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RESUMO 

 

 

 O atual cenário energético mundial direciona novas pesquisas que desenvolvem 

processos de conversão de biomassa capazes de agregar valores a este tipo de resíduo, para 

que com sua utilização se reduza a dependência dos combustíveis fósseis e emissões de gases 

do efeito estufa. Por isso, o presente trabalho trata da simulação de um processo de pirólise a 

partir das equações cinéticas encontradas na literatura. A simulação do processo foi realizada 

no software UNISIM® e os parâmetros utilizados se baseiam principalmente no trabalho 

desenvolvido por Ardila (2015), com algumas correções de equações cinéticas descritas no 

trabalho de Blondeau e Jeanmart (2012). O processo desenvolvido apresenta rendimentos de 

produtos condizentes com os esperados para um processo de pirólise rápida onde se objetiva a 

obtenção de produto líquido com maior rendimento. O processo desenvolvido foi estudado 

com variação de temperatura e pode-se observar que na temperatura de 500°C se obtém o 

maior rendimento de produto líquido. Também foi possível desenvolver um estudo com 

diferentes biomassas na alimentação realizando a variação da composição de celulose, 

hemicelulose, lignina, extrativos e cinzas utilizando dados encontrados na literatura.  
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ABSTRACT 

The current world energy scenario directs to new research that develops biomass conversion 

processes that can add value to this type of waste, so that with its use to reduce the 

dependency on fossil fuels and emissions of greenhouse gases. Therefore, this paper deals 

with the simulation of a pyrolysis process from the kinetic equations found in the literature. 

The simulation process was carried out in UNISIM® software and parameters used are mainly 

based on the work of Ardila (2015), with some corrections of kinetic equations described in 

the work Blondeau and Jeanmart (2012). The developed process provides consistent product 

yields with those expected for a fast pyrolysis process which aims to obtaining liquid product 

with high yield. The developed process was studied with temperature change and can be 

observed that at a temperature of 500 ° C the highest yield of liquid product is obtained. It has 

also been possible to develop a study on various biomass feed performing the variation of the 

composition of cellulose, hemicellulose, lignin, extractives and ash using data from the 

literature. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com o crescimento populacional e os constantes avanços tecnológicos a demanda por 

energia tem aumentado muito a cada ano. Atualmente a principal fonte de energia mundial 

vem do petróleo e seus derivados, porém suas reservas mundiais estão cada vez menores e os 

impactos ambientais causados por sua utilização como a poluição atmosférica, o efeito estufa, 

chuva ácida e outros, estão preocupando cada vez mais a população. Por isso, a busca por 

fontes alternativas de energia que reduzam a dependência política e econômica dos países 

produtores de petróleo e causem menor impacto ambiental têm aumentado consideravelmente 

(SMETS et al., 2014).  

Historicamente a biomassa já foi a principal fonte energética mundial, mas com o 

tempo perdeu espaço para o carvão e posteriormente para o petróleo e gás natural. Porém, 

devido ao atual cenário mundial a biomassa se apresenta novamente como uma boa 

alternativa as fontes energéticas poluidoras (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). Países como 

o Brasil apresentam uma série de condições bastante favoráveis para a aplicação da biomassa 

como fonte de energia tais como: elevada incidência solar, grande quantidade de terras 

cultiváveis, elevada população rural. Somando-se a isso, a biomassa aumenta a fixação do gás 

carbônico atmosférico que é absorvido durante o processo de fotossíntese das plantas, 

reduzindo assim a emissão desse poluente (FERREIRA, N. DE L., 2014). 
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A biomassa apresenta uma grande quantidade de compostos orgânicos em sua 

composição sendo capaz de gerar bastante energia, assim, ela se apresenta como a quarta 

fonte de energia mais utilizada no mundo (FERREIRA, N. DE L., 2014). 

O Brasil já utiliza a biomassa na geração de energia e produção de biocombustíveis. A 

indústria siderúrgica nacional é conhecida por aplicar o processo de pirólise na produção do 

carvão vegetal a partir de eucaliptos plantados provenientes de florestas plantadas, isso reduz 

a utilização do coque mineral como insumo termo redutor na produção do ferro gusa. O 

principal biocombustível largamente utilizado no Brasil é o etanol proveniente da cana-de-

açúcar, deixando o país como segundo maior produtor mundial deste combustível. O Brasil 

também se apresenta como um dos maiores produtores mundiais do biodiesel. Os resíduos 

que sobram da produção desses biocombustíveis podem ser aplicados em processos de 

conversão como a pirólise para a produção de combustíveis de segunda geração (FERREIRA, 

N. DE L., 2014). Em 2014, no Brasil, foram moídas mais de 659 milhões de toneladas de 

cana-de açúcar. Desse total, 24 a 32% sobra como bagaço-de-cana com 50% de umidade. São 

cerca de 210 milhões de toneladas (base úmida) por ano de resíduo apenas na produção açúcar 

e etanol (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA AGROENERGIA, 2014). Fazendo uma projeção 

desses valores para toda a agroindústria nacional pode-se imaginar que a quantidade de 

resíduo produzido anualmente alcance valores realmente significativos. Todo esse resíduo 

apresenta um grande potencial para a geração de energia. Através do uso de tecnologias 

adequadas, a biomassa representa uma importante aliada no combate à crise energética. 

Uma grande vantagem que se apresenta na utilização da biomassa para a produção 

combustíveis de segunda geração reside no fato que, por se tratar de resíduos proveniente de 

processos industriais, esta não compete com a indústria alimentícia. Assim, processos como a 

combustão, gaseificação e a pirólise tem sido desenvolvidos ao longo dos anos e são as 

principais formas de se converter a biomassa em energia (ALMEIDA, 2008). Outra vantagem 

que se obtém com a destinação da biomassa é a adequação das indústrias à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, onde se estabelece que haja um 

gerenciamento moderno e adequado para os resíduos, e que seja priorizada a redução na fonte 

geradora, a reutilização, a reciclagem e o desenvolvimento de formas de tratamento para a 

redução de resíduos sólidos antes que estes sejam destinados aos aterros sanitários 

(BERNARDINO, 2014). 
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Uma técnica quem vem sendo amplamente estudada nos últimos anos é a pirólise. 

Através desse processo é realizada a decomposição térmica da biomassa em temperaturas que 

variam de 300 a 900 ºC em atmosfera inerte, evitando assim que ocorra a combustão. Os 

principais produtos obtidos no processo são sólido, líquido e gás. O elevado rendimento dos 

produtos sólidos e líquidos desse processo representa uma grande vantagem, pois assim são 

mais facilmente armazenados e transportados e o produto gasoso pode ser utilizado na 

geração de energia para alimentar a pirólise reduzindo assim os custos do processo 

(BRIDGWATER, 2012). 

Uma importante ferramenta disponível hoje nas mãos dos engenheiros são os 

softwares de simulação de processos. Tais ferramentas auxiliam o projeto e análise de 

processos, pois permite a previsão, modificação e otimização de plantas industriais, avaliação 

de riscos, avaliação de custos, monitoramento e outras vantagens sem que seja necessária a 

presença física na indústria e com maior economia financeira (CARDOSO; ARRUDA; 

SILVA, 2014). 

Assim, o principal objetivo deste trabalho é simular o processo de pirólise da biomassa 

a partir do bagaço de cana de açúcar com ênfase no comportamento cinético do processo. 

Adicionalmente serão verificados a influência da temperatura e avaliação de diferentes 

biomassas. Para tal estudo serão utilizado o software UNISIM®. 

O trabalho se desenvolverá com os dados fornecidos na tese de doutorado de Ardila, 

(2015). O objetivo é desenvolver uma simulação com as equações cinéticas apresentadas no 

trabalho e avaliar os rendimentos encontrados para o processo em diferentes condições de 

processo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

2.1 BIOMASSA 

Define-se como biomassa resíduos sólidos urbanos, animais, vegetais, industriais e 

florestais (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). A biomassa lignocelulósica é constituída de 

celulose, hemicelulose, lignina e em menor quantidade por extrativos, que podem ser retirados 

por solventes polares ou apolares (terpenos, alcaloides, compostos fenólicos, açúcares, óleos 

essenciais, etc.) e minerais compostos por elementos tais como silício, cálcio, potássio, ferro, 

fósforo, alumínio, sódio e magnésio (FERREIRA, N. DE L., 2014; SANTOS, 2011). A 

utilização da biomassa como fonte alternativa de energia encontra desafios como: custo, 

eficiência energética de sua cadeia produtiva, dificuldade em se estimar o que é resíduo 

reutilizável para a geração de energia do quanto é destinado para usos alternativos como ração 

animal, controle de erosão e usos como fertilizante e medicinal (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 

2008). 

A celulose é o principal componente da biomassa lignocelulósica representando de 40 

a 80% de sua composição. Trata-se de um polímero de cadeia longa onde sua unidade 

monomérica é a glicose (ALMEIDA, 2008). Sua estrutura pode ser observada na Figura 1 
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Figura 1: Estrutura da celulose, formada por monômeros de glicose. 

 

(Fonte: adaptado de FERREIRA V. F.; ROCHA D. R. DA; SILVA F. D. C. DA; 2009) 

Os seis grupos hidroxila que se repetem na unidade da celulose formam ligações intra 

e intermolecular e devido à presença das ligações hidrogênio, a celulose se apresenta na forma 

de cristais brancos insolúveis em água e solventes orgânicos. Logo, trata-se de um polímero 

linear que constitui a parede celular dos vegetais (FERREIRA, N. DE L., 2014). 

A hemicelulose é segundo componente mais abundante na biomassa representando de 

15 a 40% de sua composição. Apresenta-se como um polissacarídeo amorfo bastante 

complexo que também estão presentes nas paredes celulares dos vegetais. Em suas cadeias 

poliméricas estão presentes a glicose, a galactose, a manose, xilose, anabinose e o ácido 

glucurônico, que podem se apresentar de forma linear ou ramificada. A Figura 2 apresenta a 

estrutura da hemicelulose (ALMEIDA, 2008; SANTOS, 2011). 

Figura 2: Estrutura polimérica da hemicelulose. 

 

(Fonte: adaptado de FERREIRA; ROCHA; SILVA; 2009) 

A lignina é o terceiro componente mais abundante na biomassa representando de 10 a 

30% de sua composição. Apresenta uma estrutura tridimensional poli fenólica altamente 

ramificada e amorfo. Está presente na parece celular formando um complexo lignocelulósico 
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com a celulose. Em sua estrutura bastante complexa estão presentes o guaiacol, o siringol e a 

hidroquinona (ALMEIDA, 2008). Na Figura 3 está representada a estrutura da lignina. 

Figura 3: Estrutura polimérica da Lignina. 

 

 (Fonte: adaptado de FERREIRA; ROCHA; SILVA; 2009) 

Por se tratar de uma substância muito complexa, a lignina é difícil de ser convertida 

em outros produtos. Representa uma importante fonte de insumos aromáticos para a indústria 

química e é uma importante fonte de carbono na natureza (FERREIRA, N. DE L., 2014). 

 A Tabela 1 apresenta a distribuição das principais matrizes poliméricas que constituem 

algumas biomassas. 
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Tabela 1: Composição percentual de algumas biomassas encontradas na literatura 

Biomassa Celulose Hemicelulose Lignina 

Bagaço de cana 36 47 17 

Faia 48 28 24 

Cereja 42 34 24 

Bordo 40 38 22 

Carvalho 35 40 25 

Casca verde-oliva 22 33 45 

Pinho 50 27 23 

Álamo 48 30 22 

Bagaço de cana 41,3 22,6 18,3 

Fibra de coco 47,7 25,9 17,8 

Casca de coco 36,3 25,1 28,7 

Sabugo de milho 40,3 28,7 16,6 

Pé de milho 42,7 23,6 17,5 

Resíduo de Algodão 77,8 16,0 0 

Casca de Milho 33,3 26,9 14,0 

Casca de Amendoim 35,7 18,7 30,2 

Casca de Arroz 31,3 24,3 14,3 

Palha de Arroz 37,0 22,7 13,6 

Madeira 39,7 24,0 24,7 

Palha de trigo 30,5 28,9 16,4 

Farelo de cevada 23,0 32,7 24,4 

Casca de aveia 30,5 28,6 23,8 

Eucalipitus globulus 46,3 17,1 22,9 

Eucaliptus grandis 40,2 16,7 26,9 

Palha de sorgo 34 44 20 

(Fonte: adaptado de MILLER; BELLAN, 1997; SANTOS, 2011) 

Segundo Rocha et al. (2004) a biomassa é uma mistura de polímeros de celulose, 

lignina e hemicelulose, cuja composição depende da natureza da biomassa. A biomassa pode 

ser destinada a quatro processos: pirólise, gaseificação, liquefação e combustão. A 

composição de cada biomassa é responsável pela composição final dos produtos da pirólise, 
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que são o gás, o bio-óleo e o carvão.  Os processos de pirólise, gaseificação e combustão 

variam de acordo com a temperatura, o tempo de residência no reator e a atmosfera, inerte ou 

com oxigênio, utilizados. 

 

2.2 PROCESSO DE PIRÓLISE 

O processo de pirólise é utilizado a milhares de anos pela humanidade para a produção 

de carvão, porém o desenvolvimento de tecnologia baseado em pirólise é bem mais recente. 

Ao longo dos últimos anos a pirólise vem sendo amplamente estudada afim de que seja 

otimizada e utilizada como destino de resíduos (DA SILVA, 2014).  

No processo de pirólise ocorre a decomposição térmica da biomassa na ausência de 

oxigênio gerando produtos como gases condensáveis, carvão e gases não condensáveis. Trata-

se de um processo com uma grande quantidade de reações químicas bastante complexas 

acompanhadas por processos de transferência de calor e massa. A composição da matéria 

prima e as interações que ocorrem durante a formação dos produtos tornam o processo ainda 

mais complexo (ROCHA; MESA PÉREZ; CORTEZ, 2004). Segundo Di Blasi (1994) a 

pirólise ocorre em duas etapas. Na primeira acontece a degradação do material com formação 

de carvão, gases e óleo, na segunda etapa reliza-se a degradação dos compostos formados na 

primeira. (DI BLASI, 1994) 

Diebold (1997) avaliou diversos estudos sobre a pirólise rápida de biomassa para 

produção de energia. A composição da biomassa pode ser aproximada como em média 50% 

de celulose, 25% de hemicelulose e 25% de lignina, que combinadas formam redes 

poliméricas. (SCAHILL; DIEBOLD; FEIK, 1997) 

As características da biomassa e os parâmetros empregados no processo vão 

influenciar diretamente nas composições e rendimentos dos produtos obtidos. Segundo 

Bridgwarer (2012) os processos de pirólise podem ser classificados em pirólise rápida, 

intermediária, carbonoização (lenta), gaseificação e torrefação. A Tabela 2 apresenta as 

principais características que diferem os processos de pirólise e o rendimento médio de 

produtos obtidos na pirólise da madeira. 
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Tabela 2: Rendimentos típicos para os diferentes tipos de pirólises aplicados à madeira 

 Condições 

Tempo de 

Residência no 

Reator 

Rendimento de 

Líquidos 

Rendimento de 

Sólidos 

Rápida ~500°C ~ 1 s 75% 12% 

Intermediária ~500°C ~ 10 – 30 s 
50% em duas 

fases 
25% 

Carbonoização 

(Lenta) 
~400°C Horas - dias 30% 35% 

Gaseificação ~750-900°C - 5% 10% 

Torrefação 

(Lenta) 
~290°C ~ 10 – 60 min 0 - 5% 80% 

(Fonte: adaptado de BRIDGWATER, 2012) 

SMETS et al (2014) aplicaram os processos de pirólise lenta e rápida em amostras de 

torta de semente da framboesa. Nesse estudo, os autores observaram que o rendimento dos 

produtos da pirólise é consideravelmente influenciado pela variação da temperatura. Na 

pirólise rápida o maior rendimento de fase líquida foi obtido a 450 °C e este apresenta apenas 

uma fase com teor de umidade de 26,2%. Já na pirólise lenta a fração líquida foi obtida de 350 

– 450°C sendo que foi possível separar uma fração orgânica com teor de umidade de 9,3%. 

Essa diferença no teor de umidade representa ainda uma mudança nos valores de poder 

calorífico da fração líquida onde o produto da pirólise lenta apresentou poder calorífico 

superior ao da pirólise rápida, porém apresentou menor rendimento de produto. Essas 

variações também foram observadas nas frações sólidas obtidas nos processos onde o poder 

calorífico do carvão obtido na pirólise lenta apresentou poder calorífico e rendimento superior 

ao resíduo sólido proveniente da pirólise rápida. 

Os compostos formados na pirólise da biomassa estão especificados na Figura 4 e sua 

aplicação é feita geralmente em forma de fases ou famílias, devido à dificuldade de separação 

dos componentes isolados (ROCHA; MESA PÉREZ; CORTEZ, 2004). 
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Figura 4: Produtos da pirólise dos principais componentes da biomassa. 

 

(Fonte: adaptado de ROCHA et al. 2004) 

A fração líquida obtida no processo apresenta na literatura diversas nomenclaturas tais 

como: óleo de pirólise, bio-óleo, biocombustível, alcatrão pirolenhoso, líquidos de madeira, 

óleo de madeira, líquido condensado da fumaça, destilado da madeira, ácido pirolenhoso, etc. 

De acordo com as condições do processo e das características da matéria prima o bio-óleo 

pode se apresentar com uma única fase onde em geral o teor de umidade é maior, ou em duas 

fases, uma rica em água denominada fração aquosa e outra com baixo teor de umidade 

denominado fração orgânica (ROCHA; MESA PÉREZ; CORTEZ, 2004). 

O bio-óleo apresenta coloração marrom escura e composição elementar próxima à da 

biomassa. Trata-se de uma mistura complexa de compostos orgânicos que podem apresentar 
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peso molecular maior quando produzidos por pirólise lenta ou menor (pirólise rápida). Bio-

óleos compostos por substâncias mais pesadas acabam tendo uma maior viscosidade 

dificultando sua aplicação como combustível ou como matéria prima para a formulação de 

resinas fenol-formaldeído. Já o bio-óleo mais leve tem maior aplicação como combustível de 

segunda geração podendo ser utilizado diretamente em caldeiras ou pode ser separado em 

frações para obtenção de diversos produtos de interesse comercial (BRIDGWATER, 2012; 

ROCHA; MESA PÉREZ; CORTEZ, 2004). 

O produto sólido da pirólise, em geral, apresenta um elevado teor de carbono. O 

aumento do tempo de permanência dos vapores no reator de pirólise propicia um aumento no 

teor de carbono do carvão o que eleva seu potencial energético (DA SILVA, 2014). 

O carvão vegetal, obtido da madeira, é amplamente utilizado e apresenta diversas 

aplicações como o uso siderúrgico na produção de ferro gusa, ligas e aço, uso doméstico, 

carvão metalúrgico, carvão para gasogênio, carvão ativo, carvão para a indústria química, 

carvão para a indústria de cimento e ainda carvão para a geração de energia elétrica. Porém 

essa grande quantidade de aplicações leva a preocupações quanto ao seu uso devido ao 

desmatamento das florestas para a sua produção, assim a produção de carvão a partir de 

biomassas agrícolas torna-se uma boa alternativa ao carvão obtido da madeira, pois além da 

redução no descarte de resíduos, ainda se tem um importante ganho na redução do 

desmatamento (DA SILVA, 2014). 

Em geral o gás produzido no processo de pirólise é composto por CO, CO2, H2, CH4 e 

outros compostos voláteis (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). Como apresenta um reduzido 

rendimento no processo, sua principal aplicação seria a de geração de energia para alimentar o 

próprio processo de pirólise. 

 

2.2 PROCESSO DE GASEIFICAÇÃO 

A gaseificação é um processo térmico em atmosfera de oxigênio controlada com 

quantidades menores do que à requerida para que ocorra a combustão. O objetivo é a 

conversão de um sólido ou um líquido em um gás com características combustíveis 

(CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). 
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Trata-se de uma tecnologia onde ocorre uma mudança na estrutura da biomassa a altas 

temperaturas, na presença de agentes oxidantes como ar, vapor de água e oxigênio, ar-vapor, 

ar aquecido com oxigênio e outros. Neste processo, ocorre maior produção de gás e pequenas 

quantidades de bio-óleo, carvão e cinzas. O gás produzido no processo de gaseificação é 

conhecido como gás de síntese. O gás de síntese é composto por hidrogênio (H2), monóxido 

de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). Trata-se de um gás com muitas aplicações 

industriais tais como: geração de eletricidade através da combustão direta, operação de células 

combustíveis ou para a produção de biocombustíveis e produtos químicos (ARDILA, 2015). 

O processo de gaseificação utilizando ar como agente oxidante é mais simples e mais 

empregado devido ao custo da utilização de outros agentes de gaseificação além de problemas 

de segurança das instalações (ARDILA, 2015). Porém o gás de síntese produzido com ar 

apresenta um baixo poder calorífico (aproximadamente 5 MJ/Nm3) e cerca de 50% de sua 

composição é de nitrogênio (N2). Quando produzido com oxigênio puro ou outros agentes 

oxidantes com menor quantidade de nitrogênio o gás de síntese apresenta maior poder 

calorífico (de 10 a 15 MJ/Nm3) devido à menor quantidade de nitrogênio livre presente na 

mistura. O que irá determinar qual agente oxidante deve ser utilizado no processo é a 

utilização final do gás de síntese produzido (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008).  

 

2.3 PROCESSO DE COMBUSTÃO 

A combustão é um processo antigo que faz parte dos primórdios da humanidade, é 

utilizada com fins energéticos e na geração de calor através da queima da biomassa. É uma 

técnica com grande disponibilidade comercial porém apresenta baixa eficiência energética, 

entre 15 e 30% dependendo do tipo de biomassa, além da alta emissão de gases poluentes 

como o CO proveniente da queima incompleta da matéria orgânica (ALMEIDA, 2008). 

A combustão da biomassa ocorre em atmosfera oxidante e pode ser dividida em três 

estágios. No primeiro estágio se dá a evaporação da água, no segundo estágio ocorre um 

processo de pirólise do material onde a biomassa é degradada termicamente convertendo-se 

em gases voláteis e carvão vegetal. No último estágio do processo ocorre a combustão dos 

gases e do carvão formados na segunda etapa, esta última etapa acontece na temperatura de 

400ºC (HENRIQUES, 2012). 
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2.4 TRABALHOS SOBRE O PROCESSO DE PIRÓLISE  

Ao longo dos anos foram realizados estudos a fim de entender como ocorre a pirólise. 

Foram publicados trabalhos voltados para determinação da cinética das reações envolvidas na 

pirólise e simulação de processos, estes serão apresentados a seguir.  

Bradbury et al. (1979) estudaram o processo de pirólise da biomassa de cana de açúcar 

e observaram que a taxa de pirólise apresenta uma aceleração inicial até atingir uma taxa 

máxima e depois diminui até que seja obtido um resíduo carbonizado. O estudo mostrou que 

os dados obtidos pela pirólise à baixa pressão e temperaturas entre 529 e 341 °C podem ser 

previstos por um modelo cinético de três reações. Com base em resultados de testes de perda 

de massa em função do tempo reacional concluiu-se que a celulose, inicialmente em um 

estado chamado de forma inativa, é convertida à sua forma ativa e que esta reação possui alta 

energia de ativação, por isso em reações a baixas temperaturas observa-se um período inicial 

com baixa taxa de reação aparente. Como esta primeira reação não gera variações na massa 

sólida acredita-se que seja uma reação de despolimerização da celulose. Quando o processo é 

realizado a altas temperaturas observa-se também uma taxa de reação inicial baixa, devido ao 

tempo necessário para atingir o equilíbrio térmico. Em temperaturas intermediárias dentro da 

faixa estudada os fenômenos anteriores não são observados e a cinética pode ser estimada 

então por um sistema de apenas duas reações paralelas de primeira ordem. O modelo 

reacional descrito está representado na Figura 5. (BRADBURY; SAKAI; SHAFIZADEH, 

1979) 

Figura 5: Modelo reacional proposto por Bradbury et al. 

 

(Fonte: adaptado de BRADBURY; SAKAI; SHAFIZADEH, 1979) 

Onde: 

Constante da taxa de reação de formação da celulose ativa 

 

Equação 1: Equação de Arrhenius para constante de reação de formação de celulose ativa. 

𝐾1 = 2.80 . 1019 .  𝑒
−(

242,2
𝑅𝑇

)
𝑠−1  

 

(1) 

Óleo 

Carvão + gases  

K2 

K3 

Celulose 

ativa  

Celulose 

inativa  

k1 
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Constante da taxa de reação de formação de óleo a partir da celulose ativa 

Equação 2: Equação de Arrhenius para constante de reação de formação do óleo 

𝐾2 = 1,30 . 1010 .  𝑒−(
150,5

𝑅𝑇
)𝑠−1  

(2) 

Constante da taxa de reação de formação de gases e carvão a partir da celulose ativa 

Equação 3: Equação de Arrhenius para constante de reação de formação de gases e carvão 

𝐾3 = 3,28 . 1014 .  𝑒−(
196,5

𝑅𝑇
)𝑠−1  

(3) 

Os valores das energias de ativação estão em kJ/mol. 

Liden et al. estudaram a pirólise de biomassa usando como base o modelo cinético 

desenvolvido por Bradbury et al. (1979) e identificaram a ocorrência de reação onde parte do 

óleo obtido é convertido em gás. O modelo cinético completo está representado na Figura 6. 

(A. G. LIDEN; F. BERRUTI; D.S. SCOTT, 1988) 

Figura 6: Modelo reacional proposto por Liden et al (1988). 

 

(Fonte: adaptado de LIDEN; BERRUTI; SCOTT, 1988) 

Onde: 

Constante da taxa de reação de decomposição do óleo. 

Equação 4: Equação de Arrhenius para constante de reação de decomposição do óleo. 

    K4  =  4,28 . 106 e−(107,5/RT) s−1                (4) 

Com a adição da última reação ao modelo cinético foi possível uma melhor previsão 

dos dados experimentais. 

Em 1994 Di Blasi estudou o efeito do tamanho das partículas sobre a taxa de reação de 

pirólise da biomassa. Seu modelo se baseia nos modelos desenvolvidos por Bradbury et al. 

em 1979 e Liden et al. em 1988 estendendo o modelo para sistemas com limitações à 

transferência de calor, prevendo as relações entre as frações de produtos obtidos com a 

temperatura do reator e sua taxa de aquecimento. 

O modelo desenvolvido considerou transferência de calor por convecção, condução e 

radiação, transferência de massa por convecção e difusão e variações de velocidade e pressão 

Óleo  

Carvão + gases  

k2 

k3 

Celulose 

ativa  

Celulose 

inativa  

k1 
Gás 

k4 
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no interior dos poros dos sólidos, conseguindo prever satisfatoriamente os dados 

experimentais. Em processos com uma boa transferência de calor (uso de partículas 

pequenas), a taxa de conversão da celulose foi dependente apenas da taxa de reação, mas 

quando houve limitação à transferência de calor (partículas grandes) esta controlou a taxa de 

conversão. (DI BLASI, 1994) 

Miller et al. (1997) estudaram a cinética das reações de pirólise para cada um dos 

principais componentes da biomassa separadamente: celulose, hemicelulose e lignina. De 

acordo com este estudo, os modelos para pirólise da biomassa podem ser divididos em dois 

tipos: com micropartículas ou macro partículas, sendo sistemas de micropartículas 

controlados pela cinética das reações e de micropartículas pela distribuição de temperatura. 

Partículas são consideradas com tamanho micro até aproximadamente de 100 a 1000 µm.  No 

caso de uso de micro partículas, a cinética global de pirólise da biomassa pode ser obtida a 

partir da combinação das cinéticas de seus componentes. O mecanismo reacional para 

celulose proposto por Bradbury et al. (1979) e Di Blaisi e Russo (1994) foi utilizado para 

celulose, hemicelulose e lignina. Considerou-se que todas as reações são irreversíveis e com 

cinética de 1ª ordem, seguindo a equação de Arrhenius. As taxas iniciais de reação e as 

energias de ativação foram estimadas por experimentos ou obtidas na literatura, Ward and 

Braslaw (1985), Koufopanos et al. (1989) e modelo KML. A superposição das cinéticas de 

cada componente foi avaliada para diferentes composições de biomassa encontradas na 

literatura e se mostrou preditiva. (MILLER; BELLAN, 1997) 

Em 1994 Diebold estudou as reações que ocorrem simultaneamente em um processo 

de pirólise de celulose, o componente em maior concentração da biomassa. Estas reações são 

de primeira ordem e dependentes de tempo, temperatura e pressão. O sistema reacional 

considerado foi o da Figura 7. Todas as reações foram consideradas como de primeira ordem 

e irreversíveis. (DIEBOLD, 1994) 
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Figura 7: Sistema reacional proposto por Diebold (1994). 

 

(Fonte: adaptado de DIEBOLD, 1994) 

Para este sistema foram consideradas as constantes encontradas na literatura listadas 

na Tabela 3. 

Tabela 3: Constantes cinéticas e energias de ativação para reações de pirólise da celulose. 

𝑲𝐢 =  𝐀𝐢 𝐞𝐱𝐩(−𝐄𝐢/𝐑𝐓) 

Reação K A(s-1) E (KJ mol-1) 

Celulose formando carvão + ÁGUA Kcc 6,7 x 105 110 

Celulose formando “Celulose Ativa” Kca 2,8 x 1019 240 

“Celulose Ativa” formando vapores 

primários à 1 atm 
Kav 6,79 x 109 140 

“Celulose Ativa” formando vapores 

primários à 1,5 atm 
Kav 3,2 x 1014 200 

“Celulose Ativa” formando carvão + 

ÁGUA 
Kac 1,3 x 1010 150 

“Celulose Ativa” formando gases 

secundários 
Kag 3,6 x 1011 200 

Vapores primários formando gases 

secundários 
Kvg 3,6 x 1011 200 

Vapores primários formando alcatrão 

secundário 
Kvt 1,8 x 103 61 

(Fonte: adaptado de DIEBOLD, 1994) 
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Diebold, (1994) propôs então um modelo matemático que engloba todas as reações e 

constantes citadas. O modelo proposto foi capaz de predizer diversos resultados obtidos em 

outros trabalhos. 

Em 2015, Mabrouki et al. otimizaram a produção de biocombustíveis a partir da 

pirólise rápida de três resíduos do óleo de palma. Na simulação, utilizando o software 

SuperPro Designer (SPD), foram estudados os processos de pré-tratamento, pirólise rápida, 

coleta de produto e sessões de tratamento dos produtos. Através de estudos das condições de 

operação foi possível determinar os parâmetros ideais para maximizar o rendimento líquido, 

temperatura de 550°C e tempo de residência de 0,5 segundos. O estudo dos três resíduos do 

óleo de palma revelou que o rendimento líquido obtido está fortemente relacionado com os 

componentes poliméricos da biomassa utilizada, o que pôde ser confirmado com dados de 

rendimento para vários tipos de biomassa encontrados na literatura. Neste estudo os 

parâmetros cinéticos utilizados foram os dos trabalhos de Diebold, (1994) e Miller et al., 

(1997). (MABROUKI et al., 2015) 

Visconti et al. (2014) buscaram desenvolver um modelo utilizando o software Aspen 

Plus® que fosse capaz de simular um processo de pirólise de uma biomassa lignocelulósica 

baseado no equilíbrio termodinâmico. Nesse estudo, os autores observaram que para se 

alcançar o equilíbrio termodinâmico no processo são necessários tempos de residência 

demasiadamente longos o que acaba elevando os custos do processo e reduzindo sua 

aplicabilidade. Porém o modelo de equilíbrio termodinâmico é bastante versátil e pode ser 

aplicado a diferentes tipos de reatores com diferentes biomassas, sendo adequado para estudar 

as variáveis do processo sem, no entanto, ser capaz de prever os produtos com precisão. 

Modelos cinéticos são mais precisos para se prever os produtos, porém são necessários dados 

experimentais das reações envolvidas no processo o que torna o modelo mais limitado aos 

dados utilizados e a processos de pirólise mais específicos. Os autores concluíram que o ideal 

seria utilizar um modelo que combinasse a versatilidade do equilíbrio termodinâmico com a 

precisão do modelo cinético. (VISCONTI; MICCIO; REPUBLIC, 2014) 

Em 2009, Balat et al. estudaram as possibilidades de termo conversão da biomassa 

focando seus estudos no processo de pirólise. A figura 8 mostra um esquema dos processos 

termo degradação da biomassa. (BALAT et al., 2009) 

 

 



 

30 

 

Figura 8: Processos de termo conversão da biomassa. 

 

(Fonte: adaptado de BALAT et al., 2009) 

Balat et al., (2009) conseguiu estabelecer a melhor faixa de tempo reacional para cada 

faixa de temperatura, como indicado na Tabela 4. 

Tabela 4: Tempo de residência e faixa de temperatura dos processos de pirólise. 

Tipo de pirólise Tempo de residência (s) Temperatura (K) 

Lenta 450 – 550 550 - 950 

Rápida 5 - 10 850 - 1250 

Flash < 0,5 1050 - 1300 

(Fonte: adaptado de BALAT et al., 2009) 

2.5 SIMULAÇÃO 

A simulação computacional de processos tem sido cada vez mais utilizada e uma série 

de softwares estão disponíveis no mercado com interfaces de fácil utilização. Os principais 

programas encontrados são: Aspen/HYSYS®, UNISIM®, Matlab® , Scilab® , PROII® , 

EMSO® , gPROMS® , MathCad® , , Maple® e CAPE-COCO® (CARDOSO et al. 2014). Tais 

simuladores são licenciados comercialmente e foram desenvolvidos a partir de projetos de 

pesquisa de universidades estrangeiras. A grande aplicabilidade dessas ferramentas se justifica 
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pelo elevado potencial de simular processos químicos reais (como processos de refino de 

petróleo) e pelo extenso nível de experiência que engenheiros e pesquisadores vêm agregando 

ao longo dos anos por meio desses simuladores, incorporando assim novas funcionalidades e 

alcançando aplicações mais arrojadas (CARDOSO; ARRUDA; SILVA, 2014).  

As principais características desses simuladores são (i) interface gráfica amigável; (ii) 

rotinas matemáticas consolidadas e robustas para solução de sistemas de equações algébricos, 

equações diferenciais e otimização; (iii) vasta biblioteca de pacotes termodinâmicos. 

A utilização dessas ferramentas computacionais permite ao engenheiro de processos 

prever e monitorar plantas industriais químicas e petroquímicas em estado estacionário ou 

estado transiente. Essa previsão representa uma série de vantagens para o processo industrial 

tais como (CARDOSO; ARRUDA; SILVA, 2014): 

 A simulação prévia de um processo facilita a avaliação dos custos de capital, permite 

que seja realizado uma seleção entre os processos alternativos facilitando a escolha do 

processo mais vantajoso, além da possibilidade de determinação de preços para os 

produtos. 

 Facilita a escolha de equipamentos sendo possível realizar o dimensionamento 

adequado para o processo. 

 Facilita o controle do processo permitindo que os equipamentos trabalhem dentro das 

especificações e mantendo a qualidade dos produtos. 

 Possibilita o conhecimentos das consequências que eventuais falhas de equipamentos 

podem causar no processo.  

 Permite a avaliação dos impactos que os processos químicos podem acarretar ao meio 

ambiente. 

 Avaliação dos riscos do processo sem a necessidade da presença no espaço físico. 

 É possível a realização de testes preliminares de um processo adicionando novas 

ideias ou modificando componentes das plantas industriais. 

A simulação é possível através da utilização de modelos matemáticos estabelecidos que 

permitem uma aproximação do comportamento real do processo. 

O software UNISIM®, que é de propriedade e licenciado pela Honeywell, foi utilizado no 

desenvolvimento do presente trabalho pois a Universidade Federal Fluminense possui sua 

licença acadêmica. 
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2.5.1 UNISIM® 

A família de softwares UNISIM® da Honeywell permite o melhoramento on-line ou 

off-line de processos. Possibilita a otimização do design das unidades, determinação do fluxo 

de trabalho, conhecer as necessidades de equipamentos para o processo e os requisitos para 

que o processo seja implementado. Com facilidade o usuário pode conhecer o processo, 

melhorar a rentabilidade da planta e maximizar o retorno sobre seus investimentos de 

simulação (HONEYWELL, 2016). 

A aplicabilidade do UniSim é atribuída à quatro conceitos chaves (HONEYWELL, 2010.  

UniSim® Design User Guide): 

 Operação orientada a eventos; 

 Operações modulares; 

 Arquitetura de fluxogramas múltiplos; 

 Projeto orientado a objetos 

O primeiro conceito refere-se à combinação da simulação interativa com o acesso 

instantâneo à informação. Significa que a informação é processada assim que recebida e os 

cálculos são executados automaticamente pelo programa (HONEYWELL, 2010). 

Operações modulares são combinadas com um algoritmo de solução não-sequencial. Isso 

permite que as informações fornecidas sejam processadas e os resultados de quaisquer 

cálculos sejam produzidos automaticamente ao longo de todo o fluxograma. Na prática, 

significa dizer que as informações de um fluxo de saída podem ser utilizadas para calcular as 

condições da entrada. A compreensão do processo é possível a cada passo pois os cálculos são 

realizados automaticamente e os resultados são apresentados imediatamente (HONEYWELL, 

2010). 

A arquitetura de fluxogramas múltiplos possibilita a criação de uma infinidade de 

fluxogramas em uma simulação e facilmente associar um pacote de fluidos com um grupo de 

operações unitárias definido (HONEYWELL, 2010). 

Projeto orientado a objetos significa que a mesma informação aparece simultaneamente 

em diferentes locais. Cada interface está conectada a mesma variável de processo, logo, se 

alguma informação mudar, automaticamente será atualizado em cada local. As variáveis do 
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processo também podem ser modificadas em qualquer interface que seja modificada e o 

usuário não fica restrito a um único local para realizar modificações (HONEYWELL, 2010). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho tem como principal objetivo simular o processo da pirólise da cana de 

açúcar avaliando-se principalmente os aspectos cinéticos do processo. Para a metodologia, 

consideramos como trabalho base a simulação desenvolvida por Ardila, (2015). Logo, ao 

longo deste capítulo serão descritas as etapas principais da metodologia aplicada para o 

desenvolvimento da simulação no software UNISIM® R390.  

 

3.1. COMPOSIÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA 

A primeira informação necessária para implementação do modelo de pirólise no 

simulador UNISIM® é o conhecimento da composição da biomassa na corrente de entrada da 

planta simulada. Sabe-se que a composição da biomassa terá grande influência sobre os 

rendimentos e sobre as composições das correntes de saída da planta. Além das frações de 

celulose, hemicelulose e lignina é necessário conhecimento de frações dos componentes em 

menor quantidade, como por exemplo, extrativos e cinzas.  

O processo de simulação da pirólise do bagaço de cana se açúcar foi realizado com as 

composições descritas no trabalho de Ardila em 2015 e de Figueroa et al. em 2014, como 

descrito  na Tabela 5. (FIGUEROA et al., 2014) 
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Tabela 5: Análise composicional da biomassa de cana de açúcar. 

Componente % mássica 

Celulose 42,70 

Hemicelulose 26,50 

Lignina 20,50 

Extrativos 5,10 

Cinzas 5,22 

(Fonte: ARDILA, 2015 e FIGUEROA et al., 2014) 

 Algumas considerações são necessárias para uma boa elucidação da composição da 

biomassa, por isso a composição de extrativos e cinzas está apresentada nas Tabelas 6 e 

Tabela 7, respectivamente. 

Tabela 6: Análise composicional dos extrativos presentes no bagaço da cana de açúcar. 

Análise Composicional dos Extrativos (% m/m) 

Ácido Aspártico 29,36 

Ácido Glutâmico 31,40 

Metionina 2,59 

Sacarose 25,74 

Glicose 1,07 

Ácido Linoléico 2,17 

Ácido Aconítico 7,68 

(Fonte: ARDILA, 2015) 

Tabela 7: Análise composicional das cinzas do bagaço da cana de açúcar. 

Análise Composicional das Cinzas (% m/m) 

SiO2 81,22 

Sulfato de potássio 5,75 

Sulfato de cálcio 1,35 

Cloreto de potássio 11,68 

(Fonte: ARDILA, 2015) 
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3.2. INSERÇÃO DOS COMPONENTES 

O software UNISIM® possui alguns componentes em sua base de dados, que contém 

muitas de suas propriedades e podem ser utilizados nas simulações. No entanto, alguns 

componentes necessários a esta simulação não estavam presentes neste banco de dados e 

precisaram ser adicionados. 

Todos os componentes adicionados ficam listados na lista de componentes do 

UNISIM®, como mostrado na Figura 9.  

Figura 9: Lista de componentes desta simulação no UNISIM®. 

 

Os componentes utilizados nesta simulação estão na Tabela 8, nesta Tabela estão 

apresentados os componentes, suas fórmulas químicas e a identificação do componente na 

simulação.  
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Tabela 8: Componentes utilizados nesta simulação. 

Componente Fórmula química ID na simulação 

1,3-Ciclopentadieno C5H6 13-CC5== 

2 Pirrolidona C4H7NO 2-Pyrrolidon* 

Acetaldeído C2H4O AcetAldehyde 

Acetileno C2H2 Acetylene 

Acetol C3H6O2 Acetol 

Acetona C3H6O Acetone 

Ácido acético C2H4O2 AceticAcid 

Ácido aconítico C6H6O6 Acido Aconitico* 

Ácido acrílico C3H4O2 AcrylicAcid 

Ácido aspártico C4H7NO4 acido aspartico* 

Ácido cianídrico HCN HCN 

Ácido fórmico CH2O2 FormicAcid 

Ácido glutâmico C5H9NO4 L-GlutamAcid 

Ácido isocianídrico HNCO Isocyanic acid* 

Ácido linoleico C18H32O2 LinoleicAcid 

Acrilonitrila C3H3N AcryloNitril 

Água H2O H2O 

Amônia NH3 Ammonia 

Anidrido itacônico C5H4O3 M-Maleic_Anh 

Benzeno C6H6 Benzene 

Carbono C Carbon 

Celulose C6H10O5 CELL2* 

Celulose ativa C6H10O5 Celulo_atv* 

Ciclopentano C5H10 Cyclopentane 

Cloreto de potássio KCl POTASSIUM-CHORIDE* 

Dimetil éter C2H6O diM-Ether 

Dióxido de carbono CO2 CO2 

Etano C2H6 Ethane 

Etanol C2H6O Ethanol 

Etileno C2H4 Ethylene 
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Fenol C6H6O Phenol 

Formaldeído CH2O Formaldehyde 

Furfural C5H4O2 Furfural 

Gás hidrogênio H2 Hydrogen 

Glicose C6H12O6 Dextrose 

Glioxal C2H2O2 Glyoxal 

Hemicelulose C5H8O4 HEMICELL* 

Hemicelulose ativa 1 C5H8O4 Hemi_ativa_1* 

Hemicelulose ativa 2 C5H8O4 Hemi_ativa_2* 

Hidroximetilfurfural C5H4O2 H-furfural* 

Levoglucosano C6H10O5 DilacticAcid 

Lignina C10H11.6O3.9 LIGNIN* 

Lignina ativa C10H11.6O3.9 Lig_ativa* 

Metano CH4 Methane 

Metanol CH4O Methanol 

Metanotiol CH4S Metanotiol* 

Metilacetileno C3H4 M-Acetylene 

Metional C4H8OS Methional* 

Metionina C2H11NO2S METHIONINE* 

Monóxido de carbono CO CO 

n-Hexano C6H14 n-Hexane 

Propilonitrila C3H5N C3-Nitrile 

p-Tolual C8H8O p-Tolual 

Sacarose C12H22O11 Sucrose 

Succinimida C4H5NO2 SUCCINIMIDE* 

Sulfato de cálcio CaSO4 Calcium Suphate* 

Sulfato de potássio K2SO4 POTASSIUM-SULFATE* 

SiO2 SiO2 *terra 

Tolueno C7H8 Toluene 

Vinil-formato C3H4O2 VinylFormate 

Xilose C5H10O5 Xylose* 
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Quando os reatores CSTR são utilizados no software UNISIM®, reações envolvendo 

sólidos podem ser consideradas, porém é necessário que esses componentes estejam em uma 

fase fluida. Para que esta simulação fosse realizada foi necessário fazer esta consideração 

sobre a celulose, a hemicelulose e a lignina. 

 

3.3. INSERÇÃO DAS REAÇÕES E DOS PARÂMETROS CINÉTICOS 

Para simular reatores é necessário adicionar reações ao programa. Para isso é 

necessário o conhecimento da estequiometria e da cinética das reações. As reações foram 

separadas em dois grupos: pirólise primária e pirólise secundária. 

As reações adicionadas ficam listadas no UNISIM® na lista de reações da simulação, 

como mostrado na Figura 10. 

Figura 10: Lista de reações desta simulação no UNISIM®. 
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3.3.1. REAÇÕES DA PIRÓLISE PRIMÁRIA 

As reações da pirólise primária com suas respectivas cinéticas e energias de reação 

estão listadas na Tabela 9. 

É importante ressaltar que Ardila, (2015) apresenta a reação da equação (22) porém 

não apresenta uma equação cinética para esta equação, por isso, optou-se por adotar a equação 

de outra reação, como as reações das equações (18), (19) e (20) apresentam os mesmos 

parâmetros cinéticos escolheu-se adotar esta cinética para a equação (22). 

Tabela 9: Reações da pirólise primária utilizadas nesta simulação. 

Energias de ativação em J/ mol   

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 → 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑘1 = 1,5849. 1019 ∗  𝑒−(
252300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  0 J/mol a 25°C 

(1) 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 → 6 𝐶 + 5 𝐻2𝑂 

𝑘2 = 8. 107 ∗  𝑒−(
133900

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −9,1 . 105 J/mol a 25°C 

(2)  

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 → 0,42 𝐶𝑂2 + 0,26𝐶𝑂 + 1,04𝐻2𝑂 + 0,3𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 + 0,3𝐻𝑀𝐹 + 0,04𝐶𝐻4

+ 0,4 𝐶𝐻3(𝐶𝑂)𝐶𝐻3 + 0,42 𝐶 + 0,7 𝐻𝐴𝐴 + 0,08 𝐶2𝐻2𝑂2 

𝑘3 = 8. 107 ∗  𝑒−(
133900

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −6,6 . 105 J/mol a 25°C 

(3) 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 → 𝐿𝑒𝑣𝑜𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 

𝑘4 = 4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑒−(
133900

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −7,3 . 105 J/mol a 25°C 

(4) 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 → 0.5 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 + 0.5 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2 

𝑘5 = 1, 1018 ∗  𝑒−(
246500

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  0 J/mol a 25°C 

(5) 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1

→ 0,71 𝐶𝑂2 +  0,4 𝐶𝑂 + 0,5 𝐶𝐻2𝑂 + 0,6 𝐶𝐻4𝑂 + 0,4 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 0,68 𝐻2𝑂

+ 0,1 𝐶𝐻4 + 0,05 𝐶2𝐻4 + 1,71 𝐶 + 0,04 𝐶2𝐻6 

𝑘6 = 2,6. 1011 ∗  𝑒−(
145700

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −5,3 . 105 J/mol a 25°C 

(6) 
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𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 2

→ 0,353 𝐶𝑂2 + 0,4 𝐶𝑂 + 0,6 𝐶𝐻3𝑂𝐻 +  0,5 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 0,525 𝐻2𝑂 + 1,2 𝐶

+ 0,1 𝐻2 + 0,7 𝐶𝐻2𝑂 + 0,5 𝐶𝐻4 + 0,25 𝐶2𝐻4 + 0,1 𝐶2𝐻6 

𝑘7 = 1. 1010 ∗  𝑒−(
138100

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −4,2 . 105 J/mol a 25°C 

(7) 

𝐻𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 1 → 0,6 𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 + 0,1667 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 0,3322 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 

𝑘8 = 3 ∗ 𝑇 ∗  𝑒−(
46000

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −4,6 . 104 J/mol a 25°C 

(8) 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 → 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝑘9 = 9,6. 108 ∗  𝑒−(
107600

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  0 J/mol a 25°C 

(9) 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 → 0,5 𝐶8𝐻8𝑂 + 1,6 𝐶3𝐻4𝑂2 + 0,2 𝐶6𝐻5𝑂𝐻 

𝑘10 = 1,5. 109 ∗  𝑒−(
143800

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −2,4 . 105 J/mol a 25°C 

(10) 

𝐴𝑐𝑡𝐿𝑖𝑔 → 0,05 𝐻2 + 1,84 𝐻2𝑂 + 0,38 𝐶𝑂2 + 0,665 𝐶𝐻4 + 0,09 𝐶2𝐻4 + 0,1 𝐶𝑂

+ 6,825 𝐶 + 0,65 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 + 0,55 𝐶𝐻3𝑂𝐻  

𝑘11 = 3,5. 1014 ∗  𝑒−(
194000

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −5,1 . 105 J/mol a 25°C 

(11) 

𝑆𝑎𝑐𝑎𝑟𝑜𝑠𝑒 → 2,78 𝐶𝑂2 + 5,0054 𝐶𝑂 + 5,0054 𝐻2 + 2,78 𝐶𝐻4 + 0,025 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

+  0,0643 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 0,034 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 0,671 𝐶

+ 0,0326 𝐿𝑒𝑣𝑜𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 + 0,024 𝐶𝐻2𝑂 

𝑘12 = 0,17 ∗  𝑒−(
20200

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  3,0 . 105 J/mol a 25°C 

(12) 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 → Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑂𝐶𝐻𝐶𝐻𝑂 +  𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 +  𝐻2𝑂 

𝑘13 = 2,35. 1015 ∗  𝑒−(
348108,8

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  2,2 . 105 J/mol a 25°C 

(13) 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 → 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝐶𝐻2𝑂 + 3𝐻2𝑂  

𝑘14 = 1,49. 1014 ∗  𝑒−(
367773,6

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  2,8 . 105 J/mol a 25°C 

(14) 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 → Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 (15) 
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𝑘15 = 1,773. 1013 ∗  𝑒−(
297600

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,2 . 105 J/mol a 25°C 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 → 3,6 𝐻2𝑂 + 1,2 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙  

𝑘16 = 3,667. 1013 ∗  𝑒−(
284500

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,9 . 105 J/mol a 25°C 

(16) 

𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒 →  𝐻2𝑂 + 𝐿𝑒𝑣𝑜𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜 

𝑘17 = 5,97. 1012 ∗  𝑒−(
317700

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  7,2 . 103 J/mol a 25°C 

(17) 

𝐶5𝐻9𝑁𝑂4 → 𝐶4𝐻7𝑁𝑂 +  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2  

𝑘18 = 4,29. 1011 ∗  𝑒−(
151280

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −9,0 . 103 J/mol a 25°C 

(18) 

𝐶4𝐻7𝑁𝑂4 → 0,85714 𝐶4𝐻5𝑁𝑂2 + 1,14284 𝐻2𝑂 + 0,57144 𝐶𝑂2  + 0,14286 𝑁𝐻3  

𝑘19 = 4,29. 1011 ∗  𝑒−(
151280

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −4,2 . 105 J/mol a 25°C 

(19) 

𝐶5𝐻11𝑁𝑂2𝑆 → 𝑁𝐻3 +  𝐶4𝐻8𝑂𝑆 + 𝐶𝑂 

𝑘20 = 4,29. 1011 ∗  𝑒−(
151280

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −2,3 . 105 J/mol a 25°C 

(20) 

𝐶18𝐻32𝑂2 → 0,2214 𝐶6𝐻14 + 1,35746 𝐶6𝐻6 + 0,55 𝐶5𝐻10 + 0,201 𝐶𝑂2 + 3,13 𝐶𝐻4

+ 0,2739 𝐶2𝐻4 + 1,598 𝐶𝑂 + 0,22 𝐻2 

𝑘21 = 1,7. 104 ∗  𝑒−(
92450

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  9,7 . 104 J/mol a 25°C 

(21) 

𝐶6𝐻6𝑂6 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  𝐶5𝐻4𝑂3 

𝑘22 = 4,29. 1011 ∗  𝑒−(
151280

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −7,6 . 105 J/mol a 25°C 

(22) 

 

3.3.2. REAÇÕES DA PIRÓLISE SECUNDÁRIA 

As reações da pirólise secundária com suas respectivas cinéticas e energias de reação 

estão listadas na Tabela 10.  
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Tabela 10: Reações da pirólise secundária utilizadas nesta simulação. 

𝑋𝑖𝑙𝑜𝑠𝑒 → 2,6666 𝐻2𝑂 + 0,3333 𝐶𝑂 + 1,3333 𝐶 + 0,3333 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻2𝑂𝐻

+ 0,3333 𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 + 0,3333 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  

𝑘23 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −7,2 . 105 J/mol a 25°C 

(23) 

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 → 0,45454 𝐶7𝐻8 + 1,81818 𝐶𝑂 + 0,181817 𝐻2𝑂  

𝑘24 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −4,7 . 104 J/mol a 25°C 

(24)  

𝐹𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙 → 2 𝐶𝑂 + 0,5 𝐶3𝐻4 + 0,5 𝐶5𝐻2 + 0,25 𝐶2𝐻4 

𝑘25 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,5 . 105 J/mol a 25°C 

(25) 

𝐶4𝐻7𝑁𝑂 → 0,4 𝐻𝐶𝑁 + 0,4 𝑁𝐻3 + 0,1 𝐶3𝐻3𝑁 + 0,1 𝐶3𝐻5𝑁 + 0,1 𝐻2𝑂 +  0,7 𝐶𝑂

+ 0,1 𝐶𝑂2 + 1,1 𝐶2𝐻4 

𝑘26 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,7 . 105 J/mol a 25°C 

(26) 

𝐶4𝐻5𝑁𝑂2 → 0,5 𝐶𝑂2 +  0,5 𝐶𝑂 + 0,4 𝐻𝑁𝐶𝑂 + 0,8 𝐶2𝐻4 + 0,4 𝐻𝐶𝑁 + 0,1 𝐻2𝑂

+ 0,1 𝐶3𝐻5𝑁 + 0,1 𝐶3𝐻3𝑁 

𝑘27 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −9,2 . 103 J/mol a 25°C 

(27) 

𝐶3𝐻4𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐶2𝐻4 

𝑘28 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −7,9 . 104 J/mol a 25°C 

(28) 

𝐶8𝐻8𝑂 → 𝐶𝑂 + 025 𝐶2𝐻4 + 0,5 𝐶6𝐻6 + 0,5 𝐶7𝐻8 

𝑘29 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  4,4 . 104 J/mol a 25°C 

(29) 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐é𝑡𝑖𝑐𝑜 → 𝐶𝑂 +  𝐻2 + 0,25 𝐶𝐻4 + 0,5 𝐶𝐻2𝑂2 + 0,25 𝐶 

𝑘30 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,2 . 105 J/mol a 25°C 

(30) 
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𝐶6𝐻5𝑂𝐻 → 0,125 𝐶𝑂2 + 0,25 𝐶2𝐻4 + 0,875 𝐶 + 0,5 𝐶5𝐻6 + 0,75 𝐶𝑂 + 0,5 𝐶2𝐻2

+ 0,25 𝐶𝐻4 

𝑘31 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,7 . 105 J/mol a 25°C 

(31) 

𝐶𝐻3(𝐶𝑂)𝐶𝐻3 → 𝐶𝑂 + 0,25 𝐶2𝐻4 + 0,5 𝐶𝐻4 + 0,5 𝐶2𝐻6 

𝑘32 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  4,0 . 104 J/mol a 25°C 

(32) 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 0,5 𝐶𝑂 +  0,25 𝐶2𝐻4 + 0,5 𝐶𝑂2 + 0,5 𝐻2𝑂 + 0,5 𝐶𝐻4 

𝑘33 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  3,8 . 104 J/mol a 25°C 

(33) 

𝐶4𝐻8𝑂𝑆 →  𝐶𝐻3𝑆𝐻 + 𝐶2𝐻4 + 𝐶𝑂 

𝑘34 = 9,55. 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  4,4 . 104 J/mol a 25°C 

(34) 

𝑂𝐶𝐻𝐶𝐻𝑂 → 1,5 𝐶𝑂 + 0,5 𝐻2 + 0,5 𝐶𝐻2𝑂 

𝑘35 = 9,55. . 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  −1,2 . 104 J/mol a 25°C 

(35) 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 → 0,5 𝐶2𝐻4 + 0,5 𝐻2𝑂 + 0,125 𝐶𝑂2 + 0,25 𝐶𝑂 + 0,625 𝐶𝐻4 

𝑘36 = 9,55. . 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,7 . 104 J/mol a 25°C 

(36) 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 2 𝐶𝑂 + 0,8 𝐻2 + 0,2 𝐶𝐻3𝑂𝐶𝐻3 + 0,2 𝐻2𝑂 + 0,2 𝐶𝐻4 + 0,2 𝐶𝑂2 

𝑘37 = 9,55. . 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  2,3 . 102 J/mol a 25°C 

(37) 

𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 → 0,2 𝐻2 + 𝐶𝑂 + 0,5 𝐶𝐻4 + 0,25 𝐶2𝐻4 

𝑘38 = 9,55. . 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  2,9 . 104 J/mol a 25°C 

(38) 

𝐿𝑒𝑣𝑜𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎𝑛𝑜

→ 𝐶𝑂 + 1,25 𝐻2𝑂 + 0,5 𝐶𝐻3𝐶𝐻𝑂 + 0,125 𝐶2𝐻4 + 0,25 𝐶 + 0,25 𝐶3𝐻4𝑂2

+ 0,25 𝐻𝐴𝐴 + 0,25 𝐶𝐻3𝐻𝐶𝑂𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 0,25 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑒𝑡𝑖𝑙𝑓𝑢𝑟𝑓𝑢𝑟𝑎𝑙

+ 0,25 𝐶𝐻2𝑂 

𝑘39 = 9,55. . 104 ∗  𝑒−(
93300

𝑅𝑇
)
 

∆𝐻 =  1,8 . 105 J/mol a 25°C 

(39) 
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3.4. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

No processo real de pirólise todas as reações ocorrem em um único reator. No entanto, 

na simulação do processo no UNISIM® não foi possível programar todas as reações em um 

reator único, então se decidiu dividi-las em blocos de reações paralelas, cada bloco ocorrendo 

em um reator. Todos os reatores foram dimensionados com o mesmo volume reacional, para 

garantir o mesmo tempo de residência para todas as reações. Ao fim da série de reatores foi 

programado um sistema de separação. O fluxograma do processo está na Figura 11. 

Figura 11: Planta de simulação de pirólise no UNISIM® 

 

 

No trabalho de Ardila, (2015), foi utilizada uma subrotina programada em FORTRAN 

para fazer a simulação da pirólise de Celulose, Hemicelulose e Lignina. Este recurso precisou 

ser utilizado, pois o UNISIM® não processa reações em fase sólida. Neste trabalho foi 

utilizada uma versão anterior deste programa que não permite o uso de sub-rotinas. Devido a 

isto foi necessário simular componentes com as mesmas propriedades da Celulose, da 

Hemicelulose e da Lignina, mas em fase fluida. Como não foi implementada esta subrotina 

não foi necessário separar a corrente de entrada, como mostra o fluxograma de processo de 

Ardila, 2015, na Figura 12. Um teste inicial foi feito e esta modificação não altera os 

resultados. 
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Figura 12: Fluxograma de processo de Ardila, (2015). 

 

(Fonte: ARDILA, (2015)) 

3.4.1. REATORES 

Os reatores CSTR são tanques agitados onde ocorrem as reações, sua representação é 

como a da Figura 13. 

Figura 13: Representação de um reator CSTR no simulador UNISIM®. 

 

De acordo com Ardila, (2015), o tempo de residência no reator é de 5 segundos e a 

vazão de entrada é de 2 kg/h. Utilizando estas informações e a densidade mássica calculada 

pelo simulador UNISIM® a partir da composição da corrente é possível calcular o volume do 

reator CSTR utilizado, com a equação 5. 
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Equação 5: Cálculo do volume do reator de Ardila, (2015). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 𝑡𝑟𝑒𝑠

𝜌𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

2 
𝑘𝑔
ℎ

∗ 5 𝑠 ∗  
1 ℎ

3600 𝑠 

3,913 
𝑘𝑔
𝑚3

=  7,10 . 10−4 𝑚3 

Balat et al., (2009) afirmam em seu trabalho que o tempo reacional adequando para a 

temperatura de 500 °C é de 450 segundos. Utilizando a mesma equação é possível calcular o 

volume do reator para este tempo de reação, equação, ainda considerando uma vazão de 

bagaço de cana de açúcar de 2 kg/h. 

Equação 6: Cálculo do volume do reator de Balat et al.(2009). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝐹𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎. 𝑡𝑟𝑒𝑠

𝜌𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=  

2 
𝑘𝑔
ℎ

∗ 450 𝑠 ∗  
1 ℎ

3600 𝑠 

3,913 
𝑘𝑔
𝑚3

=  6,39 . 10−2 𝑚3 

Na simulação é possível definir quais reações ocorrem em cada reator. As reações 

foram divididas entre os reatores de forma que reações que possuem o mesmo reagente 

estivessem no mesmo reator, para garantir a competição entre essas reações, como explicado 

na Tabela 11. 

Tabela 11: Reatores utilizados nesta simulação. 

Grupo Reações Reator 

Reações da Celulose, da Hemicelulose e da Lignina 1, 2, 5 e 9 CONVERSÕES 

Reações da Celulose ativa 2 a 4 CELULOSE 

Reações da Hemicelulose ativa 6 a 8 HEMICELULOSE 

Reações da Lignina ativa 10 e 11 LIGNINA 

Reação da Sacarose 12 SACAROSE 

Reações da Glicose 16 e 17 GLICOSE 1 

Reações da Glicose 13 a 15 GLICOSE 2 

Reações dos extrativos 18 a 22 OUTROS 

EXTRATIVOS 

Reações da pirólise secundária 23 a 39 PIRÓLISE 2 
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3.4.2. SEPARADOR 

A função do separador é dividir os componentes de entrada em duas correntes com 

componentes especificados. Ele é utilizado nesta simulação para Celulose, Hemicelulose e 

Lignina dos extrativos. Sua representação é como a da Figura 14. 

Figura 14: Representação de um separador no simulador UNISIM®. 

 

 

3.4.3. DIVISOR DE CORRENTE 

A função do divisor de corrente é dividir uma corrente em várias de mesma 

composição. Nesta simulação o divisor de correntes foi utilizado antes dos reatores CSTR-

104 e CSTR-101 para dividir a corrente que continha Glicose entre os dois reatores onde 

ocorriam reações com este componente. Sua representação é como a da Figura 15. 

Figura 15: Representação de um divisor de corrente no simulador UNISIM®. 

 

 

3.4.4. MISTURADOR DE CORRENTES 

A função do misturador de correntes é misturar duas ou mais correntes em uma só. 

Sua representação é como a da Figura 16. 

Figura 16: Representação de um misturador de correntes no simulador UNISIM®. 
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3.4.5. SEPARADOR DE FASES 

A função do separador de fases é separar as fases sólida, líquida e gasosa de uma 

corrente. Sua representação é como a da Figura 17. 

Figura 17: Representação de um separador de fases no simulador UNISIM®. 

 

 

3.4.6. TROCADOR DE CALOR 

A função do trocador de calor é aquecer ou resfriar uma corrente. Nesta simulação ele 

foi utilizado para resfriar a corrente que segue para o separador gás/líquido. Sua representação 

é como a da Figura 18. 

Figura 18: Representação de um trocador de calor no simulador UNISIM®. 

 

 

3.4.7. SEPARADOR GÁS/LÍQUIDO 

A função do separador gás/líquido é separar as fases líquida e gasosa de uma corrente. 

Sua representação é como a da Figura 19. 

Figura 19: Representação de um separador gás/líquidos no simulador UNISIM® 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4. RESULTADOS 

4.1. SIMULAÇÃO BASEADA EM ARDILA, 2015. 

Inicialmente uma simulação foi construída baseada na composição de entrada, nas 

cinéticas e nos parâmetros de processo fornecidos por Ardila, (2015). A composição de 

entrada foi descrita no capítulo 3, na Tabela 4.  As cinéticas das reações foram descritas no 

capítulo 3 na Tabela 8. Os parâmetros de processo importantes utilizados estão descritos na 

Tabela 12. 

Tabela 12: Parâmetros importantes utilizados na simulação baseada no trabalho realizado por 

ARDILA (2015). 

Parâmetros 

Tempo de reação 5 s 

Vazão de entrada 2 kg/h 

Volume reatores 0,00071 m3 

Temperatura de reação 500°C 

Os rendimentos mássicos obtidos neste trabalho são descritos na Tabela 13. 

Os rendimentos mássicos obtidos neste trabalho são consideravelmente diferentes dos 

resultados encontrados por Ardila, (2015) e outros autores. Propostas para melhorar estes 

resultados serão discutidas nas próximas sessões. 

A composição mássica da fase sólida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

14.  
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Tabela 13: Rendimentos mássicos obtidos na simulação baseada em ARDILA (2015). 

 
Gás Desvio Líquidos Desvio Sólidos Desvio 

Este trabalho 0,173 - 0,295 - 0,532 - 

Ardila (2015) 0,350 17% 0,460 16% 0,193 33% 

Xu et al. (apud ARDILA, 2015) 0,320 14% 0,490 19% 0,183 34% 

Mohapatra (apud ARDILA, 2015) 0,386 21% 0,413 11% 0,201 32% 

 

Tabela 14: Composição da corrente de saída sólida obtida neste experimento. 

Componente Fração mássica 

Carbono 0,2238 

Celulose 0,0011 

Celulose ativa 0,6314 

Hemicelulose ativa 2 0,0294 

Hemicelulose 0,0045 

Lignina ativa 0,0106 

Lignina 0,0015 

Sulfato de Cálcio 0,0019 

Sulfato de potássio 0,0056 

Cloreto de potássio 0,0113 

SiO2 0,0788 

Considerando as frações mássicas de saída na fase sólida deste experimento é possível 

verificar a saída de celulose, hemicelulose e lignina nas suas formas originais e ativas que não 

reagiram. Estes resultados indicam que o tempo reacional escolhido não permite que as 

reações ocorram em sua total extensão, o que era esperado uma vez que o objetivo da pirólise 

é a conversão parcial dos componentes para maximizar a fração de óleo obtida. Para 

investigar estes resultados se decidiu buscar dados na literatura sobre o tempo reacional para 

processos de pirólise. Este estudo será abordado no tópico 4.2 deste trabalho. 

A composição mássica da fase líquida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

15. 
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Tabela 15: Composição da corrente de saída líquida obtida neste experimento. 

Componente Fração mássica Componente Fração mássica 

2 Pirrolidona 0,0314 Ácido fórmico 0,0015 

Acetaldeído 0,0974 Furfural 0,0004 

Ácido Acético 0,0712 Glioxal 0,0079 

Acetona 0,0373 Água 0,2386 

Ácido Acrílico 0,0042 Ácido cianídrico 0,0002 

Acrilonitrila 0,0001 Hidroximetilfurfural 0,0531 

Amônia 0,0005 Ácido isocianídrico 0,0002 

Benzeno 0,0012 Metano 0,0001 

Propilonitrila 0,0001 Metanol 0,1695 

Dióxido De Carbono 0,0008 Metional 0,0022 

Ciclopentano 0,0002 Anidrido itacônico 0,0087 

Glicose 0,0016 N-hexano 0,0001 

Levoglucosano 0,0006 Fenol 0,0006 

Dimetil Éter 0,0004 P-tolual 0.0021 

Etanol 0,1231 Succinimida 0,0308 

Formaldeído 0,1122 Tolueno 0,0012 

Percebe-se que a corrente obtida possui baixa concentração de levoglucosano. De 

acordo com Ardila, (2015) este deve representar mais de 13% da composição desta corrente. 

Percebe-se também um alto teor de umidade, 23,86 %. Este teor está dentro da especificação 

de óleos de pirólise para uso como combustível de acordo com a norma ASTM D7544-12. 

A composição mássica da fase gasosa obtida neste experimento é descrita na Tabela 

16. 

Verifica-se a formação de altos teores de monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

metano. A formação de metano é valorizada pois aumenta o poder calorífico do gás obtido, 

enquanto que os outros dois reduzem este valor. 

Com base no levantamento bibliográfico deste estudo verificaram-se pontos que 

poderiam causar a divergência entre os resultados obtidos neste experimento e os resultados 

obtidos por Ardila, (2015). Esses pontos serão discutidos e implementados no tópico 4.2. 
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Tabela 16: Composição da corrente de saída gasosa obtida neste experimento. 

Componente Fração mássica Componente Fração mássica 

Acetaldeído 0,0329 Etileno 0,0659 

Ácido acético 0,0003 Formaldeído 0,0019 

Acetona 0,0070 Glioxal 0,0006 

Amônia 0,0014 Ácido cianídrico 0,0001 

Benzeno 0,0002 Gás hidrogênio 0,0053 

Monóxido de carbono 0,2160 Ácido isocianídrico 0,0001 

Dióxido de carbono 0,5004 Metano 0,1333 

Ciclopentano 0,0004 Metanol 0,0056 

Dimetil éter 0,0040 N-Hexano 0,0002 

Etano 0,0232 Tolueno 0,0002 

Etanol 0,0009   

 

4.2. SIMULAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DE CINÉTICAS 

Devido à divergência dos resultados encontrados no experimento anterior deste 

trabalho e os encontrados por Ardila, (2015) decidiu-se verificar alguns pontos na literatura. 

Os primeiros pontos verificados foram as constantes cinéticas das reações. As cinéticas foram 

verificadas na bibliografia utilizada por Ardila, (2015) e verificou-se que em algumas reações 

as constantes cinéticas citadas possuíam valores diferentes daqueles utilizados pela autora em 

seu trabalho. Os parâmetros para estas reações estão apresentados no trabalho de Blondeau e 

Jeanmart (2012). A Tabela 17 resume as reações cujas cinéticas foram alteradas. (BLONDEAU; JEANMART, 2012) 

Tabela 17: Modificações de cinéticas de reações neste experimento. 

Reação Cinética Ardila (2015) Nova cinética Blondeau e Jeanmart (2012) 

3 𝑘3 = 8. 107 ∗ 𝑒−(
133900

𝑅𝑇
)
 𝑘3 = 1. 109 ∗  𝑒−(

126000
𝑅𝑇

)
 

4 𝑘4 = 4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑒−(
133900

𝑅𝑇
)
 𝑘4 = 4 ∗ 𝑇 ∗ 𝑒−(

41800
𝑅𝑇

)
 

A modificação das cinéticas destas duas reações gerou uma modificação nos 

rendimentos de gás, líquido e sólido da simulação, como é possível verificar na Tabela 18. 
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Tabela 18: Rendimentos obtidos com as modificações nas cinéticas das reações. 

Simulação  Gás Líquidos Sólidos 

Baseada em Ardila (2015) 0,173 0,295 0,532 

Novas cinéticas baseadas em Blondeau e Jeanmart (2012) 0,190 0,595 0,215 

Ardila (2015) 0,350 0,460 0,193 

Xu et al. (apud ARDILA, 2015) 0,320 0,490 0,183 

Mohapatra (apud ARDILA, 2015) 0,386 0,413 0,201 

Percebe-se que houve um pequeno aumento na fração de saída de gás, a fração de 

líquido, fração de interesse deste estudo, dobrou e houve considerável diminuição da fração 

de sólidos. Com estas modificações as frações obtidas se aproximam mais das encontradas 

por Ardila, (2015) e na literatura. 

Para verificar o efeito das modificações das cinéticas das reações decidiu-se comparar 

as composições mássicas da corrente de saída dos reatores, antes da separação, nas duas 

simulações com a corrente de entrada de bagaço da cana de açúcar. Estes dados podem ser 

verificados na Tabela 19. 

Tabela 19: Composições mássicas de entrada e saída da série de reatores neste experimento e 

no experimento com as cinéticas fornecidas por Ardila, (2015). 

Componentes 

Bagaço de 

Cana 

(Entrada) 

Piro 2 (Saída dos reatores) 

Cinéticas Ardila (2015) Novas cinéticas 

Ácido aspártico 0,015 0,000 0,000 

Ácido aconítico 0,004 0,000 0,000 

Ácido acético 0,000 0,021 0,039 

Amônia 0,000 0,000 0,000 

Acetaldeído 0,000 0,034 0,042 

Acetona 0,000 0,012 0,022 

Ácido acrílico 0,000 0,001 0,003 

Benzeno 0,000 0,000 0,000 

Dióxido de carbono 0,000 0,087 0,095 

Carbono 0,000 0,119 0,122 
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Celulose ativa 0,000 0,337 0,017 

CO 0,000 0,037 0,044 

Ciclopentano 0,000 0,000 0,000 

Celulose 0,427 0,001 0,001 

Dimetil éter 0,000 0,001 0,001 

Levoglucosano 0,000 0,000 0,234 

Glicose 0,001 0,001 0,001 

Etanol 0,000 0,036 0,036 

Etileno 0,000 0,011 0,012 

Etano 0,000 0,004 0,004 

Furfural 0,000 0,000 0,000 

Ácido fórmico 0,000 0,000 0,001 

Formaldeído 0,000 0,033 0,034 

Glioxal 0,000 0,002 0,004 

Água 0,000 0,070 0,080 

Ácido cianídrico 0,000 0,000 0,000 

Gás hidrogênio 0,000 0,001 0,001 

Hidroximetilfurfural 0,000 0,016 0,030 

Hemicelulose ativa 1 0,000 0,000 0,000 

Hemicelulose 0,265 0,002 0,002 

Hemicelulose ativa 2 0,000 0,016 0,017 

Ácido isocianídrico 0,000 0,000 0,000 

Lignina ativa 0,000 0,006 0,006 

Ácido glutâmico 0,016 0,000 0,000 

Ácido linoleico 0,001 0,000 0,000 

Lignina 0,205 0,001 0,001 

Metionina 0,001 0,000 0,000 

Metanol 0,000 0,051 0,051 

Anidrido itacônico 0,000 0,003 0,003 

Metano 0,000 0,023 0,024 

Metional 0,000 0,001 0,001 

N-Hexano 0,000 0,000 0,000 

P-Tolual 0,000 0,001 0,001 

Fenol 0,000 0,000 0,000 

2 pirrolidona 0,000 0,009 0,009 

Succinimida 0,000 0,009 0,009 
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Sacarose 0,013 0,000 0,000 

Tolueno 0,000 0,000 0,001 

Sulfato de cálcio 0,001 0,001 0,001 

Sulfato de potássio 0,003 0,003 0,003 

Cloreto de potássio 0,006 0,006 0,006 

SiO2 0,042 0,042 0,042 

Ao estudar a Tabela 19 é possível concluir que a modificação dos parâmetros cinéticos 

geraram modificações na extensão das reações. Verifica-se com estas mudanças a diminuição 

na formação de ácido cianídrico e aumento na formação de ácido acético, acetaldeído, 

acetona, ácido acrílico, gás carbônico, carbono, monóxido de carbono, levoglucosano, glioxal, 

água e H-furfural. Verifica-se também grande diminuição na quantidade de celulose ativa não 

reagida e um aumento mínimo na quantidade de hemicelulose ativa 2 não reagida. 

A composição mássica da fase sólida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

20. 

Tabela 20: Frações mássicas da corrente de saída sólida obtida neste experimento e com as 

cinéticas propostas por Ardila, (2015). 
Componentes Baseada em Ardila, (2015) Novas cinéticas 

Carbono 0,2238 0,5675 

Celulose ativa 0,6314 0,0808 

Celulose 0,0011 0,0028 

Hemicelulose 0,0045 0,0113 

Hemicelulose ativa 2 0,0294 0,0789 

Lignina ativa 0,0106 0,0281 

Lignina 0,0015 0,0037 

Sulfato de cálcio 0,0019 0,0047 

Sulfato de potássio 0,0056 0,0140 

Cloreto de potássio 0,0113 0,0120 

SiO2 0,0789 0,1962 

Percebe-se um grande aumento na fração de carbono, de 22,38% para 56,75%. Este 

resultado é muito promissor pois carbono é o componentes de maior interesse na fase sólida. 

As frações de lignina, lignina ativa, celulose, hemicelulose e hemicelulose ativa 2 

aumentaram, mas isto se deve à diminuição da vazão de sólidos. 
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A composição mássica da fase líquida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

21. Percebe-se que com a modificação na cinética de algumas reações o teor de umidade na 

fase líquida diminui, de 23,86% para 13,54%. Apesar de este teor obtido no experimento 

anterior estar dentro das especificações este resultado com menor teor de humidade é melhor 

pois a água diminui o poder calorífico do óleo. Destaca-se também um grande aumento no 

teor de levoglucosano, de 0,06% para 39,44%. Este teor aumentou devido a melhora nas 

cinéticas das reações. 

Tabela 21: Composição da corrente de saída líquida obtida neste experimento. 

Componentes Baseada em Ardila Novas cinéticas 

Acrilonitrila 0,0001 0,0000 

Ácido acético 0,0712 0,0661 

Amônia 0,0005 0,0002 

Acetaldeído 0,0974 0,0607 

Acetona 0,0373 0,0350 

Acetol 0,0000 0,0023 

Ácido acrílico 0,0042 0,0043 

Benzeno 0,0012 0,0006 

Dióxido de carbono 0,0008 0,0003 

Propilonitrila 0,0001 0,0000 

Ciclopentano 0,0002 0,0002 

Dimetil éter 0,0004 0,0003 

Levoglucosano 0,0006 0,3944 

Glicose 0,0016 0,0008 

Etanol 0,1232 0,0611 

Furfural 0,0004 0,0002 

Ácido fórmico 0,0015 0,0013 

Formaldeído 0,1122 0,0565 

Glioxal 0,0079 0,0071 

Água 0,2386 0,1354 

Ácido cianídrico 0,0002 0,0001 

Hidroximetilfurfural 0,0531 0,0501 

Ácido isocianídrico 0,0002 0,0001 

Metanol 0,1695 0,0838 

Anidrido itacônico 0,0087 0,0043 

Metano 0,0001 0,0000 
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Metional 0,0022 0,0011 

N-Hexano 0,0001 0,0001 

P-Tolual 0,0021 0,0010 

Fenol 0,0006 0,0003 

2 pirrolidona 0,0314 0,0156 

Succinimida 0,0308 0,0153 

Tolueno 0,0012 0,0011 

A composição mássica da fase gasosa obtida neste experimento é descrita na Tabela 22. 

Tabela 22: Composição da corrente de saída gasosa obtida neste experimento. 

Componentes Baseada em Ardila Novas cinéticas 

Ácido acético 0,0003 0,0006 

Amônia 0,0014 0,0014 

Acetaldeído 0,0329 0,0301 

Acetona 0,0070 0,0075 

Benzeno 0,0002 0,0001 

Dióxido de carbono 0,5004 0,5023 

Monóxido de carbono 0,2160 0,2323 

Ciclopentano 0,0004 0,0002 

Dimetil éter 0,0040 0,0029 

Etanol 0,0009 0,0006 

Etileno 0,0659 0,0620 

Etano 0,0232 0,0217 

Formaldeído 0,0019 0,0013 

Glioxal 0,0006 0,0011 

Ácido cianídrico 0,0001 0,0000 

Gás hidrogênio 0,0054 0,0050 

Hidroximetilfurfural 0,0000 0,0001 

Ácido isocianídrico 0,0001 0,0001 

Metanol 0,0056 0,0063 

Metano 0,1333 0,1241 

N-Hexano 0,0002 0,0001 

Tolueno 0,0002 0,0001 
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Percebe-se que não houve grande variação na composição da fração gasosa, como 

esperado, uma vez que os componentes da fração gasosa são formados a partir dos 

componentes da fração líquida e com o curto tempo de reação utilizado não há grande 

modificação nessas reações. 

 

4.3. SIMULAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DO TEMPO REACIONAL 

O volume dos reatores neste experimento foi baseado nos resultados encontrados por 

Ballat et al, (2009), onde o tempo reacional indicado para a temperatura de 500°C é de 450 

segundos. Segundo Ballat esta temperatura classifica uma pirólise lenta. Com o tempo 

reacional o volume foi calculado no item 3.4.1 deste trabalho e o resultado foi 0,0639 m3. 

A modificação do volume reacional gerou modificação nos rendimentos de gás, 

líquido e sólido da simulação, como é possível verificar na Tabela 23. 

Tabela 23: Rendimentos obtidos com modificação do tempo reacional. 
Simulação  Gás Líquidos Sólidos 

Baseada em Ardila (2015) 0,176 0,301 0,523 

Novas cinéticas baseadas em Blondeau e Jeanmart (2012) 0,190 0,595 0,215 

Novo volume 0,432 0,388 0,180 

Ardila (2015) 0,350 0,460 0,193 

Xu et al. (apud ARDILA, 2015) 0,320 0,490 0,183 

Mohapatra (apud ARDILA, 2015) 0,386 0,413 0,201 

Percebe-se que houve aumento na fração de saída de gás e as frações de líquido e 

sólido diminuíram. Estas modificações ocorreram pois com o aumento do tempo reacional as 

reações ocorrem em maior extensão, o que favorece a formação de gases. 

A composição mássica da fase sólida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

24. Percebe-se que com maior tempo reacional a fração sólida obtida possui maior teor de 

carbono, 72,67%, que aumenta o poder calorífico desta fase. Verifica-se também que há 

baixos teores de celulose, hemicelulose e lignina em suas formas originais e ativas, o que 

evidencia que as reações propostas estão ocorrendo em maior extensão. 
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Tabela 24: Composição das correntes de saída sólidas obtidas com as cinéticas de Ardila, 

(2015), com as novas cinéticas de Blondeau e Jeanmart (2012) e com modificação do volume 

reacional. 

Componentes Baseada em Ardila Novas cinéticas Novo volume 

Carbono 0,2238 0,5675 0,7267 

Celulose ativa 0,6314 0,0808 0,0011 

Celulose 0,0011 0,0028 0,0000 

Hemicelulose 0,0045 0,0113 0,0002 

Hemicelulose ativa 2 0,0294 0,0789 0,0013 

Lignina ativa 0,0106 0,0281 0,0004 

Lignina 0,0015 0,0037 0,0000 

Sulfato de cálcio 0,0019 0,0047 0,0056 

Sulfato de potássio 0,0056 0,0140 0,0167 

Cloreto de potássio 0,0113 0,0120 0,0143 

SiO2 0,0789 0,1962 0,2337 

A composição mássica da fase líquida obtida neste experimento é descrita na Tabela 

25. 

Tabela 25: Composição das correntes de saída líquidas obtidas com as cinéticas de Ardila 

(2015), com as novas cinéticas de Blondeau e Jeanmart (2012) e com modificação do volume 

reacional. 

Componentes Baseada em Ardila Novas cinéticas Novo volume 

Acrilonitrila 0,0001 0,0000 0,0006 

Ácido acético 0,0712 0,0661 0,0217 

Amônia 0,0005 0,0002 0,0001 

Acetaldeído 0,0974 0,0607 0,0256 

Acetona 0,0373 0,0350 0,0130 

Acetol 0,0000 0,0023 0,0509 

Ácido acrílico 0,0042 0,0043 0,0497 

Benzeno 0,0012 0,0006 0,0009 

Dióxido de carbono 0,0008 0,0003 0,0007 

Propilonitrila 0,0001 0,0000 0,0010 

Ciclopentano 0,0002 0,0002 0,0001 

Dimetil éter 0,0004 0,0003 0,0026 
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Levoglucosano 0,0006 0,3944 0,1402 

Glicose 0,0016 0,0008 0,0000 

Etanol 0,1232 0,0611 0,0267 

Furfural 0,0004 0,0002 0,0001 

Ácido fórmico 0,0015 0,0013 0,0248 

Formaldeído 0,1122 0,0565 0,1128 

Glioxal 0,0079 0,0071 0,0023 

Água 0,2386 0,1354 0,3418 

Ácido cianídrico 0,0002 0,0001 0,0011 

Hidroximetilfurfural 0,0531 0,0501 0,0542 

Ácido isocianídrico 0,0002 0,0001 0,0010 

Metanol 0,1695 0,0838 0,0338 

Anidrido itacônico 0,0087 0,0043 0,0067 

Metanotiol 0,0000 0,0000 0,0001 

Metano 0,0001 0,0000 0,0000 

Metional 0,0022 0,0011 0,0005 

N-Hexano 0,0001 0,0001 0,0001 

P-Tolual 0,0021 0,0010 0,0004 

Fenol 0,0006 0,0003 0,0001 

2 pirrolidona 0,0314 0,0156 0,0239 

Succinimida 0,0308 0,0153 0,0062 

Tolueno 0,0012 0,0011 0,0561 

Percebe-se um alto teor de umidade na fase líquida, acima da especificação para uso 

como combustível. Verifica-se também grande redução no teor de levoglucosano. 

A composição mássica da fase gasosas obtida neste experimento é descrita na Tabela 

26. Verifica-se que com o aumento do tempo reacional muitas frações da fase gasosa são 

alteradas. Destacam-se as composições de dióxido de carbono que sofre grande redução e de 

monóxido de carbono que aumenta. 

 

 



 

62 

 

Tabela 26: Composição das correntes de saída gasosa obtidas com as cinéticas de Ardila 

(2015), com as novas cinéticas de Blondeau e Jeanmart (2012) e com modificação do volume 

reacional. 

Componentes Baseada em Ardila Novas cinéticas Novo volume 

Acrilonitrila 0,0000 0,0000 0,0003 

Ácido acético 0,0003 0,0006 0,0002 

Acetileno 0,0000 0,0000 0,0001 

Amônia 0,0014 0,0014 0,0008 

Acetaldeído 0,0329 0,0301 0,0150 

Acetona 0,0070 0,0075 0,0025 

Ácido acrílico 0,0000 0,0000 0,0001 

Benzeno 0,0002 0,0001 0,0004 

Dióxido de carbono 0,5004 0,5023 0,2862 

Monóxido de carbono 0,2160 0,2323 0,4039 

Propilonitrila 0,0000 0,0000 0,0001 

Ciclopentano 0,0004 0,0002 0,0002 

Dimetil éter 0,0040 0,0029 0,0262 

Etanol 0,0009 0,0006 0,0002 

Etileno 0,0659 0,0620 0,0903 

Etano 0,0232 0,0217 0,0208 

Ácido fórmico 0,0000 0,0000 0,0003 

Formaldeído 0,0019 0,0013 0,0019 

Glioxal 0,0006 0,0011 0,0004 

Ácido cianídrico 0,0001 0,0000 0,0008 

Gás hidrogênio 0,0054 0,0050 0,0121 

Hidroximetilfurfural 0,0000 0,0001 0,0000 

Ácido isocianídrico 0,0001 0,0001 0,0020 

Metanol 0,0056 0,0063 0,0028 

Metanotiol 0,0000 0,0000 0,0005 

Metano 0,1333 0,1241 0,1183 

N-Hexano 0,0002 0,0001 0,0001 

1,3-ciclopentadieno 0,0000 0,0000 0,0001 

Tolueno 0,0002 0,0001 0,0135 
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Com isso podemos observar que com o aumento do volume do reator CSTR e, 

consequentemente, com o aumento de residência da biomassa ocorre a maior conversão da 

matéria prima nos produtos aumentando os rendimentos dos produtos líquidos e consequente 

redução do produto sólido. Pode-se observar também na fase líquida um aumento do teor de 

água. 

Assim, considerando que o processo de pirólise rápida objetiva a maximização do 

produto líquido podemos perceber que o melhor rendimento ocorreu no segundo processo, 

onde foi obtido um rendimento de líquido de 59,5% com 13,54% de água. Assim, essa 

condição de maior rendimento do bio-óleo será utilizada nas análises subsequentes. 

 

4.3. SIMULAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DA TEMPERATURA 

Com o objetivo de avaliar a influência da temperatura nos rendimentos do processo 

foram realizadas análises a 400, 450, 500, 550 e 600°C. Os rendimentos obtidos em cada 

simulação estão apresentados na Tabela 27. 

Tabela 27: Variação dos rendimentos do processo com a temperatura. 

Temperatura  Gás Líquidos Sólidos 

400°C 0,089 0,492 0,419 

450°C 0,152 0,584 0,264 

500°C 0,190 0,595 0,215 

550°C 0,227 0,578 0,195 

600°C. 0,269 0,543 0,188 

 

O gráfico da Figura 20 apresenta a distribuição dos rendimentos do processo de 

pirólise obtidos nas diferentes temperaturas. É possível observar que em todas as temperaturas 

estudadas o produto líquido se apresenta em maior rendimento ocorrendo um máximo na 

temperatura de 500°C. No processo a 400°C o produto sólido é obtido em maior rendimento 

quando comparado às temperaturas mais altas. Observa-se também que o aumento da 

temperatura promove um aumento gradativo do rendimento do produto gasoso. 
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Figura 20: Distribuição dos rendimentos da pirólise em diferentes temperaturas.  

 

Verificamos que na temperatura de 500°C ocorre o maior rendimento do produto 

líquido, sendo esta a temperatura mais adequada para realização de um processo de pirólise 

rápida.  

As frações mássicas da fase sólida obtidas nestes experimentos estão na Tabela 28.  

Tabela 28: Composições mássicas da fase sólida obtidas com variação na temperatura. 

Componente 
Fração mássica 

400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 

Carbono 0,139 0,396 0,568 0,659 0,700 

Celulose ativa 0,092 0,106 0,081 0,051 0,028 

Hemicelulose 0,033 0,004 0,003 0,000 0,000 

Hemicelulose ativa 2 0,100 0,013 0,011 0,001 0,000 

Lignina ativa 0,245 0,169 0,079 0,031 0,012 

Lignina 0,274 0,126 0,028 0,006 0,001 

Calcium suphate 0,002 0,001 0,004 0,002 0,001 

Sulfato de potássio 0,002 0,004 0,005 0,005 0,005 

Cloreto de potássio 0,007 0,011 0,014 0,015 0,016 

SiO2 0,006 0,010 0,012 0,013 0,014 
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Identifica-se uma tendência de aumento da fração de carvão com o aumento da 

temperatura de processo. Observa-se que com o aumento da temperatura há maior conversão 

dos componentes primários: celulose, hemicelulose e lignina originais e ativas. 

As frações mássicas da fase líquida obtidas nestes experimentos estão na Tabela 29.  

Tabela 29: Composições mássicas da fase líquida obtidas com variação na temperatura. 

Componente 
Fração mássica 

400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 

Ácido acético 0,020 0,039 0,066 0,092 0,108 

Acetaldeído 0,029 0,049 0,061 0,069 0,071 

Acetona 0,010 0,020 0,035 0,051 0,062 

Acetol 0,001 0,001 0,002 0,004 0,009 

Ácido acrílico 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 

Benzeno 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Dióxido de carbono 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

Dimetil éter 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

Levoglucosano 0,677 0,519 0,394 0,266 0,180 

Glicose 0,002 0,002 0,001 0,000 0,000 

Etanol 0,035 0,056 0,061 0,064 0,064 

Ácido fórmico 0,000 0,000 0,001 0,004 0,008 

Formaldeído 0,029 0,049 0,056 0,062 0,068 

Glioxal 0,002 0,004 0,007 0,010 0,010 

Água 0,076 0,110 0,135 0,165 0,192 

Hidroximetilfurfural 0,015 0,029 0,050 0,079 0,089 

Metanol 0,051 0,077 0,084 0,086 0,085 

Anidrido itacônico 0,005 0,004 0,004 0,004 0,005 

Metional 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

P-Tolual 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 

Fenol 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 pirrolidona 0,019 0,016 0,016 0,016 0,017 

Succinimida 0,019 0,016 0,015 0,015 0,015 

Tolueno 0,000 0,000 0,001 0,003 0,007 

 

Verifica-se que com o aumento da temperatura a fração de levoglucosano tende a 

diminuir e a de água a aumentar. Isto ocorre pois o aumento da temperatura promove um 
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aumento das conversões das reações da pirólise secundária, produzindo maior quantidade de 

produto gasoso e na fase líquida aumenta a conversão de reações que produzem água. 

A composição mássica da fase gasosa obtida neste experimento é descrita na Tabela 

30. 

Tabela 30: Composições mássicas da fase gasosa obtidas com variação na temperatura. 

Componente 
Fração mássica 

400 °C 450 °C 500 °C 550 °C 600 °C 

Ácido acético 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 

Amônia 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

Acetaldeído 0,019 0,027 0,030 0,032 0,031 

Acetona 0,003 0,005 0,007 0,009 0,011 

Dióxido de carbono 0,591 0,526 0,502 0,478 0,446 

Monóxido de carbono 0,224 0,220 0,232 0,253 0,279 

Dimetil éter 0,001 0,001 0,003 0,005 0,008 

Etanol 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 

Etileno 0,034 0,059 0,062 0,063 0,065 

Etano 0,014 0,021 0,022 0,022 0,022 

Formaldeído 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Glioxal 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 

Gás hidrogênio 0,005 0,005 0,005 0,006 0,007 

Metanol 0,004 0,006 0,006 0,006 0,006 

Metano 0,099 0,125 0,124 0,119 0,116 

Tolueno 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

O aumento da temperatura não possui grande impacto na composição da fração 

gasosa, apenas na sua quantidade, sendo ainda os produtos principais o dióxido de carbono, o 

monóxido de carbono e o metano. 

 

4.4. SIMULAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BIOMASSA 

O processo de pirólise pode ser empregado para outros tipos de biomassa além do 

bagaço de cana de açúcar. Com o objetivo de entender o efeito da alimentação nesse processo 

decidiu-se então simular este processo para outros tipos de biomassa, com composições 

listadas na Tabela 31. A Figura 21 nos mostra um gráfico com as composições das biomassas. 
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As referências utilizadas não forneceram as composições das frações de cinzas e extrativos, 

por isso utilizou-se a mesma proporção usada por ARDILA, (2015). 

 

Tabela 31: Composições das biomassas utilizadas. 

Biomassa Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas Extrativos 

Bagaço de cana 0,427 0,265 0,205 0,052 0,051 

Fibra de coco 0,477 0,259 0,178 0,009 0,077 

Casca de coco 0,363 0,251 0,287 0,007 0,092 

Sabugo de milho 0,403 0,287 0,166 0,028 0,116 

Pé de milho 0,427 0,236 0,175 0,068 0,094 

Resíduo de Algodão 0,778 0,160 0,000 0,054 0,008 

Casca de Milho 0,333 0,269 0,14 0,181 0,077 

Casca de Amendoim 0,357 0,187 0,302 0,058 0,096 

Casca de Arroz 0,313 0,243 0,143 0,235 0,066 

Palha de Arroz 0,370 0,227 0,136 0,198 0,069 

Madeira 0,397 0,24 0,247 0,009 0,107 

Palha de trigo 0,305 0,289 0,164 0,112 0,13 

 

A alteração da composição da biomassa leva à alteração da densidade da corrente. 

Como a densidade é utilizada no cálculo do volume reacional é necessário refazer este cálculo 

para cada biomassa utilizada, para garantir o tempo de residência de 5 segundos. O volume 

pôde ser calculado de acordo com a equação 5 e os resultados estão na Tabela 32. Os 

processos foram simulados na condição de 500°C de temperatura e tempo de residência de 5 

segundos. 
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Figura 21: Composição das diferentes biomassas.  

 

 

Tabela 32: Volumes reacionais necessários a cada biomassa. 

Biomassa Densidade (kg/m3) Volume reator (m3) 

Fibra de coco 3,658 7,59E-04 

Casca de coco 3,705 7,50E-04 

Sabugo de milho 3,925 7,08E-04 

Pé de milho 3,870 7,18E-04 

Resíduo de Algodão 3,258 8,53E-04 

Casca de Milho 5,826 4,77E-04 

Casca de Amendoim 4,267 6,51E-04 

Casca de Arroz 7,332 3,79E-04 

Palha de Arroz 6,002 4,63E-04 

Madeira 3,627 7,66E-04 

Palha de trigo 4,556 6,10E-04 

 

As frações de sólido, líquido e gás obtidas nessas simulações estão na Tabela 33.  
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Tabela 33: Variação dos rendimentos do processo com diferentes biomassas. 
Alimentação Gás Líquidos Sólidos 

Bagaço de cana 0,190 0,596 0,215 

Fibra de coco 0,199 0,637 0,164 

Casca de coco 0,214 0,586 0,200 

Sabugo de milho 0,215 0,605 0,180 

Pé de milho 0,194 0,592 0,214 

Resíduo de Algodão 0,003 0,437 0,560 

Casca de Milho 0,176 0,502 0,323 

Casca de Amendoim 0,193 0,553 0,255 

Casca de Arroz 0,158 0,464 0,378 

Palha de Arroz 0,161 0,506 0,333 

Madeira 0,213 0,603 0,184 

Palha de trigo 0,212 0,529 0,259 

 

O gráfico da Figura 22 apresenta a distribuição dos rendimentos do processo de 

pirólise obtidos para as diferentes biomassas. É possível observar que a biomassa do resíduo 

de algodão gerou grande quantidade de sólido e líquido e pouco gás. Esta biomassa possui 

grande quantidade de celulose, indicando que pode haver uma relação entre esses parâmetros. 

As outras biomassas utilizadas apresentam composição mais próxima à do bagaço de cana de 

açúcar utilizado no processo por isso os rendimentos obtidos no processo para cada biomassa 

apresenta resultados mais próximos ao do bagaço de cana de açúcar. 

As composições mássicas da fase sólida obtidas nestes experimentos estão descritas na 

Tabela 34. Observa-se que biomassas como a casca de milho, casca de arroz, palha de arroz e 

palha de trigo apresentaram uma grande quantidade de substâncias inorgânicas e menor 

quantidade de carbono no produto sólido, isso ocorre devido à um maior teor de cinzas na 

composição de entrada dessas biomassas. 

As composições mássicas da fase líquida obtidas nestes experimentos estão descritas 

na Tabela 35. Através da observação da Tabela 35 podemos perceber que a composição da 

fase líquida da pirólise difere pouco umas das outras com exceção da biomassa resíduo de 

algodão cuja fase líquida apresentou um alto teor de água. Isso ocorre devido a sua 

composição ser muito diferente das demais biomassas e a grande presença de celulose na 

composição favoreceu a reação de conversão da celulose em carbono e água desfavorecendo a 



 

70 

 

conversão da celulose em celulose ativa que é a base de formação para uma série de 

substâncias presentes na fase líquida. Isto não ocorre nas outras biomassas onde a taxa de 

conversão da celulose em celulose ativa é muito maior do que a taxa de conversão da celulose 

em carbono e água. 

As composições mássicas da fase gasosa obtida neste experimento é descrita na Tabela 

36. Nesta Tabela podemos observar que a composição da fase gasosa não apresenta diferença 

significativa entre as biomassas estudadas sendo as substâncias presentes em maior 

quantidade o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o metano. 

Figura 22: Distribuição dos rendimentos da pirólise para diferentes biomassas. 
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Tabela 34: Composições mássicas da fase sólida obtidas com variação na temperatura. 
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Carbono 0,676 0,762 0,603 0,496 0,618 0,289 0,586 0,238 0,261 0,736 0,410 

Celulose ativa 0,120 0,068 0,089 0,081 0,000 0,049 0,061 0,046 0,058 0,083 0,045 

Celulose 0,004 0,003 0,003 0,003 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 

Hemicelulose ativa 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Hemicelulose 0,014 0,011 0,014 0,010 0,013 0,011 0,042 0,013 0,012 0,012 0,011 

Hemicelulose ativa 2 0,097 0,073 0,104 0,067 0,137 0,070 0,041 0,060 0,055 0,075 0,079 

Lignina ativa 0,030 0,042 0,027 0,022 0,000 0,016 0,036 0,016 0,015 0,037 0,020 

Lignina 0,004 0,006 0,004 0,003 0,000 0,002 0,005 0,003 0,002 0,005 0,002 

Sulfato de cálcio 0,001 0,000 0,002 0,004 0,001 0,008 0,003 0,008 0,008 0,001 0,006 

Sulfato de potássio 0,003 0,002 0,009 0,018 0,006 0,032 0,013 0,036 0,034 0,003 0,025 

Cloreto de potássio 0,006 0,004 0,018 0,037 0,011 0,066 0,027 0,073 0,069 0,006 0,050 

SiO2 0,045 0,028 0,126 0,258 0,078 0,456 0,185 0,505 0,483 0,040 0,351 
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Tabela 35: Composições mássicas da fase líquida obtidas para diferentes biomassas. 
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Ácido acético 0,069 0,057 0,062 0,066 0,000 0,062 0,060 0,063 0,067 0,061 0,054 

Amônia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

Acetaldeído 0,053 0,073 0,050 0,054 0,000 0,051 0,079 0,054 0,052 0,065 0,052 

Acetona 0,036 0,030 0,032 0,035 0,000 0,032 0,031 0,033 0,036 0,032 0,028 

Acetol 0,003 0,002 0,002 0,002 0,000 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 

Ácido acrílico 0,004 0,005 0,004 0,004 0,000 0,003 0,005 0,003 0,003 0,005 0,003 

Benzeno 0,001 0,001 0,002 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Levoglucosano 0,409 0,341 0,367 0,395 0,000 0,366 0,355 0,370 0,400 0,362 0,320 

Glicose 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Etanol 0,056 0,059 0,065 0,055 0,000 0,072 0,045 0,069 0,060 0,055 0,075 

Furfural 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
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Ácido fórmico 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Formaldeído 0,052 0,054 0,060 0,051 0,000 0,065 0,041 0,062 0,055 0,051 0,068 

Glioxal 0,007 0,006 0,007 0,007 0,000 0,007 0,006 0,007 0,007 0,006 0,006 

Água 0,126 0,159 0,133 0,130 0,991 0,132 0,162 0,134 0,125 0,148 0,144 

Hidroximetilfurfural 0,052 0,044 0,047 0,051 0,000 0,046 0,045 0,046 0,050 0,046 0,041 

Metanol 0,073 0,093 0,082 0,074 0,000 0,089 0,085 0,089 0,077 0,083 0,093 

Anidrido itacônico 0,006 0,008 0,009 0,008 0,001 0,008 0,009 0,007 0,007 0,009 0,012 

Metional 0,002 0,003 0,003 0,003 0,000 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

P-Tolual 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

Fenol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 pirrolidona 0,022 0,029 0,035 0,029 0,003 0,028 0,032 0,026 0,025 0,032 0,045 

Succinimida 0,021 0,028 0,034 0,028 0,003 0,028 0,031 0,026 0,025 0,032 0,044 

Tolueno 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Tabela 36: Composições mássicas da fase gasosa obtidas para diferentes biomassas. 
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Ácido acético 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 

Amônia 0,002 0,002 0,003 0,003 0,000 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 

Acetaldeído 0,028 0,036 0,025 0,029 0,000 0,023 0,044 0,025 0,026 0,034 0,023 

Acetona 0,008 0,007 0,007 0,008 0,000 0,007 0,007 0,007 0,008 0,007 0,006 

Dióxido de carbono 0,507 0,503 0,517 0,511 0,607 0,520 0,503 0,522 0,519 0,507 0,521 

Monóxido de carbono 0,241 0,221 0,239 0,239 0,262 0,235 0,215 0,231 0,237 0,228 0,234 

Ciclopentano 0,000 0,000 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 

Dimetil éter 0,003 0,003 0,002 0,003 0,000 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 

Etanol 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 

Etileno 0,058 0,058 0,055 0,055 0,006 0,058 0,054 0,057 0,056 0,055 0,055 

Etano 0,020 0,018 0,020 0,019 0,000 0,022 0,015 0,022 0,021 0,018 0,020 



 

75 

 

Formaldeído 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 

Glioxal 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Gás hidrogênio 0,006 0,006 0,007 0,006 0,018 0,006 0,007 0,006 0,006 0,007 0,007 

Ácido isocianídrico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanol 0,006 0,007 0,006 0,006 0,000 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 

Anidrido itacônico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metanotiol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Metano 0,116 0,135 0,113 0,117 0,086 0,114 0,141 0,116 0,114 0,127 0,115 

Metional 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

N-Hexano 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

5. CONCLUSÃO 

 Com o presente trabalho foi possível discutir sobre o processo de pirólise de 

biomassas com base nas equações cinéticas encontradas na literatura. 

O processo apresentado por Ardila, (2015) foi desenvolvido com o auxílio de rotinas 

em FORTRAN e utilizando um software com mais recursos do UNISIM®, o que pode 

justificar algumas diferenças encontradas entre o presente trabalho e o utilizado como 

referência. 

Podemos perceber que ao utilizar os valores cinéticos descritos com o tempo de 

residência de 5 segundos a taxa de conversão da biomassa acaba ficando reduzida e se forma 

52,3% de resíduo sólido. Após uma revisão das equações cinéticas foram encontradas 

algumas diferenças com a literatura proposta por Ardila, (2015) e com a modificação dessas 

equações foi possível obter uma maior conversão da biomassa com o tempo de residência de 5 

segundos, assim foi obtido 21,15% de resíduo sólido, o produto líquido e o gás foram obtido 

com rendimentos de 59,5% e 19% respectivamente. 

A modificação do tempo de residência para 450 segundos, valor encontrado na 

literatura (BALAT, 2009) aumenta a conversão das reações do produto líquido do processo de 

pirólise e acaba aumentando a produção de gases no processo. O rendimento de líquido passa 

a ser de 38,8% e de gases de 43,2% enquanto que o sólido é obtido com 18,3%. Como foi 

possível observar, no capítulo de resultados, esta é a condição que mais se aproxima dos 

rendimentos obtidos no trabalho utilizado como referência para o presente estudo. Apesar 

destes resultados se aproximariam mais daqueles apresentados por Ardila, (2015), conclui-se 
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que o melhor tempo de reação para pirólise rápida é o de 5 segundos, pois nesta condição 

gera-se maior fração de líquido, fração de maior interesse da pirólise rápida. 

Quanto à composição do produto líquido pode-se observar que ao modificar a equação 

cinética foi obtido um maior rendimento do levoglucosano. O rendimento com a equação 

cinética anterior foi de 0,06% e com a modificação da equação o rendimento obtido foi de 

39,42%. 

O estudo realizado com a variação da temperatura demonstrou que na temperatura de 

500°C é obtido o maior rendimento do produto líquido. Como o processo de pirólise rápida 

objetiva a obtenção de produto líquido, podemos concluir que a temperatura de 500°C 

apresenta a melhor condição para o processo, com a maximização do rendimento do produto 

de maior interesse. 

O estudo realizado com diferentes biomassas apresenta variações nas composições 

finais dependentes da composição da biomassa. Foi possível concluir que biomassas com 

maior teor de celulose geram pouco produto gasoso. 

 

5.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

  

Como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se: 

 A pesquisa de novas equações cinéticas para que os produtos obtidos no 

processo sejam mais bem elucidados através da simulação; 

 Realizar estudos com maior variação do tempo de residência para avaliar os 

rendimentos dos produtos em diferentes tempos; 

 Desenvolver estudos de otimização do processo de pirólise, como o 

aproveitamento da corrente de gases para geração da energia necessária para 

alimentar o processo; 

 Desenvolver estudos de viabilidade técnico-econômica da planta de pirólise 

rápida; 

Finalmente, acredita-se que o presente trabalho pode vir a contribuir e agregar valor 

aos estudos de simulação computacional de processos de pirólise de biomassas. 
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