MME), a Oferta Interna de Energia – OIE brasileira em 2009, foi de 243,9 milhões de 

toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), cerca de 47,3 % dessa OIE proveio de fontes 

renováveis. A contribuição da biomassa no cômputo das fontes renováveis é de 29,2 %. 

Assim, o Brasil supera a média mundial de participação da energia de biomassa na OIE, da 

ordem de 13,6 %, ultrapassando significativamente aos países desenvolvidos onde essa 

participação está em torno de apenas 6 %. 

 A geração de resíduos começa na exploração florestal e continua do beneficiamento até 

o uso final. Como exemplos de problemas gerados pelo acúmulo de biomassa, podemos citar 

o bagaço de cana, serragem de madeira, cascas de grãos, dentre outros. A utilização desses 

resíduos como fonte de energia em outros sistemas evita este desperdício, é vantajoso 

economicamente e representa uma alternativa energética. O aproveitamento energético da 

biomassa e de seus resíduos pode ser feito de forma direta, pela combustão, ou indireta, pelos 

processos de conversão dos componentes da biomassa no processo de gaseificação em gases 

combustíveis ou produzindo combustíveis energeticamente mais densos. 
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O vasto estoque de biomassa disponível no mercado doméstico tem o potencial de 

deslocar grandes quantidades de combustíveis que são atualmente derivados de fontes de 

petróleo. A segurança energética, flexibilidade, energia e desenvolvimento do trabalho rural e 

urbano são outros motivos que apoiam o uso da biomassa para produzir combustíveis, 

produtos químicos e outros produtos. As perdas de indústrias tradicionais a partir da 

biomassa, como madeira e papel para os mercados internacionais tornam cada vez mais 

importante para desenvolver este recurso.  

A principal questão é qual a melhor maneira de converter a biomassa em produtos de 

maior valor. A pirólise é um de uma série de possíveis caminhos pelos quais podemos 

converter a biomassa em produtos de maior valor. Como tal, esta tecnologia pode 

desempenhar um papel em um modelo de biorefinaria para expandir o conjunto de opções de 

produtos disponíveis a partir de biomassa. 

A comunidade científica internacional vem desenvolvendo conhecimentos sobre a 

pirólise nos últimos 25 anos que são importantes para o avanço da tecnologia de pirólise e 

para sua comercialização. Os temas mais relevantes se enquadram nas seguintes categorias: 

1) Os requisitos técnicos para a conversão de biomassa com alto rendimento líquido   

de bio-óleo; 

2) Projetos de reatores capazes de atender aos requisitos técnicos; 

3) Problemas de estabilidade do bio-óleo, abordando os resultados recentes; 

4) As especificações do produto e as normas que devem ser estabelecidas; 

5) Os requisitos e modificações para a utilização de bio-óleo nos dispositivos 

existentes; 

6) A segurança ambiental, e questões de saúde. 

 As duas primeiras categorias acima representam os principais temas estabelecidos na 

comunidade científica. O requisito técnico principal é fornecer uma alta taxa de aquecimento 

com um alto fluxo de calor para a biomassa. Desta forma, a energia térmica quebra as 

ligações químicas da celulose original (macro-poliméricos, hemicelulose e lignina) para 

produzir principalmente fragmentos moleculares oxigenados a partir da biomassa. Os de 

menor peso molecular permanecem como gases à temperatura ambiente, enquanto a maioria 

dos compostos condensa formando o que é chamado de bio-óleo, com rendimento de até 70 % 

em peso, incluindo também a água formada durante a pirólise. 
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A gaseificação apresenta vantagens sobre a queima direta, pois os gases combustíveis 

formados na gaseificação podem ser usados para gerar energia elétrica ou como fonte de calor 

para um processo. Em ambos os casos, o gás formado é limpo, não gerando problemas com 

emissões comuns em processos de combustão.  

Vários tipos de processos de pirólise vêm sendo estudados nos últimos anos, 

destacando-se o processo de pirólise rápida de biomassa para obtenção de bio-óleo. Os 

processos contínuos de pirólise rápida mais investigada e aprimorada são os de leito 

fluidizado e leito ablativo, entretanto vem sendo estudados e desenvolvidos outros tipos, 

visando obter um bio-óleo de melhor qualidade, com maior produtividade, menor consumo de 

energia, maior estabilidade e confiabilidade de processo e menor custo de produção. 

Uma série de projetos de reatores têm sido estudados e que são capazes de alcançar os 

requisitos de transferência de calor necessários, entre eles incluem: 

 • Leitos fluidizados: borbulhante e circulante; 

 • Ablativos (movimentos de partículas de biomassa na superfície quente); 

 • Vácuo;  

 • Leito transportado sem um gás transportador. 

Destes projetos, o leito fluidizado e transportados apresentam atualmente grande 

aceitação, devido a confiabilidade na produção de bio-óleo, com elevado rendimento. 

A estabilidade do produto bio-óleo é fundamental para a concepção de dispositivos 

consumidores, como: queimadores, motores e turbinas. Da mesma forma como acontecem 

com os dispositivos que operam em combustíveis derivados do petróleo, esses dispositivos 

deverão ser projetados em função das propriedades do combustível. A melhor forma de se 

obter esse nível de confiança é estabelecer um conjunto de especificações para o bio-óleo, que 

todos os produtores seriam obrigados a cumprir. Isto precisa ser feito em conjunto com os 

projetistas e fabricantes de dispositivos de utilização final. Uma das questões chaves é a 

especificação do nível dos finos de carvão remanescente no bio-óleo que influênciam sobre a 

estabilidade a longo prazo do bio-óleo, não se sabendo ainda como podem ser removidos de 

forma econômica. A dificuldade está ligada ao tamanho sub-micron destes finos de carvão, 

compreendendo obstáculos técnicos críticos que precisam ser superados para que a tecnologia 

tenha aceitação comercial. A última categoria diz respeito ao meio ambiente, segurança e 

questões de saúde. Estas questões são importantes para o produtor e consumidor de bio-óleo. 
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O produtor deve ter uma boa compreensão da toxicidade do bio-óleo, de modo a projetar e 

construir proteções adequadas para as pessoas expostas.  

Os sistemas atuais de pirólise são considerados relativamente pequenos do ponto de 

vista de escala de processos indústrias. Alguns dos sistemas móveis que estão atualmente em 

desenvolvimento ou foram demonstrados no final de 1980 tem capacidade de cerca de 5 

toneladas/dia. Essa tecnologia encontra-se ainda em estágio inicial de desenvolvimento para a 

condição de comercialização (Ringer, Putsche, Scahill, 2006). 

O presente estudo foi motivado para a produção de bio-óleo através da conversão da 

biomassa vegetal ou do aproveitamento de seus resíduos, destacando-se os resíduos 

industriais e agrícolas, principalmente devido à preocupação com o acúmulo, o que vem 

gerando uma série de problemas ambientais. 

Com o objetivo de contribuir para viabilizar o processo de pirólise de biomassa e obter 

produtos (em particular os bio-combustíveis) com qualidade, estabilidade na composição e 

propriedades físico-químicas de acordo com a regulamentação da Agência Nacional de 

Petróleo (ANP), é proposto uma unidade de pirólise de biomassa triturada para operar em 

processo contínuo, utilizando um reator de cilindro rotativo como hipotese investigativa, 

contendo um alimentador contínuo de dois estágios, um sistema desagregador da biomassa 

integrado com um separador de finos de carvão e um sistema de condensação de vapores 

pirolíticos. A dinâmica do reator de cilindro rotativo, favorece a cinética de gaseificação e de 

reações gás-sólido. Este dispositivo apresenta algumas variáveis que podem fazer a diferença 

em relação a outros reatores convencionalmente utilizados, permitindo modificar a forma de 

transferência de massa e calor entre as fases, devido à dinâmica de movimentação das 

partículas de biomassa dentro do leito rotativo. Como conseqüencia, espera-se obter depois de 

otimizado, um melhor desempenho e operacionalidade do processo termoquímico de pirólise 

de biomassa residual. Variáveis importantes como a rotação e a inclinação do reator podem 

promover alterações significativas no tempo de residência dos vapores pirolíticos favorecendo 

o processo. Outro fator importante diz respeito à desagregação dos pós de biomassa e finos de 

carvão, conseguido com um rotor desagregador integrado, do tipo flexível rotativo, que se 

estende do dosador de biomassa até o separador de sólidos passando pelo leito de cilindro 

rotativo.  
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O presente trabalho encontra-se estruturado em 05 capítulos descritos em ordem 

cronológica e de forma suscinta, como segue: 

Capítulo 1. Introdução: Procura-se mostrar a motivação e importância do trabalho 

focado numa temática de interesse e relevância universal e dentro do contexto energético 

atual, considerando a biomassa como uma importante fonte renovável de energia.  

Capítulo 2. Aspectos Gerais e revisão bibliográfica: Foi feito um levantamento de 

informações sobre o aproveitamento da biomassa como importante fonte de energia renovável 

e os processos de conversão termoquímica para obtenção de bio-óleo, em especial a pirólise 

rápida. São abordados as principais tecnologias utilizadas no processo de pirólise rápida, bem 

como as características e especificações para o bio-óleo como uma forma de padronização 

industrial para utilização desse biocombustível. Finalmente, são destacadas as vantangens e 

característica dos reatores de cilindro rotativo como uma tecnologia de processo contínuo para 

realizar reações gás-sólido, sendo esta tecnologia escolhida como fundamento para concepção 

de uma proposta alternativa para obtenção de bio-óleo, através da pirólise rápida de biomassa 

seca triturada.  

Capítulo 3. Materiais e Métodos: Neste capítulo se detalham os materiais e os 

métodos utilizados no desenvolvimento experimental, desde a concepção até a execução do 

protótipo do pirolisador de cilindro rotativo e da planta em escala laboratorial, com o objetivo 

de realizar ensaios para analisar a viabilidade técnica do processo com reinvidicação de 

patente depositada. Apresentam-se, de forma geral, o projeto da planta e partes dos 

componentes, como também os procedientos de ensaios, os métodos de caracterização da 

biomassa e dos produtos da pirólise, utilizando pó de serragem de madeira.  

Capítulo 4. Resultados e Discussões: Neste capítulo são apresentados os resultados 

obtidos na forma de gráficos e tabelas. Discute-se os parâmetros operacionais e de 

desempenho do protótipo, como também as carasterísticas dos produtos da pirólise de pó de 

serragem de madeira, baseados nos critérios do autor e dos dados reportados na literatura. 

Capítulo 5. Conclusão e Sugestão para Futuros Estudos: São apresentadas as 

conclusões acerca da investigação realizada, considerando os objetivos propostos na presente 

tese. São sugeridos também algumas recomendações para trabalhos futuros. 

Referências Bibliográficas.  
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2. Aspectos Gerais e Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Biomassa  

Do ponto de vista energético, biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria 

orgânica, tanto vegetal como animal, que pode ser utilizada na produção de energia. Seu uso é 

cada vez mais crescente, visto que as reservas petrolíferas são cada vez mais escassas e estão 

localizadas em sua grande maioria nas regiões de conflitos geopolíticos (Marconato & 

Santini, 2008).  

A biomassa é originada das plantas aquáticas e terrestres, de óleos vegetais como a 

mamona, o dendê, o babaçu e o buriti. Originada também de alguns resíduos industriais como 

o de beneficiamento de grãos, de papel, madeireira, bebidas e alimentos, dentre outros. 

Resíduos urbanos como o lodo de esgoto e aterro sanitário são biomassas. Ela também é 

encontrada nos resíduos florestais e agropecuário (bagaço de cana-de-açúcar e esterco). Esses 

resíduos são usados como fontes alternativas de energia. Por sua vez, o Brasil é um produtor 

de expressão em produtos agrícolas que geram grandes quantidades de biomassa. 

Segundo o Atlas de Energia Elétrica do Brasil (2008) a quantidade estimada de 

biomassa existente na Terra é da ordem de 1,8 trilhões de toneladas, apesar de ser um número 

relativamente grande o potencial de aproveitamento de seu uso ainda é pouco explorado, 

devido estar associada com países em desenvolvimento e com problemas de desflorestamento 

e desertificação. Entretanto, essa imagem da biomassa está deixando de ser uma alternativa 

em vanguarda devido às questões ambientais, pois com o uso das florestas energéticas 

plantadas, por exemplo, obtêm-se diversos serviços ambientais, e com o cultivo de uma 

determinada cultura energética que além da possibilidade de ser cultivada em áreas tidas 

como degradadas, inapropriadas para a agricultura extensiva. Tem-se ainda outra vantagem 

ambiental no que concerne a emissões de dióxido de carbono (CO2), pois com a realização da 

fotossíntese, promovida pelo cultivo dessas culturas bioenergéticas, estará ciclando CO2 e 

liberando para a atmosfera o oxigênio (O2), reduzindo desta forma o efeito estufa.  

De acordo com Soares et al., (2006), como vantagens econômicas dessas florestas 

podem ser citados que nos países em desenvolvimento, elas ainda são o combustível mais 
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barato, tanto por tonelada quanto por unidade de calor; não necessita de mão-de-obra 

qualificada, gerando emprego e fixando o homem no campo; seu armazenamento é possível 

em espaço aberto, apesar do poder calorífico diminuir com o tempo; e apresenta baixo teor de 

cinza e enxofre.  

A agricultura de energia no país provém de quatro fontes principais de biomassa, 

sendo elas: as provenientes de cultivos ricos em carboidratos ou amiláceos, que geram o 

etanol; as de lipídios vegetais e animais, que geram o biodiesel; a madeira, que pode gerar o 

metanol, briquetes ou carvão vegetal; e os resíduos e dejetos da agropecuária e da 

agroindústria, que podem gerar calor e energia elétrica. Estes resíduos são constituídos 

basicamente das folhas e hastes das plantas, comumente chamados de palha, e têm um Poder 

Calorífico Inferior (PCI) médio em torno de 15,7 MJ/kg de matéria em base seca. A palha de 

arroz, palha de soja, o bagaço de cana são biomassas residuais do processamento industrial de 

extrema utilidade (Nogueira & Lora, 2003). 

A utilização da energia da biomassa é considerada estratégica para o futuro, pois é 

uma fonte renovável. No Brasil, em particular, mais de um quarto da energia usada tem 

origem vegetal. O Balanço Energético Nacional de 2009 registra que de um uso total de 241,1 

Mtep, 66,75 Mtep eram de biomassa, distribuídos em partes mais ou menos iguais entre a 

lenha e a cana-de-açúcar (BEN, 2010).  

De acordo com a tecnologia empregada na sua utilização energética, Karekesi et al., 

(2005) têm classificado a biomassa em três categorias: 

a) Tecnologias tradicionais de uso da biomassa ou biomassa tradicional: 

combustão direta de madeira, lenha, carvão vegetal, resíduos agrícolas, resíduos de animais e 

urbanos, para cocção, secagem e produção de carvão; 

b) Tecnologias “aperfeiçoadas” de uso da biomassa ou biomassa “aperfeiçoada”: 

tecnologias aperfeiçoadas e mais eficientes de combustão direta de biomassa, tais como 

fogões e fornos; 

c) Tecnologias modernas de uso da biomassa ou biomassa moderna: tecnologias 

avançadas de conversão de biomassa em eletricidade e o uso de biocombustíveis. Atualmente 

há preferência pela biomassa aperfeiçoada e moderna, pois apresenta uma melhor eficiência, 

visto que sua conversão é proveniente de tecnologias apropriadas para cada tipo de produto, 

tais como, energia elétrica, geração de calor e produção de biocombustíveis. 
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2.1.1 Principais fontes de biomassa 

 As fontes de biomassa se diferenciam de acordo com suas características ou origens. 

Esta diferenciação deve ser considerada quando utilizá-la como fonte eficiente para geração 

de energia. 

As principais fontes de biomassa podem ser classificadas em três grupos: vegetais não 

lenhosos (sacarídeos, celulósicos, amiláceos, oleaginosas e aquáticas), vegetais lenhosos 

(advindo da madeira) e resíduos orgânicos (resíduos agropecuários, resíduos urbanos e 

resíduos agroindustriais).   

Os vegetais não lenhosos são tipicamente produzidos a partir de cultivos anuais e são 

usualmente classificados de acordo com sua principal substância de armazenamento de 

energia. Enquanto que os vegetais lenhosos foram considerados aqueles capazes de produzir 

madeira como tecido de suporte. Do ponto de vista energético, essa produção de madeira faz 

com que, por meio de processos e tecnologias específicas, haja a disponibilidade de conversão 

de energia. Os resíduos orgânicos são considerados como todos os subprodutos das atividades 

agrícolas, agropecuárias, agroindustriais e urbanas, tais como casca e outros resíduos 

lignocelulósicos, podem ser utilizados como combustíveis. 

Uma importante fonte de biomassa para energia são os resíduos do setor florestal. A 

geração de resíduos começa na exploração florestal com o abate e o processamento das 

árvores no campo e segue no beneficiamento das toras até o uso final da madeira, seja na 

indústria de celulose ou de móveis (Rodrigues, 2009). 

A serragem, um dos subprodutos da utilização da madeira, pode ser utilizada como 

fonte de energia através das tecnologias de conversão de biomassa e seus resíduos. Os 

processos térmicos, como a pirólise, podem transformar uma variedade de rejeitos 

agroindustriais (cascas, folhas, galhos, madeiras, serragem, etc.), em produtos sólidos 

(carvão), líquidos (extrato ácido e bio-óleo) e gasosos (gases combustíveis), precursores de 

biocombustíveis, bioprodutos e insumos químico-petroquímicos (Cardoso, 2009). 

Contribuindo assim com os aspectos econômicos, como também, ambientais. 

Por outro lado, a lenha necessita de planejamento para sua utilização, devido ao 

controle das áreas florestais por instituições ambientais; exige grande contingente de mão-de-
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obra, elevando os custos nos países onde os salários são altos; e apresenta poder calorífico 

inferior ao dos combustíveis fósseis. Evidencia-se, assim, a importância da biomassa florestal 

como insumo energético seja na dimensão temporal, ou seja, na dimensão espacial.  

 Outra fonte de biomassa ainda não tão bem explorada é o lixo que possui elevada 

capacidade de produção de energia (captura de gás metano, produção de álcool, queima do 

biogás recuperado dos depósitos de lixo, a combustão de celulignina catalítica, a incineração 

ou a gaseificação). O potencial de energia disponível chega a 20% da oferta atual (ABES, 

2007). Caso o “lixo” fosse realmente aproveitado ocorreria uma diminuição do montante de 

resíduos sólidos, que em vários centros urbanos é um problema de saúde pública, assim sua 

utilização é importante, pois diminui o nível de poluição ambiental; contenção do volume de 

lixo das cidades, nos aterros sanitários e em locais inadequados.  

2.1.2 Disponibilidade e Consumo da Biomassa  

Atualmente, várias tecnologias de aproveitamento estão em fase de desenvolvimento e 

aplicação. Mesmo assim, estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE) indicam que, 

futuramente, a biomassa ocupará uma menor proporção na matriz energética mundial – cerca 

de 11 % em 2020 (AIE, 2002). Outros estudos indicam que, ao contrário da visão geral que se 

tem, o uso da biomassa deverá manter estável ou até mesmo aumentar, por duas razões: 

a) Crescimento populacional; 

b) Urbanização e melhoria nos padrões de vida (Hall et al, 2000). 

Dependendo da tecnologia utilizada para o aproveitamento da biomassa, ela pode ser 

transformada em eletricidade, calor e combustíveis. Na classificação da biomassa, algumas 

são difíceis, a exemplo de resíduos vegetais na etapa inicial de transformação em carvão 

vegetal e até mesmo os óleos vegetais que são produzidos a partir de produtos derivados de 

árvores (dendê). Existem métodos para a classificação da energia da biomassa que consideram 

as rotas tecnológicas a serem adotadas para sua utilização ou seu nível de desenvolvimento 

tecnológico, como ocorre com as fontes de biomassas tradicionais e modernas (Nogueira & 

Lora, 2003). Na Figura 2.1 as fontes de biomassa são separadas em três principais grupos: 

vegetais não lenhosos; vegetais lenhosos; e resíduos orgânicos, que além de apresentar as 

principais fontes, apresenta também os principais processos de conversão da biomassa em 

energéticos (CENBIO, 2010).  
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2.1.3 Conversão térmica de biomassa 

Entre os processos termoquímicos, que submetem diretamente a matéria- prima à ação 

da temperatura, a combustão é a mais amplamente utilizada, visando à conversão da energia 

química em calor. Envolve temperaturas elevadas (>800 ºC). 

A gaseificação é a conversão total da biomassa em gases combustíveis através de 

oxidação parcial da matéria-prima, a altas temperaturas, relativamente. Emprega-se 

quantidade controlada de ar ou mistura de oxigênio e vapor d'água em proporções variadas. 

Apresenta, em geral, rendimento de 85-90 % de gases, 5 % de líquidos e 10 % de carvão. 

Figura 2.1. Fluxograma das fontes de biomassa, processos de conversão e em energéticos 

produzidos (Balanço Energético Nacional – BEN. Cenbio, 2010). 
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A liquefação envolve alta pressão, baixa temperatura, relativamente, e, catalisadores, 

para a obtenção de líquidos. Requer reatores e sistemas complexos, o que gera alto custo, 

comparativamente aos demais processos. Sais alcalinos agem como catalisadores da hidrólise 

das macromoléculas constituintes da biomassa formando fragmentos menores, formadores do 

óleo, produto final (50 % de rendimento) (Cardoso, 2009). 

No processo de pirólise, a biomassa é aquecida na ausência de ar (total ou quase), 

sendo convertida em produtos sólidos, gasosos e líquidos. Segundo Bridgwater & Peacocke, 

(2000), os produtos obtidos da pirólise de biomassa apresentam uma série de aplicações, 

destacando-se o uso para a geração de energia e a obtenção de substâncias químicas. 

 

2.1.4 Pirólise  

No processo de pirólise, tecnologia também conhecida academicamente como 

termólise. Além da pirólise lenta, realizada a 500 °C sob baixas taxas de aquecimento e 

longos tempos de permanência, o processo pirolítico apresenta outras duas classificações: a 

pirólise rápida, também realizada a 500 °C, mas sob reduzido tempo de residência (5 s) e a 

pirólise ultra-rápida, entre 900 °C a 1.000 °C, sob elevada taxa de aquecimento (1.000 °C min 

-1
) e tempo de residência inferior a 0,5 s. Todos os sistemas são constituídos por um sistema 

composto por reatores, condensadores, coletores, etc (Bridgwater, 2002). 

Durante a termólise, a absorção de energia térmica do meio reacional excita ligações e 

ocasiona rompimento inicial das ligações mais fracas, seguindo-se da despolimerização das 

estruturas químicas que compõem a matéria-prima. Estas reações seqüenciais iniciais, 

conhecidas como reações primárias, são responsáveis pela formação de voláteis, que, 

condensados, originam o bio-óleo, gases não condensáveis e o carvão – este último, resultante 

da parte da matéria-prima que não se volatiliza. Com a permanência destes produtos à 

elevadas temperaturas ocorrem novas reações secundárias formadoras de gases leves e outros 

compostos de menor massa molecular. Tais reações também influem no rendimento dos 

produtos, de acordo com a variação de fatores de processo, como temperatura máxima, taxa 

de aquecimento, tempo de residência, tamanho de partícula e concepção do reator (Mesa 

Pérez, 2004). 

 Os primeiros produtos das reações de pirólise aparecem à temperatura de 200 ºC, com 

a liberação de água, traços de CO2, ácido fórmico e ácido acético. Na faixa de temperatura 
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200 a 300 ºC ocorre à decomposição térmica da hemicelulose, dando início à formação do 

carvão e o aumento da volatilização de compostos de menor massa molecular que 

condensados formam o licor pirolenhoso (Fagbemi; Khezami; Capart, 2003). 

 Entre 300 e 500 °C tem-se o início da decomposição da celulose e da degradação da 

lignina, através de reações altamente exotérmicas, produzindo-se grandes quantidades de CO, 

H2 e CH4, álcoois, aldeídos e compostos fenólicos, integrantes do bio-óleo. Reações dos 

produtos gasosos já formados com o resíduo sólido derivado da lignina ocorrem a 

temperaturas superiores a 500 °C. A matéria orgânica passa por várias etapas no reator 

pirolítico: zona de secagem, com a temperatura variando de 100 ºC a 150 ºC. Zona de pirólise, 

onde irão ocorrer reações químicas como a fusão, volatilização e oxidação. Nessa etapa é que 

são retirados subprodutos, como alcoóis e alcatrão. Produtos como o bio-óleo são coletados na 

zona de resfriamento onde se encerra todo o processo.  

A pirólise convencional é dirigida, especificamente, para a produção de carvão vegetal 

que tem uma densidade energética duas vezes superior à do material de origem e queima em 

temperaturas muito mais elevadas. A relação entre a quantidade de lenha (material de origem) 

e a de carvão (principal combustível gerado) varia muito, de acordo com as características do 

processo e o teor de umidade do material de origem. 

Nos processos de pirólise rápida, sob temperaturas entre 800 °C e 900 °C, cerca de 60 

% do material se transforma num gás rico em hidrogênio e monóxido de carbono (apenas 10 

% de carvão sólido), o que a torna uma tecnologia competitiva com a gaseificação. Todavia, a 

pirólise convencional (300 °C a 500 °C) ainda é a tecnologia mais atrativa, devido ao 

problema do tratamento dos resíduos, que são maiores nos processos com temperatura mais 

elevada. A pirólise rápida é considerada um processo avançado, que possibilita obter elevadas 

quantidades de líquidos através do controle e estabilização precisa dos parâmetros de 

processo. Em nível de laboratório, o principal produto da pirólise rápida, o bio-óleo, é 

produzido em quantidades de até 80 % (biomassa seca). Comumente os outros subprodutos 

deste processo, o carvão vegetal e o gás, são usados no próprio processo, de maneira que não 

existem fluxos residuais (Bridgwater, 2002). A Tabela 2.1 faz uma comparação entre os 

parâmetros e rendimentos da pirólise rápida com a pirólise lenta. 
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A pirólise pode ser empregada também no aproveitamento de resíduos vegetais, como 

subprodutos de processos agroindustriais. Nesse caso, é necessário que se faça a compactação 

dos resíduos, cuja matéria-prima é transformada em briquetes. Com a pirólise, os briquetes 

adquirem maiores teores de carbono e poder calorífico, podendo ser usados com maior 

eficiência na geração de calor e potência (CENBIO, 2010). 

Diniz (2005) estudou a tecnologia de leito fluidizado com casca de arroz e obtiveram 

cinza amorfa a partir destas cascas com baixo teor de carbono não queimado em intervalos 

curtos de reação. A partir da combustão da biomassa das cascas foi gerado calor que pode ser 

utilizado em diversos processos industriais. A temperatura de combustão pode ser controlada 

com base na relação ar-combustível no reator de leito fluidizado e, por consequência, gerar 

resíduos com características distintas. 

A gaseificação reúne algumas vantagens quanto ao seu uso: 

a) As cinzas e o carbono residual permanecem no gaseificador, diminuindo assim 

a emissão de particulados; 

b) Alta eficiência térmica, variando de 60 % a 90 %, dependendo do sistema 

implementado; 

c) Associada a catalisadores, como alumínio e zinco, a gaseificação aumenta a 

produção de hidrogênio e de monóxido de carbono e diminui a produção de dióxido de 

carbono; 

d) A demanda de energia pode ser controlada e, consequentemente, a taxa de 

gaseificação pode ser facilmente monitorada e, também, controlada. 

Processo Parâmetros   Rendimento (%)  

Líquido Sólido Gás 

Pirólise Rápida Temperatura moderada, 

curto tempo de residência 

dos vapores. 

75 12 13 

Pirólise Lenta Baixa temperatura, 

tempo de residência 

longo. 

30 35 35 

Tabela 2.1. Parâmetros e rendimento da pirólise rápida e pirólise lenta. 
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Porém as desvantagens são:  

a) A biomassa deverá ser limpa, sem a presença de terras ou outros elementos que 

possam comprometer o processo de gaseificação; 

b) Há o potencial de fusão de cinzas, que poderá alterar o desempenho do 

gaseificador, quando se usa a biomassa com alto teor de cinzas;  

c) Se não for completamente queimado, o alcatrão formado durante o processo de 

gaseificação pode limitar suas aplicações. 

Durante o processo de pirólise flash são formados três principais produtos: bio-óleo, 

finos de carvão e não-condensáveis. A produção de óleo varia de 45-70 % em peso. A 

produção de gás em todos os casos é inferior a 15 %. O restante da biomassa é convertido em 

carvão e também pode ser utilizado como combustível em caldeiras. Na Figura 2.2 é 

apresentada a distribuição das fases ( óleo, gás e sólidos) para a madeira, torta de girassol, 

palha, girassol, cânhamo e haste do girassol ( Brem,2006). 

 

 

 

2.2. Produção de Biocombustíveis no Brasil 

Os biocombustíveis contribuem para a geração de renda no setor primário, redução de 

diversos tipos de poluição, desenvolvimento social e econômico, redução do inchaço das 

grandes cidades e favorecendo o ciclo da economia auto-sustentável essencial para a 

Figura 2.2.  Distribuição do produto (bio-óleo, gás não-condensável e carvão) de pirólise 

flash de diferentes biomassas (madeira, torta de girassol, palha de girassol, cânhamo e 

haste de girassol). 
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autonomia do país. Além da inovação da matriz energética que influencia na forma de 

consumo da sociedade e seus setores onde há o grande desafio de aproveitamento e 

reaproveitamento dos dejetos das atividades antrópicas; locação adequada e beneficiária de 

biomassa e seus dejetos; e agregação de valor ambiental (recursos naturais), econômico e 

social, o aproveitamento energético e racional da biomassa tende a promover o 

desenvolvimento de regiões menos favorecidas economicamente, por meio da criação de 

empregos e da geração de receita, reduzindo o problema do êxodo rural e a dependência 

externa de energia, em função da sua disponibilidade local. Porém, existem problemas, ainda 

não resolvidos adequadamente, que podem limitar ou se tornar desfavoráveis à produção de 

oleaginosas para a produção do biodiesel, como desenvolvimento agronômico de sementes e 

processos, legislação adequada e realista em relação a incentivos referente à matéria-prima e 

investimentos em longo prazo. As rotas tecnológicas para produção do biodiesel e a difusão 

de como aproveitar os resíduos, depois de retirado o óleo, são itens que o produtor seja 

familiar, pequeno ou grande devem ter domínio. 

 

2.3. Problemas e dificuldades na pirólise rápida de biomassa 

Uma das dificuldades encontradas para a pirólise rápida de biomassa é a viabilidade 

econômica que depende de fatores como: 

1. Tamanho da planta: trata-se da capacidade em alimentação da biomassa das 

plantas (economia de escala); 

2. Desempenho da planta: Trata-se da eficiência de separação e recuperação do 

bio-óleo produzido, como também os finos de carvão; 

3. Parâmetros financeiros: Referem-se ao cenário financeiro, taxas de juro 

consideradas, impostos, etc... 

 

Segundo Mesa Pérez (2004), os problemas encontrados na pirólise rápida de biomassa 

foram: vazamento de gases produzidos na pirólise por meio do sistema de alimentação de 

biomassa; travamento da rosca de alimentação de biomassa; acúmulo de biomassa e carvão 

vegetal dentro do reator; baixa eficiência de separação de bio-óleo e baixa eficiência de 

separação dos finos de carvão nos ciclones. 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP           Capítulo2 Aspectos Gerais e Revisão Bibliográfica 

Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes                                                                                                                             35 
 

 

2.4. Tecnologias para Produção de Biocombustível  

Os sistemas de pirólise atuais são relativamente pequenos do ponto de vista de 

transferência para a indústria de processo. A Tabela abaixo ilustra esse ponto. Alguns dos 

sistemas que estão atualmente em desenvolvimento ou foram demonstrados a partir do final 

de 1980 tem capacidade de cerca de 5 toneladas / dia, que é semelhante a algumas das 

unidades fixas descritas a seguir. A implicação aqui é que estas tecnologias ainda estão em 

seus estágios iniciais de desenvolvimento do ponto de vista de sua condição de 

comercialização. As plantas podem ser consideradas comerciais, mas eles estão focados em 

valor elevado aromatizantes compostos que têm um mercado limitado. Sistemas de grande 

porte para atender aos mercados de energia ainda não tenham atingido o status comercial. Na  

Tabela 2.2  apresenta um demonstrativo de diversas Unidades de Pirólise de Biomassa, 

destacando-se a tecnologia dos reatores, bem como a capacidade e a finalidade das Plantas de 

Processo. 

 

 

Projeto de Reator     Capacidade          

      (Biomassa) 

seca) 

Organização ou 

 Companhia 

Produtos 

Leito Fluidizado 250 kg/h  Wellman, UK Combustivel 

Leito Fluidizado 20 kg/ h RTI, Canada   Pesquisa/ Combustíveis 

Leito Fluidizado  

Circulante 
1500 kg/h  

Red Arrow, WI 

Ensyn design 

Aromas alimentares 

/químicos 

Leito Fluidizado 

Circulante 

1700 kg/h  

 

Red Arrow, WI 

Ensyn design 

Aromas alimentares 

/químicos 

Leito Fluidizado 

Circulante 
20 kg/h  

VTT, Finland 

Ensyn design 
Pesquisa/ Combustíveis 

Cone Rotativo 200 kg/h  BTG, Netherlands Pesquisa/ Combustíveis 

Vacuo 3500 kg/h Pyrovac, Canada 
Demonstração escala     

Piloto/ Combustíveis 

Outros Tipos 350 kg/h Fortum, Finland 
   Pesquisa/ 

Combustíveis 

 

Tabela 2.2. Unidades de Pirólise de Biomassa em destaque no mundo 
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2.5 Projetos de Reatores para Pirólise Rápida 

Durante os últimos 25 anos de desenvolvimento de pirólise rápida uma série de 

projetos de reatores diferentes tem sido explorada que satisfaçam os requisitos de 

transferência de calor acima referido, ao mesmo tempo tentando resolver os problemas de 

custo de redução de tamanho e teor de umidade dos alimentos. São consideradas as seguintes 

categorias como Leitos fluidizados: transportado, borbulhante e circulante; Ablativos (vórtice 

e pás rotativas); Cone rotativo e Vácuo. 

Os reatores do tipo Ablativo (lâmina rotativa), juntamente com o Cone rotativo e de 

Vácuo não necessitam de um gás inerte de transporte para a operação. Quando se consideram 

as questões de recuperação dos vapores pirolíticos  e a qualidade do bioóleo, a eliminação de 

um gás de transporte na condução da pirólise rápida pode ser uma grande vantagem. Isto  

ocorre devido ao gás de transporte tender a diluir a concentração de fragmentos de bio-óleo e 

aumentar a formação de aerossóis. Estes, por sua vez, tornam a recuperação do óleo líquido 

mais difícil. Outra desvantagem é que altas velocidades do gás de transporte arrastam 

partículas finas de carvão do leito do reator, que depois são recolhidos com o bio-óleo que se 

condensa, produzindo efeito degradante sobre a qualidade do bio-óleo.  

 

2.5.1 Leito Fluidizado Borbulhante 

Reatores de leito fluidizado borbulhante têm sido utilizados no processamento de 

petróleo e produtos químicos por mais de cinquenta anos e, portanto, têm uma história de 

funcionamento longa. Como projetos de reatores, eles são caracterizados como fornecimento 

de altas taxas de transferência de calor em conjunto com temperaturas uniforme, sendo ambos 

os atributos necessários para a pirólise rápida. Ao selecionar o tamanho apropriado para o 

leito fluidizado a taxa de fluxo de gás pode ser estabelecida geralmente entre 0,5 e 2,0 

segundos. A experiência tem demonstrado que uma temperatura de 500 ºC a 550 °C no leito, 

tempo de residência cerca de 0,5 segundos,  normalmente resulta em maior rendimento 

líquido, porém  sistemas maiores podem operar em uma temperatura um pouco menor e um 

tempo de residência maior. As temperaturas podem variar dependendo do tipo de biomassa a 

ser processada. As maiores unidades em funcionamento são de 200 kg/h da Union Fenosa em 

Espanha e uma unidade de 400 kg/h pela empresa DYNAMOTIVE no Canadá. Ambas foram 

projetadas e construídas com base no processo de pirólise rápida de Waterloo desenvolvido na 
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Universidade de Waterloo. Este tipo de reator é considerado muito confiável como um 

sistema capaz de realizar a pirólise rápida de biomassa. Há, no entanto, algumas limitações 

práticas que devem ser levados em conta o fator de escala. O aquecimento direto com gases 

de combustão não é recomendado porque pode resultar em rendimentos menores do petróleo, 

devido à oxidação do excesso de ar nos gases de combustão.  

Um esquema típico de um leito fluidizado é mostrado abaixo na Figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Leito Fluidizado Circulante 

Este projeto do reator também se caracteriza por ter altas taxas de transferência e 

tempos de residência curtos que o candidata para a pirólise rápida de biomassa. Tecnologia de 

leito circulante tem sido extensivamente aplicada à pirólise de biomassa pela empresa Ensyn 

Technologies sob o nome de Processamento Térmico Rápido (RTP).  

O tamanho de partículas para um sistema de leito circulante deve ser ainda menor que 

as utilizadas em leitos borbulhantes. Neste tipo de reator a partícula terá apenas de  0,5 a 1,0 

segundo de tempo de permanência na zona de pirólise de elevada transferência de calor antes 

de ser arrastado até a seção de combustão do char em contraste com o leito borbulhante, onde 

o tempo de residência médio das partículas é  de 2 a 3 segundos. Para partículas relativamente 

Figura 2.3. Processo esquemático de um projeto de pirólise de Leito 

Fluidizado Borbulhante (Ringer; Putsche; Scahill, 2006). 

 

Carvão  

Biomassa 

Bio-óleo 

Gases  reciclados 

Aquecedor de gases reciclados 
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grandes, isto não seria tempo suficiente para o transporte de calor para o interior da partícula. 

Isto é devido a uma camada de carvão que desenvolve na superfície exterior, agindo como 

uma camada de isolamento, impedindo a penetração de mais calor. São desejadas Partículas 

de tamanhos entre 1 e 2 mm. Um esquema deste tipo de sistema de pirólise é mostrado abaixo 

na Figura 2.4 (Ringer, Putsche, Scahill, 2006).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2.5.3. Pirólise Ablativa 

Existem vários tipos de pirolisadores que utilizam o fenômeno da ablação, destacando-

se entre eles os de prato rotatório, cone rotativo e o de vórtice. A Figura 2.5 mostra o princípio 

de funcionamento do pirolisador de prato rotatório, onde a madeira é prensada contra a 

superfície quente do reator onde é depositada a camada de produtos líquidos. 

 

 

 

                  

 

 

Figura 2.5. Esquemática do Reator de prato rotatório. 

 

Figura 2.4. Processo esquemático de um projeto de pirólise de Leito 

Fluidizado Circulante. 

 

Figura 2.3 - Processo esquemático de um projeto de pirólise de Leito 

Fluidizado Circulante 

 

Figura 2.3 - Processo esquemático de um projeto de pirólise de Leito 

Fluidizado Circulante 
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A Figura 2.6 mostra o princípio de funcionamento do pirolisador de cone rotativo. O 

reator de pirólise de cone rotativo tem sido desenvolvido na Universidade de Twente na 

Holanda desde o início de 1990. Atividades recentes têm envolvido a escala do sistema para 

200 kg / h. A alimentação de biomassa e areia são introduzidos na base do cone, enquanto a 

força centrífuga faz girar para mover os sólidos para cima para o bordo do cone. Como o 

derramamento de sólidos sobre a borda do cone, vapores de pirólise são direcionados para um 

condensador. Os finos de carvão e areia são enviados para um combustor onde a areia é pré-

aquecida antes de introduzir na base do cone com a alimentação de biomassa fresca. Este 

projeto tem demonstrado rendimentos de 70 % sobre uma base consistente (Wagenaar et al, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reator de vórtice foi desenvolvido no vórtice SERI (agora National Renewable 

Energy Laboratory - NREL), de 1980 até 1996 para explorar o fenômeno da ablação. A 

abordagem de projeto tinha o potencial de usar tamanhos de partículas de até 20 milímetros 

em contraste com o tamanho da partícula de 2 mm, que é necessário para os projetos de leito 

fluidizado. Partículas de biomassa foram aceleradas a velocidades muito elevadas por um gás 

portador inerte (azoto ou vapor) e, então, introduzido tangencialmente no vórtice do reator 

(tubular). Nestas condições, a partícula foi forçada a deslizar sobre a superfície interior do 

reator em altas velocidades. A força centrífuga em altas velocidades aplicada uma força 

normal à partícula contra a parede do reator. A temperatura da parede do reator foi mantida a 

625 C. Os vapores gerados na superfície foram rapidamente varridos para fora do reator dos 

gases de operadora para resultar em tempos de residência do vapor de 50 a 100 milisegundos. 

Assim, este projeto também foi capaz de cumprir os requisitos para pirólise rápida e 

demonstrou rendimentos líquidos de 65 %. Um esquema deste projeto é mostrado na Figura 

2.7 (Diebold et al, 1994). 

Figura 2.6. Esquemática do Reator de cone rotativo. 
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Na prática, foi necessário incorporar um sistema de reciclagem de sólidos (loop) perto 

da saída do reator para reorientar as partículas maiores de volta a entrada, assegurando a 

pirólise completa da biomassa. Partículas muito pequenas podem escapar do reator quando 

forem arrastadas pelos vapores e gases de saída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros problemas de projeto com o reator vórtice foram: 

  Alta velocidade de entrada de partículas no reator causou erosão na transição da 

linear para o momento angular; 

  Desgaste excessivo também foi realizado no circuito de reciclagem. 

Ambos os problemas de desgaste foram agravados quando os materiais inertes (pedras, 

etc) foram introduzidos na alimentação. Havia dúvidas sobre a escalabilidade do projeto 

relacionados com as altas velocidades das partículas em todo o comprimento do reator. As 

altas velocidades são necessárias para a força centrífuga para manter a pressão das partículas 

contra a parede do reator. A alta velocidade de deslizamento e pressão constante das 

partículas contra a parede do reator de 600  C são necessárias para atingir os requisitos de 

transferência de calor elevado de pirólise rápida. Devido a esses problemas o conceito do 

projeto de reator de vórtice foi abandonado em 1997. 

 

 

Figura 2.7. Esquemática do Reator de Vórtice (NREL) 
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2.5.4 Pirólise a Vácuo 

A empresa Pyrovac em Québec, Canadá desenvolveu um processo de pirólise de 

vácuo para a conversão de biomassa em líquidos (Roy et al, 1997). Embora este seja um 

processo de pirólise lenta (menor taxa de transferência de calor) que gera um produto químico 

líquido semelhante, porque o menor tempo de residência do vapor reduz reações secundárias. 

No entanto, as taxas de aquecimento lento também resultará em menor rendimento de bio-

óleo. Operando em um vácuo requer dispositivos especiais de alimentação e descarregamento 

de sólidos para manter uma boa vedação em todos os momentos. A eficiência do aquecimento 

é baixa e, neste projeto em particular, requer na utilização de um aquecedor de indução 

complexo com sais fundidos como um portador de calor. Apesar dessas desvantagens a 

pirólise de vácuo tem várias vantagens: 

 Ela produz um óleo limpo (muito pouco ou nenhum carvão) sem usar a filtragem 

de vapor quente; 

 Condensação do produto líquido é mais fácil do que para leito fluidizado ou 

tecnologias de fluxo aprisionado (maior concentração de vapor, menor, se for o 

caso, a formação de aerossóis); 

 Pode usar as partículas maiores do que os processos de alimentação de leito 

fluidizado de 2 a 5 cm; 

 A fração do óleo derivados de lignina pode ser de um peso molecular menor do 

que a partir de processos de pirólise rápida, que pode ter vantagens para produtos 

químicos fenólicos, se extrair esse tipo de componentes; 

 Elimina a exigência de extração de vapores para fora do vaso de reação por meio 

de assistência a vácuo. A falta de um gás de transporte parece ser um fator-chave 

para minimizar a formação de aerossóis. 

Contudo, a tecnologia de pirólise de vácuo também tem inconvenientes graves para a 

produção de líquidos, especialmente para aplicações de combustível por causa do alto 

rendimento exigido: 

 É um processo de pirólise lenta que não será capaz de fornecer os rendimentos do 

petróleo tão alto quanto os processos de aquecimento rápido (a taxa de pirólise a 

vácuo demonstrou rendimentos de 47 % orgânicos e água 17 %, orgânicos 35 %); 

 Este processo gera mais água do que outras tecnologias de pirólise rápida. Na 

planta Pyrovac condensados são recolhidos em duas frações. Com base nos 
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rendimentos publicados, após a mistura dessas frações do óleo da casca contém 36 

% de água e 28 % de óleo de madeira, o que pode resultar na separação de fases; 

 Ele gera efluentes líquidos como material volátil que não são recolhidos os 

purificadores. Estes teriam de ser reciclados de volta para os purificadores. 

Este processo foi escalado com sucesso até 3000 kg / h em 2000, mas a falta de 

mercados para o bio-óleo gerado a partir desta unidade fez a operação contínua, insustentável 

e as operações foram interrompidas em 2002. 

 

2.5.5. Processo de Pirólise Pyros 

 O reator Pyros integra pirólise rápida e gás de alta temperatura em uma unidade de 

limpeza, para produzir bio-óleo livre de partículas. A filtragem de gás quente é baseada no 

princípio da rotação do separador de partículas (Brem, 2006).  A Figura 2.8 mostra o processo 

simplificado do reator Pyros com detalhe da camada reativa com areia, partículas mais 

grosseiras biomassa e os vapores de óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A biomassa é introduzida no ciclone através de um meio de transporte (gás inerte) com 

um sólido que atua como transportador de calor. As partículas são varridas para fora do fluxo 

de gás pela força centrífuga no reator, deslizando para baixo ao longo da parede do ciclone até 

a saída de partículas. A temperatura média de processo é de 450 a 550 °C. O tempo de 

Figura 2.8. Reator Pyros: a) Esquema simplificado do reator, b) Vista 

CAD-3D do modelo. 

(a) (b) 
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permanência típico de gás no reator é de 0,5 a 1 segundo, por isso reações secundárias de 

craqueamento de alcatrões no reator podem ser reduzidas. As partículas finas sólidas são 

removidas do vapor de óleo pelo separador de partículas na saída do gás, no meio do reator 

ciclone.  

A Figura 2.9 Mostra o esquema da planta piloto do TNO da Holanda (patente N
o
 

WO0134725 de 05/01/2001) com um fluxo de 30 kg / hr.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes da planta piloto foram realizados com biomassa lenhosa, resíduos de girassol e 

de resíduos de cânhamo. As condições operacionais da planta piloto Pyros foram: 500 ° C, 20 

kg de biomassa/h, razão de areia/biomassa de 15:1 e de tamanho de partículas de 0,1 a 0,5 

mm. Os ensaios foram realizados em uma base diária. Após um período inicial de cerca de 2 

horas, óleo foi produzido durante 4 a 6 horas, apresentando um funcionamento estável. No 

total foram executados mais de 100 horas de operação bem sucedidas na planta piloto Pyros. 

O poder calorífico do óleo de pirólise é cerca de metade do valor dos óleos fósseis 

devido ao elevado teor de oxigênio. Apesar das propriedades do óleo de pirólise, o mesmo 

pode ser usado como combustível para queimadores de caldeiras, motores diesel e turbinas a 

gás. A Tabela 2.3 mostra a composição química e as propriedades típicas do oleo de pirólise 

da biomassa lenhosa. 

Figura 2.9. Esquema do processo de Pyros (30 kg / h). 
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Propriedades Valor 

C 36.5 wt-% 

H 6.8 wt-% 

O 56.0 wt-% 

N 0.1 wt-% 

Cinza 0.03 wt-% 

Água 35.0 wt-% 

S 71 ppm 

Cl 230 ppm 

Ca 8  ppm 

K 24  ppm 

Na 6  ppm 

PCI 16.3 MJ/kg 

pH 2.9 

Densidade 1.1 kg/l 

Viscosidade 

28.5 cp (25 °C) 

18.3 cp (39 °C) 

12.0 cp (59 °C) 

 

 

2.5.6. Reator de Auger  

O princípio de funcionamento deste reator em escala laboratorial como mostra a 

Figura 2.10 tem como base a pirólise continua da biomassa, sendo colocado em contacto 

direto com um meio de transferência de calor referido como um "transportador de calor". O 

material portador de calor, tais como areia ou granalha de aço, é aquecido de forma 

independente, antes de ser inserido no reator. Em uma base gravimétrica, cálculos 

termodinâmicos indicam uma taxa de transferência de calor cerca de 20 vezes a taxa de 

alimentação de biomassa. Dois fusos engrenados combinam rapidamente biomassa e portador 

de calor no leito para realizar eficazmente as reações de pirólise. Este processo de mistura 

mecânica, embora não muito bem compreendido, parece ser a essência deste projeto de 

Tabela 2.3.  Composição química e propriedades do óleo de 

pirólise da biomassa lenhosa. 
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pirólise alternativa. Vapores voláteis e aerossóis são removidos em vários pontos de saída, 

enquanto o carvão é transportado axialmente através da seção do reator de comprimento 20 

polegadas, sendo armazenado em um recipiente junto com o material transportador de calor 

(areia ou sílica). Um detalhe dos fusos de aço inoxidável é mostrado na Figura 2.11 (Brown, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de reator (1,0 kg / hr) tem sido extensivamente testado para produção de 

bio-óleo e de bio-carvão com resultados promissores. O sistema de aquisição de dados 

monitora e registra a temperatura, pressões, vazões e energia elétrica. O fluxo de gás não- 

condensável foi analisado in-situ usando um cromatógrafo a gás.  

Figura 2.11. Detalhe dos fusos do pirolisador de Auger. 

Figura 2.10. Planta em escala de Laboratório com pirolisador de 

Auger, desenvolvida na Iowa State University (Brown, 2009).   
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Nos experimentos iniciais foi utilizada como matéria-prima a palha de milho no qual 

incluiu parâmetros do processo tais como a velocidade relativa de avanço da biomassa e das 

taxas de transferência de calor do portador. Um procedimento experimental baseado em um 

planejamento fatorial, com 4 fatores e 5 níveis, com ponto central, foi realizado com os 

parâmetros iniciais investigados com a  biomassa (carvalho vermelho). 

 

2.6. Recuperação do vapor do pirólise (bio-óleo)  

Os vapores de pirólise, após o resfriamento, têm uma tendência a forma aerossóis, que 

são gotículas submicron. Este fenômeno é reforçado se grandes quantidades de gás de 

transporte estão presentes com os vapores de óleo, quando ocorre a condensação. Devido ao 

seu tamanho essas gotículas são muito difíceis de separar do fluxo de gás permanente. Um 

número de técnicas tem sido utilizado ao longo dos anos como o spray de lavagem, um dos 

mais eficazes, provavelmente por ser líquido. Lavadores simples como o de coluna e de 

Venturi foram usadas com sucesso. Precipitadores eletrostáticos também têm sido utilizados 

com sucesso para capturar os aerossóis de pirólise, mas eles podem ser complicados de operar 

e são mais caros do que lavadores simples (Ringer, Putsche, Scahill, 2006). 

Dispositivos como eliminadores de névoa e filtros coalescentes são muito eficazes na 

remoção de névoas de líquidos e aerossóis de correntes de gás, mas eles não são práticos para 

a pirólise nos processos descritos acima, porque as partículas estão presentes, juntamente com 

o aerossol.  

 

2.7. Separação Carvão e partículas 

Carvão é um dos co-produtos produzidos durante a conversão de biomassa em bio-

óleo. Nesse processo a separação do carvão ocorre com a remoção de componentes voláteis e 

gases leves (CO, H2, CO2, CH4), produzindo uma massa de carbono fixo com uma estrutura 

porosa primária. O carvão é a fração residual sólida, rica em carbono e pode ser considerado o 

coque de madeira. Os parâmetros importantes que determinam a qualidade e o rendimento do 

produto sólido da pirólise são a taxa de aquecimento, a temperatura final o fluxo de gás de 

arraste e a natureza da matéria-prima (Soares, 2001, Ringer, Putsche, Scahill, 2006). 

 Os finos de carvão é a parte da biomassa reduzida a carbono durante o processo de 

pirólise, onde através de ciclone ou separadores é possível separar a biomassa que por 
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ventura, venha a ser arrastada pela fase gasosa para fora do reator, bem como a parte sólida 

formada durante o processo de pirólise da biomassa. 

 O produto sólido – finos de carvão - tem uma estrutura porosa e apresenta uma 

pequena quantidade de heteroátomos, principalmente oxigênio, ligado aos átomos de carbono. 

É caracterizado por possuir uma elevada área superficial específica e porosidade altamente 

desenvolvida, o que lhe confere a capacidade de adsorver moléculas presentes tanto em fase 

líquida como gasosa (Gorgulho et al, 2008 Apud Couto, 2009). 

 

2.8. Propriedades de bio-óleo 

As propriedades do bio-óleo pode abranger uma ampla gama de parâmetros, devido à 

natureza complexa deste material.  

O bio-óleo apresenta características bem diferentes do óleo combustível. Possui um 

teor elevado de oxigênio (35 a 40 %) e de água (15 a 30 %), acidez alta (pH 2,5), maior 

densidade (1,2 kg/L), menor poder calorífico superior (17 MJ/Kg), que representa cerca de 40 

% do poder calorífico do óleo combustível (43 MJ/Kg) (Almeida, 2008).  

 

2.8.1. Natureza química do bio-óleo 

Pesquisa relata que bio-óleo contém 45 a 50 % de oxigênio em peso, estando 

relacionado com o teor de água. Análise centesimal de bio-óleo apresenta uma fórmula 

química de 0,7 CH1,9O que representa cerca de 46 % de oxigénio. A diferença de oxigênio 

entre a biomassa original e o bio-óleo está relacionada à forma como o oxigênio está 

associada a compostos nos gases, como água no óleo. O oxigênio em bio-óleo é incorporado 

na maioria dos mais de 300 compostos que têm sido identificados em bio-óleo (Ringer, 

Putsche, Scahill, 2006).  

Pode-se classificar estes compostos em cinco grandes categorias: hydroxyaldehydes, 

hidroxicetonas, açúcares, ácidos carboxílicos e fenólicos. Os compostos fenólicos estão 

presentes com pesos moleculares variando de 900 a 2500. Estes compostos fenólicos são 

principalmente derivados da lignina componente da biomassa. Uma classificação mais 

detalhada classifica os compostos nas seguintes categorias: ácidos álcoois, aldeídos, ésteres, 

cetonas, fenóis, guaiacols, syringols, açúcares, furanos, alcanos, compostos aromáticos, 

nitrogênio e misc. oxigenados. Embora haja uma rica mistura de compostos conhecidos em 
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bio-óleo, a grande maioria são encontrados em baixas concentrações. A maior concentração 

de qualquer composto químico simples (depois da água) é hydroxyacetaldehyde em níveis de 

até 10 % em peso. Isto é seguido por ácido acético e fórmico, em cerca de 5 % em peso e 3 % 

em peso, respectivamente. Esta é a principal razão pela qual bio-óleos apresentam um pH na 

faixa de 2,0-3,0.  

A Tabela 2.4 relaciona as propriedades químicas do bio-óleo produzido a partir de três 

diferentes tipos de biomassa: pinheiro, vidoeiro, Álamo.  

 

 

 

 

 

Propriedades Vidoeiro Pinho Álamo 

Solidos (wt%) 0.06 0.03 0.045 

PH 2.5 2.4 2.8 

Água (wt%) 18.9 17.0 16.8 

Densidade (kg/m
3
 ) 1.25 1.24 1.20 

Viscosidade, cSt à 50 °C 28 28 13.5 

PCI (MJ/kg) 16.5 17.2 17.3 

Cinza (wt%) 0.004 0.03 0.007 

CCR (wt%) 20 16 N/M 

C (wt%) 44.0 45.7 48.1 

H (wt%) 6.9 7.0 5.3 

N (wt%) <0.1 <0.1 0.14 

S (wt%) 0.00 0.02 0.04 

O (wt%) 49.0 47.0 46.1 

Na + K (ppm) 29 22 2 

Ca (ppm) 50 23 1 

Mg (ppm) 12 5 0.7 

Ponto de fulgor (°C ) 62 95 64 

Ponto de congel. (°C ) -24 -19 N/M 

Tabela 2.4. Propriedades de bio-óleo a partir dos Insumos: pinheiro, vidoeiro, Álamo. 
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2.8.2. Propriedades Físicas de Bio-Óleo (Estabilidade)  

Um dos principais atributos de conversão de biomassa sólida para líquida bio-óleo é a 

capacidade de armazenamento de bio-óleo até ser necessário para o uso de energia imediata. 

A principal delas sendo um aumento lento e gradual na viscosidade dos óleos produzidos 

recentemente. Este fenômeno também ocorre com os combustíveis derivados do petróleo, mas 

a um ritmo muito mais lento. Outra questão importante observada em bio-óleo foi mudanças 

de fase que parecia coincidir com o aumento da viscosidade. Desde queimadores de 

combustão, bicos injetores e outros dispositivos de uso final são projetados para operar com 

líquidos que têm propriedades consistentes este se tornou um dos principais desafios técnicos 

a superar para ganhar a aceitação por usuários finais destes óleos (Ringer, Putsche, Scahill, 

2006). 

 

2.9. Usos do Bio-Óleo 

Bio-óleo tem o potencial para múltiplas aplicações. Estes podem produzir uma grande 

variedade de opções de produtos, através da combinação de calor e energia para a extração de 

produtos químicos selecionados. O uso como um substituto para os combustíveis 

convencionais de hidrocarbonetos tem sido demonstrado em motores, principalmente para 

produzir eletricidade ou gerar vapor, mas ainda não foi aprovado comercialmente. Isto se deve 

principalmente ao menor custo dos combustíveis derivados do petróleo em relação ao bio-

óleo. Problemas de qualidade em Aplicações mais sofisticadas, tais como motores e turbinas 

de combustão interna ainda devem ser investigados (Ringer, Putsche, Scahill, 2006). 

 

2.9.1. Combustão 

Sandia National Laboratory  conduziu estudos de combustão de bio-óleos produzidos 

no NREL, incluindo o óleo de gás quente filtrado. Apesar das grandes diferenças entre os 

combustíveis derivados do petróleo em relação ao bio-óleo, o tempo de queima para bio-óleo 

é comparável ao do óleo combustível n º 2. O bio-óleo no entanto demonstrou uma queima 

seqüencial com a formação e subseqüente neutralização de partículas cenosfera. Esta 

propriedade pode apresentar problemas com a formação de fuligem durante a combustão. Não 

se sabe se essa gota de micro-explosão pode causar problemas em aplicações de combustão de 
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queimador grande ou impacto dos produtos resultantes da combustão. Testes de combustão 

em grande escala com bio-óleo foram realizados em túneis de chama no MIT  não 

apresentando diferenças fundamentais no comportamento de combustão em relação ao óleo 

combustível nº 2. No entanto, o NOx, CO e partículas de bio-óleo foram maiores. Outros 

estudos na Europa relataram resultados semelhantes, com uma clara correlação das emissões 

para a qualidade do bio-óleo, em particular o teor de finos residuais de carvão. 

 

2.9.2. Motores Diesel 

Motores diesel de médias e baixa velocidade são conhecidos por sua capacidade de 

funcionar em combustíveis de baixa qualidade, mesmo de combustíveis, tais como suspensões 

de carvão. No início da década de 1990 os pesquisadores começaram a investigar o uso de 

bio-óleo nestes motores. Solantausta, et al, (1993) realizou um trabalho pioneiro nesta área 

com uma alta velocidade do motor monocilíndrico, com uma taxa de compressão de 15:1. Foi 

muito difícil obter com o bio-óleo a auto-ignição sem quantidades substanciais de aditivos. 

Além disso, os depósitos de carbono formados nos injetores causaram problemas de 

entupimento. Outros estudos realizados em maior escala com motores de média velocidade, 

equipados com recursos de combustível piloto, mostraram-se mais promissores. Apesar da 

auto-ignição não ser um problema, era difícil manter uma regulação adequada nos injetores, e 

foram observados desgaste excessivo e corrosão no circuito do injetor, sendo atribuído à 

acidez e partículas em suspensão no óleo. O teste adicional foi feito na Universidade de 

Kansas e no MIT utilizando o bio-óleo de gáses quente filtrado produzido no NREL. Suppes, 

Natarajan, Chen, (1996) na Universidade de Kansas misturou metanol e um intensificador de 

cetano com estes bio-óleos limpos que apresentaram características de desempenho similares 

ao diesel convencional. Quando são empregadas no motor altas taxas de compressão, o bio-

óleo misturado com solvente produze um bom desempenho em motores de alta velocidade. 

No MIT, Shihadeh, (1998)  mostraou que os óleos de combustão limpa tinham características 

muito melhores (queimar mais rápido e  produzmenos coque), que o óleo não filtrado. Ele 

também demonstrou que esses óleos não poluentes são inflamáveis quando o ar de combustão 

for pré-aquecido a 55 C. Mais recentemente, o teste de emulsões de óleo diesel e bio-óleo em 

50:50 de misturas foram demonstrados com sucesso como uma forma alternativa para 

contornar o problema de auto-ignição (Solantausta, et al, 1993). 

Com apenas pequenas modificações nos motores, estes resultados iniciais indicam que 

os bio-óleos têm potencial para substituir diesel convencional em baixa a moderada 



Tese de Doutorado PPGCEP           Capítulo2 Aspectos Gerais e Revisão Bibliográfica 

Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes                                                                                                                             51 
 

velocidade de motores diesel estacionário. As dificuldades encontradas com o desgaste e a 

corrosão parece ser resolvidas com a seleção adequada de materiais para componentes 

essenciais e melhorar a remoção de partículas do óleo. 

 

2.9.3. Turbinas de Combustão 

Turbinas a gás é uma tecnologia consolidada, que oferece o potencial de produção de 

energia com eficiência relativamente elevada. Elas são principalmente alimentadas com 

destilados de petróleo ou gás natural, mas, se devidamente projetado, em conjunto com as 

especificações do combustível adequado, eles devem ser capazes de operar com qualquer 

combustível, incluindo bio-óleo. É de suma importância nesses dispositivos que as partículas 

e os teores de metais alcalinos no combustível sejam baixos. Isto é especialmente importante 

se o enxofre também estiver presente, devido à formação de sulfato de álcali durante o 

processo de combustão. Sulfatos alcalinos corroem agressivamente as pás da turbina. 

Felizmente, na biomassa o teor de enxofre é muito baixo, e não contêm álcalis (K e Na) e 

terrosos (Ca e Mg) de metais que são seqüestradas no carvão durante a pirólise. Uma pequena 

parte deste carvão normalmente é arrastado por vapores de pirólise e capturado com o produto 

bio-óleo. Conseqüentemente uma das questões chave para usar bio-óleos em turbinas de 

combustão é a remoção efetiva de carvão. A natureza ácida, o baixo valor cloríco, a maior 

viscosidade e propriedades do bio-óleo podem ser compatibilizadas com o projeto e a seleção 

de materiais adequados na fabricação da turbina. 

Desde 1995, Orenda Aerospace Corporation (Canadá) tem investigado o uso de bio-

óleo em um aplicativo de turbina de combustão. Eles selecionaram uma turbina projetada por 

Mashproekt na Ucrânia devido ao seu design robusto para combustíveis de baixa qualidade. 

Ele também emprega matgerial avançado no revestimento em toda a secção quente da turbina 

para proteção contra contaminantes alcalinos. Andrews et al, (1997)   testaram a turbina de 

2,5 MW com bio-óleo combustível na faixa de operação de marcha lenta até a potência 

máxima sem quaisquer dificuldades. As emissões medidas com bio-óleo foram menores em 

relação ao NOx, SOx e HC, mas foram maiores para os particulados. As partículas maiores 

podem ter sido devido a níveis mais elevados de carvão no bio-óleo, mas esta propriedade não 

foi medida.  

Strenziok, Hansen, Kunster, (2001), da Universidade de Rostock, na Alemanha, 

testaram uma turbina comercial de 75 kW com bio-óleo. Nesta demonstração a câmara de 
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combustão foi modificada para permitir a operação bi-combustível com diesel e bio-óleo. Na 

operação bicombustível eles foram capazes de atingir 73 % da potência total que teria sido 

obtido a partir de diesel. A proporção de mistura de combustível foi de 40 % de bio-óleo e 60 

% de diesel. Quando comparado diretamente com o diesel  as emissões de CO e HC foram 

maiores, enquanto o NOx foi menor. 

Tal como acontece com aplicações de motores diesel, estes resultados iniciais mostram 

que ele é realmente possível operar as turbinas com combustíveis bio-óleo. Estes resultados 

foram conseguidos com apenas pequenas modificações nos equipamentos existentes e pouco 

esforço foi despendido na adequação das propriedades do óleo especificamente para a 

operação da turbina. 

 

2.9.4. Normas e Especificações para Bio-Óleo 

 A indústria do petróleo criou um conjunto de normas e especificações para que 

possam servir de base para caracterização de bio-óleos. Desta forma, a indústria estabeleceu 

especificações separadas em função das variações de qualidade de hidrocarbonetos de 

petróleo, para um número de diferentes tipos de hidrocarbonetos. As especificações são 

geralmente com base nos requisitos de utilização final do consumidor para o combustível, tais 

como capacidade de atomizar corretamente, pontos ou temperaturas de auto-ignição, poder 

calorífico inferior (PCI), e as qualidades que têm impactos ambientais, tal como o teor de 

enxofre (Ringer, Putsche, Scahill, 2006). 

Em 1996, a atividade de pirólise do Acordo Internacional de Energia na tarefa XIII 

propôs uma série de especificações para o bio-óleo que foram modeladas após as 

especificações ASTM para combustíveis hidrocarbonetos. As especificações propostas 

tentaram imitar, tanto quanto possível as propriedades fundamentais estabelecidos para 

combustíveis derivados de petróleo, consideradas importantes para o projeto dos dispositivos 

de uso final. Isto foi feito intencionalmente para exigir o mínimo de esforço por parte do 

fabricante do equipamento para adequar os combustíveis bio-óleo. As especificações estão 

listadas na Tabela 2.5 (Ringer, Putsche, Scahill, 2006).. 
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Propriedades Bio-óleo Leve 

(ASTM #2) 

Bio-óleo Lev-Méd 

(ASTM #4) 

Bio-óleo Médio 

(PORL 100) 

Bio-óleoPesado 

(CAN #6) 

Viscosidade, cSt 1.9-3.4 FO 

1.9-4.1 D 

1.9-4.1 GT 

à 40°C 

5.5-24 

à 40°C 

17-100 

à 50°C 

100-638 

à 50°C 

Cinza, % massa 0.05 FO 

D 0.01 GT 

0.05 FO 

0.01 D 

0.10 FO 0.10 FO 

Ponto cong.,
o
C/min Relatório Relatório Relatório Relatório 

carbon Conradson, 

% p 

Relatório Relatório Relatório Relatório 

Sólidos Máx. 0,1 

mícrons insolvência 

etanol filtrado., % p 

, 

wt% 

0.01  0.05 0.10 0.25 

Taxa de acel. de 

evelhecimento à 90 

C, cSt/hr 

Relatório Relatório Relatório Relatório 

Água, % p Óleo 

úmido, máx 

32 32 32 32 

PCI, MJ/kg,  

Óleo úmido 

18 18 18 Relatório 

C, % p seca 

H, % p seca 

O, % p seca 

S, % p seca 

N, % p seca 

K+ Na, ppm 

Relatório 

Max 

Max. 

Relatório 0.5 GT 

Relatório  

Max. 

Max. 

Relatório 

Relatório 

.2 Max. 

.3 Max 

Relatório 

Relatório 

.4 max. 

.4 max 

Relatório 

Fase estável à 

20°C depois 8 hr à 

90°C 

Fase Simples Fase Simples Fase Simples Fase Simples 

Ponto de fulgor, °C 

Mínimo 

52 55 60 60 

Densidade, kg/m
3 

Relatório Relatório Relatório Relatório 

 

Tal como acontece com os combustíveis de petróleo, estas especificações estão 

estruturadas em torno de viscosidade e do teor em cinzas, porque estes têm um impacto 

significativo sobre os dispositivos de uso final. Requisitos para ponto de fluidez, geralmente 

Tabela 2.5. Especificações previstas para vários tipos de bio-óleo. 
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em locais específicos, dependendo do clima, mas a informação é necessária para o usuário 

final para determinar os requisitos de armazenamento, tais como aquecimento para manter as 

propriedades de fluxo. Embora o teor de água possa parecer elevado, este é o montante que 

seria esperado se a matérias-primas foram secas a 8 % de umidade em peso. Como o teor de 

água de bio-óleo pode variar de acordo com matéria-prima e as condições de funcionamento, 

espera-se que o bio-óleo seja vendido com base no PCI. Estas são as propostas iniciais para o 

bio-óleo especificações e adaptações a estes valores tendem a ocorrer à medida que mais 

experiência é adquirida na utilização destes combustíveis em diversos dispositivos de 

utilização final. 

 

2.10. Reator de cilindro rotativo 

No reator de cilindro rotativo a rotação proporciona a mistura do material, expondo a 

superfície da carga ao calor da superfície interna do reator e ao fluxo de gases reagentes. A 

complexidade do fenômeno de transferência de calor envolve trocas radiativas, convectivas, 

condutivas e ainda um coeficiente determinado em função do movimento das partículas 

sólidas do leito. A energia liberada pelo forno tubular fixo transfere-se para a superfície 

cilíndrica externa do reator por radiação e convecção, sendo transferida por condução através 

da parede para a superfície cilíndrica interna do reator. Uma fração do calor se perde através 

das extremidades para o ambiente. A energia da superfície interna da parede do reator é 

transferida para o leito envolvendo simultaneamente trocas por condução, convecção, 

radiação e aquela devido à interação entre partículas em movimento (Tomaz, 1998).  

A decomposição térmica e os processos primários compreendem: Aquecimento do 

leito; Dessorção de gases produtos da decomposição; Difusão intra-partícula; Difusão inter-

partícula; Transporte para o leito e reação química. É importante se conhecer qual destes 

passos é a etapa controladora. A rotação, a razão da vazão volumétrica da fase gasosa, 

diâmetro de partícula, modelo cinético e a temperatura requerida para ocorrência da reação 

determinam a taxa e tempo total de conversão (Levenspiel, 1974).  

Muitas das descrições de procedimentos de fornos rotativos de pirólise têm sido 

citados somente em pequena escala de operação, ou tem focado nos aspectos teóricos como 

transferência de calor ou em fenômenos de transporte de material.  
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2.10.1.  Movimentos do leito rotativo 

Os reatores de cilindro rotativo horizontal produzem um movimento da carga sólida na 

seção transversal, perpendicular ao eixo axial do cilindro (Fudihara, 1995,  Wightman, 1998). 

O modo de escorregamento reduz drasticamente a mistura dos sólidos e a transferência 

de calor. Experimentalmente foram enfocados os movimentos caracterizados pelo 

cisalhamento e pelo deslizamento do leito para diversos tipos de partículas. Teoricamente 

foram tratados os movimentos de cisalhamento/deslizamento, relatados os outros modos de 

movimento do leito: escorregamento e em cascata, sendo citados ainda, os movimentos em 

catarata e em centrifugação ilustrado na Figura 2.12 (Fudihara, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As simulações são feitas com base nas características das partículas e no coeficiente de 

fricção leito/parede. Três fases no movimento de escorregamento foram observadas: primeiro 

os sólidos movem-se junto com a parede, quando um ângulo de inclinação menor que seu 

ângulo de repouso para cizalhamento, o leito escorrega pela parede, e a partir daí o 

movimento se repete; segundo caso, o leito move-se juntamente com a parede, mas com uma 

Figura 2.12. Tipos de movimentos transversal do leito. 

Em  Cascata Em  Catarata Centrifugação 

Escorregamento Cisalhamento Deslizamento 
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velocidade rotacional menor e os sólidos da superfície inclinada deslizam lentamente; terceiro 

caso, dentro de um intervalo particular de velocidade rotacional e porcentagem de 

enchimento, o leito adquire uma posição estacionária escorregando continuamente.  

O movimento de cizalhamento ocorre a baixas velocidades de rotação de forma 

periódica assim que o leito atinge um ângulo de repouso R. O ângulo de corte  varia de 12 a 

15 graus para 1 a 2 rpm. É de concordância geral que a frequência de cizalhamento aumenta 

com o aumento da velocidade rotacional, sendo que o ângulo de repouso não se altera. 

Aumentando-se gradativamente a velocidade rotacional, o movimento de cizalhamento dá 

lugar para o movimento de deslizamento, que se caracteriza por um movimento contínuo de 

uma camada de sólidos da superfície do leito. Novamente, a uma maior velocidade, o leito 

passa a apresentar outra configuração passando ao movimento em cascata. O modelo de 

recirculação em cascata mais regular ocorre para a fração de enchimento de 36 % (Wightman, 

1998). 

Dentre as conclusões, observou-se que o movimento de cizalhamento predominou em 

velocidades rotacionais menores que 0,3 rpm. Já o escorregamento se verifica para leitos 

poucos profundos, menores que 30 mm. A transição entre cizalhamento e deslizamento 

depende tanto da profundidade do leito como da velocidade rotacional. Os leitos profundos 

deslizam a velocidades menores. O movimento de escorregamento pode ser eliminado pelo 

aumento da porcentagem de enchimento, como também, pela utilização de barreiras internas, 

ou pelo aumento da rugosidade da parede. Desejando-se evitar um leito em movimento de 

cizalhamento em favor do leito em deslizamento, pode-se aumentar a porcentagem de 

enchimento ou aumentar a velocidade rotacional.  

A espessura da camada ativa num leito em deslizamento, que apresenta um importante 

efeito na transferência de calor convectivo e na transferência de massa da superfície, aumenta 

quando se aumenta a velocidade rotacional ou a profundidade do leito. Quando os sólidos 

sofrem aquecimento, mundanças em suas propriedades físicas e químicas poderão alterar 

tanto a forma, como o tamanho, a densidade ou a adesão das partículas, afetando o 

movimento do leito. 
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2.11. Planejamento experimental 

 O planejamento experimental, também denominado delineamento experimental, 

representa um conjunto de ensaios estabelecidos com critérios científicos e estatísticos, com o 

objetivo de determinar a influencia de diversas variáveis nos resultados de um dado sistema 

ou processo. Os principais objetivos são: 

a. Determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; 

b. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os resultados; 

c. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a variabilidade 

dos resultados; 

d. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a influencia de 

variáveis incontroláveis. 

A seguir, destacam-se alguns benefícios da utilização das técnicas estatísticas de 

planejamento experimental:  

 Redução do número de ensaios sem prejuízo da qualidade da informação; 

 Estudo simultâneo de diversas variáveis, separando seus efeitos; 

 Determinação da confiabilidade dos resultados; 

 Realização da pesquisa em etapas, num processo iterativo de acréscimo de 

novos ensaios; 

 Seleção das variáveis que influem num processo com número reduzido de 

ensaios; 

 Representação do processo estudado através de expressões matemáticas; 

 Elaboração de conclusões a partir de resultados qualitativos. 

 

Os métodos de Planejamentos Experimentais são amplamente utilizados em pesquisas 

como também nos ajustes industriais, entretanto, algumas vezes para diferentes propósitos. A 

meta fundamental na pesquisa científica é normalmente mostrar a significância de um efeito 

que um fator particular exerce na variável dependente de interesse. 

No cenário industrial, a meta fundamental é normalmente extrair a máxima quantidade 

de informações imparcial relacionadas a fatores que afetam um processo produtivo com o 

menor número de observações quanto possível. Enquanto na aplicação anterior (em ciência) 

técnicas de análise de variâncias (ANOVA) são usadas para descobrir a natureza interativa da 



Tese de Doutorado PPGCEP           Capítulo2 Aspectos Gerais e Revisão Bibliográfica 

Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes                                                                                                                             58 
 

realidade manifestada nas interações de maior ordem dos fatores, no cenário industrial estes 

efeitos de interações são frequentemente desprezíveis (não são de interesse, somente 

complicam o processo de identificação dos fatores importantes) (Neto, Scarminio, Bruns, 

1995). 

Por um Planejamento Fatorial entende-se que, em cada ensaio completo ou replicação 

do experimento, todas as combinações possíveis de níveis dos fatores são investigadas. Em 

geral, Planejamento Fatorial são mais eficiente para os tipos de experimentos que envolvem o 

estudo dos efeitos de dois ou mais fatores (Montgomery,1991). 

A facilidade de aplicação dos métodos de planejamento experimental é conseguida 

através de programas computacionais como o STATISTICA que facilitam a construção e 

análise dos experimentos, apresentados os resultados através de tabelas e gráficos contendo 

indicadores estatísticos de erro, variância, estimativas de efeitos, coeficientes de regressão, 

testes de confiabilidade, dentre outros (Statsoft, 2010).   
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3. Materiais e Métodos 

 Neste capitulo é feita uma abordagem do projeto e modelagem do protótipo de unidade 

de pirólise em um reator de cilindro rotativo, como também dos materiais e procedimentos 

utilizados na preparação da biomassa, no processo de pirólise e na caracterização do bio-óleo 

e finos de carvão produzidos. O diagrama de blocos da Figura 3.1 ilustra o processo de 

pirólise e métodos de caracterizações dos produtos (bio-óleo e finos de carvão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Fluxograma de processo de pirólise e caracterização dos produtos. 
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3.1. Descrição da unidade de pirólise utilizando cilindro rotativo 

O reator pirolítico de cilindro rotativo foi projetado e fabricado no Laboratório 

“Oficina Mecânica” do Núcleo de Tecnologia Industrial do Centro de Tecnologia da UFRN – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A estrutura metálica em aço carbono (perfil “L”) foi projetada em dois módulos 

integrados, sendo um módulo fixo e o outro articulado, possibilitando assim a mudança de 

inclinação do reator no eixo longitudinal.  

  

Figura 3.2. Modelo em 3D da Unidade de pirólise 
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 A Figura 3.3 apresenta a Unidade de pirólise, identificando e descriminando o reator 

pirolítico de cilindro rotativo, assim como seus componentes e acessórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1 – Alimentador biomassa primário              

3 – Rotâmetro (alimentador de inerte) 

5 – Forno elétrico bipartido  

7 – Reservatório de água e extrato ácido   

9 – Lavador de vapores pirolíticos e 

recuperador do extrato ácido 

10 – Condensador centrífugo 

12 – Reservatório de líquidos 

14 – Estrutura metálica (apoio ao sistema)      

 

 

2 – Alimentador biomassa 

secundário         

4 – Reator de cilindro rotativo       

6 – Recuperadores de finos de 

carvão 

8 – Trocador de calor                        

11– Reservatório de bio-óleo 

13 – Braços de inclinação do reator              

15 – Fuso de acionamento da 

inclinação 

Figura 3.3. Vista frontal (modelo CAD-3D) da Unidade de Pirólise proposta. 
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3.2. Detalhamento de projeto da unidade de pirólise de cilindro rotativo 

3.2.1. Premissas para dimensionar o reator de cilindro rotativo 

As dimensões principais (diâmetro e comprimento) do reator foram determinadas com 

base nas seguintes premissas: 

 Fluxo de biomassa a ser pirolisado: mb = 1 kg/h 

 Taxa de transferência de calor para biomassa: qb= 1000 kcal/kg 

 Regime de movimento transversal do leito: centrifugação 

 Diâmetro médio partícula biomassa triturada e seca (dp = 0,59 mm) 

 Ângulo de inclinação longitudinal máximo (αmáx = 30 graus) 

3.2.2. Modelagem em CAD dos componentes da unidade de pirólise rápida  

3.2.2.1. Reator de cilindro rotativo e sistema de suportação  

O reator de cilindro rotativo é composto do cilindro em aço inoxidável (4.c), diâmetro 

interno Øinterno= 27,0 mm e comprimento L= 1010 mm, acionado pelo Moto-redutor de 

corrente contínua (4.i) equipado com placa eletrônica de controle da rotação. O reator é 

suportado pelas duas placas “V” (4.e) através dos 03 mancais de rolamentos inseridos em 

cada placa, dispostos a 120
 
graus, sendo auto ajustáveis por molas para compensar a dilatação 

térmica radial. As pistas de contato dos rolamentos, do tipo carretel, permitem compensar a 

dilatação térmica axial (4.f). Os elementos de vedação de entrada e saída do reator (4.b) e 

(4.d) possibilitam a conexão do reator, respectivamente com com o sistema de alimentação de 

biomassa e separação de sólidos dos vapores pirolíticos, como mostra a Figura 3.4. 
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3.2.2.2. Sistema de alimentação e desagregação de biomassa e de limpeza  

Composto dos seguintes componentes, mostrados na Figura 3.5:  

 Alimentador de biomassa com agitador - Constituído de cilíndrica de fundo 

cônico com capacidade de 4 litros (1.a) e da haste desagregadora de biomassa (1.b), acionado 

pelo motor elétrico de corrente contínua (1.c) com controle de velocidade, permitindo 

desagregar a biomassa e proporcionando uma alimentação continua para o fuso dosador de 

biomassa (2.c) .  

 

Legenda: 

4.a – Entrada de biomassa 

4.c – Reator cilíndrico rotativo 

4.e – Placas suportes de rolamentos 

         (mancais em “V”) 

4.g – Rolamentos 

4.i – Moto-redutor para acionamento 

         do reator 

 

4.b – Elementos de vedação na entrada do reator 

4.d – Elementos de vedação na saída do reator 

4.f – Pistas de contato dos rolamentos (tipo 

        carretel) 

4.h – Viga de apoio e fixação à estrutura 

          metálica do sistema 

4.a 

4.b 4.c 

4.d 4.e 

4.f 
4.g 

4.h 

4.i 

Figura 3.4. Reator de cilindro rotativo e sistema de suportação. 

 



  Tese de Doutorado PPGCEP/UFRN                            Capítulo3: Materiais e Métodos 

 

Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes                                                                                                                             65 

   

 Dosador de biomassa - Constituído pelo fuso dosador (2.c), apoiado no 

mancal de rolamento (2.b) com retentor, sendo acionado por motor de corrente alternada  

acoplado com a polia (2.a) e com velocidade controlada através de inversor de freqüência, 

permitindo variar o fluxo de biomassa. 

  Sistema desagregador de biomassa e limpeza do reator de cilindro 

rotativo - Composto da cuba de alimentação secundário de fundo cônico (2.d) com 

capacidade de um litro, a qual é conectada à saída do fuso dosador (2.c) e interligada através 

de um tubo curvo (4.a), ao interior do reator (4.c), permitindo a alimentação da biomassa; do 

desagregador flexível rotativo do tipo mola helicoidal (2.g), tendo a função de facilitar a 

progressão da biomassa através do reator e promover a limpeza contínua dos finos de carvão 

no interior do reator, sendo o mesmo acionado pelo motor elétrico (2.e) fixado na tampa da 

cuba e equipado com controlador de velocidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1.a – Cuba de alimentação primária de biomassa 

1.c – Motor do desagregador de biomassa  

2.b – Mancal do fuso dosador              

2.d – Cuba de alimentação secundária de biomassa 

2.f – Entrada de inerte    

4.a – Entrada de biomassa no reator    

4.c – Reator de cilindro rotativo                     

 

1.b – Haste desagregadora de biomassa 

2.a – Polia do fuso dosador  

2.c – Fuso dosador de biomassa 

2.e – Motor do desagregador flexível  

2.g – Desagregador flexível rotativo  

4.b – Elemento vedação entrada reator 

4. d – Elemento vedação saída do Reator 

4.d 4.b 4.c 

4.a 

1.

a 

1.

b 

1.

c 

2.a 

2.b 

2.

c 
2.d 

2.e 

2.f 

2.g 

Figura 3.5. Sistema de alimentação, desagregação de biomassa e de limpeza do reator            

pirolítico de cilindro rotativo. 
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A Figura 3.6 mostra detalhes construtivos do sistema de alimentação de biomassa da 

unidade de pirólise proposta no presente trabalho. Observa-se no detalhe (a) a cuba contendo 

a biomassa preparada para ser dosada através do fuso dosador ilustrado na vista (b). O detalhe 

(c) mostra o flexível rotativo sendo instalado no reator de cilindro rotativo. O controlador do 

fluxo do gás nitrogênio utilizado para inertização (lavagem de oxigênio) do leito do reator é 

mostrado no detalhe (d).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Sistema de alimentação de biomassa: (a) Cuba de alimentação; (b) entrada de 

biomassa através do fuso dosador; (c) flexível rotativo para desagregação de biomassa; (d) 

Regulador de fluxo do gás inerte. 

 

  (c)  (d) 

 (a)  (b) 
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3.2.3. Forno bipartido reclinável 

O forno bipartido mostrado no esquema da Figura 3.7 e ilustrado na Figura 3.8 foi 

utilizado para aquecimento do reator de cilindro rotativo e apresenta as seguintes 

características: 

 Marca EDG, Forno FT-40, modelo 10P Bipartido; 

 Aquecimento elétrico por elementos expostos em liga de Al, Co, Cr e Fe; 

 Ângulo ajustável de inclinação: máximo de 30 graus; 

 Mufla moldada em manta de fibra cerâmica; 

 Temperatura máxima: 1300 
o
C; 

 Temperatura máxima na parte externa: 700 
o
C; 

 Termpopar: tipo “S” (platina x platina 10% Rhodio); 

 Alimentação: 220 volts monofásico, 60 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Forno elétrico Marca EDG, FT-40, modelo 10P Bipartido. 
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3.2.4. Sistema de separação de sólidos  

  O dispositivo utilizado para separar os vapores pirolíticos dos finos de carvão é 

mostrado na Figura 3.9, sendo constituída de cinco estágios do tipo colunas de retenção, 

disposta em série e fabricadas com tubos de aço inoxidável.  O primeiro estágio (6.b) de 

diâmetro maior, dotado de chicana separadora, com diâmetro interno  Øinterno= 101,4 mm e 

comprimento de 700 mm. Os demais estágios (6.c), com diâmetros internos Øinterno= 50 mm e 

comprimentos de 500 mm. Todos os estágios de separação e retenção dispõem de tampas 

superiores para inspeção e inferiores para descarga dos particulados. Este dispositivo é 

acoplado através de flanges entre a saída do reator de cilindro rotativo e a coluna do lavador 

de vapores pirolíticos. A extensão do flexível rotativo (mola helicoidal) ultrapassa todos os 

estágios, sendo parte importante deste dispositivo. 

 

 

 

 

Figura 3.8. Vistas do forno/reator de cilindro rotativo: (a) forno bipartido aberto com o 

reator; (b) forno fechado com painel de controle. 

 

(a) (b) 
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A Figura 3.10 mostra detalhes construtivos do sistema de separação de sólidos (finos 

de carvão) localizado na saída do reator de cilindro rotativo. O detalhe (a) apresenta vista do 

primeiro estágio de separação de diâmetro maior, sendo visível o flexível rotativo passando 

através da placa (chincana) de retenção dos finos de carvão, sendo esta placa removida 

durante a limpeza do equipamento. O detalhe (b) mostra os demais estágios de retenção de 

finos de carvão, sendo à saída deste conectado à coluna do condensador de vapores 

pirolíticos.   

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

6.a – Conexão à saída do reator 

6.b – primeiro estágio do separador 

6.c – Demais estágios do separador 

6.d – Conexão à coluna do lavador de  

vapores pirolíticos 

6.e – Resistências elétricas de aquecimento 

 

6.a 

6.b 

6.c 6.d 

6.e 

Figura 3.9. Sistema de recuperação de finos de carvão  
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3.2.5. Sistema de lavagem e condensação dos vapores pirolíticos  

 O sistema de lavagem e condensação dos vapores pirolíticos mostrado na Figura 3.11 

é constituído do lavador de vapores pirolíticos (9) oriundos do separador de sólidos, conectda 

à unidade centrífugadora de condensação e separação de líquidos (10). O reservatório de 

armazenagem da água de lavagem e remoção de extrato ácido (7), interligado com o trocador 

de calor (8) para resfriamento do fluido recirculante do lavador. Os produtos líquidos são 

removidos através dos reservatórios de coleta (11) e (12).  

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Sistema de separação de sólidos: (a) separador com chicana; 

(b) separadores sem chicanas. 

(a) (b) 
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A Figura 3.12 detalha a coluna de lavagem (9.b), a qual recebe os vapores pirolíticos 

através da entrada (9.a) e contendo no seu interior um tubo concêntrico (9.c) com esguichos 

de água distribuídos ao longo da zona de lavagem da coluna. A alimentação de água (9.d)  do 

motobomba recircula a água de lavagem entre a coluna e o reservatório de deposição do 

extrato ácido removido dos vapores pirolíticos. A conexão com a unidade centrifugadora é 

feita através da junção (9.e).  

 

 

Legenda: 

7 – Reservatório de extrato ácido   

8 – Trocador de calor  

9 – Lavador de vapores pirolíticos e 

recuperador de extrato ácido 

10 – Unidade centrifugadora 

11 – Recuperadores de líquidos          

12 – Recuperador de líquido 

Figura 3.11. Sistema Lavagem e condensação de vapores 

ri 

 

8 

9 

10 

11 

12 

7 
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A Figura 3.13 mostra a unidade centrifugadora de condensação localizada na 

extremidade superior da coluna de lavagem de vapores pirolíticos (10.a), sendo constituida 

pela cuba (10.b) com  tampa (10.d)  e pelo rotor centrífugo (10.c) fixado ao eixo (10.f), 

contendo a polia (10.g)  de acoplamento por correia (10.g) com o motor elétrico com 

velocidade controlada através de inversor de freqüência, possibilitando o arraste dos vapores 

pirolíticos e a condensação dos líquidos na saída inferior da cuba coletora (10.i). Os gases 

remanescentes são descarregados através da saída (10.h). O mancal de rolamentos (10.e) 

fixado na tampa suporta o conjunto rotativo.   

 

 

Legenda: 

9.a – Entrada dos vapores pirolíticos 

9.b – Coluna do lavador de vapores pirolíticos 

9.c – Lavador tipo esguincho              

9.d –  Entrada de água do lavador 

9.e –  Junção com unidade centrifugadora          

Figura 3.12. Coluna de Lavagem e condensação de vapores pirolíticos 

 

9.a 

9.b 

9.c 

9.d 

9.e 
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Legenda: 

10.a – Entrada da unidade centrifugadora 

10.c – Rotor 

10.e – Mancal do eixo do rotor 

10.g – Correia de transmissão 

10.i – Saída de bio-óleo 

 

10.b – Cuba coletora de bio-óleo 

10.d – Tampa de apoio mancal rotor 

10.f – Eixo do rotor 

10.h – Saída de gases remanescente 

 

A Figura 3.14 mostra no detalhe (a) uma vista do sistema de lavagem e condensação 

de vapores pirolíticos.  Os gases não condensados progridem através da saída superior 

enquanto os líquidos da condensação são coletados no tubo da saída inferior da cuba. Após a 

unidade centrifugadora, existe uma linha de condensação natural de gases a fim de recuperar 

 

 

10.b 

10.a 

10.c 

10.d 

10.e 

10.f 10.g 

10.h 

10.i 

Figura 3.13. Unidade centrifugadora de arraste e condensação de bio-óleo (scrubber) 
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 possíveis traços de bio-óleo que não foram condensados na unidade centrifugadora, ou 

mesmo possíveis partículas de aerossóis de bio-óleo. No detalhe (b) é destacado o tubo de 

esguichos localizado no interior da coluna de lavagem dos vapores pirolíticos.  O 

planejamento experimental realizado de forma preliminar no presente estudo não ativou o 

sistema de lavagem de vapores, devendo ser investigado fase seguinte da pesquisa com a 

unidade de pirólise proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3.15 apresenta o trocador de calor para resfriamento do fluido de 

recirculação para lavagem dos vapores pirolíticos e remoção do estrato ácido oriundo do 

processo de pirólise. O trocador de calor encontra-se instalado na base da coluna de lavagem 

resfriando o fluido que retorna ao sistema de armazenamento e recirculação de água mostrado 

na Figura 3.16. O trocador de calor do tipo casco tubo é resfriado por fluxo de água externo 

podendo dissipar para atmosfera através de uma torre de resfriamento.  

  

 

Figura 3.14. Sistema de Lavagem de vapores pirolíticos: (a) vista do lavador 

e do condensador; (b) Tubo esguichos localizados no interior da coluna.  

 

(b) (a) 
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A Figura 3.16 mostra o sistema de recirculação de água do sistema de lavagem, sendo 

constituído do reservatório (7.a) que recebe água do trocador de calor. A bomba (7.c) capta 

pela entrada (7.b)  e descarrega na saída (7.d) para alimentar o tubo de esguichos. O fluxo da 

bomba é controlado através de uma vávula de retorno (7.e) de fluido para o reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Legenda: 

7.a – Reservatório de água e de extrato 

ácido  

7.b – Sucção da bomba de água              

7.c – Motor-bomba 

7.d – Alimentação do lavado 

7.e – Controle de vazão no lavador 

(desvio de  fluxo na alimentação) 

 

Figura 3.15. Trocador de calor 

 

Figura 3.16. Sistema de recirculação de água 

 

7.a 7.b 

7.c 

7.d 7.e 
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3.3. Instrumentação e Controle 

 O Sistema de monitoramento e controle dos parâmetros de processo é apresentado no 

diagrama da Figura 3.18. Foi feito monitoramento através de sistema de medição e indicação 

de temperaturas utilizando termopares tipo K, as temperaturas de pirólise (T1), dos vapores de 

pirólise na saída do reator de cilindro rotativo (T2), na saída do separador de sólidos (T3) e na 

saída da unidade de arraste e condensação scrubber (T4). O controle da temperatura do 

processo de pirólise foi controlado através do programador (TPR) que equipa o forno de 

aquecimento controlado EDG. O controle de rotação dos motores de acionamento do fuso 

dosador de biomassa (M2) e do rotor do condensador Scrubber (M5) foram realizados através 

de módulos inversores modelo. O controle de rotação dos motores de acionamento do 

agitador de biomassa (M1), do motor de acionamento do reator de cilindro rotativo (M4) e do 

motor de acionamento do desagregador flexível rotativo (M3) foram realizados através de 

Figura 3.17. Reservatórios de coleta de líquidos 

 

11 

12 
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módulos eletrônicos conversores ca/cc adequados. O fluxo de nitrogênio foi monitorado e 

controlado através de um rotâmetro (C1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Procedimento de Preparação da Biomassa  

 

3.4.1. Preparação do Pó de Serragem de madeira 

 A serragem usada nesse trabalho foi coletada em serrarias da cidade do Natal, Rio 

Grande do Norte (Figura 3.19). A serragem foi inicialmente seca por uma semana em local 

arejado, à sombra. Após secagem, o material foi peneirado para retirada dos metais e areia. 

Por apresentar diferentes tamanhos de partículas, a serragem foi moída em moinho de facas e 

passada completamente em uma peneira com malha de 20 mesh (1,04 mm). 

Biomassa 

Legenda: 

 

T1- Indicador e controlador da Temperatura de pirólise 

T2- Indicador da Temperatura dos vapores de pirólise (saída do pirolisador) 

T3- Indicador da Temperatura dos vapores de pirólise (saída do separador de sólidos) 

T4- Indicador da Temperatura dos vapores de pirólise (saída do condensador Scruber) 

 

M1- Motor e controlador do agitador de biomassa 

M2- Motor e controlador do dosador de biomassa  

M3- Motor e controlador do desagregador flexível rotativo  

M4- Motor e controlador do acionamento do reator de cilindro rotativo 

M5- Motor e controlador do acionamento do rotor do condensador Scrubber  

 

C1- Controlador do fluxo de nitrogênio (Rotâmetro) 

  

 

 
Figura 3.18. Instrumentação e controle da Unidade de pirólise rápida 

M2 

M1 

M3 

M4 

M5 

T1 

T3 T2 

T4 

Bio-óleo   

Voláteis 

Nitrogênio 

C1 
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Na Figura 3.20 são apresentadas a amostra de serragem bruta (a) e a amostra (b) com 

tamanho de particula 1,04 mm (mesh 20). 

 

 

 

 

 

 

3.5. Equipamentos complementares 

Além do equipamento de processo de pirólise desenvolvido foram utilizados 

equipamentos e instrumentos diversos utilizados para manipulação de reagentes, preparação 

de amostras, caracterização de produtos e outros, os quais são relacionados a seguir: sistema 

Figura 3.19. Coleta da serragem bruta 

Figura 3.20. Amostras de serragem: (a) bruta; (b) pulverizada. 

 

(a) (b) 
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de pirólise, termopar, taquímetro, estufa, balança analítica, moinhos de facas, mufla, manta 

elétrica, pH metro, agitador, capela, bomba de vácuo, espectrômetro FTIR, Microscópio 

eletrônico de varredura, Calorímetro, Analisador elementar, Analisador termogravimétrico. 

 

3.6 Procedimentos de Ensaios 

3.6.1 Ensaios preliminares 

  Foram realizados ensaios preliminares com o objetivo de delimitar as faixas dos 

principais parâmetros de operação como: Rotação do leito de cilindro rotativo r(rpm), fluxo 

de alimentação de biomassa, temperatura de pirólise rápida, temperatura da saída de gases 

pirolisados, rotação do sistema de arraste de gases.  

 Os resultados obtidos permitiram conhecer os limites de operação da unidade de 

pirólise proposta, bem como fazer um primeiro planejamento de experimento para testar a 

sensibilidade dos parâmetros de operação e servir de base para um posterior planejamento 

experimental para otimização do sistema. 

 

3.6.2. Ensaios experimentais 

 Os procedimentos adotados durante a realização do processo pirolítico são 

apresentados no diagrama da Figura 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar e secar a biomassa 

por 24 h. 

Verificar vedação de conexões. 

Ligar o forno. Ajustar temperatura, taxa de 

aquecimento e tempo de reação. 

Acionar os sistemas: cilindro rotativo, flexível rotativo, 

gás de arraste e o sistema de centrifugação. 
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3.6.3. Sistema de alimentação de biomassa  

A alimentação de biomassa na planta de pirólise é controlada por um sistema de 

transporte automático dividido em duas partes. A primeira parte consiste de um cilindro onde 

a biomassa é armazenada e a segunda com um cone modificado (alimentador secundário de 

biomassa) em formato “J” por onde a biomassa cai por gravidade. O cilindro de 

armazenamento dispõe de um sistema de agitação mecânica, com o objetivo de desagregar e 

garantir a alimentação contínua do pó de serragem. Entre o cone e o cilindro de alimentação, 

foi instalada uma rosca sem-fim propulsora que faz o transporte da biomassa, sendo 

movimentada por um moto-redutor. O fluxo de biomassa é obtido em função da rotação. A 

Acionar a resistência de aquecimento dos separadores 

de sólidos. 

Iniciar a alimentação de biomassa no momento em que a 

temperatura do reator alcançar o valor desejado. 

Monitorar e fazer a aquisição dos parâmetros de operação: 

temperatura, pressão, fluxo de gás inerte e de biomassa e rotação. 

Coletar as amostras de sólido, líquido pirolenhoso e gás 

não condensável no final do experimento. 

Desativar a unidade desligando os sistemas 30 minutos 

após o término de alimentação da biomassa. 

Efetuar a limpeza de todo o sistema. 

Em caso de vazamento de gases e entupimento, desligar o reator, 

resistências, bem como todas as outras partes elétricas. 

Figura 3.21. Diagrama do procedimento de operação da planta 

pirolítica 
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curva de calibração foi obtida utilizando biomassa seca, sendo medida com o auxílio de um 

tacômetro ótico modelo TD-712, marca INSTRUTHERM e uma balança analítica de 

precisão. O motor é acionado por um inversor de fases marca WEQ (série CFW-08, software  

versão 5.2X). O ensaio possibilitou uma correlação entre a rotação do motor em rpm e a 

massa de biomassa em g/h, através de medidas obtida em intervalos de tempos pré-definidos, 

com 3 repetições. Os resultados obtidos foram regredidos utilizando o programa Origin V-5, 

permitindo construir a correlação para biomassa pó de serragem. Foram realizados ensaios de 

densidade aparente com a biomassa pó de serragem com os valores convergindo para 0,2167 

g/cm
3
. 

A Tabela 3.1 mostra os valores medidos de massa (m) nos intervalos de tempo (1 min, 

2 min e 3 min) conforme a Equação (3.1). 

 

  (3.1) 

 

Qbm representa a vazão média em g/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Planejamento experimental 

 Os ensaios de pirólise de serragem de madeira foram desenvolvidos no Laboratório de 

Biomassa e Biocombustíveis da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Foi  

verificado através de planejamento multivariável o efeito de três fatores no sistema pirolítico. 

Aplicou-se um planejamento experimental completo 2
3
, sem repetições, com 8 experimentos. 

N 
fbm (Hz) Qbm (g/h) 

1 
7 293 

2 
9 409 

3 
12 585 

4 
15 746 

5 
18 914 

6 
20 1026 

Tabela 3.1. Acompanhamento do fluxo de biomassa como função da 

frequencia do inversor do motor 
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Os fatores estudados foram: temperatura do processo, vazão de gás de arraste e velocidade de 

centrifugação. O experimento foi planejado utilizando o Software STATISTA V-9 para 

investigar a sensibilidade dos parâmetros de operação considerados mais relevantes.  Os 

níveis mínimos (-) e máximos (+) das variáveis escolhidas foram definidos com base nos 

ensaios preliminares para reproduzir os resultados encontrados na literatura, obtidos com 

outros reatores pirolíticos e também ensaios preliminares exploratórios para determinar os 

limites da unidade de pirólise desenvolvida. Escolheu-se como váriavel resposta principal do 

experimento o rendimento mássico de bioóleo. 

 

 

 

Fatores Níveis 

(-)                     (+) 

 T (
0
C)– Temperatura do processo (1) 550  570 

fsc (Hz) – Frequencia do inversor do 

scrubber 

25   30 

Qg (cm
3
/min) – Fluxo de gás de arraste  100  200 

  

  

 A ordem randômica dos experimentos determinada pelo programa STATISTA é 

mostrada na Tabela 3.3. Os demais parâmetros como Temperatura da resistência (200 
o
C), 

temperatura da saída de gases (150 
o
C), umidade da biomassa (< 5 %) e diâmetro médio de 

partículas foram mantidos constantes no planejamento realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2. Níveis dos fatores empregados no Planejamento Experimental da 

Pirólise de Serragem de Madeira 
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3.8. Balanço de massa 

 O balanço de massa foi possível devido ao procedimento de coleta dos finos de 

carvão, dos líquidos pirolenhosos e dos gases não condensáveis (CO2, CH4, H2, CO, C2H6, 

etc), utilizando um colchão inflável com o volume de gases recuperados no final e durante o 

experimento.  As massas foram pesados e avaliadas. Os rendimentos das fases produzidas 

foram obtidos utilizando as Equações (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) e (3.5) calculando-se as frações 

percentualizadas correspondentes às massas de cada fase medida em relação massa de 

biomassa processada na unidade de pirólise desenvolvida.  

 A determinação dos gases não condensados na pirólise foi feita em cada experimento 

do planejamento experimental medindo-se o tempo de enchimento do colchão com a mistura 

de vapores pirolíticos e o gás inerte (N2). Em seguida, se realizava um experimento sem 

realização de biomassa, no mesmo tempo de reação de pirólise, sendo alimentado apenas com 

o gás inerte (N2), desta forma obtinha-se por diferença, a massa dos gases não condensáveis 

de pirólise. 

      

   

Ordem  Fatores 

T fsc Qg 

1 

4 

3 

2 

8 

7 

6 

5 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

Tabela 3.3. Ordem dos experimentos do planejamento Experimental 

da Pirólise de Serragem de Madeira 

(3.1) 
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Onde,  

 = massa de biomassa consumida no ensaio; 

 = massa de bio-óleo;  

= massa de carvão;  

= massa de perdas diversas (de biomassa, finos de carvão e fluidos pirolíticos); 

 rendimentos de carvão; 
 rendimentos de gases; 

 perdas de matariais voláteis e sólidos. 

 

3.9. Caracterização do Bio-óleo e dos Finos de Carvão 

3.9.1. Análise química elementar 

 A microanálise, análise elementar ou análise centesimal é um procedimento químico 

para descobrir quais são os elementos constituintes de uma determinada molécula e sua 

proporção. Através de procedimento determina-se a fórmula bruta de compostos orgânicos. 

 Através da pirólise de um determinado composto que contenha O, C, S, N e H 

principalmente, e da análise dos gases resultantes de sua decomposição (óxido de N, SO2, 

CO2 e H2O), podemos saber a sua composição percentual em massa destes elementos. Por 

exemplo, a molécula de CH4 teria 75 % de carbono em massa e 25% de H, uma molécula de 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 
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etanol tem por fórmula bruta C2H6O o que dá 34,7 % de O, 52,1 % de C e 13 % de H. Esta é 

uma técnica destrutiva, as amostras são destruídas durante as análises.   

 

3.9.2. pH 

O pH foi determinado pela concentração de íons de Hidrogênio (H
+
) presente no bio-

óleo. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H
+
 e menor a 

concentração de íons OH
-
. O pH das amostras de bio-óleo foi determinado através de 

pHmetro digital, da marca Tecnal, modelo 564-P. 

3.9.3. Densidade aparente 

A densidade aparente (d) foi determinada enchendo um Becker de volume conhecido 

(V) com a massa da amostra (m) e em seguida procedendo à pesagem. A densidade aparente é 

uma relação entre a massa da amostra pelo volume (g/cm
3
). Sendo a densidade aparente 

estimada pela Equação (3.2).  

 

 

3.9.4. Análise Qualitativa por (CG/MS) 

 Essa análise foi realizada pela UNICAMP. Foi utilizado o equipamento CG/MS, 

modelo Saturn, marca Varian na análise do líquido pirolenhoso obtido da pirólise da 

serragem. A amostra foi solubilizada em diclorometano e injetada em cromatógrafo a gás com 

detector de massas nas seguintes condições de análises: 

 1.  Volume injetado: 0,5 μL; 

 2. Coluna: HP-5MS, 5 % difenil, 95 % dimetil polisiloxano, capilar (30 m x 

0,25 m x 0,25  μm);  

 3. Gás de arraste: He (99,9999), 1 mL/min; 

 4. Injetor: 240 
o
C, modo Split (1:20; 

 5. Forno: 40 
o
C (3 min); 100 

o
C (2 

o
C/min); 200 

o
C (4 

o
C/min); 280 

o
C (5 

o
C/min); 280 

o
C (6 

o
C/min), tempo de análise 80 min; 

 6. Detector: EM (íon trap), EI (70 e V), modo varredura (0,5 scan/seg); faixa de 

massa (35 a 400 daltons); linha de transferência (280 
o
C). 

(3.2) 
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3.9.5. Análise de infravermelho 

 A presença de grupos funcionais, bem como a composição química da biomassa foi 

verificada através da Espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 

Os espectros de infravermelho abrangendo a região de 4000 – 400 cm
-1

 foram obtidos em 

espectrofotômetro FTIR, Thermo Nicolot, modelo Nexus 470, à temperatura ambiente com 

pastilhas sólidas, e foram adquiridos com resolução de 4 cm
-1

 e 32 scans/min. 

 

3.9.6. Análise Termogravimétrica (TG) 

 A análise térmica é a análise do comportamento físico de uma substância, bem como 

das transformações químicas que podem ocorrer, através de um processo de aquecimento ou 

resfriamento da amostra. Neste caso, a perda de massa da amostra é registrada no tempo em 

função da temperatura. 

 Estas análises são comumente realizadas em materiais de natureza diversas, desde 

plásticos até materiais orgânicos compostos de polímeros naturais como é o caso da biomassa. 

 As análises termogravimétricas para as amostras de biomassa foram realizadas no 

LABTAM (Laboratório de Tecnologia Ambiental), do Departamento de Química, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal. 

 O equipamento utilizado para estas análises foi o DTG-60, marca Shimadzu. Os 

procedimentos utilizados nas análises foram: aquecimento desde a temperatura ambiente até 

900 
o
C com rampa de 10

 o
C / min, sob atmosfera de nitrogênio a uma vazão de 50 ml / min. 

 

3.9.7. Poder calorífico superior e inferior 

 O poder calorífico foi determinado nas amostras de bio-óleo para verificar a 

capacidade que tem estes materiais de gerar calor quando postos em combustão. Este ensaio 

foi realizado conforme ASTM D240 (calor de combustão de combustíveis hidrocarbonetos 

líquidos com bomba calorimétrica). Realizado no Laboratório de Termodinâmica e Reatores 

Catalíticos, do Departamento de Engenharia Química (UFRN). A análise foi realizada com 
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uma Bomba Calorimétrica PLAIN, modelo 1341EE, da PARR Instrument Company-Moline, 

sendo determinado o P.C.I e depois calculado o P.C.S.  

 

3.10. Caracterização dos finos de carvão 

 A análise dos finos de carvão produzido pela planta pirolítica com a biomassa pó de 

serragem de madeira foi dividida em três etapas, onde foram analisadas a umidade, o material 

volátil e cinzas. Para a análise da umidade foi utilizado o método ASTM D 3173-85, material 

volátil e cinzas foram determinados pelo método ASTM D 17662-84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

        

Capítulo 4 

Resultados e Discussões 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Doutorado PPGCEP/UFRN                     Capítulo4: Resultados e discussões 

Lúcio Ângelo de Oliveira Fontes                                                                                                                           89 

     
 

   

 

4. Resultados e Discussões 

 Este capítulo encontra-se subdividido em tres partes, onde são apresentados e 

discutidos os principais resultados obtidos com a unidade de pirólise proposta, utilizando um 

pirolisador de cilindro rotativo alimentado com a biomassa pó de serragem seca. A primeira 

parte trata das características do processo, abordando os diversos sistemas da unidade de 

pirólise proposta, que implicam na determinação dos procedimentos de seleção da biomassa 

(peneiramento e secagem) e na avaliação dos parâmetros que influenciam no rendimento dos 

produtos. A segunda parte compreende a caracterização da biomassa, dos produtos líquidos 

(fração aquosa + bio-óleo) e dos produtos sólidos (carvão). 

 

4.1. Processo de Pirólise 

 A unidade proposta composta de pirolisador de cilindro rotativo, sistema de 

alimentação contínua de biomassa, separador de finos de carvão e condensador de bio-óleo e 

extrato ácido foi submetida a  testes e ensaios com biomassa  seca triturada (pó de serragem), 

demonstrando ser capaz de realizar as reações pirolíticas de conversão de biomassa em bio-

óleo.  A metodologia de projeto utilizada na concepção e dimensionamento dos diversos 

sistemas comprovou ser eficaz, possibilitando controlar e ajustar os parâmetros de operação  

de forma a concretizar a conversão termoquímica a partir dos requisitos e premissas 

inicialmente estabelecidos. 

 

4.1.1. Perfil de Temperatura do Reator 

  O resultado do ensaio do perfil de temperatura dentro do reator de cilindro rotativo se 

encontra na Figura 4.1. Como observado, o reator apresenta duas zonas frias na extremidades, 

sendo uma localizada na entrada (distância de 0 a 35 cm) e a outra na região de saída do reator 

(distância de 70 a 100 cm). A extensão total do reator é de 100 cm, o que indica que a região 

quente uniforme está compreendida entre 35 e 70 cm. Neste intervalo a temperatura da zona 

ativa permanece praticamente constante no nível térmico ajustado no controlador.  
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 A zonas fria de saída favoreceu a condensação de líquidos pirolíticos e uma grande 

aglomeração de sólidos no final do reator de cilindro rotativo, impedindo assim, o 

deslocamento de bimassa e finos de carvão. O problema foi resolvido utilizando sistema de 

isolamento térmico e pré-aquecimento controlado, proporcionado por um sistema de 

resistência elétrica do tipo coleira na zona fixa de saída do reator.  

  

 

 

 

4.1.2. Sistema de acionamento e controle da rotação do reator  

O sistema de acionamento do reator de cilindro rotativo utiliza um motoredutor com 

controlador de rotação de 3 a 30 rpm. Os resultados dos testes preliminares de ajuste do 

sistema mostraram que com a inclinação de 30 graus do reator de cilindro rotativo, a rotação 

de 20 rpm era suficiente para transportar o fluxo de biomassa seca de 1 kg/hora na condição 

fria, ou seja, sem o aquecimento do forno. Com a rotação fixa em 20 rpm a ação combinada 

do sistema desagregador com flexível rotativo proporciona o transporte da biomassa através 

do leito do reator de cilindro rotativo. A rotação do flexível rotativo é controlada e ajustada ao 

longo do ensaio para garantir um fluxo constante da biomassa alimentada através do reator. O 

Figura 4.1. Perfil de temperatura do reator de cilindro rotativo obtidos para 03 

níveis de controle diferentes: a) 510 
o
C, b) 550

 o
C e c) 600 

o
C.  
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tempo de residência da biomassa através do reator é uma função do efeito combinado do 

movimento de rotação do leito, da rotação do flexível (mola helicoidal) do segundo estágio do 

sistema de alimentação de biomassa e do arraste de vapores pirolíticos pelo condensador 

centrífugo (scrubber). O regime de movimento transversal da biomassa através do leito 

rotativo pode ser caracterizado como de centrifugação, devido principalmente a rotação 

elevada do desagregador flexivel rotativo.  

 

4.1.3. Sistema de alimentação de biomassa em dois estágios 

 O primeiro estágio com fuso alimentador apresentou problemas de interrupção na 

alimentação de biomassa, devido à característica de adsorver umidade, produzindo agregação 

do material na entrada do fuso, sendo necessário introduzir um sistema de agitação o que 

facilitou a alimentação da biomassa no fuso dosador. A curva característica do primeiro 

estágio do sistema de alimentação de biomassa é observada na figura 4.2, onde se verifica um 

comportamento linear do fluxo de biomassa (Qbm) versus frequência (fbm ) do inversor do 

motor acionador, sendo o seu desempenho compatível com as simulações de projeto e 

comprovado através do resultado experimental mostrado na Tabela 4.1. Os resultados foram  

ajustados por regressão para obter a função de correlação mostrada na Figura 4.2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amostra fbm (Hz) Qbm (g/h) 

1 7 293 

2 9 409 

3 12 585 

4 15 746 

5 18 914 

6 20 1026 

Tabela 4.1. Acompanhamento do fluxo de biomassa como função 

da frequencia do inversor do motor acionador 
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 Verificou-se também durante a fase de testes preliminares que as propriedades da 

biomassa exercem grande influência na capacidade do sistema de transporte, como também o 

tamanho de partículas, a umidade e a densidade, sendo considerados parâmetros de operação 

importantes que deverão ser investigados com maior rigor. Considerando-se o diâmetro e o 

passo da rosca sem-fim projetada, recomenda-se que o diâmetro médio da partícula de 

biomassa seja menor que 1,4 mm para evitar travamento do fuso. A umidade, por sua vez, 

promove a aglomeração de partículas, facilitando o entupimento do sistema, sendo mantida a 

umidade da biomassa inferior a 10 %, conforme recomendado também por Dobele, (2007). 

 

4.1.4.  Rotor do condensador  

 O parâmetro de arraste do rotor do condensador (scruber) foi determinado a partir da 

freqüência do inversor do motor acionador. A Figura 4.3 mostra a correlação da freqüência do 

inversor (fsc) versus rotação do rotor (nsc). As freqüências do inversor do motor do scrubber 

utilizadas durante os experimentos foram de 25 e 30 (Hz), indicando que a rotação empregada 

durante os processos pirolíticos foram respectivamente da ordem de 2500 e 3000 rpm.  

 

 

Figura 4.2. Cabilbração do alimentador de  pó de serragem de madeira :  

Qbm(fluxo de biomassa) x  fbm (frequencia do inversor do motor) 
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4.2. Caracterização da Biomassa 

4.2.1 Análise Imediata 

 O resultado da análise imediata de amostra de pó de serragem seca  é mostrado na 

Tabela 4.2. A amostra apresentou um teor de umidade igual a 12,10 %. Nesse tipo de 

processo de pirólise a secagem da biomassa é a etapa mais importante em termos de consumo 

energético, sendo recomendada a desidratação por meios naturais, como secagem ao sol, antes 

de ser submetido a processo pirolíticos para produção de bio-óleo.  

 O percentual de 78,12 % de material volátil encontrado está associado à presença de 

material orgânico, compreendendo lignina, celulose e hemicelulose. Os principais 

constituintes encontrados no pó de serragem são compatíveis com os resultados encontrados 

na literatura, conforme resultados obtidos por Park et al., (2008).     

 

 

 

 

Figura 4.3. Calibração da rotação do rotor scrubber 
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Análise imediata Pó de serragem 

(%) 

Total 

(%) 

Umidade 12,10  

 

 

100 

Material volátil 78,12 

Cinzas 0,90 

Carbono fixo 8,88 

Lignina 33,10  

 

Material volátil 

 

(88,53) 

Celulose 35,13 

Hemicelulose 20,30 

 

 

4.3. Caracterização dos Produtos da Pirólise 

 Os produtos caracterizados no presente trabalho foram os fluidos pirolenhosos 

condensados e os finos de carvão separados, não sendo caracterizada a fase gasosa. 

 

4.3.1.  Resultados do Planejamento Experimental  

 A Tabela 4.3 apresenta o resultado do planejamento fatorial 2
3
 para a pirólise de 

serragem de madeira processada no reator de cilindro rotativo, tendo como resultados 

principais dos parâmetros investigados, os rendimentos mássicos de bio-óleo e carvão. 

Os fatores empregados nesse planejamento experimental foram: T (
o
C) temperatura 

de pirólise,  fsc (Hz) freqüência do inversor do scrubber  e  Qg (cm
3
/min)  fluxo de gás de 

arraste (N2) e como parâmetros de respostas tem-se: o rendimento de bio-óleo ηbio (%m), o 

rendimento de carvão  ηc (%m) e  a razão entre bio-óleo rb/c (mbio/mc) 

Tabela 4.2. Resultados das análises Gravimétricos de amostra de pó de 

serragem, processada no reator de cilindro rotativo. 
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Verificou-se que o maior rendimento de bio-óleo foi obtido nas condições: 

temperatura de pirólise de 570 (
o
C), freqüência do inversor do scrubber de 25 (Hz) e fluxo do 

gás de arraste de 200 (cm
3
/min). O menor rendimento de bio-óleo ocorreu para 550 (

o
C), 25 

(Hz) e 100 (cm
3
/min). 

 Os melhores rendimentos de bio-óleo foram obtidos nos experimentos com o maior 

nível de temperatura (570 
o
C), indicando que este parâmetro foi o de maior efeito sobre a 

conversão da biomassa em fluidos pirolenhosos, incluido o bio-óleo. Quando se variou os 

outros fatores (freqüência de centrifugação e vazão de gás de arraste) não se percebeu grandes 

diferenças nos teores de bio-óleo obtidos.  

Observa-se na Figura 4.4 que a razão entre a massa de bio-óleo e a massa de carvão 

aumenta com a temperatura, ou seja, ocorre a queda no rendimento de carvão com o aumento 

da temperatura, devido à maior decomposição primaria da biomassa em temperatura mais 

elevada.  

 

 

 

  Experimento 

       (ensaio) 

Fatores                      Produtos  

T fsc Qg ηbio 

(% m) 

ηc 

(% m) 

rb/c 

(mbio/mc) 

1 - - - 14,5 35,3 0,41 

4 - - + 15,1 33,1 0,46 

3 - + - 14,3 32,5 0,44 

2 - + + 14,3 30,0 0,48 

8 + + - 17,9 37,1 0,48 

7 + - - 16,8 31,8 0,53 

6 + - + 19,8 36,8 0,54 

5 + + + 17,6 32,7 0,54 

Tabela 4.3. Resultados experimentais obtidos: pirólise de serragem de madeira. 
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A análise estatística de variânica (ANOVA) aplicada aos resultados do planejamento 

experimental realizado, considerando as interações de primeira, segunda e terceira ordem, 

mostra que a temperatura de pirólise foi o parâmetro mais sensível das 3 variáveis 

investigadas, conforme mostrado na Tabela 4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SS Graus liberdade 

Interação 2122,261 1 

"T" 24,151 1 

"fsc" 0,551 1 

"Qg" 1,361 1 

"T" * "fsc" 0,001 1 

"T" * "Qg" 0,551 1 

"fsc" * "Qg" 1,901 1 

"T" * "fsc" * "Qg" 0,911 1 

Erro  0 

Figura 4.4. Comportamento da razão bio-óleo/carvão com a temperatura 

pirólise. 

Tabela 4.4.  Testes de significância para variável rendimento de conversão  de bio-

óleo ηbm (%) ( parametrização Sigma). 
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Os resultados do balanço de massa dos produtos da pirólise de serragem estão 

apresentados na Tabela 4.5. O balanço foi realizado para a melhor condição de rendimento 

mássico do bio-óleo observada na Tabela 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura 4.5 mostra detalhe das perdas de materiais (*) detectadas nos diversos 

estágios do sistema de pirólise. O detalhe (a) ilustra aglomeração de carvão e biomassa não 

processada no flexível rotativo; os detalhes (b e c) ilustram acúmulo de carvão no separador 

de sólidos e o detalhe (d) ilustra perdas de bio-óleo retido na saida da cuba do condensador 

centrífugo (scrubber).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos Rendimento (%) 

Fluido pirolenhoso  

(Bio-óleo + extrato ácido) 

20,8 

Carvão 36,8 

Gás 24,0 

Perdas* 18,4 

Tabela 4.5. Rendimentos dos produtos de pirólise de serragem. 
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4.3.2. Caracterização do Bio-óleo 

 As análises dos produtos obtidos com a unidade pirolítica de cilindro rotativo, 

confirmam a presença de hidrocarbonetos e compostos oxigenados, principalmente ácidos 

carboxílicos, que possuem propriedades físicoquímicas que atendem as especificações da 

ANP para o diesel de petróleo.     

               

4.3.2.1. Propriedades dos fluidos pirolenhosos  

 

 A Tabela 4.6 mostra as características de amostras de bio-óleo obtidas de diferentes 

biomassas e reatores químicos, sendo destacado o reator de cilindro rotativo como hipotese 

investigativa neste trabalho. Com relação às variáveis pH, densidade e poder calorífico, 

observa-se que os valores obtidos no reator de cilindro rotativo estão compatíveis com os 

apresentados na literatura. 

Figura 4.5. Perdas de produtos da pirólise na unidade pirolítica de cilindro rotativo. 
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Almeida (2008) caracterizou o bio-óleo de pirólise de palha de cana-de-açúcar e 

obteve um valor de densidade de 1,2 g/cm
3
, sendo o mesmo valor obtido para a amostra  

obtida nessa pesquisa a 570 
o
C. Cardoso (2009) encontrou o valor de densidade de 1,28 g/cm3 

em amostra de bio-óleo obtido em processo de pirólise de serragem de eucalipto em regime de 

batelada. 

O poder calorífico da amostra de bio-óleo obtido neste trabalho foi de 26,4 MJ/kg 

(Tabela 4.5).  Almeida (2008) encontrou o valor de 23,5 MJ/kg em amostra de bio-óleo obtida 

da pirólise de palha de cana-de-açúcar, sendo também referenciado 16,8 MJ/kg em amostra de 

bio-óleo obtido de pirólise de serragem de eucalipto. 

 

(1) TNO-Built 

Environment 
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(Holanda) 

(2) Iowa 

State 

University 

(EUA) 

(3) Aston 

University Bio-

energy research 

group 

(Inglaterra) 

(4) UFRN 

Lab Biomassa e 

Biocombustível 

(Brasil) 

(5) Boware/ 

Unicamp 

(Brasil) 

(6) Kyoto 

University 

Wood 

Research 

Institute,  

(Japão) 

Tecnologia 

do reator 

Reator Pyros 

(ciclone) 

Reator 

Auger 

Fuso 

rotativo 

Leito fluidizado 

Borbulhante 

Reator Cilindro 

Rotativo 

 

Fluidizado 

Corrente 

Pulsada 

Tipo de 

pirólise 

Rápida Rápida Rápida Rápida Rápida Rápida 

Capacidade 

(kg/h) 

20,0 18,0  1,0 200 50,0 

Biomassa Resíduos Carvalho 

vermelho 

Resíduos 

florestais  

Serragem de 

madeira 

Bagaço, 

palha e 

capim 

elefante 

Cedrinho 

% líquidos  65 65 20,8 30 40,0 

PCS (MJ/kg)   22,2 26,4 25,7 16,0 

T 
o
C 500 625 450 a 500 570 500 450 

Ph 2,9  2,5 3,1 3,0 2,1 

Densidade 1,1  1,2 1,24 1,13  

Tabela 4.6. Características de amostras de bio-óleo obtidas através de pirólise rápida por 

diferentes processos e laboratórios. 
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4.3.2.2. Espectroscopia no Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

As análises de FTIR foram realizadas a fim de caracterizar os principais grupos 

funcionais de amostras de bio-óleo e extrato ácido obtido através de pirólise em reator tipo 

cilindro rotativo de serragem de madeira. Foram avaliadas as regiões do infravermelho médio 

(4000 - 1.300 cm
-1

) e de impressão digital (1300 - 650 cm
-1

), conforme as Figuras 1, 2 e 3. A 

interpretação dos espectros de FTIR foi baseada em Silverstein et al., (2007). 

A banda larga na região de 3600 - 3200 cm
-1

 é causada pelas vibrações de estiramento 

dos grupos O–H (Água, álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos). Todas as amostras 

apresentaram bandas largas, possivelmente atribuída ao efeito de ligações do tipo pontes de 

hidrogênio do grupo funcional hidroxila.  

O pico ao redor 3.000 cm
-1

 é típico da deformação axial de C–H de estruturas 

alifáticas (2980 - 2920 cm
-1

). Em 2300 cm
-1

, foi observada, uma banda que foi relacionada 

com a vibração de estiramento da tripla ligação de alcinos. 

Entre 1700 e 1400 cm
-1

, aparecem dois picos claros que são causados por diferentes 

grupos funcionais. A banda em torno de 1720 cm-1 representa o estiramento C=O indicando a 

presença de cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e outros. O pico de 1647 cm
-1

 pode estar 

associado a dupla ligação de alcenos (1675 – 1645 cm
-1

) bem como a compostos aromáticos 

(C=C, 1600 - 1500  cm
-1

).  

Na região entre 1250 e 1000 cm
-1

, existem picos característicos, observados 

claramente em todas as figuras, que podem ser atribuídos ao efeito do acoplamento da 

deformação angular no plano da ligação O
-
 H e a deformação C–O, presentes em ácidos 

carboxílicos. Adão (2006), estudando bio-óleo de processo de pirólise, também observou 

esses picos e associou ao estiramento do grupo C-O de ácidos carboxílicos, fenóis, esteres e 

éteres. 

A última parte da região de impressão digital (900 cm
-1

) é menos representativa para a 

identificação de grupos funcionais, mas sabe-se que poderia representar estruturas 

cicloalifáticos, estruturas aromáticas e alguns derivados halogenados e os compostos contendo 

fósforo. Segundo Silverstein et al., (2007) o espectro observado nessa região é, com 

freqüência, complexo, com as bandas se originando de modos de vibração acoplados. Essa 
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parte do espectro é muito importante para a determinação da estrutura do composto quando 

examinada com referência a outras regiões. A deformação C–H em aromático mono-

substituído foi verificada na banda entre 669 cm
-1

 e 757 cm
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Espectro IV do bio-óleo, obtido em processo de pirólise de 

serragem de madeira, em reator do tipo cilindro rotativo, a 510 
o
C 

(Amostra B-1).  

 

Figura 4.7. Espectro IV do bio-óleo, obtido em processo de pirólise de 

serragem de madeira, em reator do tipo cilindro rotativo, a 570 
o
C 

(Amostra B-2).  
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4.3.2.3 Análise TG/DTG 

 Nas Figuras 4.8 e 4.9 e Tabela 4.7 estão apresentados os dados da análise térmica das 

amostras de bio-óleo das amostras (B-1) e (B-2). Através da análise das curvas TG/DTG, 

pode-se verificar a redução da umidade, que graficamente demonstrado pelo aparecimento 

dos eventos relativos e desidratação das amostras. O percentual de perda de massa na 

temperatura de 100 °C foi de 13,7% para o bio-óleo (B-1) e de 5,29 % para (B-1). A amostra 

de bio-óleo (B-1) sofreu uma redução de massa de 84,3 % a temperatura de 200 
o
C, indicando 

a existência de uma grande quantidade de água nessa amostra. Com relação a amostra (B-2), 

observa-se a decomposição carbônica a partir de 200 
o
C, atingindo um valor de perda de 

massa de 68,5% (a 500 
o
C) e 76,9 % (a 600 

o
C). 
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Figura 4.8. Curva TG do bio-óleo (B-2), obtido em processo de pirólise de pó 

de serragem, a 570 
o
C e vazão de nitrogênio de 100 cm

3
/min. 
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Amostra B-1: recuperada em processo de pirólise em cilindro rotativo de pó de serragem a 

510 C e fluxo de N2 de 100 cm3/min.  

Amostra B-2: recuperada em processo de pirólise em cilindro rotativo de pó de serragem a 

570 C e fluxo de N2 de 200 cm3/min.  

 Temperatura  

(
o
C) 

Perda de massa (%) 

Amostra B-1 Amostra B-2 

50 3,5 5,23 

100 5,29 13,7 

200 84,3 39,7 

300 86,7 56,5 

400 89,9 63,9 

500 94,5 68,5 

600 94,6 76,9 

700 94,6 83,8 

800 94,6 89,0 

900 94,8 93,5 

Tabela 4.7. Perda de massa de amostras de bio-óleo em testes Termogravimétricos 
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Figura 4.9. Curva TG do bio-óleo (B-1), obtido em processo de pirólise de pó de 

serragem, a 510 
o
C e vazão de nitrogênio de 50 cm

3
/min 
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Nas Figuras 4.10 e 4.11 estão sendo apresentados os dados referentes aos estudos 

calorimétricos das amostras de bio-óleo. Observa-se a predominância de processo 

endotérmico em quase toda a termogravimetria da amostra (B-2), no entanto são percebidas 

duas faixas de eventos exotérmicos para o bio-óleo (B-1), sendo a primeira delas entre 156 e 

314 
o
C e a última entre 388 e 453 

o
C. Segundo Barros (2006) essa liberação de energia pode 

estar associada com reações intramoleculares, ou seja, um reordenamento da estrutura 

molecular dos compostos orgânicos que compõem a matéria orgânica da amostra estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Perfil Calorimétrico do bio-óleo (B-1), obtido em processo de 

pirólise de pó de serragem, a 510 
o
C e vazão de nitrogênio de 100 cm

3
/min 

 

Figura 4.11 - Perfil Calorimétrico do bio-óleo (B-2), obtido em processo de 

pirólise de pó de serragem, a 570 
o
C e vazão de nitrogênio de 200 cm

3
/min. 
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4.3.2.4 Análise cromatográfica com espectrometria de massa (CG/EM)  

 A caracterização química completa do bio-óleo é muito difícil, por se tratar de uma 

mistura complexa de muitos compostos, freqüentemente presentes em pequenas quantidades, 

e de conter compostos de alto peso molecular resultantes da decomposição da celulose, 

hemicelulose e lignina. Cerca de 40% do bio-óleo pode ser detectado via CG/EM. Os 

compostos polares e não voláteis podem ser analisados por cromatografia líquida (CLAE - 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) ou cromatografia de permeação em gel (CPG) 

(Mohan et al.,2006). O bio-óleo pode ser fracionado em grupos de compostos usando 

solventes. A combinação do fracionamento com as técnicas analíticas pode dar mais 

informações sobre os compostos presentes (Oasmaa & Czernik, 1999). Do ponto de vista 

químico, os óleos de pirólise compõem-se de diversos compostos orgânicos oxigeníferos. 

Encontram-se principalmente ácidos carbônicos, compostos fenólicos, lactônicos, alcoólicos, 

furanos, aldeídos, cetonas e açúcares anidros. Por cromatografia em fase gasosa comprovam-

se cerca de 200 compostos monômeros. Além disso, são dissolvidos no óleo moléculas 

oligómeras de origem de lignina (Heo et al., 2010).  

  Para a identificação dos compostos detectados na amostra utilizou-se a base de dados 

de espectros de massa NIST105. Foram determinados 45 compostos principais na amostra de 

bio-óleo de serragem (Tabela 4.8). 
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Pico Tempo de retenção 

(min) 

Nome do composto Área (%) 

1 16,74 Fenol 2,75 

2 21,81 Metil Fenol 2,92 

3 23,38 Metil Fenol 9,63 

4 23,96 Metóxi Fenol 1,77 

5 28,52 Dimetil Fenol 3,54 

6 29,82 Etil Fenol 2,60 

7 31,31 Metóxi Metil Fenol 1,91 

8 31,89 Benzenodiol 2,74 

9 33,99 Metil Etil Fenol 1,65 

10 36,69 Etil Metóxi Fenol 1,33 

11 37,54 Metil Benzenodiol 4,28 

12 38,56 Dietil Fenol 1,27 

13 40,14 Propenil Fenol 1,08 

14 40,30 Dimetóxi Fenol 2,90 

15 40,47 Metóxi Propenil Fenol 1,85 

16 41,72 Etil Benzenodiol 2,98 

17 42,32 Vanilina 2,92 

18 42,62 Metóxi Propenil Fenol 1,07 

19 43,18 Alil Metil Fenol 1,71 

20 44,09 Dimetóxi Metil Fenol 3,97 

21 44,28 Métoxi Propenil Fenol 2,39 

22 45,54 Hidróxi Metóxi Fenil Etanona 2,84 

23 46,79 Trimetóxi Metil Benzeno 1,25 

24 46,95 Hidróxi Metóxifenil Propanona 1,39 

25 51,07 Hidróxi Dimetóxi Benzaldeído 2,06 

26 52,30 Dimetóxi Propenil Fenol 1,18 

27 53,14 Hidróxi Dimetóxi Fenil Etanona 1,24 

28 62,60 Metil Antracenodiona 4,37 

 

Tabela 4.8. Identificação de compostos através de CG/EM de amostra de bio-óleo. 
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 A composição química do bio-óleo apresenta uma quantidade elevada de compostos 

fenólicos (Dimetóxi Propenil Fenol, Métoxi Propenil Fenol,  Alil Metil Fenol, Dietil Fenol ). 

De acordo com (Tsai et al., 2007) que temperaturas acima de 550 C são favoráveis nas 

reações de aromatização sucessivas, tais como o craqueamento da matéria orgânica leve, 

oligomerização, ciclização, hidrogênio ou de transferência de hidreto e aromatização. A 

presença da PAH levanta preocupações sobre os impactos na saúde devido ao seu potencial 

cancerígeno, que pode ser evitado em temperatura de pirólise abaixo de 550 
o
C. O bio-óleo 

obtido nessa pesquisa também apresentou quantidades significativas de HPAs em combinação 

com outras funções orgânicas (Metil Antracenodiona).  

 Toor (2010) informa que a degradação da lignina também é responsável pela formação 

de compostos fenólicos no bio-óleo de serragem de madeira. Os autores citam que as reações 

secundárias ocorridas durante o processo também levam a formação de fenóis no líquido. 

Segundo dados da pesquisa, a geração de fenóis pode ser promovida pela decomposição de 

radicais hidroxila e metoxila atacados por benzeno.  

 Almeida (2008) determinou a composição química do bio-óleo. Foram identificados 

28 compostos incluindo principalmente, fenóis, metoxifenóis, cetonas, hidroxicetonas e em 

menor número aldeídos, benzaldeídos, furanos, benzofuranos e álcoois. Os compostos em 

maior proporção no bio-óleo foram o ácido acético (0,41 %), fenl (0,31 %), etilmetoxifenol 

(0,33 %), hidroxietilacetofenona (0,47 %) e o dihidrobenzofurano (0,30 %). 
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4.3.3 Caracterização do carvão 

4.3.3.1 Análise Imediata e Poder Calorífico 

 Os teores de umidade, material volátil, cinzas e carbono fixo das amostras de carvão 

obtidas da pirólise de serragem estão apresentados na Tabela 4.9. Foi percebido, durante os 

experimentos, que as amostras de carvão apresentam grande capacidade de absorção de 

umidade. Os altos valores de material volátil podem estar associados com a presença de bio-

óleo que ficou impregnado no carvão do separador de sólidos do sistema de pirólise. Cardoso, 

(2009) realizou pirólise de serragem de eucalipto em regime batelada, encontrando durante a 

análise imediata do carvão os seguintes resultados: Umidade = 4,40 %; Material volátil = 26,0 

%; Carbono fixo = 73,40 % e Cinzas = 0,60%. O teor de material volátil das amostras de 

carvão desse trabalho foi bem superior ao obtido por Cardoso (2009). O alto valor de material 

volátil do carvão do presente trabalho está relacionado com a presença de parte de bio-óleo 

impregnado ao carvão, quando as fases sólida e líquida, entravam em contato na região de 

separação de sólidos do sistema de pirólise. 

   

 

 

Análise Imediata Amostras 

 (C-1)  (C-2)  (C-3) 

Umidade (%) 14,9 15,6 13,7 

Material Volátil (%) 63,6 64,7 66,0 

Cinzas (%) 1,7 1,6 1,9 

Carbono Fixo (%) 19,8 18,1 18,4 

 

 

C-1 e C-2: Amostras de carvão recuperadas em processo de pirólise de cilindro rotativo de pó 

de serragem a 510 
o
C e fluxo de N2 de 100 cm3/min. 

C-3: Amostra de carvão recuperada em processo de pirólise de cilindro rotativo de pó de 

serragem a 570 
o
C e fluxo de N2 de 200 cm3/min. 

 

Tabela 4.9. Análise imediata em amostras de carvão, obtidas em 

processo de pirólise de serragem 
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 A Tabela 4.10 apresenta os valores do poder calorífico de amostras de carvão obtidas 

durante os processos de pirólise de serragem. Cortez; Lora; Gómez (2008) citam valores de 

poderes caloríficos de 31,7, 31,4 e 31,8 MJ/kg em amostras de carvão obtidas da pirólise de 

bagaço de cana em reator de leito fluidizado, nas temperaturas de 480, 590 e 680 
o
C, 

respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra Poder Calorífico 

(MJ/kg) 

C-1 19,5 

C-2 24,9 

C-3 26,5 

Tabela 4.10. Análise do Poder Calorífico de amostras de carvão, 

obtidas em processo de pirólise de serragem. 
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5. Conclusões e Sugestões  

 O presente trabalho apresentou uma proposta de unidade de pirólise rápida, em escala 

de laboratório, para processar até um 1 kg/h de biomassa triturada, utilizando um reator de 

cilindro rotativo para obtenção de bio-óleo. O sistema foi testado preliminarmente com pó de 

serragem de madeira, operando em regime contínuo, sendo a transferência de calor para o 

fluxo de biomassa feita  diretamente da superfície interna do reator aquecido por um forno 

tubular horizontal bipartido, dispensando o emprego de material particulado inerte como areia 

ou sílica, para fins de trocas térmicas com a biomassa. O mecanismo de avanço da biomassa 

através do reator era feito pela  ação combinada do movimento de rotação do cilindro, da 

inclinação do leito e da propulsão do flexivel rotativo, compreendendo o segundo estágio de 

alimentação de biomassa e o fluxo de gás inerte (N2).   

 Os testes e ensaios realizados com o protótipo mostraram que o processo é 

tecnicamente possível, sendo obtidos como produtos: fluidos pirolenhoso (bio-óleo + extrato 

ácido), finos de carvão (sem contaminantes)  e gases de pirólise (não condensáveis). 

 O sistema proposto apresenta como vantagens: fluxo contínuo para pequenas 

capacidades; dispensa a princípio o emprego de carga térmica inerte como areia ou sílica, o 

que permitiu reduzir o tempo necessário para entrar em regime de operação cerca de 15 a 20 

minutos, baixo tempo de residência da biomassa no reator e dos vapores piróliticos através do 

sistema. Este dispõe de um dispositivo flexível rotativo que possibilita a auto limpeza do 

reator bem como a condução e desagregação da biomassa minimizando prováveis 

entupimento. Os parâmetros de operação (vazão de gás e de biomassa, temperatura, 

velocidade de rotação do reator e do sistema de centrifugação)  são facilmente ajustados e 

controlados.  Além disso, a unidade permitiu o processamento de pós de serragem com 

tamanho de partícula controlado entre 0,5 a 1,0 mm e seco em estufa a 100 
o
C.  

 O procedimento dimensional dos componentes do reator mostrou-se satisfatório, 

conforme confirmado durante os testes e ensaios, processando o fluxo de biomassa previsto 

nas simulações. 
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 O sistema operando sem a recirculação do fluxo de água na coluna de lavagem dos 

vapores pirolíticos e sem remoção de extrato ácido, possibilitou a coleta do fluidos 

pirolenhoso na parte inferior da cuba do rotor do condensador localizado no topo da coluna ou 

na saída de gases não condensáveis do lavador através de um recipiente de aço inoxidável.  

 O modelo de forno utilizado para aquecimento do reator contém apenas uma zona de 

aquecimento proporcionado um gradiente acentuado de temperatura no centro do reator, 

conforme perfil de temperatura obtido. Isto dificultou o processo de pirólise no reator no que 

diz respeito à entrada da biomassa em baixa temperatura e saída dos vapores em temperaturas 

inferiores ao de processamento da reação promovendo em parte a sua condensação. Este 

problema foi atenuado implementando outro sistema individual de aquecimento com 

resistências elétricas do tipo coleira com isolamento nos separadores de sólidos ou 

recuperadores de finos de carvão.    

 A caracterização do fluido pirolenhoso mostrou, principalmente através da 

composição química elementar e poder calorífico, a forte presença de bio-óleo. O particulado 

separado foi caracterizado por MEV como finos de carvão de alta pureza com estrutura nano e 

micrométrica. Devido às dificuldades na instalação do cromatógrafo a análise dos gases ficou 

prejudicada, porém, o volume produzido do mesmo foi avaliado durante o processo. Um 

balanço de massa macroscópico foi realizado, quantificando as fases obtidas na pirólise da 

biomassa: liquido pirolenhoso, finos de carvão e fase gasosa.  

 Os resultados obtidos num planejamento experimental preliminar na planta pirolítica 

mostraram que o melhor rendimento da ordem de 19 % do liquido pirolenhoso foi observado 

nas condições: temperatura do reator de 570 
o
C, frequencia de rotação do scrubber de 25 rps e 

fluxo do gás de arraste de 200 cm
3
/min. 

 Os espectros FTIR e as análises cromatográficas do líquido pirolenhoso obtido nesse 

trabalho apresentaram e comprovaram a existência da produção dessa fase, a qual contém um 

número elevado de compostos oxigenados incluindo ácidos, açúcares, alcoóis, aldeídos, 

cetonas, ésteres, fenóis, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, substancias estas, 

características de um bio-óleo de conformidade com as especificações da ANP (Agência 

Nacional do Petróleo).   
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 As sugestões deste estudo para trabalho futuros são as seguintes:  

1. Nos testes preliminares, o sistema operando com recirculação do fluxo de lavagem 

removeu além do o extrato ácido na coluna, uma grande quantidade de bio-óleo, sendo 

necessário melhorar, em outros trabalhos, o controle do fluxo de lavagem dos vapores 

e da temperatura ao longo do lavador a fim de otimizar a separação desses dois 

produtos. 

2. Implementar um sistema com 03 zonas de aquecimento do reator a fim de uniformizar 

a distribuição de temperatura no processo de pirólise da biomassa. 

3. Recomenda-se analisar a fase gasosa não condensada por cromatografia bem como 

avaliar on-line a quantidade de gás produzido durante toda a operação utilizando 

instrumentos como do tipo totalizadores.  

4. Alimentar a biomassa diretamente no reator o que minimizaria o alimentador 

secundário bem como problemas de entupimento da tubulação nessa região. 

5. Reduzir o número de estágios do recuperador de finos de carvão o que minimizará o 

tempo de residência dos vapores pirolíticos no sistema evitando que os vapores não 

sofram craqueamento intenso e ocorra a gaseificação indesejada do bio-óleo ainda na 

fase vapor, afetando negativamente o rendimento dessa fração principal.  

6. Desenvolver uma metodologia para fracionamento e análise do bio-óleo identificando 

e quantificando os constituintes por cromatografia em fase líquida ou CG/MS.  

7. Sugere-se instalar um sistema de central de controle de processo por controle lógico 

programável, bem como um sistema de aquisição de dados por computador com 

supervisório de monitoramento. 

8. Fazer um estudo aprofundado da influência dos parâmetros operacionais sobre 

algumas características de qualidade e o rendimento do bio-óleo, por ser o produto de 

maior valor e que define a viabilidade econômica do processo.  

9. Obter modelos matemáticos empíricos otimizados para uma região experimental o 

suficientemente para incluir as possíveis situações operacionais práticas da planta 

visando, após correção, uma mudança de escala. 
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10. Utilização de modelagem matemática e simuladores existentes para estimar os 

parâmetros que caracterizam o processo, os quais não são possíveis de serem medidos 

diretamente na planta, ou sua obtenção é muito custosa ou de baixa precisão. 

11. Fazer avaliação econômica a partir da estimativa dos efeitos das mudanças de escala 

na qualidade do bio-óleo e sub-produtos do processo, considerando diversas 

biomassas. 

12. Aprofundar na modelagem econômica e avaliação dos modelos econômicos obtidos a 

partir do conhecimento das características qualitativas (preço) e quantitativas 

(produção) do bio-óleo. 
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