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SIMULAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE UMA PLANTA 

DE PIRÓLISE MULTIPROPÓSITO PARA OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEO 

A PARTIR DE DIFERENTES BIOMASSAS 

 

O crescente aumento populacional junto aos avanços tecnológicos está provocando 

uma ampliação na demanda energética mundial. Em um cenário global moderno onde 

a preocupação com o meio ambiente a cada dia cresce mais, a busca por novas fontes 

de energia renováveis se faz necessária para atender essa demanda e reduzir os 

impactos ecológicos causados pelas fontes fósseis, gradualmente substituindo-as. O 

bio-óleo se mostra uma boa alternativa dentro das condições apresentadas. Pode 

funcionar como combustível para determinados tipos de equipamentos, além de ser 

um intermediário para produção de outros produtos. Sua obtenção é feita 

normalmente através do processo de pirólise, que consiste na decomposição 

termoquímica da biomassa. O Brasil é considerado um dos maiores players no 

mercado agrícola mundial, tendo grande parte da sua economia vinculada a esse 

setor. As culturas de cana de açúcar, milho e café estão entres as mais fortes e 

movimentam muito capital, além de promoverem milhares de empregos em diferentes 

áreas. Contudo, há uma grande geração de resíduos por parte dessas plantações, 

revelando uma grande oportunidade do aproveitamento dessas biomassas como 

matéria-prima para a produção de energia renovável com uma baixa pegada de 

carbono. A obtenção de bio-óleo a partir do processo de pirólise rápida parece ser 

uma boa alternativa nesse cenário e diversos são os incentivos do Governo Federal 

para o estudo e a criação de novas tecnologias ou aprimoramentos acerca de 

combustíveis e energias renováveis e limpas. O objetivo do trabalho é simular a 

produção do bio-óleo a partir da pirólise rápida da palha do milho, bagaço de cana de 

açúcar e casaca de café em uma usina multipropósito. Visa-se mostrar que, no cenário 

brasileiro relativo ao 1° semestre de 2020, o bio-óleo produzido é tecnológica e 

economicamente viável. Para isso foi utilizado o simulador de processos Aspen Plus® 

v10 aliado a uma análise econômica com formulas empíricas para um study estimate. 

Foi mostrado que a geração desse produto é viável e a implementação de uma planta 

multipropósito seria possível. O bagaço de cana se mostrou ser o mais rentável 

economicamente diante das demais matérias-primas. Foi mostrado também que os 

custos de produção são fortemente afetados pelo valor de compra das matérias-

primas, sendo o processo com a casca de café o mais oneroso de todos, tornando-o 

menos interessante do ponto de vista económico. 

 

  



 
 

 
 

SIMULATION AND TECHNICAL-ECONOMIC ANALYSIS OF A 

MULTIPURPOSE PYROLYSIS PLANT TO OBTAINING BIO-OIL FROM 

DIFFERENT BIOMASSES 

 

The increasing of population allied to technology evolution raised the global energy 

demand. In a modern global scenario where a concern for the environment grows 

every day, the search for new renewable energy sources is necessary to meet this 

demand and reduce the ecological impacts caused by fossil sources, gradually 

replacing them. Bio-oil turns up to be a good alternative under the presented 

conditions. It can function as fuel for certain types of equipment, in addition to be an 

intermediary for the production of other products. It is usually obtained through the 

pyrolysis process, which consists of the thermochemical decomposition of biomass. 

Brazil is considered one of the largest players in the world on the agricultural market, 

with a large part of its economy linked to this sector. The crops of sugar cane, corn and 

coffee are among the strongest and move a lot of capital, besides promoting thousands 

of jobs in different areas. However, there is a large generation of waste from these 

plantations, which disclose a great opportunity to use these biomasses as feedstock 

for the production of renewable energy with a low carbon footprint. Obtaining bio-oil 

from the rapid pyrolysis process appears to be a good alternative in this scenario and 

there are several incentives from the Federal Government to study and create new 

technologies or improvements to fuels and renewable and clean energy. The objective 

of the work is to simulate the production of bio-oil through rapid pyrolysis of corn stover, 

sugarcane bagasse and coffee husk in a multipurpose plant. It aims to show whether, 

in the Brazilian scenario related to the 1st semester of 2020, the bio-oil production is 

technically and economically feasible. For this, the Aspen Plus® v10 process simulator 

was used together with an economic analysis with empirical formulas for a study 

estimate. It was shown that the generation of this product is feasible and the 

implementation of a multi-purpose plant would be possible. Sugarcane bagasse 

proved to be the most economically profitable compared to the others feedstocks. It 

has also been shown that production costs are strongly affected by the purchase value 

of the raw materials, with the coffee husk process being the most expensive, making 

it less interesting from an economic point of view.  
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1º Capítulo: Introdução 

1.1. Motivação  

Nas próximas subseções serão abordados os fatores que motivaram o início 

desse estudo e pesquisas que corroboraram na importância do objeto de estudo 

desse trabalho. Para isso é apresentado o cenário atual da situação energética 

mundial de forma sucinta e a pirólise é destacada como uma possível alternativa para 

o melhor aproveitamento da biomassa.  

 

1.1.1. Demanda energética e biomassa como matéria-prima renovável 

 

Nos tempos modernos, com o avanço das tecnologias e da informação, um 

crescimento populacional e econômico foi gerado, o que rapidamente provocou o 

aumento da demanda energética mundial. Nesse cenário o petróleo atua como 

protagonista energético. Entretanto, a oferta sua e de seus derivados tende a diminuir 

com o tempo, o que gera uma preocupação e uma busca por alternativas renováveis 

(ANEEL, 2008). 

O petróleo e seus derivados vem sendo utilizados em larga escala desde a 

Segunda Revolução Industrial, ocorrida durante o século XIX. Trata-se de uma mistura 

de hidrocarbonetos, de origem fóssil e não renovável, ou seja, deve-se ter cautela ao 

utiliza-la uma vez que é uma fonte de energia finita na natureza (ANEEL, 2008). Além 

disso, esse produto contribui ativamente para a poluição do meio ambiente, sendo um 

dos maiores contribuintes para o aumento do efeito estufa devido à queima de seus 

combustíveis derivados, contribuindo assim com o aquecimento global (OIL CHANGE 

INTERNATIONAL, 2019). 

O planeta apresenta diversas fontes de energias renováveis como solar, 

hidroelétrica, eólica, geotérmica e biocombustíveis, sendo uma válvula de escape para 

o consumo de energias primárias como os combustíveis fósseis. Desde 1990, o uso 

das energias renováveis tem crescido no mundo com uma taxa anual de 2,0%, o que 

é maior que a Taxa de Crescimento Anual das Fontes de Energia Primaria (Total 

Primary Energy Supply - TPES), de 1,7%, como mostrado na Figura 1 (IEA, 2019). 
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Esse crescimento acelerado das fontes de energias renováveis é de grande 

importância pois demonstra uma transição gradual da matriz energética atual para 

uma mais moderna, integrada e mais ecológica, reduzindo a dependência dos 

combustíveis fosseis. Com isso um novo mercado gerado por essa mudança entra em 

ascensão, possibilitando novos empregos, carreiras e insumos. Desta forma, fica clara 

a importância e a relevância desses recursos em um contexto energético, ambiental 

e econômico.  

No ano de 2017, o suprimento de energia primária global foi de 13.972 Mtoe 

(megatoneladas equivalentes de petróleo), sendo 13,5% (1.894 Mtoe) provindo de 

fontes renováveis, como mostrado na Figura 2 (IEA, 2019). Os derivados fósseis 

continuam tendo maior participação, porém há uma busca e incentivos em âmbito 

mundial para que essa participação diminua.  

 

Figura 1 - Taxas médias anuais de crescimento de energias renováveis no mundo  

desde 1990 até 2017.  

 

Fonte: IEA (2019) 
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Figura 2 - Fornecimento total de energia primária mundial em 2017.  

 

Fonte: IEA (2019) 

 

Dentre esses suprimentos energéticos apresentados, uma alternativa para a 

redução da dependência do petróleo seria a utilização de biomassa como fonte de 

energia. Este recurso tem algumas vantagens sobre outras fontes renováveis, como 

a energia solar, eólica e hidroelétrica, como por exemplo a baixa dependência do local 

e das condições climáticas, uma vez que diversas biomassas podem crescer em 

condições variadas. Além disso, a biomassa pode ser facilmente armazenada e 

transportada, embora com uma menor densidade de energia quando comparada com 

os combustíveis fósseis. Outro ponto positivo deste material é a possibilidade de se 

obter subprodutos através de processos de transformação química seguidos de refino. 

Essas novas substâncias possuem maior valor agregado e são, por essa razão, de 

grande interesse na indústria (GAMA VIEIRA et al., 2014).  

A produção de biocombustíveis está diretamente relacionada à biomassa, que 

tem como principais elementos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e, em 

menores proporções, enxofre e espécies inorgânicas. Majoritariamente são usados 

compostos de origem vegetal, principalmente resíduos agrícolas, para a geração de 

biocombustíveis. Hemicelulose, celulose e lignina são os compostos moleculares 

majoritários da biomassa lignocelulósica, tendo como principais rotas de conversão a 

combustão, a liquefação, a gaseificação, a biodigestão, a fermentação, e a pirólise 

(GUEDES et al., 2010). 
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1.1.2. Pirólise como alternativa 

 

Desde as crises do petróleo durante a década de 70, esforços consideráveis 

tem sido direcionados para o desenvolvimento de processos capazes de produzir 

combustíveis líquidos a partir de biomassa, capazes de substituir, ou no mínimo 

complementar, o uso de combustíveis fósseis de forma abrangente, considerando 

suas finalidades para geração de potência em motores e turbinas, obtenção de calor 

direto para produção de vapor em caldeiras e uso final nos meios de transporte. 

Diante desse panorama, uma das possíveis alternativas para a geração de 

energia a partir de biomassa seria a pirólise, que apresenta uma vantagem em relação 

a outros processos que é a geração de produtos líquidos, sólidos e gasosos de alto 

valor agregado e potencial de aplicação como combustíveis (GAMA VIEIRA et al., 

2014). 

A pirólise consiste na decomposição termoquímica da biomassa na ausência 

parcial ou total de um agente oxidante, normalmente o oxigênio, craqueando 

moléculas mais complexas e pesadas que originam gases, sólidos e líquidos. Os 

produtos gerados por esse processo, que possuem usos diversos, variam em 

porcentagem dependendo da composição da biomassa utilizada, pressão, 

catalisadores, taxa e duração do aquecimento(STAUFFER; DOLAN; NEWMAN, 

2008). 

Um dos produtos de maior interesse e com alto rendimento gerado por esse 

processo é o bio-óleo, recurso renovável que pode atuar como combustível ou ainda 

como precursor de outras substâncias (GUEDES et al., 2010). 

Uma boa aplicação, de acordo com a comunidade científica, seria a utilização 

de compostos oxigenados do bio-óleo na composição de misturas com combustíveis 

fósseis ou até mesmo puros, para serem utilizados em veículos de transporte. Há a 

possibilidade do uso destes em mistura com a gasolina, podendo compor um blend 

ou substituto o álcool etílico anidro combustível. Isso se deve as semelhanças das 

características físicas e químicas das frações do bio-óleo quando comparado com o 

álcool combustível comercializado no Brasil. (ADÃO, 2006). 
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Segundo Guedes et al. (2010), a utilização de bio-óleo obtido por pirólise rápida 

de bagaço e palha de cana-de-açúcar e gramínea como aditivo para gasolina é 

promissora. O biocombustível apresentou atributos semelhantes ao álcool 

combustível e, em algumas circunstâncias, obteve melhor desempenho devido a sua 

composição química, de acordo com os resultados dos ensaios físico-químicos 

estabelecidos pela ANP. A octanagem da gasolina comercial foi significativamente 

aumentada pela sua adição, que seria possível até um teor de 25%, de acordo com a 

legislação vigente. Esta ação contribuiria para a redução do consumo de fontes de 

energia não renováveis e a pegada de carbono do combustível (GUEDES et al., 2010). 

A obtenção de bio-óleo e sua utilização como fonte de energia aparecem como 

uma solução ainda pouco explorada se comparada a outros recursos, como visto no 

gráfico de fornecimento energético no mundo na Figura 3, sendo o bio-óleo 

constituinte da fração “combustíveis líquidos”. Porém, este apresenta grande potencial 

de expansão em países com grande quantidade de biomassa disponível, como o 

Brasil. Desde janeiro de 2005, quando foi publicada a Lei 11.097, que dispõe sobre a 

introdução do biodiesel na matriz energética brasileira, atividades como essa são 

beneficiadas pelo estímulo proveniente do Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB), implantado em dezembro de 2003 pelo Governo Federal (ANEEL, 

2008). Atualmente, no Brasil há um  estimulo a pesquisa e desenvolvimento no ramo 

de biocombustíveis e consequentemente na renovabilidade da matriz energética 

nacional em decorrência do programa RenovaBio, em vigor desde o início de 

2020(ANP, 2019). Além da energia, outros possíveis mercados podem ser 

beneficiados com o desenvolvimento e aprimoramento dos processos de pirólise, 

tornando-se um ponto de interesse em estudos envolvendo os ramos de engenharia 

de processos e transformação química. 
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Figura 3 - Fornecimento total de energias renováveis mundial em 2017.  

 

Fonte: IEA (2019) 

 

1.2. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é simular uma planta de pirólise multipropósito, capaz 

de processar diferentes biomassas, e identificar as condições operacionais 

necessárias para obtenção de bio-óleo da maneira mais eficiente possível a partir de 

cada biomassa, respeitando a especificação vigente. Para isso foi utilizado o 

simulador de processos Aspen Plus® v10. 

Um outro objetivo desse trabalho é realizar uma análise técnico-econômica da 

viabilidade da implementação de uma planta multipropósito no cenário brasileiro do 

primeiro semestre de 2020, extraindo os resultados de CAPEX, OPEX e o preço de 

equilíbrio do bio-óleo referente a cada biomassa.  

 

1.3. Estrutura do projeto  

 

Visando o atendimento desse objetivo, este documento foi convenientemente 

separado em cinco capítulos. 
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No primeiro capítulo foi abordado um panorama geral sobre energias 

renováveis, sua importância em um cenário mundial e em um futuro próximo. A 

biomassa foi mencionada como uma possível alternativa energética aos combustíveis 

fósseis, tendo como base o processo de pirólise.  

No segundo capítulo é apresentada uma revisão da literatura. São comentados 

pontos como a biomassa e seus processos de valorização térmica, a pirólise e seus 

tipos mais comuns na indústria, tendo sido identificada a pirólise rápida como uma 

opção viável para esse projeto. O bio-óleo é um dos tópicos também abordados em 

mais detalhes nesse capítulo, junto a suas características e formas de valorização. 

Por fim, são descritas as matérias-primas selecionadas e os motivos pelos quais elas 

foram escolhidas para esse processo de conversão térmica. 

No terceiro capítulo é a metodologia adotada, com o desenvolvimento de um 

modelo computacional para a simulação do processo de pirólise rápida das três 

matérias-primas. Todo o passo a passo efetuado no programa Aspen Plus® v10 é 

elucidado e descrito nas seções “Ambiente Propriedades” e “Ambiente Simulação”. 

Além disso, é desenvolvida uma análise econômica do projeto com os custos de 

investimento, custos de produção e os critérios que foram utilizados como base para 

essa estimativa. 

No quarto capítulo são abordados os resultados obtidos com a simulação e 

com o detalhamento das correntes de bio-óleo referente a cada matéria prima. Os 

cenários para a palha do milho, bagaço de cana e casca de café são comparados de 

forma a enfatizar os pontos econômicos críticos de cada um. Os resultados são 

discutidos com base nos balanços materiais e nos custos envolvidos 

Por último, no quinto capítulo, é feita uma síntese do conteúdo geral e são 

ressaltados os pontos mais relevantes e críticos na elaboração desse projeto, levando 

a algumas conclusões. Além disso, são levantas sugestões para trabalhos futuros com 

o objetivo de auxiliar e contribuir com a comunidade cientifica, identificando gargalos 

e alternativas com potencial e ainda pouco explorado. 
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2º Capítulo: Alternativas Processuais e Seleção das Matérias-Primas 

 

2.1. Biomassa 

 

Para o melhor entendimento do processo de pirólise, faz-se necessário elucidar 

os fatores inerentes à biomassa que serão relevantes no seu processamento. Dessa 

forma, nas demais subseções serão abordadas características gerais e propriedades 

das biomassas lignocelulósicas que são o alvo desse estudo. 

 

2.1.1. Composição e valorização térmica  

 

O recurso energético definido como biomassa, de forma geral, engloba 

qualquer matéria orgânica imediatamente disponível na crosta terrestre que possa ser 

transformada em energia mecânica, térmica ou elétrica. Sua origem advém de fonte 

vegetal ou animal, além de possíveis resíduos orgânicos produzidos por meios 

domésticos ou industriais (ANEEL, 2008). Na Figura 4 constam alguns exemplos de 

fontes de biomassa. 
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Figura 4 - Diferentes fontes de biomassa. 

 

Fonte: adaptado de Vieira et al. (2014) 

 

O desenvolvimento da biomassa vegetal é resultado do armazenamento da 

energia solar nas plantas através da fotossíntese. Esse processo se dá pela 

conversão de gás carbônico da atmosfera em compostos orgânicos usados em seu 

crescimento. A biomassa é composta por diferentes tipos de células e elementos, cuja 

estrutura e composição variam com a espécie ou a parte da planta. Essas variações 

podem ser melhor observadas nas Tabela 1 e 2, onde são mostrados os resultados 

de análises das características elementares e de composição polimérica de diferentes 

biomassas, respectivamente (BERTON, 2012).  

As paredes celulares da biomassa vegetal são formadas de microfibrilas de 

celulose, rodeadas por uma matriz de hemicelulose e lignina, componentes 

majoritários em sua estrutura (GAMA VIEIRA et al., 2014). Cada um dos grupos 

químicos possui um papel particular na forma que se dará o processo de degradação 

termoquímica da matéria-prima original e, consequentemente, sobre os resultados 

encontrados. 
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Tabela 1: - Características Elementares de diferentes Biomassas.  

Biomassa Palha do trigo Casca do arroz Palha do arroz Capim-Elefante 

 

Analise Imediata (% base seca) 

Carbono fixo 17,71 16,22 15,86 14,34 

Material volátil 75,27 63,26 65,47 76,69 

Cinzas 7,02 20,26 18,67 8,97 

 

Analise Elementar 

Carbono 44,92 38,83 38,24 46,68 

Hidrogênio 5,46 4,75 5,2 5,82 

Oxigênio 41,77 35,47 36,26 37,38 

Nitrogênio 0,44 0,52 0,87 0,77 

Enxofre 0,16 0,05 0,18 0,19 

Cinzas 7,25 20,38 19,25 9,16 

PCS (MJ/Kg) 17,94 15,84 15,09 18,06 

Fonte: Berton et al. (2012) 

 

Tabela 2: - Composição Polimérica da Biomassa.  

Constituição da Biomassa 

 

Polímero % massa (base seca) 

Celulose 40-60 

Hemicelulose 20-40 

Lignina 15-40 

Fonte: Berton et al. (2012) 

 

Tal recurso energético a ser utilizado para a valorização termoquímica deve 

possuir de preferência baixos valores de umidade, visto que altas concentrações de 

água na biomassa acarretaria o consumo de grande parte de seu conteúdo energético 

potencial na evaporação da mesma. Ou seja, porcentagens altas de umidade reduzem 

o poder calorifico da biomassa de forma acentuada, podendo chegar a níveis 

tecnicamente proibitivos. Além disso, outro ponto negativo observado nas biomassas 

com alta concentração de água é a redução da qualidade dos produtos líquidos 

gerados quando empregada a técnica de pirólise rápida (BERTON, 2012). 

Dentre as biomassas disponíveis, desconsiderando tratamentos prévios para 

secagem, é comum encontrar valores de umidade na faixa de 10 a 15% nas 

biomassas secas ao ar livre e até 50 a 70% para matérias-primas verdes ou recém 

colhidas. Já o limite superior de umidade em biomassas a serem empregadas no 

processo de pirólise rápida fica em torno de 10% e observa-se na literatura certo 

consenso acerca desse valor (BERTON, 2012). 
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2.1.1.1. Celulose 

 

A celulose é o principal componente da parede celular dos organismos 

vegetais, sendo o composto orgânico de maior abundancia na natureza. Sua estrutura 

não sofre mudanças mesmo quando observada em diferentes biomassas, apenas um 

diferente grau de polimerização é encontrado (SANTOS, 2011). 

A celulose é constituída por moléculas de glicose unidas linearmente por 

ligações glicosídicas β(1-4), originando um polímero alongado, plano, sem 

ramificações, de alto peso molecular, como mostrado na Figura 5. Devido ao grande 

número de ligações de hidrogênio nessa molécula, as interações intramoleculares e 

intermoleculares se tornam fortes, proporcionando uma rigidez no polímero de 

celulose, junto a um arranjo firme e compacto entre os polímeros. Na parede celular 

há zonas onde as moléculas de celulose se encontram extremamente orientadas, 

proporcionando uma região de estrutura cristalina altamente inerte e de difícil 

degradação por reagentes químicos. Existem também zonas amorfas onde há menor 

orientação entre as moléculas, gerando pontos de fraqueza (CAMARGO, 2006; 

SANTOS, 2011). 

 

Figura 5 - Estrutura química da glicose e sua polimerização a celulose.  

 

Fonte: Santos et al. (2011) 
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Devido ao alto grau de ordenamento nas moléculas de celulose, esta possui 

uma baixa solubilidade em água, sendo praticamente insolúvel e de difícil hidrolise por 

ácidos e enzimas. A figura 6 apresenta um esquema das macromoleculas de celulose 

e sua organização espacial. Especificamente na figura 6a é mostrada a interção 

intermolecular das moléculas por meio de ligaçoes de hidrogenio. Já na figura 6b é 

apresntado a orgização desse polimeros em forma de fibras, constituindo as fbrilas. 

Por fim na figura 6c, as microfibrilas apresentadas anteriormente se unem para a 

formaçao da estrutura cristalina da celulose que impede a entrada da água e de outros 

solventes (CAMARGO, 2006; SANTOS, 2011). 

 

Figura 6 - Estrutura cristalina da celulose - (a) ligação de hidrogênio entre macromoléculas de 
celulose; (b) formação de fibrilas; associação de microfibrilas em estrutura cristalina. 

 

Fonte: Pérez et al. (2004) 

 

No decorrer do processo de pirólise, há craqueamento dos polímeros 

inicialmente nas ligações glicosídicas da molécula de celulose, o que dará origem aos 

oligossacarídeos. Com a presença de ácidos carboxílicos, vindos da degradação de 

outros subcomponentes da biomassa, o processo de craqueamento se acelera, 

acarretando na geração de novos compostos, como apresentado no esquema da 

Figura 7 (SANTOS, 2011).  
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A maior parte dos produtos provenientes da degradação da celulose apresenta 

boa solubilidade em água e aparece quase que totalmente na fase aquosa ácida dos 

produtos líquidos da pirólise. Já os demais produtos de baixa solubilidade em água 

compõem o bio-oléo. Conclui-se então que a composição dos produtos líquidos no 

processo de pirólise tem grande contribuição da celulose, uma vez que normalmente 

este é o componente majoritário na biomassa vegetal (SANTOS, 2011). 

 

Figura 7 - Esquema de degradação térmica da celulose. 

 

Fonte: adaptado de Santos et al. (2011) 

 

No processo de pirólise, temperaturas moderadas a altas, acima de 300 °C, 

proccporcionam algumas reaçoes e um produto líquido pode ser adquirido em frações 

de até 87% em massa. diferente do processo a baixas temperaturas onde há pouca 

quantidade de líquidos orgânicos obtidos (SANTOS, 2011). 
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2.1.1.2. Hemicelulose 

 

A hemicelulose constitui entre 25 e 35% da massa seca da maioria das 

madeiras. Este heteropolímero complexo, de baixo grau de polimerização e amorfo, 

exibe uma estrutura molecular ramificada com significante variação de composição 

entre as espécies. Em sua maioria são polímeros constituídos por monossacarídeos 

de cinco átomos de carbono (pentoses), sendo os xilanos uns dos mais abundantes 

no material lignocelulósico. O xilano, Figura 8, apresenta  natureza amorfa e estruturas 

ramificadas que colaboram para a coesão das fibras e o aumento da integridade da 

parede celular, encontrando-se na interface entre a celulose e a lignina (SANTOS, 

2011). Acetil-4-O-metilglicoronoxilano (xilano) constitui a principal forma de 

hemicelulose nas madeiras duras e glicomano é a principal forma de hemicelulose 

nas madeiras moles (CAMARGO, 2006). 

 

Figura 8 - Estrutura do xilano. 

 

Fonte: Pérez et al. (2004) 

 

Em linhas gerais, a hemicelulose decompõe-se com mais facilidade quando 

comparada à celulose, seu craqueamento acontece em temperaturas mais baixas e 

gera diferentes produtos, como o furfural. Este aldeído heterocíclico possui pouca 

estabilidade e com isso reage com compostos fenólicos presentes no sistema, Figura 

9, obtendo-se polímeros escuros e viscosos que farão parte da fase oleosa do produto, 

devido à sua baixa solubilidade em fase aquosa (BERTON, 2012; PÉREZ, 2004).  
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Figura 9 - Produtos da decomposição do furfural.  

 

Fonte: Pérez et al. (2004) 

 

Devido a suas lacunas de cristalinidade, a hemicelulose apresenta menor 

estabilidade térmica quando comparada à celulose. Porém, a pirólise rápida de ambas 

as moléculas gera produtos similares e seus mecanismos de decomposição são 

parecidos (SANTOS, 2011). 

 

2.1.1.3. Lignina 

 

A lignina é o material aglutinante do tecido das plantas e por isso sua produção 

aumenta conforme o vegetal fica mais velho. Essa macromolécula de natureza amorfa 

é muito complexa, sendo um polímero de caráter fenólico. É, portanto, o principal 

responsável pela presença de fenóis e outros compostos aromáticos no alcatrão, 

contribuindo ativamente para a formação do carvão vegetal, metanol e parte do ácido 

acético presentes no produto final, vide Figura 10. O terceiro maior componente da 

biomassa é um polímero complexo baseado em fenilpropano, que corresponde a 15 

– 30 % da massa da maioria das espécies de madeira. Sua função nas plantas é como 

agente de cimentação entre as fibras de celulose e hemicelulose, formando polímeros 

por uma variedade de ligações envolvendo anéis aromáticos e grupos funcionais 

(CAMARGO, 2006). 
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Figura 10 - Fragmentação térmica da lignina.  

 

Fonte: Pérez et al. (2004) 

 

A lignina, entre os subcomponentes principais da biomassa lignocelulósica, é a 

mais complexa no aspecto dos mecanismos de degradação, sendo o composto mais 

estável termicamente, e por isso seu craqueamento é feito a altas temperaturas, 

maiores que as da celulose (SANTOS, 2011). 

 

2.2. Processos de conversão térmica da biomassa 

 

Outro ponto chave para a compreensão do processo de pirólise é o entendimento de 

como a biomassa se comporta frente a diferentes condições térmicas e tempos de 

residência. Esses e outros fatores mais serão abordados nas próximas subseções 

com a finalidade de elucidar as possibilidades de conversão térmica da biomassa, 

com um foco especial para a pirólise e suas tecnologias envolvidas.  
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2.2.1. Gaseificação 

 

A gaseificação de biomassa é um processo termoquímico importante que 

converte qualquer biomassa carbonácea em produtos gasosos, visando maximizar 

seu potencial energético, através de reações exotérmicas de oxidação parcial 

ocorrendo a altas temperaturas. Para que isto ocorra, o processo de conversão 

submete a matéria orgânica a uma etapa de combustão com razão 

oxidante/combustível inferior à estequiométrica, levando à formação de gases com 

conteúdo energético e propriedades combustíveis (CLAUDE et al., 2016).  

O produto da gaseificação, gás de síntese (syngas), contém principalmente H2, 

CO, CO2, CH4. Diferentes possibilidades de aplicação de syngas resultam em 

flexibilidade, permitindo que a gaseificação de biomassa seja integrada a várias rotas 

industriais, como em motores a gás para geração de energia e na síntese de Fischer-

Tropsch (FT) para produção de dimetil éter (DME), metanol, produtos químicos 

contendo carbono, metano, H2 e outros combustíveis gasosos (YANG; CHEN, 2015). 

O processo de gaseificação de biomassa envolve uma série complexa de 

reações químicas, através das etapas mostradas na Figura 11. Um bom entendimento 

das reações básicas de gaseificação de biomassa é fundamental para o 

planejamento, projeto, operação, solução de problemas e melhoria do processo de 

uma planta de gaseificação. Em um processo típico de gaseificação geralmente 

ocorrem os seguintes estágios: secagem, pirólise, gaseificação do carvão e formação 

de alcatrão (YANG; CHEN, 2015). 

Os principais tipos de gaseificadores utilizados nas industrias são de leito fixo 

e de leito fluidizado. O reatore de leito fixo pode ser classificado como de fluxo 

ascendente, descendente e cruzado, com base na direção do fluxo de ar. Já o leito 

fluidizado pode ser classificado como borbulhante, leito fluidizado circulante e de leito 

duplo fluidizado, de acordo com suas características de fluidização (CHAIWAT, W.; 

HASEGAWA, I.; MAE, K., 2009). 
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Figura 11 - Processo de gaseificação e suas reações.

 

Fonte: autoria própria  

 

2.2.2. Combustão 

 

A combustão pode ser tratada como uma das mais simples formas de 

aproveitamento energético da biomassa. Esse processo se dá através da liberação 

de calor proveniente da reação exotérmica de oxidação de seus compostos químicos 

combustíveis em presença de um agente oxidante, normalmente o oxigênio. Essa 

reação pode atingir temperaturas superiores a 800 °C e resulta na decomposição 

completa de seus reagentes em CO2 e H2O. Normalmente é utilizada com a finalidade 

de obter calor para aplicação direta ou para aproveitamento em processos de geração 

de potência. Quando processada com o ar atmosférico, a combustão se torna a avia 

mais econômica se comparada aos outros processos de conversão térmica de 

biomassa, porém apresenta menor eficiência energética uma vez que há alta 

concentração de nitrogênio no ar. Além disso, esse processo não gera produtos de 

alto valor agregado como os demais (NUSSBAUMER, 2003). 
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2.2.3. Pirólise 

 

Pirólise é a decomposição térmica da biomassa que ocorre na ausência de um 

agente oxidante. É a reação química precursora dos processos de combustão e 

gaseificação, ocorrendo, nestes casos, nos primeiros dois milissegundos. Os produtos 

da pirólise de biomassa incluem bio-carvão, gases (incluindo metano, hidrogênio, 

monóxido de carbono e dióxido de carbono), e principalmente bio-óleo. Este último é 

potencialmente interessante como substituto do óleo combustível e como matéria-

prima para a produção de gasolina sintética ou diesel (EUBIA, 2020; IEA 

BIOENERGY, 2020a).  

Durante a pirólise, que ocorre a temperaturas na faixa de 400 a 800 °C, a maior 

parte da celulose, hemicelulose e parte da lignina se desintegram para formar 

moléculas menores e mais leves, que são gases à temperatura de reação. À medida 

que esses gases esfriam, alguns dos vapores se condensam para formar um líquido, 

que é o bio-óleo. A fração restante da biomassa, principalmente parte da lignina, é 

deixada como um sólido, isto é, carvão. Até certo ponto é possível influenciar o mix 

de produtos para que sejam promovidos gases, vapores condensáveis ou carvão 

sólido. A distribuição dos produtos de pirólise é função da taxa de aquecimento, tempo 

de permanência no reator, temperatura máxima da reação e do tipo de reator, como 

mostrado na Tabela 3 (WANG; AUSTIN; SONG, 2017).  

 

Tabela 3 - Características dos reatores de pirólise. 

Características 
Leito 

Fluidizado 
Borbulhante 

Leito 
Fluidizado 
Circulante 

Leito fixo 
Cone 

Rotativo 
(ablativo) 

Vórtice 
(ablativo) 

Reator 
a 

Vácuo 

Produto 
principal (%) 

Líquido  
(70-75) 

Líquido  
(75-83) 

Carvão (35) 
Líquido  
(60-70) 

Líquido 
(65) 

Líquido 
(35-50) 

Diâmetro da 
partícula (mm) 

2-6 ~2 ~1 ~0,2 ~20 20-30 

Temperatura (k) 773-823 773 ~773 - 898 723 

Tempo de 
residência (s) 

0,5-2 0,001-5 3600 0,5 0,05-0,1 - 

Taxa de 
aquecimento 

- 373K/s 278-373K/s 5000K/s - - 

Fonte: Dal-Bó (2016) 
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De acordo com o princípio de Le Chatelier, para reações que se processam até 

o equilíbrio, como é o caso da pirólise, altas temperaturas favorecem a manutenção 

dos reagentes em reações exotérmicas e a formação dos produtos em reações 

endotérmicas. Ou seja, uma vez que o processo de pirólise é endotérmico, os 

parâmetros temperatura e taxa de aquecimento, quando elevados, aumentam a 

quebra das ligações, favorecendo a produção de várias pequenas moléculas a partir 

de moléculas maiores. Com isso há um aumento da entropia do sistema, condizente 

com a segunda lei da termodinâmica para processos espontâneos e irreversíveis 

(CAMARGO, 2006).  

O processo de degradação térmica pode ser dividido em reações primárias e 

reações secundárias. As reações de pirólise primária são aquelas cujo efeito afeta 

diretamente a biomassa sólida alimentada e podem ser classificadas como 

fragmentação (despolimerização) ou reações de desidratação. Os produtos da pirólise 

primária podem repolimerizar, combinando-se em novos arranjos, sofrendo nova 

fragmentação (craqueamento) ou reagir com radicais livres, o que se denomina 

reações secundárias. Maiores tempos de residência favorecem a ocorrência de 

reações secundárias (CAMARGO, 2006). 

Os diferentes tipos de reator irão influenciar na qualidade da mistura, na 

transferência de calor, no grau de síntese de produtos primários e nos tempos de 

residência. Por isso, uma análise criteriosa deve ser feita a fim de se escolher o reator 

mais adequado para um determinado objetivo. 

 

2.2.3.1. Tipo de reatores e suas características 

 

Os reatores de pirólise ablativa como prato rotativo, cone rotativo e vórtice, 

possuem um conceito operacional substancialmente diferente dos demais. Nesta 

tecnologia a matéria-prima é prensada na superfície aquecida do reator por meio de 

um prato rotativo. Na superfície quente da biomassa aparece um filme líquido, o qual 

é removido por atrito, fazendo com que sucessivamente apareçam novas camadas de 

líquido (ROCHA; PÉREZ; CORTEZ, 2004). Matérias-primas de maiores dimensões 

podem ser empregadas nesse tipo de estrutura, sendo essa uma vantagem perante 
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os outros tipos de reatores. Porém, seus custos elevados de construção e operação, 

além de maiores dificuldades para o controle da qualidade na obtenção dos produtos 

finais, levam esta tecnologia a ser descartada como hipótese de simulação neste 

estudo (BERTON, 2012). 

Efetivamente o processo de pirólise a vácuo não considerado uma vertente do 

processo de pirólise rápida, visto que as taxas de transferência de calor aplicadas são 

muito inferiores às dos demais tipos de reator, porém os produtos líquidos obtidos 

nesse processo se assemelham em características. A necessidade de vasos de 

pressão e equipamentos especiais para sua operação torna-a um processo caro e 

bastante complexo. Tem como vantagens a capacidade de processar partículas de 

biomassa de maiores dimensões e a produção de líquidos finais de boa qualidade 

com menor teor de carvão retido em sua composição. Porém, essa tecnologia 

apresenta ainda certas barreiras a serem superadas para que se torne um método 

comumente utilizado no meio industrial. Uma descrição mais aprofundada fugiria ao 

escopo deste trabalho (BERTON, 2012). 

Já o reator com leito fluidizado apresenta tecnologia bastante conhecida, suas 

configurações em leito borbulhante e circulante são aplicadas amplamente no meio 

industrial e este se apresenta como uma opção economicamente viável, 

diferentemente de outras configurações ainda em estágio de desenvolvimento piloto 

ou experimental. De maneira geral, esses reatores possuem razoável facilidade 

operacional, proporcionam bom controle de temperatura e altos coeficientes de 

transferência de calor, independentemente de seu mecanismo de aquecimento, seja 

via gases vetores ou materiais inertes. Portanto, são alternativas com razoável 

potencial a ser explorado para emprego em sistemas de grande porte (IEA 

BIOENERGY, 2020b).  
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2.2.3.2. Tipos de pirólise  

 

A pirólise lenta a temperaturas de 400 a 800 °C, com taxas de aquecimento 

menores que 2 ºC/s e longos tempos de residência, maximiza o rendimento em carvão 

vegetal e fornece cerca de 30% do peso da biomassa seca como carvão a pressão 

atmosférica, embora uma pressão mais alta possa proporcionar um rendimento 

significativamente maior. O rendimento e a composição do carvão vegetal também 

dependem da temperatura da pirólise. Uma temperatura baixa produz um rendimento 

mais alto, mas resulta em carvão vegetal com maior teor de voláteis. A temperatura 

ideal de pirólise depende da finalidade que se propõe para o carvão (BENEVIDES, 

2015; EUBIA, 2020). 

No processo de pirólise convencional os tempos de residência são parecidos 

aos da pirólise lenta, com o propósito similar de maximizar a produção de compostos 

sólidos. Já as velocidades de aquecimento são superiores as utilizadas no processo 

de pirólise lenta (1 a 10 °C/s) (BENEVIDES, 2015). 

Já a pirólise rápida é um processo avançado que fornece um rendimento de 

biocombustíveis de até 80% baseado na matéria-prima seca de entrada, normalmente 

65% de líquidos e 10% de gases não condensáveis. As principais características da 

pirólise rápida são as altas taxas de aquecimento (10 a 200 °C/s) e transferência de 

calor, junto a uma temperatura de pirólise cuidadosamente controlada e um 

resfriamento rápido dos produtos. O tempo de residência na câmara de pirólise deve 

ser muito curto, geralmente inferior a um segundo. Baixas temperaturas (até cerca de 

650 °C) maximizam o rendimento de vapores condensáveis e cerca de 70% do peso 

da biomassa pode ser obtido como líquido. Altas temperaturas (acima de 700 °C) 

maximizam a produção de gás e cerca de 80% da biomassa pode ser convertida em 

gás combustível com esse processo (BENEVIDES, 2015; EUBIA, 2020).  

Já na pirólise instantânea, também denominada pirólise de flash, a taxa de 

aquecimento é bastante elevada (maior que 1000 °C/s) e os tempos de residência são 

inferiores a 2 segundos. Ela se dá através do emprego de partículas muito miúdas do 

material a pirolisar. O objetivo é a produção de compostos líquidos (EUBIA, 2020; 

BENEVIDES, 2015). 



 
 

23 
 

2.2.3.3. Valorização da biomassa via pirólise 

 

A secagem é normalmente a primeira etapa de qualquer processo de pirólise, 

visando a redução do teor de umidade. Após aquecimento, a água é evaporada, 

resultando em um combustível seco. Essa etapa é essencial para o processo de 

pirólise, pois a qualidade do produto final pode ser reduzida, caso não haja uma 

eliminação previa da água na correntede de entrada, levando a uma integração desse 

composto no produto produto líquido ao final do processo. Porém, o custo  energético 

para esta etapa é expressivo e uma possível alternativa é o aproveitamento dos 

subprodutos gerados no processo de pirólise (carvão e gás) como cobustíveis para 

afonte de calor. Essa otimização de processo no reaproveitamento energético é de 

enorme importância em processos de maior escala. O fluxograma simplificado de todo 

o processo é apresentado na Figura 12. 

No reator, dois estágios de pirólise podem ocorrer. A decomposição ocorre com 

a transferência de calor da área circundante para as partículas de biomassa, 

resultando em carvão sólido, bio-óleo, gás e água, constituindo o estágio primário da 

pirólise. Uma área de superfície aumentada resulta em melhor transferência de calor, 

o que causa uma reação mais rápida e completa. Por esse motivo, a biomassa é 

tipicamente moída mecanicamente em um pó fino antes da reação. 

Durante o estágio secundário ocorre uma decomposição adicional, além de 

várias outras reações, resultando em um aumento da quantidade de produtos 

gasosos. A pirólise rápida pode gerar uma conversão de biomassa em bio-óleo de 70 

a 80%. Um rendimento maior de líquido pode ser alcançado com menores tempos de 

residência, impedindo a decomposição secundária dos produtos. 
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Figura 12 - Diagrama simplificado do processo de pirólise.  

 

Fonte: adaptado de Benevides et al. (2015) 

 

2.2.3.4. Produtos de Pirólise 

 

No processo de pirólise diversos produtos são formados e grande parte deles 

já foi mencionada. Porém, um detalhamento maior de suas características e 

aplicações é necessário, visto que este é um dos objetivos deste trabalho. Em geral, 

os tipos de produtos formados durante a pirólise dos principais componentes da 

biomassa podem ser resumidos de acordo com a Figura 13a. Esses produtos estão 

distribuídos entres as três fases do sistema: sólida (carvão), liquida (aquosa, extrato 

ácido, e orgânica, bio-óleo) e gasosa (gases não condensáveis, H2, CO, CO2, CH4). 

Algumas aplicações dos produtos majoritários formados podem ser observadas na 

Figura 13b. 
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Figura 13 - Principais componentes do produto de pirólise e alguns exemplos de aplicações. 

 

Fonte: Santos et al. (2011) e Pérez et al. (2004) 

 

Outras aplicações do bio-carvão são (ALTENERGYMAG, 2009): 

• como agroquímico, visando aumentar os nutrientes disponíveis para o 

crescimento das plantas, a retenção de água e reduzir a quantidade necessária 

de fertilizante, impedindo a lixiviação de nutrientes do solo; 

• como agente fixador, reduzindo as emissões de metano e óxido nitroso do solo, 

mitigando ainda mais as emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE); 

• como fonte de energia; 

• e como uma emenda do solo, visando auxiliar o crescimento das plantas. 

Assim como o carvão e o bio-óleo, os gases gerados no processo podem ser 

utilizados em diversas rotas industriais, como na síntese de Fischer-Tropsch para 

formação de DME, metanol e produtos químicos contendo carbono, metano, H2 e 

outros combustíveis gasosos (YANG; CHEN, 2015).  

O bio-óleo, por ser o produto de maior interesse neste trabalho, será tratado com 

maior riqueza de detalhes na próxima seção. 
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2.3.1. Bio-óleo 

 

O bio-óleo é um líquido marrom escuro, quase negro, de odor característico de 

fumaça, que possui uma composição elementar parecida com a da biomassa de 

origem. Esse produto é uma mistura complexa de compostos oxigenados com uma 

quantidade relevante de água, proveniente da umidade da biomassa e das reações 

por que passou, podendo conter ainda metais alcalinos oriundos das cinzas e 

minúsculas partículas de carvão. Sua composição depende das condições de 

processo, do tipo de biomassa, do equipamento e suas eficiências nas etapas de  

separação do carvão e na condensação do líquido. Pode-se considerar o bio-óleo uma 

microemulsão na qual a fase descontínua  são as macromoléculas de lignina pirolítica, 

estabilizadas pela fase contínua que é uma solução aquosa dos produtos da 

fragmentação da celulose e da hemicelulose. (ALTENERGYMAG, 2009; 

BRIDGWATER, 2003). 

Umas das características do óleo pirolítico é a sua baixa estabilidade, portanto 

a rotatividade no armazenamento deve ser de menos de alguns meses. Depois de 

armazenado e termicamente tratado, a viscosidade e o peso molecular do bio-óleo 

aumentam. Reações de condensação entre unidades aromáticas com formaldeídos, 

além da formação de acetal entre grupos carbonila e álcoois, são as principais reações 

responsáveis pela degradação. A qualidade, cor e estabilidade do óleo pirolítico 

sofrem grande influência negativa do carvão vegetal e das cinzas. Por isso, de 

preferência, um sistema de remoção efetivo dos sólidos (carvão vegetal) deve ser 

empregado durante o processo de pirólise, a fim de melhorar a qualidade do bio-óleo.  

Ademais, é necessário um cuidado especial durante essa etapa do processo, visto 

que a formação de uma camada de carvão aquecido no sistema de filtragem tem um 

acentuado efeito catalítico no craqueamento dos vapores em outros compostos 

indesejados na região quente do reator. (PÉREZ, 2004). 
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O bio-óleo pode conter milhares de componentes, classificados de acordo com 

seus grupos funcionais. A Tabela 4 mostra uma listagem com várias substâncias 

identificadas em produtos obtidos de diferentes matérias-primas ou processos que 

resultaram em bio-óleos distintos em relação a suas composições. Essa grande 

variedade de compostos distintos mostra a riqueza desse produto. Diversos 

subprodutos podem ser extraídos do bio-óleo. Estes podem ser usados puros ou 

mesmo reagir para formação de outros novos produtos de maior valor agregado, 

incluindo flavorizantes, hidroxi-acetaldeído, resinas, agroquímicos e fertilizantes. A 

Figura 14 apresenta um esquema de separação do bio-óleo em diferentes frações 

(ALMEIDA, 2008; PÉREZ, 2004). 

Apesar da aparência física parecida, o bio-óleo apresenta características bem 

diferentes do óleo combustível. Possui um teor elevado de oxigênio (35 – 40% p/p) e 

de água (15 – 30%), maior acidez (pH ~ 2,5), maior densidade (1,2 kg/L) e menor 

poder calorífico superior (17 MJ/kg), que representa cerca de 40% do poder calorífico 

do óleo combustível (~ 43 MJ/kg), como pode ser verificado na Tabela 5. Já a Tabela 

6 apresenta algumas diferenças físico-químicas de bio-óleos obtidos de diferentes 

matérias primas. O bio-óleo é solúvel em solventes polares, porém absolutamente 

imiscível em hidrocarbonetos, por isso sua mistura em combustíveis convencionais 

necessita de um agente surfactante (ALMEIDA, 2008). 

Outro possível destino para o bio-óleo seria usá-lo como um fluido 

transportador de energia em trocadores de calor. Neste caso não é necessário um 

tratamento prévio ou um upgrade do óleo final. 



 
 

28 
 

Figura 14 - Esquema de separação do bio-óleo em diferentes frações. 

 

Fonte: Pérez et al. (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Tabela 4 - Componentes identificados em bio-óleos diversos.  

Composto% 
Ácidos Álcoois 

metanóico 0,3-9,1 metanol 0,4-2,4 

etanóico 0,5-12 etanol 0,6-1,4 

propanóico 0,1-1,8 etilenoglicol 0,7-2,0 

hidroxiacético 0,1-0,9 Aldeídos 

butenóico 0,1-0,5 formaldeído 0,1-3,3 

pentanóico 0,1-0,8 acetaldeído 0,1-8,5 

4-oxipentanóico 0,1-0,4 propenal 0,6-0,9 

hexanóico 0,1-0,3 butenal traços 

benzóico 0,2-0,3 2-metil-butenal 0,1-0,5 

heptanóico 0,0-0,3 pentanal 0,0-0,5 

Cetonas etanodial 0,9-4,6 

acetona 0,0-2,8 Ésteres 

butanona 0,3-0,9 metil formate 0,1-0,9 

penteno-2,3-diona 0,2-0,4 butirolactona 0,1-0,9 

3-metil-2-ciclopenteno-2-ol-1-one 0,1-0,6 valerolactona 0,0-0,2 

ciclohexanona traços angelicalactona 0,1-0,2 

2-etil -ciclopentanona 0,2-0,3 Açúcares 

dimetilciclopentanona 0,0-0,3 levoglucosan 0,4-1,4 

trimetilciclopentenona 0,1-0,5 glucose 0,4-1,3 

trimetilciclopentanona 0,2-0,4 frutose 0,7-2,9 

Fenóis D-xilose 0,1-1,4 

fenol 0,1-3,8 D-arabinose 0,0-0,1 

2-metil-fenol 0,1-0,6 celobiosan 0,6-3,2 

3-metil-fenol 0,1-0,4 1,6anidroglucofuranose 0,0-3,1 

4-metil-fenol 0,1-0,5 Furanos 

2,3-dimetil-fenol 0,1-0,3 furano 0,1-0,3 

2,4-dimetil-fenol 0,1-0,3 2-metil-furano 0,1-0,2 

2,5-dimetil-fenol 0,2-0,4 2-furanona 0,1-1,1 

2,6-dimetil-fenol 0,1-0,4 furfural 0,1-1,1 

2-etil-fenol 0,1-0,3 3-metil-2(3h)-furanona 0,0-0,1 

2,4,6-trimetil-fenol 0,0-0,3 álcoolfurfural 0,1-5,2 

1,2-di-hidroxi-benzeno 0,1-0,7 ácidofuranóico 0,0-0,4 

1,3-di-hidroxi-benzeno 0,1-0,3 5-metil-furfural 0,1-0,6 

1,4-di-hidroxi-benzeno 0,1-1,9 5-hidroxi-2-metilfurfural 0,3-2,2 

1,2,3-tri-hidroxi-benzeno 0,0-0,6 Guaiacols 

4-metoxi-catecol 0,0-0,6 2-metoxi fenol 0,1-1,1 

Oxigenados 4-metil guaiacol 0,1-1,9 

hidroxiacetaldeído 0,9-1,3 etil.guaiacol 0,1-0,6 

hidroxiacetona 0,7-7,4 eugenol 0,1-2,3 

acetal 0,1-0,2 isoeugenol 0,1-7,2 

acetiloxi-2-propanona 0,0-0,8 4-propil guaiacol 0,1-0,4 

2hidroxi3Me2ciclopeten1ona 0,1-0,5 acetoguaiacone 0,0-0,8 

metil-ciclopenten-1-ona 0,1-1,9 propioguaiacone 0,0-0,8 

1-acetiloxi-2-propanona 0,0-0,1 Syringols 

2-metil-3-hidroxi-2-pirona 0,2-0,4 2,6-DiOMe fenol 0,7-4,8 

2-Metoxi-4-metilanisol 0,1-0,4 Metil siringol 0,1-0,3 

4-OH-3-Metoxibenzaldeído 0,1-1,1 4-etil siringol 0,0-0,2 

Alquenos Propil siringol 0,1-1,5 

Dimetil ciclopenteno 0,0-0,7 siringaldeído 0,1-1,5 

2-Metil propeno 0,0-0,0 4-propenil siringol 0,1-0,3 

Dipenteno 0,0-0,0 4-OH-3,5-diOMe.feniletanona 0,1-0,3 

Fonte: Santos et al. (2011) 
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Tabela 5 - Propriedades físico-químicas dos líquidos de pirólise e óleos minerais.  

Análise Bio-óleo 
Óleo 

Combustível 
Leve * 

Óleo 
Combustível 

Pesado * 

Água (%p/p) 20–30 0,025 0,1 

Sólidos (%p/p) <0,5 0 0,2–1,0 

Cinzas (%p/p) <0,2 0,01 0,03 

Carbono (%p/p) 32–48 86,0 85,6 

Hidrogênio (%p/p) 7–8,5 13,6 10,3 

Nitrogênio (%p/p) < 0,4 0,2 0,6 

Oxigênio (%p/p) 44–60 0 0,6 

Enxofre (%p/p) < 0,05 <0,18 2,5 

Vanádio (ppm) 0,5 <0,05 100 

Sódio (ppm) 38 <0,01 20 

Calcio (ppm) 100 n.a. 1 

Potássio (ppm) 220 <0,02 1 

Cloro (ppm) 80 n.a. 3 

Estabilidade Instável  Estável  Instável  

Viscosidade (cSt) 15–35 (40 °C) 3,0–7,5 (40 °C)  351 (50 °C) 

Densidade à 15°C (kg/dm³) 1,10–1,30 0,89 0,94–0,96 

Ponto de fulgor (°C) 40–110 60 100 

Ponto de fluidez (°C) -10 < -35  -15 21 

Resíduo de carbono (%p/p) 14–23 9 12,2 

Poder calorifico inferior (MJ/kg) 13–18 40,3 40,7 

pH 2–3 Neutro n.a. 

Destilação  Não destilável 160–400 °C - 

*n.a = não analisado                           

Fonte: Chiaramonti et al. (2007) 
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Tabela 6 - Propriedades físico-químicas de alguns bio-óleos. 

Propriedades físico-químicas  
Carvalho 

Canadense  
Madeira de 

Faia 
Pinheiro 

Californiano 
Madeira 
do Pinho 

Viscosidade(cP) a 25 °C 701 9,8 46,2 21,3 

Viscosidade (cP) a 35 °C 361 6,7 27,1 14,7 

Viscosidade (cP) a 45 °C 150 4,1 14,1 9,2 

Analise elementar (% p/p) 
    

H 5,79 5,94 6,31 6,18 

C 44,06 34,96 43,52 44,08 

O 48,68 58,70 50,07 49,64 

N 0,08 0,11 0,07 0,09 

S < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Alcalinos/Bio-óleo bruto (ppm) 
    

Na 103 179 6 168 

K 339 694 8 725 

Ca 1096 1561 123 1498 

Peso das cinzas (% p/p) 1,38 0,28 0,03 0,29 

Alcalinos/cinzas (mg.g−1): 
    

Na 7,5 64 20,5 163,7 

K 24,6 248 26,9 29,8 

Ca 79,4 558 410 624,3 

Peso da água (% p/p) 22,1 43,6 30,5 34,4 

Densidade a 20 °C (g.cm-3) 1,230 1,165 1,175 1,189 

pH 3,2 3,0 2,6 2,9 

Poder calorífero inferior (kJ.kg−1) 16942 14577 16779 16090 

Poder calorífero superior (kJ.kg−1) 18205 15873 18155 17460 

Fonte: Chiaramonti et al. (2003) 

 

2.3.1.1. Melhoramento (Upgrading) do Bio-óleo 

 

O óleo cru de pirólise pode passar por processos físicos e químicos a fim de 

melhorar sua qualidade e propiciar uma gama maior de aplicação, bem como torna-lo 

um possível substituto do diesel ou da gasolina. Esse upgrade pode ser realizado 

através dos processos de: 
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• Hidrodesoxigenação 

A hidrodesoxigenação é um processo operado a temperaturas de moderadas 

a elevadas com altas pressões e participação de catalisadores (CoMo ou NiMo) 

suportados em alumina na forma sulfetada. Seu resultando final tem como produto a 

eliminação do oxigênio como água.  Devido ao elevado consumo de H2 o custo de 

operação desse processo é mais elevado quando comparado com o processamento 

de derivados do petróleo (ALMEIDA, 2008). 

 

• Misturas do bio-óleo com o diesel 

Como já relatado anteriormente, a miscibilidade do bio-óleo em 

hidrocarbonetos é extremamente baixa, todavia ele pode ser adicionado ao diesel 

através de uma  emulção com o auxílio de surfactantes. Emulsões com 5 a 75% de 

bio-óleo no diesel foram preparadas por Chiaramonti al. (2003). As emulsões 

demonstraram boas características de ignição, entretanto foram observadas corrosão 

e erosão dos injetores (ALMEIDA, 2008). Esse desgaste químico pode ser controlado 

através da porcentagem de óleo pirolítico adicionada na mistura, além da adição de 

agentes anticorrosivos assim como é feito na indústria do petróleo. As desvantagens 

desta rota são o alto custo do surfactante e a alta energia requerida para emulsificação 

(BRIDGWATER, 2004). 

 

• Reforma do bio-óleo 

A produção de hidrogênio a partir de biomassa por pirólise e reforma tem sido 

estudada no National Renewable Energy Laboratory (NREL), nos Estados Unidos.  

Um catalizador de Pt/Al2O3 foi utilizado para a reforma dos vapores do bio-óleo e um 

catalizador Fe/Cr para a reação de water-gas shift através de câmaras com leitos 

catalíticos. As condições de temperatura na câmara de reforma foram de 800 - 850 °C 

e na câmara de shift aproximadamente 350 °C. Foi obtido um resultado na faixa de 9 

a 11 g de hidrogênio por 100 g de bio-óleo de pirólise rápida, o que corresponde a 

70% - 83% do potencial estequiométrico, tendo sido considerado assim um ótimo 
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rendimento e uma boa opção para se agregar valor ao produto final (CZERNIK; 

FRENCH, 2014).  

 

• Craqueamento sobre zeólitas 

As zeólitas são uma família de minerais naturais que possuem como 

propriedades específicas a capacidade para trocas iônicas, além da adsorção e 

dessorção reversível de certos compostos. É considerada zeólita toda substância 

cristalina com estrutura caracterizada por um arcabouço de tetraedros interligados, 

cada um consistindo de quatro átomos de oxigênio envolvendo um cátion. Esse 

arcabouço contém cavidades abertas, na forma de canais e “gaiolas”, normalmente 

ocupadas por moléculas de água e cátions extra-arcabouço, que são, em geral, 

trocáveis. Os alumínios da rede (AlO2)– são associados com os sítios ácidos ativos e 

catalisam a conversão dos hidrocarbonetos (RESENDE; MONTE; PAIVA, 2008). 

Catalisadores à base de zeólitas são largamente empregados na indústria 

petroquímica, sendo as zeólitas Y e ZSM-5 as mais usadas no craqueamento e refino 

do petróleo. 

O bio-óleo pode ser aperfeiçoado atravéz do uso de catalisadores zeolíticos que 

reduzem o teor de oxigênio e incrementam sua estabilidade térmica. As condições de 

reação utilizadas para se atingir esse objetivo são temperaturas na faixa de 350 a 500 

°C, velocidade espacial do gás de 2 h-1 e pressão atmosférica. Ao final são gerados 

produtos que incluem água, gases (CO, CO2 e hidrocarbonetos leves), 

hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, moléculas orgânicas solúveis em água e em 

óleo e coque. Desidratação, craqueamento, polimerização, desoxigenação e 

aromatização são algumas das possíveis reações desse processo (ALMEIDA, 2008). 

Duas abordagens têm sido utilizadas no upgrading de bio-óleo através do 

craqueamento com zeólitas. Na primeira, o óleo pirolítico, obtido preliminarmente, é 

craqueado, normalmente em leito fixo. Já na segunda os vapores provenientes da 

pirólise são craqueados de modo sequencial sobre um leito de catalisador antes da 

condensação (ALMEIDA, 2008). O primeiro método, craqueamento do óleo em leito 
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fixo, é o mais utilizado, mas a maioria dos estudos de melhoramento (upgrading) de 

bio-óleo com zeólitas ainda se encontra em estágio embrionário.  

 

2.4. Escolha das fontes de biomassa para a pirólise 

 

A escolha da matéria-prima para o processo de pirólise é um fator de grande 

importância, como se pode concluir das outras seções. Visto que um dos objetivos 

desse trabalho é a criação de uma usina multipropósito, que trabalhará com matérias-

primas distintas, vindas de rejeitos agrícolas nacionais, faz-se necessário entender 

minimamente as culturas de maior importância e suas safras e entressafras. 

A melhor região do planeta para a produção da biomassa lignocelulósica é a 

faixa tropical e subtropical (ANEEL, 2008). O Brasil se encontra dentro dessa faixa e 

apresenta extensas áreas agricultáveis, com solo e condições climáticas adequadas 

para diversos cultivos. Na safra de 2018/2019, a área ocupada por plantio foi de 62,6 

milhões de hectares, com uma produtividade de 3,7 mil toneladas/hectare, 

aproximadamente (MAPA, 2019). 

No cenário mundial, o Brasil é o maior produtor e exportador de cana-de-açúcar 

e café e assume a terceira posição com o milho. Essas commodities representam uma 

grande parte da agricultura nacional e tem grande peso econômico para o país. As 

safras e entressafras desses cultivos são apresentadas na Figura 15 (MAPA, 2019). 

 

Figura 15 - Ciclo anual das culturas selecionadas.  

 

Fonte: Baptistella (2019)  
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Essas três matérias-primas se completam e juntas são produtivas o ano inteiro, 

sendo uma ótima opção para serem utilizadas em uma usina de pirólise 

multipropósito. Além disso, grande parte dessas culturas se concentra no Cento-Sul 

do país, muitas vezes bem próximas umas das outras, o que facilitaria a integração e 

a logística para o ponto focal de pirólise dos resíduos.  

A valorização dos resíduos agroindustriais é um tema atual e de profundo 

interesse tanto para a academia quanto para a indústria e o Governo Federal, pois 

propicia a geração de novos produtos, menores custos com o descarte de materiais e 

geração de divisas. Porém, para permitir a valorização dos resíduos é preciso 

conhecer suas propriedades físico-químicas. 

O Phyllis é um banco de dados que contém informações sobre a composição 

de biomassa, macro e microalgas, matérias-primas para produção de biogás, bio-

carvão e bio-óleo de todo o mundo (PHYLLIS, 2020) . Essa base de dados fornece 

propriedades físicas e químicas para materiais individuais ou valores médios para um 

grupo de materiais. Essa iniciativa do Centro de Pesquisa em Energia dos Países 

Baixos (ECN, em inglês) foi desenvolvida e co-fundada pelo EU 7th Framework 

Programme e tem colaboração de diversos cientistas pelo mundo. Atualmente, a base 

de dados já possui algo em torno de três mil arquivos. Foi desta referência que foram 

extraídas as propriedades para as matérias-primas selecionadas, que serão descritas 

a seguir. 

 

2.4.1. Cana de açúcar 

 

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), o Brasil 

teve uma produção de 615,8 milhões de toneladas de cana de açúcar na safra de 

2018/2019, com uma área ocupada de 8,63 milhões de hectares (MAPA, 2019). A 

Figura 16 mostra a produção de cana de açúcar por região do brasil em toneladas 

para a safra de 2018/2019 e pode-se observar que a região mais produtiva para esse 

cultivo foi o Sudeste, sendo o estado de São Paulo o principal produtor com 332.880 

mil toneladas. 
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Figura 16 - Safra de cana de açúcar 2018/2019. 

 

 Fonte: CONAB (2019) 

 

O bagaço de cana é um dos principais resíduos gerados por essa cultura, uma 

vez que o caldo da cana é extraído para a geração de outros produtos, principalmente 

etanol e açúcar, restando apenas um material fibroso. A cada tonelada de cana 

processada são gerados 280 kg de bagaço. Outro rejeito dessa produção é a palha, 

que tem uma proporção de 20 toneladas por hectare plantado (ALCARDE, 2009). 

As propriedades físico-químicas típicas do bagaço da cana podem ser 

observadas na Tabela 7 e foram retiradas da base de dados Phyllis. As análises da 

coluna Ar referem-se ao material nas condições em que foi obtido, sem nenhum tipo 

de tratamento. A coluna Dry refere-se ao material seco, levando em consideração as 

cinzas. Já a coluna Daf refere-se ao material seco e livre de cinzas. A análise 

Proximate é quantitativa e avalia a umidade, cinzas, material volátil e o carbono fixo 

presente na biomassa. Já a análise Ultimate é qualitativa e quantitativa quanto aos 

átomos que constituem a biomassa. Essas mesmas análises são reproduzidas para a 

casca do café e a palha de milho. 
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Tabela 7 - Propriedades da cana-de-açúcar. 

Valores 

Propriedades Unidade Ar Dry Daf 

Análise Proximate 

Umidade % p/p 10,39 - - 

Cinzas % p/p 2,19 2,44 - 

Matéria volátil % p/p 76,72 85,61 87,75 

Carbono Fixo % p/p 10,71 11,95 12,25 

Análise Ultimate 

Carbono % p/p 43,59 48,64 49,86 

Hidrogênio % p/p 5,26 5,87 6,02 

Nitrogênio % p/p 0,14 0,16 0,16 

Enxofre % p/p 0,04 0,04 0,04 

Oxigênio % p/p 38,37 42,82 43,89 

Total (com Haletos) % p/p 100,00 100,00 100,00 

Poderes Caloríficos 

Valor Calorífico Superior (HHV) MJ/kg 15,62 17,71 18,16 

Valor Calorífico Inferior (LHV) MJ/kg 17,02 18,99 19,47 

HHVMilne MJ/kg 17,16 19,16 19,63 

Análise Química 

Haleto     

Cloro (Cl) mg/kg 268,8 300,0 307,5 

Propriedades das Cinzas 

Composição     

SO3 % p/p 2,08 

P2O5 % p/p 2,72 

SiO2 % p/p 46,61 

Fe2O3 % p/p 14,14 

Al2O3 % p/p 17,69 

CaO % p/p 4,47 

MgO % p/p 3,33 

Na2O % p/p 0,79 

K2O % p/p 4,15 

TiO2 % p/p 2,63 

Fonte: Phyllis (2020)   
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2.4.2. Café  

 

Assim como a cana-de-açúcar, o café ocupa uma posição de destaque na 

agroindústria nacional. Na safra de 2019 foram obtidas 49,3 milhões de sacas de café, 

com uma área de 1,812 milhões de hectares ocupados pelas plantações (CONAB, 

2019b). A Figura 17 mostra a produção de café por região do brasil em toneladas para 

a safra de 2019 e pode-se observar que a região mais produtiva para esse cultivo, 

assim como foi para a cana, também foi a região Sudeste. O estado com maior 

produção foi o de Minas Gerais, com 24.553 mil sacas, o equivalente a 1.473 mil 

toneladas de café, sendo a região sul e centro oeste do estado as mais produtivas 

(CONAB, 2019). 

 

Figura 17- Safra de café 2018/2019. 

 

Fonte: (CONAB, 2019b) 
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O processamento por via seca do café é o método mais aplicado no Brasil. 

Desse processo é obtida a casca do fruto, um dos subprodutos, com o rendimento 

podendo atingir 50% do peso colhido. A produção de cascas de café ocorre, no Brasil, 

de julho a dezembro, sendo sua maior concentração (75%) nos quatro primeiros 

meses do processamento (VEGRO; DE CARVALHO, 1994). 

A propriedades físico-químicas típicas da casca do café podem ser observadas 

na Tabela 8 e foram retiradas da base de dados Phyllis. 

 

Tabela 8 - Propriedades da casca de café. 

Valores 

Propriedades Unidade Ar Dry Daf 

Análise Proximate 

Umidade % p/p 10,10 - - 

Cinzas % p/p 2,25 2,50 - 

Matéria volátil % p/p 74,80 83,20 85,33 

Carbono Fixo % p/p 12,86 14,30 14,67 

Análise Ultimate 

Carbono % p/p 44,41 49,40 50,67 

Hidrogênio % p/p 5,48 6,10 6,26 

Nitrogênio % p/p 0,73 0,81 0,83 

Enxofre % p/p 0,06 0,07 0,07 

Oxigênio % p/p 37,04 41,20 42,26 

Total (com Haletos) % p/p 100,10 100,11 100,11 

Poderes Caloríficos 

Valor Calorífico Superior (HHV) MJ/kg 16,90 19,07 19,56 

Valor Calorífico Inferior (LHV) MJ/kg 18,34 20,40 20,92 

HHVMilne MJ/kg 17,83 19,84 20,34 

Análise Química 

Haleto     

Cloro (Cl) mg/kg 269,7 300,0 307,7 

Fonte: Phyllis (2020) 
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2.4.3. Milho 

 

O milho é um dos grãos com maior produção no Brasil, atrás apenas da soja. 

Porém, tem a vantagem de dar mais de uma safra por ano (duas). Nas safras de 

2018/2019 os dados da CONAB mostraram um total de 99,9 milhões de toneladas 

produzidas em todo o país, em uma área de 17,5 milhões de hectares plantados. Para 

as safras de 2019/2020 o órgão estima que haverá um crescimento de 0,2% na 

produção comparado à safra anterior, provavelmente devido ao crescimento de 1,1% 

da área cultivável na primeira safra do ano (CONAB, 2020). A Figura 18 mostra a 

produção de milho por região do Brasil em toneladas para as safras de 2018/2019, e 

pode-se observar que a região mais produtiva para esse cultivo é a região Centro-

Oeste. O estado com maior produção foi o Mato Grosso, com 31.307 mil toneladas. 

 

Figura 18 - Safras de milho 2018/2019. 

 

Fonte: (CONAB, 2020)  
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Em sua cultura o milho gera diversos resíduos, como o caule, o sabugo e a 

palha, que podem ter destinos diferentes dependendo do processo que será 

empregado no reaproveitamento da matéria-prima. Uma lavoura de milho pode gerar 

entre 6 e 12 toneladas por hectare de palha, o que representa boa quantidade de 

matéria orgânica para ser processada em um reator pirolítico. 

A propriedades físico-químicas típicas da palha de milho podem ser 

observadas na Tabela 9 e foram retiradas da base de dados Phyllis. 

 

Tabela 9 - Propriedades da palha de milho. 

Valores 

Propriedades Unidade Ar Dry Daf 

Análise Proximate 

Umidade % p/p 6,06 - - 

Cinzas % p/p 4,75 5,06 - 

Matéria volátil % p/p 75,96 80,86 85,17 

Carbono Fixo % p/p 13,23 14,08 14,83 

Análise Ultimate 

Carbono % p/p 43,98 46,82 49,31 

Hidrogênio % p/p 5,39 5,74 6,04 

Nitrogênio % p/p 0,62 0,66 0,70 

Enxofre % p/p 0,10 0,11 0,11 

Oxigênio % p/p 38,85 41,36 43,56 

Total (com Haletos) % p/p 100,00 100,00 100,00 

Poderes Caloríficos 

Valor Calorífico Superior (HHV) MJ/kg 15,68 16,85 17,75 

Valor Calorífico Inferior (LHV) MJ/kg 17,00 18,10 19,06 

HHVMilne MJ/kg 17,32 18,44 19,42 

Análise Química 

Haleto     

Cloro (Cl) mg/kg 2.500,0 2.661,3 2.803,0 

Propriedades das cinzas 

Composição     

P2O5 % p/p 8,68 

SiO2 % p/p 54,04 

Al2O3 % p/p 1,99 

CaO % p/p 8,66 

MgO % p/p 6,11 

Na2O % p/p 0,15 

K2O % p/p 20,67 

Fonte: Phyllis (2020) 
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2.5. Localização Geográfica da Planta Multipropósito 
 

 

Para a escolha da localização geográfica da planta de pirólise devem ser 

levados em consideração os locais com grande produção dos insumos agrícolas 

escolhidos. Os gráficos das Figuras 16, 17 e 18 sugerem que a planta deve se localizar 

em algum estado da região Sudeste, pois é lá que se concentra a maior parte da 

produção dos insumos, principalmente da cana (São Paulo) e do café (Minas Gerais). 

E de preferência deve ser escolhido um local próximo ao Centro-Oeste, onde se 

concentra a maior parte da produção de milho. Com base nessas considerações, uma 

sugestão da possível área para a instalação da usina de pirólise é mostrada na Figura 

19. De forma geral, o estado de São Paulo aparece como o mais indicado, mais 

especificamente as regiões norte e noroeste do estado, devido à proximidade com os 

estados do Centro-Oeste e o estado de Minas Gerais. Além disso, São Paulo produz 

os três insumos agrícolas utilizados no processamento da usina: foi o sétimo maior 

produtor de milho na safra de 2018/2019 com aproximadamente 5 milhões de 

toneladas, o terceiro maior produtor de café na safra de 2019 com 260 mil toneladas, 

e o maior produtor de cana com aproximadamente 333 milhões de toneladas. 

 

Figura 19 - Sugestão de localização para a planta multipropósito. 

 

Fonte: autoria própria 
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3º Capitulo: Simulação e Análise Econômica 

 

3.1. Descrição dos processos  

 

No presente trabalho, um modelo computacional foi desenvolvido para simular 

o processo de pirólise rápida de três matérias-primas (bagaço de cana, palha de milho 

e casca de café) que possuem propriedades e composições químicas parecidas, 

como mostrado nas Tabela 7, 8 e 9, a fim de realizar um estudo técnico e econômico 

da viabilidade da criação de uma planta multipropósito com produto principal de 

interesse sendo o bio-óleo. Para atingir esse objetivo, o software Aspen Plus® v10 foi 

utilizado como ferramenta para simulação do processo. O processo desenvolvido 

nesse estudo baseia-se nos trabalhos de Wright et al. (2010), que assumiram a palha 

do milho como matéria-prima, e Jones et al. (2013), que estudaram madeiras de baixa 

concentração de cinzas. Ambos os estudos também foram realizados com o software 

Aspen Plus®.  

A obtenção do bio-óleo e posterior melhoramento é comum aos dois trabalhos, 

e hidrotratamento e hidrocraqueamento foram utilizados para a melhora do produto. 

Esses processos usam hidrogênio para remover impurezas e quebrar moléculas 

grandes em outras menores, e são típicos em refinarias de petróleo, sendo por isso 

promissores para produção de combustível de transporte renovável. Nesses dois 

estudos foi obtido como produto final uma mistura de produtos na faixa de nafta e 

diesel. O processo pode ser dividido nas etapas descritas na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Seções do Modelo de Processo. 

Seção Descrição 

Corte Redução das partículas para 10 mm 

Secagem Redução da umidade da biomassa < 7%  

Moagem Redução das partículas para 3 mm 

Pirólise Conversão da biomassa em gases, líquidos e sólidos 

Remoção dos sólidos Remoção de partículas sólidas na corrente de vapor 

Recuperação do bio-óleo Coleta dos vapores condensados  

Armazenagem Armazenagem do bio-óleo e do carvão  

  Fonte: adaptado de Wright et al. (2010) 
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3.1.1. Corte e Moagem  

Este tratamento prévio da biomassa deve ser realizado antes da alimentação 

do reator de pirólise. A redução mecânica do tamanho de partículas é comumente 

usada em processos termoquímicos a fim de evitar a redução no rendimento dos 

produtos e a necessidade de uma maior quantidade de energia para a realização do 

processo (WRIGHT et al., 2010). 

 

3.1.2. Secagem 
 

Outra operação unitária importante aplicada em processos termoquímicos é a 

secagem. A umidade presente na alimentação consome calor do processo e contribui 

para menores rendimentos (WRIGHT et al., 2010). Para um desempenho razoável de 

pirólise, recomenda-se um teor de umidade inferior a 7% (WRIGHT et al., 2010).  

 

3.1.3. Pirólise  
 

A pirólise rápida da biomassa é um processo termoquímico que requer rápida 

transferência de calor, baixo tempo de residência e temperaturas próximas a 500 °C 

para maximização dos rendimentos. A distribuição do produto de pirólise utilizado 

nesse trabalho foi pautada no artigo de Wright et al. (2010), assim como os 

componentes representativos do bio-óleo e dos gases não condessáveis. Ambos os 

trabalhos de Wright et al. (2010) e Jones et al. (2013) indicaram reatores de leito 

fluidizado como melhor alternativa para esse processo, por isso foi dado preferência 

a esse tipo de reator no presente trabalho. 
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3.1.4. Remoção dos Sólidos  
 

Os vapores de saída do reator de pirólise contêm partículas arrastadas de 

diversos tamanhos. Comparadas às partículas geradas pela gaseificação, as 

partículas de pirólise podem ser muito menores, com tamanhos inferiores a 25 

micrômetros (WRIGHT et al., 2010). O tamanho das partículas é importante pois afeta 

o desempenho dos equipamentos de limpeza, como ciclones e filtros (SEIDER; 

SEADER; LEWIN, 2003). O modelo proposto nesse trabalho pressupõe que um 

conjunto de ciclones paralelos seja empregado para remover 85% das partículas de 

carvão arrastadas. Parte do carvão coletado nessa operação é utilizada como fonte 

de calor para o processo de pirólise. Já o restante é armazenado e vendido como 

subproduto. 

 

3.1.5. Recuperação do Bio-óleo  
 

Existem várias abordagens possíveis para a coleta de óleo de pirólise. Para 

coletar óleo de alta qualidade e manter altos rendimentos, os vapores devem ser 

condensados em poucos segundos, normalmente menos de 2 segundos, depois de 

sair do reator de pirólise. Maior tempo de permanência permite que reações 

secundárias ocorram na fase gasosa e reduzam a quantidade de óleo coletado (YIN; 

VENDERBOSCH; HEERES, 2018). 

Para realizar uma rápida condensação dos vapores de pirólise, o modelo 

proposto nesse trabalho emprega um reciclo dos gases não condessados, e já 

resfriados pelo trocador de calor da etapa seguinte, na corrente que antecede a 

entrada no trocador de calor. Essa etapa resfria previamente os vapores a uma 

tempera onde ainda não ocorre condensação, reduzindo assim a transferência de 

calor e energia necessária na próxima etapa. Na etapa seguinte esses vapores 

seguem para um trocador de calor que condensa parte dos vapores em bio-óleo 

liquido e parte dos gases e vapores não condensáveis seguem para o reciclo da 

primeira etapa. O restante dos gases não condensáveis é reciclado de volta ao início 

do processo de pirólise para auxiliar na fluidização. 
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3.2. Descrição das simulações 

 

O Aspen Plus® apresenta dois ambientes essenciais: “Ambiente 

Propriedades” e o “Ambiente Simulação”. No Ambiente Propriedades, incluem-se os 

componentes participantes, seleciona-se seu tipo (convencional, sólido ou não 

convencional e etc.), e escolhem-se os modelos termodinâmicos que serão usados 

nos cálculos. No Ambiente Simulação define-se o fluxograma do processo, as 

correntes de entrada (vazão, temperatura, pressão e composição) e os blocos com 

suas condições operacionais. Ambas as simulações do bagaço de cana e casca de 

café seguem o mesmo modelo e condições operacionais do processo criado para a 

palha de milho, uma vez que possuem composições parecidas e propriedades 

intrínsecas como carbono fixo, material volátil e cinzas, por exemplo, com valores bem 

próximos aos da palha de milho. Com isso é possível esperar uma boa replicabilidade 

do processo baseado em uma delas para as demais, podendo ser estendido para 

outras biomassas que não foram abordadas nesse estudo, porém que se assemelhem 

a elas. Os passos a seguir são elucidados para a simulação com base na biomassa 

de milho, porém as demais biomassas seguem os mesmos passos. A palha de milho 

foi usada como base para a criação do design da planta, uma vez que apresenta na 

literatura maior número de estudos acerca de seu processo de pirólise e simulação no 

software escolhido.   

 

3.2.1. Escolha do Pacote Termodinâmico  
 

A escolha dos métodos termodinâmicos base (ou pacote termodinâmico) é uma 

etapa fundamental e de extrema importância, que influencia diretamente no bom 

desempenho da simulação. Primeiramente é necessário conhecer os tipos de 

componentes envolvidos no sistema e o tipo de processo que será executado. No 

software Aspen Plus® é encontrado um ícone, Methods Assistant, localizado na aba 

superior Home, que auxilia o desenvolvedor a selecionar o melhor método para um 

cenário específico. Ao clicar, uma outra aba é aberta e é possível seguir com a seleção 

através de duas opções: tipo de componente (component type) ou tipo de processo 

(process type). Após selecionado o ícone process type, foi escolhido o tipo de 
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processo óleo e gás (Oil and gas), já que os produtos, subprodutos e intermediários 

do processo de pirolise se enquadram dentro dessa categoria. São sugeridos então 

alguns métodos, como: PR-BM (equação de estado cúbica de Peng-Robinson com 

função alfa de Boston-Mathias), CPA (Cubic-Plus-Association), VTPR (Peng-

Robinson com volume transladado) e alguns outros mais.  

O método selecionado incialmente foi PR-BM, porém em sua descrição no 

manual do Aspen Plus® esse método é recomendado para misturas não polares até 

moderadamente polares. O manual indica outros métodos, como PSRK (versão 

preditiva da equação de estado cúbica de Soave-Redlich-Kwong), PRMHV2 (equação 

de estado de Peng-Robinson com regra de mistura MHV2), PRWS (equação de 

estado de Peng-Robinson com regra de mistura de Wong-Sandler), NRTL 

(Nonrandom Two-Liquid, modelo de coeficiente de atividade recomendado para 

sistemas altamente não ideais) e outros mais para misturas contendo componentes 

polares. Como nos sistemas do atual trabalho estão envolvidos alguns compostos 

polares, como por exemplo a água, optou-se por testar o método PR-BM e os demais 

para misturas com componentes polares. Os resultados dos testes são comparados 

com os valores obtidos no estudo de Wright et al. (2010).  

Para isso foi escolhida a corrente que deixa o sistema de recuperação de bio-

óleo (vaso de flash) como sendo o parâmetro chave de avaliação, uma vez que é a 

operação unitária mais afetada pela escolha do método termodinâmico. Para isso, 

foram escolhidos quatro compostos que juntos representam mais de 80% da massa 

da corrente no estudo de Wright et al. (2010) pelo NREL. Assim, foram selecionados 

o N-PRO-01 (n-propil benzoato), 25,09%, ACETO-01 (acetol), 23,02%, H2O, 19,65% 

e FORMI-01 (ácido fórmico), 13,62%.  A Tabela 11 mostra os melhores resultados 

obtidos entre os métodos e a variação percentual, entre parênteses, em relação à 

corrente do estudo de Wright et al. (2010).  

Para escolha do melhor modelo, foi desenvolvido um fator de escolha (𝐹𝐸), 

dado pela Equação (1). Quanto menor o valor obtido por um certo modelo, mais 

indicado ele é.  

 

𝐹𝐸 = ∑(𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 %)2 × (𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑁𝑅𝐸𝐿)     (1) 
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A título de exemplo, demonstra-se como ficaria o cálculo para o modelo PSRK, 

que foi o método escolhido para ser utilizado nas simulações: 

 

𝐹𝐸 𝑃𝑆𝑅𝐾 = (−0,0156)2(0,1965) + (0,0031)2(0,2302) + (0,0926)2(0,1362) +

(−0,0537)2(0,2509) = 0,0019     (2) 

 

 
Tabela 11 - Teste dos métodos com suas respectivas massas molaresfrações mássicas e variações.  

 
PR-BM 

(%) 
PSRK 

(%) 
NRTL 

(%) 
PRMHV2 

(%) 
PRWS 

(%) 
Wright 
(2010) 

H2O 
0,0688 

(-0,6497) 
0,1934 
(-1,56) 

0,2124 
(8,09) 

0,1969 
(0,2020) 

0,2152 
(9,51) 

0,1965 

ACETO-01 

 
0,2739 
(18,99) 

0,2309 
(0,31) 

0,2223 
(-3,43) 

0,2272 
(-1,32) 

0,2218 
(-3,66) 

0,2302 

FORMI-01 

 
0,1424 
(4,57) 

0,1488 
(9,26) 

0,1480 
(8,71) 

0,1486 
(9,14) 

0,1460 
(7,22) 

0,1362 

N-PRO-01 

 
0,2884 
(14,95) 

0,2374 
(-5,37) 

0,2342 
(-6,67) 

0,2351 
(-6,32) 

0,2301 
(-8,28) 

0,2509 

Fator Escolha 0,0971 0,0019 0,0037 0,0022 0,0045  

Fonte: autoria própria 

 

3.2.2. Ambiente Propriedades 

 

Nesse ambiente, na seção Components são escolhidos os compostos que 

farão parte do processo e seu respectivo tipo. No presente trabalho os únicos tipos 

abordados são os compostos convencionais, não convencionais e sólidos.  

Primeiramente são inseridos todos os compostos convencionais e os sólidos. 

Para estes, o Aspen Plus® dispõe de biblioteca de dados com informações diversas 

de suas propriedades e características, assim sendo capaz de aplicar modelos 

rigorosos para cálculos de equilíbrio de fases, propriedades de transporte, entre 

outros. 
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Em seguida são inseridos os componentes não convencionais. Estes não estão 

presentes no banco de dados do software e, portanto, exigem que algumas 

informações (análise composicional) sejam inseridas a fim de caracterizá-los. 

Somente assim é possível que o simulador estime suas densidades e entalpias para 

os cálculos de balanço de massa e energia. A seguir serão descritos os procedimentos 

e os dados utilizados no Ambiente Propriedades para execução da simulação. 

Seguindo a ordem das pastas das propriedades de cima para baixo, na pasta 

Setup, subpasta Specifications, foi selecionado no campo Global unit set o pacote 

METCBAR para definir as unidades padrões utilizadas durante a simulação. Nas 

demais subpastas da pasta Setup as configurações pré-definidas foram mantidas. Em 

seguida, na pasta Components, subpasta Specifications, foram definidos todos os 

componentes participantes da simulação e seus respectivos tipos na coluna Type, 

como mostrado na Figura 20. As outras subpastas da pasta Components não foram 

alteradas. 

 

Figura 20 - Componentes utilizados na simulação. 

 

Fonte: autoria própria 
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O próximo passo foi realizado na pasta Methods, subpasta Specifications. O 

Method filter foi selecionado como COMMON para restringir o Base method, que aí 

então foi escolhido PSRK. Essa função pode ser usada até altas temperaturas e 

pressões para misturas de compostos não polares e polares, em combinação com 

gases leves, sendo esperadas previsões precisas em qualquer condição, porém os 

resultados são menos precisos perto do ponto crítico (ASPENTECH, 2017a). 

Ainda na pasta Methods, porém agora na subpasta NC Props, são 

selecionados os modelos para os cálculos das propriedades dos componentes não-

convencionais. Para o modelo de entalpia foi utilizado o HCOALGEN com opções de 

código (1 1 1 1). O primeiro número do código refere-se ao calor de combustão, sendo 

o número 1 colocado nele responsável pelo método de cálculo da Correlação de Boie. 

O segundo refere-se ao calor padrão de formação, sendo o número 1 referente ao 

cálculo através da correlação baseada no calor da combustão. O terceiro tem relação 

com a capacidade calorífica e o número 1 inserido nele denota o cálculo desse 

parâmetro através da Correlação de Kirov. E por fim, o quarto número é referente à 

entalpia base, e o número 1 presente nesse espaço determina que esse cálculo seja 

efetuado nas condições padrão de 298,15K e 1 atm (ASPENTECH, 2017b). Já para a 

densidade foi escolhido o modelo DCOALIGT. Assim que selecionados os modelos, 

os atributos PROXANAL, ULTANAL e SULFANAL são requeridos pelo simulador para 

estimativa dos parâmetros. Esse processo foi realizado para os dois componentes 

não-convencionais, BIOMASS (biomassa) e CHAR (carvão), como mostrado na 

Figura 21. 

 

Figura 21 - Modelos e atributos requeridos para o cálculo das propriedades dos componentes não-
convencionais. 

 

Fonte: autoria própria 
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O modelo HCOALGEN é o modelo geral para o cálculo de entalpia de 

carvão vegetal no sistema de propriedades físicas do Aspen Plus®. Uma série de 

correlações diferentes para o cálculo do calor de formação, calor de combustão e 

capacidade calorífera são incluídas nesse modelo e, para tal, necessitam dos 

resultados das análises típica (PROXANAL), elementar (ULTANAL) e de enxofre 

(SULFANAL)(ASPENTECH, 2017b), apresentadas nas Tabelas 7, 8 e 9.  Já o modelo 

DCOALIGT fornece a densidade real do carvão vegetal em base seca a partir das 

análises elementar e de enxofre, sendo baseado na Equação IGT (Institute of Gas 

Technology), profundamente abordado no livro “Coal Conversion Systems Technical 

Data Book”, publicado em 1976. Esta equação atende bem a uma larga faixa de teores 

de hidrogênio, incluindo antracito e coques de alta temperatura (ASPENTECH, 

2017c). 

 

3.2.3. Ambiente Simulação 

 

A pirólise da biomassa e a obtenção de seu bio-óleo é um processo complexo 

que necessita de muitas etapas. Além disso, as características físicas e químicas da 

biomassa são muito variadas, e por sua vez influenciam a composição e conteúdo 

calorífico do produto. Por esse motivo foram escolhidas biomassas de características 

e composições parecidas para que os produtos gerados sejam também os mais 

parecidos possíveis e o processo seja aplicável a todas, uma vez que objetiva-se o 

projeto de uma planta multipropósito. É notório que a modelagem termodinâmica pode 

ser uma ferramenta eficiente para avaliar o impacto das variáveis operacionais bem 

como a composição da matéria-prima, temperatura, pressão e razão de vapor por 

biomassa no processo de pirólise como um todo e na qualidade do bio-óleo. 

Inicialmente foi testada a abordagem adotada por Moura e Araujo Filho (2019), 

onde a biomassa passaria por um reator de equilíbrio tipo Gibbs, simulando o reator 

de pirólise. Nesse tipo de reator são calculados reações e equilíbrios multifásicos 

através da minimização da energia livre de Gibbs do sistema, assim podendo se 

avaliar o limite teórico de obtenção das múltiplas espécies no ponto de equilíbrio do 

sistema especificado. Além disso seria possível a determinação de parâmetros ótimos 

de operação e o conteúdo energético do produto.  
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Entretanto, os resultados obtidos com esse modelo de reator não foram 

satisfatórios em uma comparação direta com os resultados indicados na literatura, 

possivelmente devido ao grande número de componentes presentes no produto e nos 

reagentes, sendo alguns deles de alto grau de complexidade. Além disso, de acordo 

com alguns estudos da literatura, os modelos de equilíbrio são muito assertivos para 

gaseificadores de fluxo arrastado operando a elevadas temperaturas, mas menos 

eficazes para sistemas de leito fluidizado (MOURA; ARAUJO FILHO, 2019). Neste 

caso, faz-se necessário o desenvolvimento de um modelo cinético que leva em 

consideração as taxas de reação, o tempo de residência e a hidrodinâmica das 

partículas, o que acarretaria em uma alta complexidade do projeto e um maior tempo 

de execução. Dessa forma foi escolhido um modelo misto baseado em dados teóricos 

já obtidos de simulações bem sucedidas junto a dados experimentais, baseado na 

eficiência de conversação em cada bloco do processo, reduzindo assim a 

complexidade dos cálculos no sistema e minimizando possíveis erros. Nos próximos 

parágrafos serão descritos os procedimentos e os dados utilizados para execução da 

simulação. 

Antes de iniciar o desenvolvimento do design da planta, o Stream class foi 

selecionado como MIXNC na pasta Setup, subpasta Specifications, uma vez que 

serão utilizados apenas componentes convencionais, não-convencionais e sólidos na 

simulação. Em seguida foi desenhado o fluxograma proposto, com os respectivos 

blocos e correntes, que pode ser visto na Figura 22. 

 

Figura 22 – Diagrama de blocos: Pirólise, remoção de sólidos e recuperação do bio-óleo. 

 

Fonte: autoria própria 
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As correntes podem ser inseridas diretamente no fluxograma através da aba 

View do menu principal, opção Flowsheet. Ou através da pasta Streams no Ambiente 

de Simulação, onde lá aparecerão como subpastas após serem inseridas. De início é 

necessário especificar as correntes de entrada, enquanto as demais têm suas 

propriedades calculadas após a simulação ser executada. 

Sendo assim, a única corrente de entrada, BIOMASS, foi caracterizada e 

inteiramente especificada na aba NC Solid, uma vez que possui apenas componentes 

não-convencionais. A palha de milho é alimentada a temperatura e pressão ambientes 

(25 ºC e 1,013 bar), a uma vazão de 60.000 kg/h. No campo Composition, 100% da 

fração mássica da corrente corresponde a BAGASSE, denominação genérica adotada 

para todo o conteúdo lignocelulósico, independente da biomassa.  

Já no campo Component Attribute, são inseridos os dados obtidos da 

análise típica (PROXANAL), elementar (ULTANAL) e de enxofre (SULFANAL) vindas 

do banco de dados da plataforma Phyllis para a biomassa em questão. A escolha da 

análise é realizada pelo campo Attribute ID. Esses passos podem ser melhor 

observados nas Figura 23, 24 e 25. 

 

Figura 23 - Análise PROXANAL da palha de milho. 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 24 - Análise ULTANAL da palha de milho. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 25 - Análise SULFANAL da palha de milho. 

 

Fonte: autoria própria 
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Na sequência foram inseridos todos os elementos que compõem o 

fluxograma do processo, na pasta Blocks, sendo nomeados e tipificados conforme 

descrito na Figura 26. 

 

Figura 26 - Blocos do fluxograma da simulação. 

 

Fonte: autoria própria 

 

As utilidades usadas no processo foram criadas e caracterizadas na pasta 

Utilities. Primeiramente foi criada a utilidade COOL, referente a água de resfriamento, 

e suas especificações seguem na Figura 27. Em seguida foi criada a utilidade HOT, 

referente ao carvão para aquecimento da fornalha de pirólise, e suas especificações 

seguem na Figura 28. Para ambas utilidades, utilizou-se os parâmetros default do 

Aspen Plus®. 
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Figura 27 - Especificações da utilidade COOL. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 28 - Especificações da utilidade HOT. 

 

Fonte: autoria própria 
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A corrente BIOMASS alimenta diretamente o reator de pirólise, que por sua vez 

também é alimentado com os gases de arraste reciclados no processo (RECYCLE2) 

para facilitar a fluidização do leito. Esse reator é do tipo RYield e sua corrente de saída 

é calculada com base no rendimento dos produtos gerados no reator, tornando 

possível definir o padrão de distribuição dos produtos de acordo com o que é relatado 

na literatura. Esse tipo de reator pode ser aplicado quando se conhece o rendimento 

prévio dos produtos em um determinado processo, tornando menos complexo e 

trabalhoso os cálculos no sistema, além de proporcionar uma maior confiabilidade nos 

resultados obtidos. Para isso foram calculados e extraídos os dados de rendimento 

da literatura, principalmente dos trabalhos de Wright et al. (2010) e Jones et al. (2013).  

Uma vez que no presente estudo foram utilizadas biomassas de composição 

ligeiramente diferente se comparadas às usadas no trabalho de simulação de Wright 

et al. (2010), que utilizou palha de milho, uma pequena aproximação fez-se 

necessária. Essa aproximação busca obter os rendimentos das conversões 

específicas de cada biomassa no reator, já que esses dados não foram obtidos na 

literatura. Para isso, primeiramente a corrente de saída do reator de Wright et al. 

(2010) foi desmembrada por composição atômica (Tabela 12) para aí então se obter 

uma distribuição individualizada de cada átomo presente por composto no produto de 

saída do reator (Tabela 13). Em seguida, essa distribuição dos produtos foi aplicada 

à correte de entrada da palha de milho no reator para que fosse gerado o resultado 

da corrente de saída e calculados os rendimentos (Tabela 14). Esse passo a passo é 

melhor elucidado através das Equações de 3 e 4 e do exemplo que as segue para o 

composto CO2. Essa aproximação possui o inconveniente de gerar algumas 

inconsistências de estequiometria por composto, acarretando um pequeno erro no 

processo simulado, porém não gera erro em relação ao balanço de massa, sendo 

esse um ponto positivo. Devido à semelhança na composição das biomassas 

utilizadas como base para a aproximação e as demais, é esperado apenas uma 

pequena diferença entre os resultados simulados e os resultados reais de processo. 

O desmembramento da corrente molecular em corrente atómica é dado pela seguinte 

equação: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑖) =  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 × 𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑖 𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎 (3) 
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Nesse caso, a distribuição dos átomos por composto no produto de saída do 

reator é dada por: 

 

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑥 =  
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑖) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋

∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 (𝑖)
       (4) 

 

Exemplo para CO2:  

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑂) =  67651 𝐾𝑔 ℎ⁄ × 0,57119 = 2829,10 𝐾𝑔 ℎ⁄      (5) 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝐶) =  67651 𝐾𝑔 ℎ⁄ × 0,42881 = 2123,90 𝐾𝑔 ℎ⁄      (6) 

 

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 (𝑂) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑂2 =  
2829,10𝐾𝑔 ℎ⁄

91979,71𝐾𝑔 ℎ⁄
= 0,53475     (7) 

𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 (𝐶) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑂2 =  
2123,90𝐾𝑔 ℎ⁄

91979,71𝐾𝑔 ℎ⁄
= 0,33615 (8) 

 

Tabela 12 - Desmembramento atômico da corrente de saída do reator de Wright et al. (2010) para 

simulação com palha de milho. 

Vazões 
Mássicas 

(kg/h) 
C O H N S Cl Si 

N2 - - - 75840,00 - - - 

H2 - - 3,00 - - - - 

CO 2123,90 2829,10 - - - - - 

CO2 18462,99 49186,47 - - - - - 

WATER - 14963,48 1885,52 - - - - 

CH4 603,55 - 202,61 - - - - 

C2H4 16,27 - 2,73 - - - - 

C3H6 18,84 - 3,16 - - - - 

C2H4O2 1127,26 1501,54 189,21 - - - - 

C3H6O2 6674,96 5927,49 1120,37 - - - - 

C7H8O2 293,26 111,61 28,13 - - - - 

C8H10O 2221,45 369,88 233,04 - - - - 

CH2O2 3361,41 8954,99 564,20 - - - - 

C10H12O2 10019,90 2669,36 1009,08 - - - - 

C6H6O 27,57 6,12 2,31 - - - - 

C7H8 331,24 - 31,77 - - - - 

C5H4O2 1895,08 1009,72 127,23 - - - - 

C6H6 5,54 - 0,46 - - - - 

CHAR 7741,95 4420,66 320,57 68,04 141,38 71,22 2353,84 

ASH(SiO2) - 29,29 - - - - 25,71 

Total 54925,15 91979,71 5723,38 75908,04 141,38 71,22 2379,55 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 13 - Distribuição dos átomos por composto no produto de saída do reator. 

Frações 
Mássicas 

C O H N S Cl Si 

N2 - - - 0,99910 - - - 

H2 - - 0,00052 - - - - 

CO 0,03867 0,03076 - - - - - 

CO2 0,33615 0,53475 - - - - - 

WATER - 0,16268 0,32944 - - - - 

CH4 0,01099 - 0,03540 - - - - 

C2H4 0,00030 - 0,00048 - - - - 

C3H6 0,00034 - 0,00055 - - - - 

C2H4O2 0,02052 0,01632 0,03306 - - - - 

C3H6O2 0,12153 0,06444 0,19575 - - - - 

C7H8O2 0,00534 0,00121 0,00491 - - - - 

C8H10O 0,04045 0,00402 0,04072 - - - - 

CH2O2 0,06120 0,09736 0,09858 - - - - 

C10H12O2 0,18243 0,02902 0,17631 - - - - 

C6H6O 0,00050 0,00007 0,00040 - - - - 

C7H8 0,00603 - 0,00555 - - - - 

C5H4O2 0,03450 0,01098 0,02223 - - - - 

C6H6 0,00010 - 0,00008 - - - - 

CHAR 0,14095 0,04806 0,05601 0,00090 1,00000 1,00000 0,98920 

ASH(SiO2) - 0,00032 - - - - 0,01080 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 14 - Corrente de saída fracionada do reator no presente estudo para a palha do milho. 

Vazões 
Mássicas 

(kg/h) 
C O H N S Cl Si Total Rendimento 

N2 - - - 75972,91 - - - 75972,91 0,32868 

H2 - - 3,32 - - - - 3,32 0,00001 

CO 2147,98 2795,52 - - - - - 4943,50 0,02139 

CO2 18672,33 48602,64 - - - - - 67274,97 0,29105 

WATER - 14785,87 2084,43 - - - - 16870,30 0,07299 

CH4 610,39 - 223,98 - - - - 834,37 0,00361 

C2H4 16,46 - 3,02 - - - - 19,48 0,00008 

C3H6 19,05 - 3,50 - - - - 22,55 0,00010 

C2H4O2 1140,04 1483,72 209,17 - - - - 2832,92 0,01226 

C3H6O2 6750,64 5857,13 1238,56 - - - - 13846,33 0,05990 

C7H8O2 296,59 110,28 31,09 - - - - 437,96 0,00189 

C8H10O 2246,64 365,49 257,62 - - - - 2869,75 0,01242 

CH2O2 3399,52 8848,70 623,72 - - - - 12871,94 0,05569 

C10H12O2 10133,50 2637,67 1115,53 - - - - 13886,71 0,06008 

C6H6O 27,88 6,05 2,56 - - - - 36,48 0,00016 

C7H8 335,00 - 35,12 - - - - 370,12 0,00160 

C5H4O2 1916,56 997,73 140,66 - - - - 3054,95 0,01322 

C6H6 5,60 - 0,51 - - - - 6,11 0,00003 

CHAR 7829,73 4368,19 354,38 68,16 95,16 211,50 2011,13 14938,25 0,06463 

ASH(SiO2) - 28,94 - - - - 21,97 50,91 0,00022 

Total 55547,91 90887,94 6327,17 76041,07 95,16 211,50 2033,10 231143,85  

Fonte: autoria própria  
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As condições operacionais do bloco de pirólise são 480 ºC e 1,013 bar, 

informadas na aba Specifications. É adicionada a utilidade HOT na aba Utility e os 

rendimentos são informados na aba Yield, como mostrado na Figura 29.  

 

Figura 29 - Especificações do bloco PYROLISI para a palha do milho. 

 

Fonte: autoria própria 
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Como nesse bloco há formação de um componente não-convencional, 

CHAR, este deve ser caracterizado na aba Comp. Attr. Os passos são seguidos assim 

como foi feito com o componente BAGASSE, porém os dados das análises 

PROXANAL, ULTANAL e SULFANAL seguem conforme Tabela 15. As cinzas (ASH) 

geradas por esse processo são caracterizadas como dióxido de silício, uma vez que 

este é o componente majoritário e pode ser tomado como representativo desse 

conjunto.  

 

Tabela 15 - Especificações da aba Comp. Attr. para CHAR. 

Valores 

Ultanal Proxanal Sulfanal 

Cinzas 33,3 Umidade 0 Pirítico 0 

Carbono 51,2 Carbono Fixo 34,15707 Sulfato 0,935 

Hidrogênio 2,12 Matéria Volátil 33,20993 Orgânico 0 

Nitrogênio 0,45 Cinzas 33,3   

Cloro 0,471     

Enxofre 0,935     

Oxigênio 11,5     

 
Fonte: WRIGHT et al.(2010) 

 

A corrente PY-PROD que deixa o reator segue para uma bateria de ciclones 

(CYCLONE), que efetuará a retirada de 85% dos compostos sólidos do vapor de 

pirólise. Esse dado de projeto foi retirado do trabalho de Wright et al. (2010). Esse 

bloco atua como um separador e para tal a tabela na aba Specifications foi preenchida 

conforme a Figura 30 para os componentes convencionais e a Figura 31  para os não-

convencionais, sendo apenas necessário preencher os dados para a corrente de 

vapor (CL-VAP), pois por balanço de massa a corrente sólida será automaticamente 

definida. 
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Figura 30 - Especificações para os compostos convencionais do bloco CYCLONE. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 31 - Especificações para os compostos não convencionais do bloco CYCLONE. 

 

Fonte: autoria própria 
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Os vapores agora com menor teor de impurezas sólidas (CL-VAP1) seguem 

para um mistuador (MIX), que realiza a mistura dessa corrente com a corrente de 

vapores e gases não condessáveis (RECYCLE1) vindas em parte do topo do 

condensador (RECOVE). Essa etapa permite um resfriamento prévio dos gases para 

uma temperatura de 277 ºC, o que facilita a posterior condensação do bio-óleo, 

obtendo-se um produto de melhor qualidade e com menores perdas. Após isso, a 

corrente CL-VAP2, que deixa o MIX, alimenta o condensador e origina duas novas 

correntes: uma de topo (RECYCLE1) e uma de fundo (RE-LIQ), rica em bio-óleo. Esse 

bloco é um vaso de flash e opera a 43 ºC e 1,013 bar, utiliza o método base de PSRK 

e a utilidade HOT, funcionando como um separador. As condições dessa unidade  são 

próximas às utilizadas no sistema de recuperação adotado no estudo de Jones et al. 

(2013). 

A corrente de fundo do condensador, rica em bio-óleo, passa por um filtro 

(FILTER) para que algumas impurezas ainda existentes sejam retiradas e a qualidade 

do produto seja elevada. Esse bloco, assim como os ciclones, funciona como um 

separador. Para tanto, a tabela na aba Specifications foi preenchida conforme a Figura 

32 para os componentes convencionais e a Figura 33 para os não-convencionais, 

sendo apenas necessário preencher os dados para a corrente de óleo (BIO-OIL). Esse 

bloco tem seus dados baseados no estudo de Jones et al. (2013). 
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Figura 32 - Especificações para os compostos convencionais do bloco FILTER. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 33 - Especificações para os compostos não convencionais do bloco FILTER. 

 

Fonte: autoria própria 
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A corrente de topo desse mesmo condensador, rica em gases não 

condensáveis e vapores, segue para um separador (CYCLE1) onde 60% dessa 

corrente é reciclada para o MIX com a finalidade de maximizar a taxa de conversão 

do óleo recuperado e minimizar a quantidade de água de resfriamento utilizada no 

processo.  

A corrente RE-VAP2, que é originada no bloco CYCLE1 e é rica em gases não 

condensáveis, segue para um segundo separador (CYCLE2) que recicla uma fração 

de 90% de sua massa para atuar como gás de fluidização e arraste em todo o 

processo, sendo alimentada diretamente no reator de pirólise. A outra fração de 10% 

é eliminada como excesso e pode servir como gás de combustão. 

No Anexo 1 são mostrados os dados das análises PROXANAL, ULTANAL e 

SULFANAL para o bagaço de cana e a casca de café, bem como a composição da 

corrente de saída do reator de pirólise para ambas as biomassas. No Anexo 2 são 

mostradas as propriedades de todas as correntes nas simulações de palha de milho, 

do bagaço de cana e da casca de café.  

 

3.3. Análise Econômica 
 

A avaliação econômica proposta neste trabalho consiste na dedução do 

investimento necessário para a construção da planta de pirólise multipropósito, na 

dedução dos custos de produção associados à fabricação de bio-óleo e nas 

estimativas de receita frente a dado cenário econômico. 

A metodologia seguida para esta análise está descrita no livro de Seider, 

Seader e Lewin (2003), a compilação de correlações de custos de equipamento foi 

desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) (EPE, 2018), vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia, e para estimação de custos em instalações industriais 

foram usados como base os trabalhos de Young et al. (2015) e Wright et al. (2010).  

Uma das formas de se estimar o custo de empreendimento de uma instalação 

industrial é quantificar os equipamentos principais presentes em cada um deles, 

realizar análises simplificadas de dimensionamento dos mesmos (ordem de 

grandeza), estimar o custo destes equipamentos e somar fatores referentes a 
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equipamentos e materiais secundários, além de mão de obra e custos indiretos. Os 

custos são estimados geralmente utilizando-se correlações da literatura que se 

baseiam nos EUA e Golfo do México, e os custos são trazidos para o Brasil por 

técnicas de internalização (acréscimo de frete e impostos, entre outras parcelas).  

 

3.3.1. Investimento  

 

A planta de produção de bio-óleo foi simulada com uma capacidade de 

produção de 60.000 Kg/h de biomassa, 2/3 da capacidade total do estudo de Wright 

et al. (2010). Os custos foram estimados com base em um fator de operação de 7.920 

h/ano, que corresponde a 330 dias trabalhados (cerca de 90 % dos dias do ano). Os 

equipamentos foram dimensionados e seus custos estimados com base na simulação 

realizada para a palha de milho.   

Como as matérias-primas envolvidas nesse processo possuem características 

próximas, as vazões e as energias geradas e consumidas nas diferentes etapas dos 

processos são bem próximas e, portanto, as dimensões e custos dos equipamentos 

também são parecidos, o que condiz com a ideia de uma planta multipropósito. 

Portanto, por uma questão de coerência, os equipamentos foram dimensionados uma 

única vez, para a palha de milho, e o mesmo custo de investimento foi assumido para 

as três matérias-primas. Reitera-se a validade dessa hipótese simplificadora após a 

consideração dos custos de produção, que serão posteriormente apresentados.  Os 

custos são tão próximos que mesmo que eventuais alterações processuais possam 

ser necessárias para o processamento de uma ou outra matéria-prima em um mesmo 

equipamento, as alterações são muito pequenas e poderiam ser facilmente 

alcançadas pelo sistema de controle da planta, sem prejuízos de eficiência e sem 

impactos significativos nos custos de produção.  

O método utilizado neste trabalho para a estimativa do investimento total 

necessário para a construção da planta multipropósito foi o Método de Lang. O método 

possui um grau de incerteza de ±35 % segundo Seider, Seader e Lewin (2003). De 

início é necessário se obter o preço f.o.b. de aquisição de cada equipamento. Este 

pode ser obtido, para um study estimate, a partir de fórmulas empíricas disponíveis 
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na literatura. Devido a essas fórmulas terem sido desenvolvidas para uma 

determinada época, faz-se necessário atualizar os preços dos equipamentos para um 

valor atual. Essa atualização dos preços pode ser feita através de uma correlação 

temporal por meio de algum dos índices Marshal & Swift (M&S), Chemical Engineering 

Plants Cost Index (CEPCI) e Nelson-Farrar. Nesse trabalho foi escolhido o CEPCI. 

Somando-se todos os preços de aquisição se obtém o preço f.o.b. total de 

aquisição dos equipamentos. O valor total é multiplicado por 1,05, para levar em conta 

o transporte dos equipamentos até o local da planta. Por fim, multiplica-se o resultado 

pelo Fator de Lang (𝑓𝐿), para se obter o investimento fixo. A Equação 7 sintetiza cada 

um desses passos. 

 

𝐼𝐹 = 1,05 × 𝑓
𝐿

× ∑ (
𝑃𝐶𝐼
𝑃𝐶𝐼𝑏

)𝑖 𝐶𝑖      (9)  

 

onde:  𝐼𝐹 é o investimento fixo; 

𝑓𝐿 é o Fator de Lang; 

𝑃𝐶𝐼 é o Plant Cost Index para o ano de projeto; 

𝑃𝐶𝐼𝑏 é o Plant Cost Index para o ano base; 

𝐶𝑖 é o custo f.o.b. de aquisição do equipamento i. 

 

O Fator de Lang foi utilizado para que fossem levados em consideração os 

custos de instalação, instrumentação e controle, encanamento, rede elétrica, 

construções auxiliares (ou OSBL, Outside Battery Limits), aquisição do terreno, custos 

de construção e engenharia e taxas envolvidas. O fator de Lang para uma planta que 

opera com fluidos e sólidos é de 3,63 (WOLF, 2013). Para se chegar ao investimento 

total, soma-se o investimento fixo ao capital de giro, estimado em 15% do investimento 

total.  

Os preços de aquisição de todos os equipamentos estimados foram extraídos 

do compilado de correlações de custos de equipamentos realizado pela EPE em 2018 

(EPE, 2018). Nele se encontra uma grande gama de fórmulas empíricas de estimativa 
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de preço f.o.b., além de um pequeno manual com correções temporais, internalização 

e tropicalização, custos operacionais e estudos de caso, um documento de grande 

auxílio na elaboração de projetos. As fórmulas utilizadas para a estimativa do custo 

dos equipamentos nesse trabalho são mostradas nas próximas seções. Todos os 

valores encontrados foram atualizados para o último CEPCI disponível ao final do 

primeiro semestre do ano de 2020 (CEPCI preliminar 2019 = 619,2). 

 

3.3.1.1. Custo do Cortador 
 

Para a estimativa de custo de um cortador foi utilizada a correlação de Peters, 

Timmerhaus e West (2003), apresentada na forma de gráficos e disponibilizada online 

(PETERS; TIMMERHAUS; WEST, 2003). Apenas o valor da vazão mássica, em Kg/s, 

é necessário para estimativa do custo do cortador. 

A vazão mássica de alimentação do cortador foi retirada da simulação realizada 

no Aspen Plus® e seu valor é igual à alimentação de biomassa no reator, tendo como 

valor 16,67 Kg/s. Aplicando essa vazão na equação, o valor de custo obtido é de US$ 

43.240. Esse custo estimado tem como data base o ano de 2002 com CEPCI no valor 

de 395,57. Sendo assim, o valor corrigido para o ano de 2019 é de US$ 67.685. 

 

3.3.1.2. Custo do Moedor 
 

Para a estimativa de custo de um moedor rotacional foi utilizada outra 

correlação de Peters, Timmerhaus e West (2003), também apresentada na forma de 

gráficos e disponibilizada online (EPE, 2018). Assim como para o cortador, apenas o 

valor da vazão mássica, em Kg/s, é necessário para o cálculo do custo desse 

equipamento.   

Foi utilizada a mesma vazão mássica adotada para o cortador, uma vez que é 

um processo realizado logo após o corte e sua alimentação vem da vazão que deixa 

esse processo, além de ser assumido que não há perda de massa em todos os 

processos. Aplicando essa vazão na calculadora, o valor de custo obtido é de US$ 
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317.127, tendo como data base o ano de 2002. Sendo assim, o valor corrigido para o 

ano de 2019 é de US$ 496.410. 

 

3.3.1.3. Custo do Reator de Pirólise 
 

O custo para um reator de pirolise ou fornalha de pirólise pode ser obtido 

através da correlação de Guthrie (EPE, 2018),dada pela Equação 10. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 5.520𝑄0,85(1,1 + 0 + 0,75)     (10) 

 

Na Equação 10, Q representa o calor absorvido, em MBtu/h (mega Btu por 

hora), e deve estar entre os limites de 20 ≤ Q ≥ 300. O valor 1,1 é o fator de design do 

equipamento (Fd) para a pirólise. Já o valor 0 é o fator de pressão (Fp), uma vez que 

essa operação é feita a preções menores que 500 psia. Por fim, 0,75 é o fator de 

material (Fm) para o caso de aço inox. 

Tomando-se como base o trabalho de Wight et al. (2010), que também simulou 

e estimou custos para uma planta de pirólise, nele foram utilizados 4 reatores para 

atender à vazão total. Como a vazão de alimentação do atual trabalho é 

aproximadamente 3/4 da vazão de Wright et al. (2010), adotou-se o uso de 3 reatores 

de pirólise para atender a demanda. 

O calor absorvido pelo reator foi retirado da simulação realizada no Aspen 

Plus®. Para isso, no simulador, a aba Blocks, localizada no canto esquerdo do painel, 

foi acessada. Em seguida, foi escolhido o item PYROLYSI, relativo ao reator. E por 

fim acessou-se os resultados e o valor de calor foi obtido: 134,29 MBtu/h. Esse valor 

foi dividido em três para se chegar ao calor de cada reator, 44,76 MBtu/h, levando a 

um valor de custo de US$ 258.444,54. Esse custo estimado tem como data base o 

ano de 1968 com CEPCI de 113,60. Sendo assim, o valor corrigido para o ano de 

2019 é de US$ 1,409 milhões para cada reator. 
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3.3.1.4. Custo do Ciclone 
 

Para estimativa do custo da bateria de ciclones foi utilizado a correlação de 

Peters, Timmerhaus e West, que assim como o cortador e moedor, segue os gráficos 

do livro “Plant design and economics for chemical engineers, 5th ed, 2003” e também 

pode ser utilizada a calculadora online para tal estimativa. 

Ciclones foram utilizados no trabalho de Wright et al. (2010) e por isso foram 

escolhidos como equipamento para dimensionamento e precificação. No estudo de 

Wright et al. (2010) não é informada a quantidade de ciclones em uma bateria, apenas 

os dados de sólidos removidos foram obtidos em seu estudo. Porém, seguindo-se as 

orientações de Peçanha (2014) para as velocidades internas do ciclone, recomenda-

se o uso de um conjunto de 10 ciclones com 2 m de diâmetro cada, ou 5 ciclones com 

diâmetros de 2,5 m, ou ainda 3 ciclones com 3 m de diâmetro cada. De qualquer 

forma, para estimativa preliminar de custo da bateria de ciclones, basta considerar a 

vazão total, a fração de sólidos removidos e o tipo de material. 

A vazão volumétrica total de alimentação dos ciclones foi retirada da simulação 

realizada no Aspen Plus®. Para isso, no simulador, a aba Streams, localizada no canto 

superior esquerdo, foi acessada. Em seguida foi escolhido o item PY-PROD, relativo 

à corrente de entrada no ciclone. E por fim acessou-se os resultados e o valor de 

vazão foi obtido, 72,32 m3/s. Aplicando-a na equação e escolhendo aço inoxidável 

como material, o valor de custo obtido é de US$ 169.371. Esse custo estimado tem 

como data base o ano de 2002, com CEPCI de 395,57. Sendo assim, o valor corrigido 

para o ano de 2019 é de US$ 265.122. 

 

3.3.1.5. Custo do Condensador 
 

Para o custo do condensador, que foi dimensionado como um trocador de calor 

casco-tubo de passo simples, primeiramente é necessário calcular a área de troca 

térmica necessária para a condensação dos vapores de pirólise, e para isso a 

Equação 11 é aplicada. 
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𝑄 =  𝑈 × 𝐴𝑡 ×  𝛥𝑇𝐿𝑀     (11) 

 

onde: Q é a taxa de transferência de calor; 

U é o coeficiente global de transferência de calor; 

𝐴t é a área de troca térmica; 

∆𝑇𝐿𝑀 é a média logarítmica da diferença de temperaturas. 

 

A temperatura de entrada dos vapores é de 277,72 °C e a saída é 43 °C. O 

fluido de resfriamento seria água, que entraria no condensador a uma temperatura de 

20 °C e deixaria o mesmo a 40 °C. Esses valores foram baseados no estudo de Jones 

et al. (2013). Sendo assim, o valor obtido para ∆𝑇𝐿𝑀 é 91,93 °C. O valor do coeficiente 

global de transferência de calor para condensadores de vapores orgânicos, tendo 

como liquido de resfriamento a água, está numa faixa de 700-1000 W/°C.m2, logo para 

uma abordagem mais conservadora o valor escolhido foi de 700 W/°C.m2 

(ENGINEERING PAGE, 2020).  

A taxa de transferência de calor foi retirada da simulação do processo e teve 

como valor 3,36388 x 107 Watts. Com posse de todos os dados é possível calcular a 

área de troca térmica necessária para que esse processo aconteça e seu valor é 

522,72 m2. Apenas um condensador é necessário para esse processo. 

Para a estimativa do custo de trocadores de calor, no caso um condensador de 

cabeça flutuante, assim como foi adotado por Wight et al. (2010), pode-se utilizar a 

correlação de Peters, Timmerhaus e West dada pela Equação 12 (EPE, 2018). 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑒[0,0599 𝑙𝑛(𝐴𝑡)2+0,0620 𝑙𝑛(𝐴𝑡)+7,8471 ] × 3     (12) 

 

Na Equação 12, (At) representa a área em m2, e deve estar entre os limites de 

9,30 ≤ a ≥ 1000. Os valores de A, B e C são respectivamente 0,0599, 0,0620 e 7,8471, 

ambos são parâmetros da correlação específica para trocadores de calor do tipo 

cabeça flutuante com tubos de 16 ft com ¾” de diâmetro externo e arranjo quadrado 
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com espaçamento de 1” entre os eixos dos tubos. Por fim, Fm é o fator de material e 

seu valor é igual a 3 para o casco-tubo sendo de aço inoxidável.  

Aplicando a área de troca térmica na Equação 5, o valor obtido para o custo do 

condensador é de US$118.230. Assim como o ciclone, esse equipamento tem o custo 

de estimativa com data base no ano de 2002, sendo assim o valor corrigido para o 

ano de 2019 é de US$ 185.070. 

 

3.3.1.6. Custo dos Filtros 
 

Para a estimativa de custo dos filtros foi utilizada a correlação de Icarus, dada 

pela Equação 13 (EPE, 2018). 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝑒[0 𝑙𝑛(𝑆)3+0 𝑙𝑛(𝑆)2+0,6525 𝑙𝑛(𝑆)+5,6073] × 2     (13) 

 

Na Equação 13, S representa a vazão em gal/min e deve estar entre os limites 

de 100 ≤ S ≥ 3.400. Os valores de A, B, C e D são respectivamente 0, 0, 0,6525 e 

5,6073, específicos para filtros tubulares de tecido. Por fim, Fm é o fator de material e 

possui um valor de 2,00 para aço inox. 

Dois filtros serão utilizados para atender à demanda e se manter dentro dos 

limites da correlação de Icarus. A vazão volumétrica de alimentação dos filtros foi 

retirada da simulação realizada no Aspen Plus® e seu valor é de 114,49 gal/min para 

cada filtro, levando a um valor de custo de US$ 12.011 por filtro. Esse custo estimado 

tem como data base o ano de 1998, com CEPCI no valor de 390,55. Sendo assim, o 

valor corrigido para o ano de 2019 é de US$ 19.044. 

 

3.3.1.7. Custo do Tanque de Estocagem 
 

O custo para o tanque de armazenagem pode ser obtido através da correlação 

de Capcost, Equação 14. 
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𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 10(4,8509 −0,3973 𝑙𝑜𝑔(𝑉)+0,1445(𝑙𝑜𝑔 (𝑉))2) × 1,1     (14) 

 

Na Equação 14, V representa o volume do tanque em m3 e os parâmetros K1, 

K2 e K3 são respectivamente 4,8509, -0,3973 e 0,1445 e Fm possui um valor de 1,1 

para aço carbono. 

Assumindo que serão 4 tanques de armazenagem e cada um deles terá 

capacidade de armazenar bio-óleo produzido no período de uma semana (7 dias), a 

capacidade de cada um será de 7.485,8 m3. Como sugestão, sugere-se dimensões 

de 25,00 m de diâmetro x 15,25 m de altura. Sendo assim, o valor estimado para cada 

tanque será de US$ 302.412 com a data base em 2001, onde o valor do CEPCI era 

397,54. Corrigindo esse preço para o ano de 2019, o novo valor será US$ 471.030 

por tanque de estocagem.  

Com todos os preços obtidos, é possível calcular o investimento fixo que será 

gasto aproximadamente nesse projeto. A Tabela 16 resume os custos por 

equipamento e o investimento total na planta.  

Tabela 16 - Custo dos Equipamentos e Investimento. 

Equipamentos Preço (US$) Quantidade Total por Equipamento 

Cortador 67685 1 67685 

Moedor  496410 1 496410 

Reator  1409000 3 4227000 

Ciclone 265122 1 bateria 265122 

Condensador  185070 1 185070 

Filtros 19044 2 38088 

Tanque  471030 4 1884120 

Investimento 

Custo Total dos Equipamentos 7163495,00  

Investimento Fixo, Cfc   27.303.661,19 

Capital de Giro, Cwc = 0,15Cfc 4.095.549,18 

Investimento Total, Ctc= Cfc + Cwc 31.399.210,37 

Fonte: autoria própria 
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3.3.2. Custos de Produção 
 

A metodologia adotada neste trabalho para se avaliar os custos de produção 

do bio-óleo é baseada no trabalho de Wright et al. (2010), no livro de Seider, Seader 

e Lewin (2003) e no trabalho de Young et al. (2015), que tem como base o livro de 

Turton (2009). 

Para realizar o cálculo do custo total de produção é necessário levar em 

consideração três fatores relacionados ao dia-a-dia de operação de uma planta: 

custos diretos, custos indiretos e despesas gerais (SEIDER; SEADER; LEWIN, 2003). 

Os custos diretos de produção são a soma de todos os custos com a aquisição de 

matéria-prima, custos de manutenção e reparos, suprimentos operacionais, o custo de 

mão-de-obra, supervisão técnica, utilidades, encargos de laboratório e o pagamento 

pela exploração de patentes e royalties. Para se obter os custos dos materiais são 

associadas as vazões utilizadas na planta e o preço de cada material, listados na 

Tabela 17. O preço encontrado para a palha de milho seca foi obtido através do site 

FM Rural Marketplace (FM RURAL MARKETPLACE, 2020), que fornece os valores 

em Reais. A cotação utilizada para conversão a dólar foi de US$ 1= R$ 5,3070, relativa 

ao dia 6 de julho de 2020, obtida no site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA, 2020). A Tabela 18 resume as vazões e o gasto anual com cada matéria-prima.  

 

Tabela 17 - Preços dos componentes envolvidos nos processos 

Matéria-Prima, Produto e Utilidade Preços Referência 

Palha do Milho seca 22,61 US$/ton (FM RURAL MARKETPLACE, 2020) 

Bagaço de cana seco 15 US$/ton (FAPESP, 2011) 

Casca do café 120 US$/ton (VIET D.E.L.T.A INDUSTRIAL,2020) 

Bio-óleo bruto 45 US$/bbl (BROOKS, 2013) 

Água de Resfriamento 0,0177 US$/m3 (SEIDER; SEADER; LEWIN, 2003) 

Carvão para as fornalhas 2,55 US$/ton (ASPEN PLUS, 2017) 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 18 - Vazões e custos anuais dos materiais de uso no Processo. 

Matéria Prima  Biomassa 
Água de 

resfriamento 
Carvão 

Palha de 
Milho 

Vazão 60 ton/h 1451,07 m3/h 236,152 ton/h 

Custo Anual US$ 10.743.231,79 US$ 203.352,34 US$ 4.769.328,96 

Bagaço de 
cana 

Vazão 60 ton/h 1464,22 m3/h 187,783 ton/h 

Custo Anual US$ 7.128.000,00 US$ 205.195,32 US$ 3.792.468,24 

Casca de 
Café 

Vazão 60 ton/h 1461,35 m3/h 233,096 ton/h 

Custo Anual US$ 57.024.000,00 US$ 204.793,78 US$ 4.707.616,32 

Fonte: autoria própria 

 

O custo com mão-de-obra pode ser obtido a partir de uma estimativa do número 

de operários requeridos na planta, por turno, que por sua vez pode ser feita através 

da Equação 15. 

 

𝑁𝑂𝑃  =  (6,29 + 31,7𝑃2 + 0,23𝑁𝑁𝑃)0,5     (15) 

 

Na Equação 15, P é o número de processos envolvendo transporte, 

distribuição, remoção ou controle de formação de sólidos, que no caso da planta 

multipropósito desenvolvida neste trabalho é igual a 2, considerando-se o transporte 

da biomassa e a remoção do carvão gerado no processo de pirólise e separado no 

ciclone. 𝑁𝑁𝑃 é o número de equipamentos que não envolve o manuseio de sólidos 

particulados, que engloba colunas, reatores e trocadores de calor. Bombas e vasos 

em geral não entram nessa contagem, sendo assim o número de 𝑁𝑁𝑃 para o atual 

trabalho é 4, levando em consideração os 3 reatores e um condensador. O custo de 

mão-de-obra é obtido multiplicando-se o número de operários por turno pelo fator de 

operação e pelo salário de cada operário, que neste trabalho foi considerado igual a 

US$ 2,00 por hora. Esse valor foi obtido através de uma pesquisa no site Glassdoor 

(GLASSDOOR, 2020), que permite visualizar salários de alguns cargos de trabalho 

em algumas regiões. Nesse caso foi especificada a região de São Paulo, onde a 

construção da usina é indicada. Foi tirada a média dos salários e posteriormente esta 

foi dividida por uma carga horaria de 168 h mensais, que equivale a 21 dias 

trabalhados, e convertida a US$ através da mesma taxa de câmbio utilizada no preço 

da palha de milho obtido no IPEA. Os demais custos diretos são calculados conforme 

mostrado na Tabela 19. 
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Os custos de produção indiretos englobam gastos com empacotamento e 

estocagem de materiais, pagamento de impostos locais e juros. Os custos nessa 

categoria são independentes do nível de produção da planta. A última categoria, 

despesas gerais, refere-se aos custos administrativos, distribuição e venda de 

produtos, pesquisa e desenvolvimento. Tanto os custos indiretos quanto as despesas 

gerais são calculadas a partir de outros custos, como mostrado na Tabela 19. Essa 

tabela apresenta a demonstração contábil do resultado do exercício (DRE) relativo a 

um ano de operação da planta, considerando cada matéria-prima individualmente e 

seu uso exclusivo durante todo o ano nas operações. São apresentados nessa tabela 

também o custo total de produção, a receita anual das vendas de Bio-óleo, o lucro 

líquido anual e o preço de equilíbrio calculado. Esse preço leva em consideração a 

receita obtida com a venda do bio-óleo sendo igual ao custo de produção para cada 

matéria-prima (lucro bruto igual a zero). Valores de venda do produto final acima desse 

preço mínimo geram lucro ao processo como um todo.  

 

3.3.3. Critérios de Avalição Econômica 
 

Os critérios de avaliação econômica levados em consideração nesse trabalho 

foram o investimento total da planta, os custos de produção, a receita total relativa a 

um ano de operação, o lucro líquido anual e o preço de equilíbrio do bio-óleo. As 

seções anteriores descrevem as metodologias para os cômputos dos dois primeiros 

parâmetros. Já a receita total foi obtida a partir da vazão do bio-óleo multiplicada pelo 

respectivo preço de venda. O lucro líquido anual é obtido através da subtração da 

receita total pelo custo total de produção, que também é calculado para um ano de 

operação. O preço de equilíbrio do produto foi obtido, para cada cenário de matéria 

prima, variando-se o preço do bio-óleo até que a receita anual se igualasse ao custo 

total de produção. 
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Tabela 19 – Demonstração Contábil do Resultado do Exercício (DRE) em US$. 

Custos Diretos 

 Palha de Milho Bagaço de cana Casca de Café 

Matéria Prima, MP 10.743.231,79 7.128.000,00 57.024.000,00 

Mão de obra, Col 190.080,00 190.080,00 190.080,00 

Supervisão Técnica, Csc = 0,15Col 28.512,00 28.512,00 28.512,00 

Utilidade    

Água de Resfriamento, AG 203.352,34 205.195,32 204.793,78 

Carvão, CV 4.769.328,96 3.792.468,24 4.707.616,32 

Manutenção e Reparos, Cmr = 0,06Cfc 1.638.219,67 1.638.219,67 1.638.219,67 

Suprimentos Operacionais, Cos = 

0,15Cmr 
245.732,95 245.732,95 245.732,95 

Encargos de Laboratório, Clc = 0,15Col 28.512,00 28.512,00 28.512,00 

Patentes e Royalties, Cpr = 0,03 Ctp 723.865,31 555.929,35 2.414.859,10 

Subtotal 18.570.835,01 13.812.649,53 66.482.325,82 

Custos Indiretos 

Empacotamento e Estocagem, Cops = 

0,60(Col+Csc+Cmr) 
1.114.087,00 1.114.087,00 1.114.087,00 

Impostos Locais, LT = 0,015Cfc 409.554,92 409.554,92 409.554,92 

Juros, IN = 0,005Cfc 136.518,31 136.518,31 136.518,31 

Subtotal 1.660.160,23 1.660.160,23 1.660.160,23 

Despesas Gerais 

Custos administrativos, Cad = 0,25Cops 278.521,75 278.521,75 278.521,75 

Distribuição e Venda do Produto, Cds 

= 0,10Ctp 
2.412.884,35 1.853.097,82 8.049.530,33 

Pesquisa e Desenvolvimento, Crd = 

0,05Ctp 
1.206.442,18 926.548,91 4.024.765,16 

Subtotal 3.897.848,28 3.058.168,49 12.352.817,24 

Custo Total de Produção, Ctp 24.128.843,52 18.530.978,24 80.495.303,29 

Venda anual de Bio-óleo 83.926.186,43 85.355.274,15 85.222.332,12 

Lucro Líquido Anual 59.797.342,91 66.824.295,91 4.727.028,83 

Valor de Equilíbrio ($US/bbl) 12,94 9,77 42,50 

Fonte: autoria própria 
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4º Capítulo: Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados mais relevantes da simulação, 

assim como a análise econômica da planta para as diferentes biomassas. Os 

resultados são discutidos com base nos balanços materiais e nos custos envolvidos 

já estimados no capítulo anterior. 

 

4.1. Resultados da Simulação 
 

O simulador de processos gera uma tabela completa com os resultados dos 

parâmetros escolhidos para as correntes desejadas ao final da simulação. Foi extraída 

uma parte dessa tabela para gerar a Tabela 20, que mostra detalhadamente os 

resultados das correntes de bio-óleo no processo, obtido para as simulações do milho, 

cana e café. Observa-se que com a mesma quantidade de biomassa inserida na 

planta, mudando apenas a composição de cada uma, é possível se obter três valores 

de vazão mássica de bio-óleo, ou seja, o rendimento varia. A biomassa que obteve o 

melhor rendimento foi o bagaço de cana, seguido da palha do milho e por fim a casca 

do café. Pode-se observar a absoluta semelhança entre os bio-óleos obtidos a partir 

das diferentes biomassas, o que comprova que uma planta multipropósito é totalmente 

factível do ponto de vista técnico para o processamento dessas biomassas.    

Outro resultado importante obtido na simulação foi a retirada dos compostos 

sólidos através dos ciclones e filtros. A Tabela 21 apresenta o resultado obtido das 

vazões de carvão (CHAR) e cinzas (ASH) de saída dos ciclones (CL-SOLID) e dos 

filtros (FL-SOLID). 
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Tabela 20 - Resultados das correntes de bio-óleo para as diferentes biomassas. 

  Palha do milho Bagaço de Cana Casca de Café 

Total da 
Corrente 

    

Temperatura °C 43 43 43 

Pressão bar 1,013 1,013 1,013 

Fração de 
vapor 

 - - - 

Fração de 
Líquido 

 9,957.10-1 9,961.10-1 9,960.10-1 

Fração de 
Sólido 

 4,306.10-3 3,940.10-3 3,968.10-3 

Entalpia 
Específica 

cal/g -1,686.103 -1,660.103 -1,650.103 

Densidade g/c3 7,535.10-1 8,406.10-1 8,415.10-1 
 

Vasão 
Mássica 

kg/hr 3,744.104 Fração 3,807.104 Fração 3,802.104 Fração 

N2 kg/hr - - - - - - 

H2 kg/hr - - - - - - 

CO kg/hr 2,095.10-1 5,595.10-6 2,169.10-1 5,697.10-6 2,169.10-1 5,706.10-6 

CO2 kg/hr 4,515.101 1,206.10-3 4,646.101 1,220.10-3 4,615.101 1,214.10-3 

H2O kg/hr 7,504.103 2,004.10-1 7,558.103 1,985.10-1 7,453.103 1,960.10-1 

CH4 kg/hr 5,964.10-2 1,593.10-6 6,257.10-2 1,643.10-6 6,390.10-2 1,681.10-6 

C2H4 kg/hr 6,966.10-3 1,861.10-7 7,293.10-3 1,916.10-7 7,409.10-3 1,949.10-7 

C3H6 kg/hr 2,000.10-2 5,341.10-7 2,102.10-2 5,520.10-7 2,142.10-2 5,635.10-7 

C2H4O2 kg/hr 1,569.103 4,190.10-2 1,596.103 4,191.10-2 1,592.103 4,187.10-2 

ACETO-01 kg/hr 8,959.103 2,393.10-1 9,120.103 2,395.10-1 9,131.103 2,402.10-1 

GUAIA-01 kg/hr 2,945.102 7,868.10-3 3,012.102 7,910.10-3 3,029.102 7,966.10-3 

P-ETH-01 kg/hr 1,928.103 5,150.10-2 1,978.103 5,194.10-2 1,996.103 5,249.10-2 

FORMI-01 kg/hr 5,773.103 1,542.10-1 5,851.103 1,537.10-1 5,793.103 1,524.10-1 

N-PRO-01 kg/hr 9,212.103 2,461.10-1 9,437.103 2,479.10-1 9,509.103 2,501.10-1 

PHENO-01 kg/hr 2,445.101 6,532.10-4 2,506.101 6,582.10-4 2,526.101 6,644.10-4 

TOLUE-01 kg/hr 2,325.101 6,210.10-4 2,456.101 6,451.10-4 2,520.101 6,629.10-4 

FURFU-01 kg/hr 1,944.103 5,194.10-2 1,986.103 5,217.10-2 1,993.103 5,242.10-2 

BENZE-01 kg/hr 2,290.10-1 6,118.10-6 2,419.10-1 6,355.10-6 2,474.10-1 6,509.10-6 

BAGASSE kg/hr - - - - - - 

ASH kg/hr 2,248 6,005.10-5 1,762 4,627.10-5 1,754 4,613.10-5 

CHAR kg/hr 1,590.102 4,246.10-3 1,483.102 3,894.10-3 1,491.102 3,922.10-3 

Fonte: autoria própria 

 

  



 
 

80 
 

Tabela 21 - Remoção de sólidos. 

Vasão Mássica (kg/hr) Palha do milho Bagaço de Cana Casca de Café 

CL-SOLID 
ASH 30,19 23,66 23,55 

CHAR 8811,54 8218,47 8265,12 

FL-SOLID 
ASH 2,89 2,27 2,25 

CHAR 1395,84 1301,93 1309,26 

Fonte: autoria própria 

 

O carvão obtido nesses processos poderia ser utilizado como fonte de energia 

e aquecimento para os reatores de pirólise. O simulador do Aspen Plus® fornece a 

quantidade de carvão necessária por hora para o aquecimento da fornalha e seu 

custo. Assumindo que todos os carvões possuam valor de aquecimento equivalente, 

de 600 KJ/Kg, o que é uma hipótese razoável dada a semelhança composicional entre 

as matérias-primas, a Tabela 22 apresenta as vazões utilizadas para o aquecimento 

em cada processo, os gastos por hora, a vazão de carvão gerado e a economia  

potencial com o seu reaproveitamento para cada matéria-prima. 

 

Tabela 22 - reaproveitamento do carvão gerado no processo. 

 Palha do milho Bagaço de Cana Casca de Café 

Aquecimento 
236,15 ton/hr 

(602,19 US$/ hr) 
187,78 ton/hr 

(478,85 US$/ hr) 
233,10 ton/hr 

(594,40 US$/ hr) 

Geração 10,21 ton/hr 9,52 ton/hr 9,57 ton/hr 

Economia 4,32% 5,07% 4,11% 

Fonte: autoria própria 

 

4.2. Comparação Econômica dos Cenários 
 

Com as considerações feitas nesse trabalho, uma planta de pirólise rápida com 

capacidade de processamento de 60 toneladas por hora no Brasil custaria em torno 

de US$ 31,40 milhões e seria capaz de processar qualquer uma das três biomassas 

residuais propostas sem diferenças técnicas significativas.  
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O impacto de cada equipamento no custo total da planta é mostrado em forma 

de gráfico na Figura 34. O equipamento mais oneroso, assim como no trabalho de 

Wright et al. (2010), é o reator de pirólise, seguido nesse trabalho pelos tanques de 

estocagem, onde juntos somam aproximadamente 85% dos custos dos 

equipamentos. Essa alta contribuição dos tanques de estocagem poderia ser reduzida 

caso não haja a necessidade de armazenamento de uma grande quantidade de bio-

óleo, em um possível cenário onde haja uma alta demanda pelo produto e 

rapidamente ele seja escoado. 

 

Figura 34 – Contribuição percentual de cada equipamento para o custo total da planta. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Como é observado na Tabela 19, a maioria dos item variam seu custo quando 

mudada a matéria-prima, apenas os itens que são relacionados ao Investimento Fixo 

(Cfc) e a Mão de obra (Col) não variam. Por isso é importante uma análise do impacto 

individual e conjunto das matérias-primas no produto final, o bio-óleo. 
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De acordo com a revista “Automotive Industries”, a mais antiga no ramo de 

negócios automotivos, a venda de bio-óleo bruto ao valor de US$ 45,00 por barril é 

interessante para o mercado de combustíveis renováveis, que vem se preparando já 

há algum tempo com novas tecnologias de refino. O refino do bio-óleo bruto, 

desenvolvido e já comprovado, não é o mesmo, mas não é mais difícil que o refino do 

petróleo (BROOKS, 2013). Dessa forma, os processos com a palha do milho, bagaço 

de cana e casca de café se mostraram absolutamente rentáveis, visto que todos 

possuem valores de equilíbrio mais baixos que o valor de mercado. Dentre os três, o 

processo a partir da cana é o que se mostra mais rentável, o que é bastante 

interessante se considerarmos que há colheita de cana o ano inteiro, como mostrado 

na Figura 15. Já a produção de bio-óleo a partir de casca de café não se mostra tão 

rentável quanto os demais devido ao alto preço da matéria-prima, que eleva o custo 

de produção e consequentemente o valor de equilíbrio para o produto final. De fato, 

como pode ser observado na Figura 35, 36, 37 o preço das matérias-primas acaba 

por ser o fator mais importante na composição dos custos processuais. As siglas 

presentes nas figuras são derivadas da Tabela 19, de DRE. 

 

Figura 35 - Contribuição em porcentagem dos itens da DRE para a palha do milho. 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 36 - Contribuição em porcentagem dos itens da DRE para o bagaço da cana. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 37 - Contribuição em porcentagem dos itens da DRE para a casca do café. 

 

Fonte: autoria própria 
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Conclui-se, portanto, que biomassas com alto custo não são interessantes para 

a produção exclusiva de bio-óleo, entretanto poderiam vir a ser interessantes caso 

sejam obtidos produtos de maior valor agregado a partir do bio-óleo, o que é tema 

para estudos futuros.  

A venda dos bio-óleos com o valor de mercado de US$ 45,00 geraria um 

faturamento anual, caso considerada a única matéria-prima utilizada durante todo o 

ano na planta, para o milho, cana de açúcar e café de aproximadamente US$ 83,93 

milhões, US$ 85,35 milhões e US$ 85,22 milhões, respectivamente, e um lucro bruto 

anual de US$ 59,80 milhões, US$ 66,82 milhões e US$ 4,73 milhões.  

Porém, os resultados de faturamento anual e lucro bruto anual não são 

suficientes para indicar a viabilidade ou não da implementação da planta 

multipropósito. Por tratar-se de um investimento de longo prazo, faz-se necessária a 

análise do retorno financeiro ao longo do tempo para comprovar sua vantagem em 

relação a um outro investimento, comumente de renda fixa, que teria retorno 

garantido. Dessa forma é necessário estabelecer uma taxa mínima de atratividade 

(TMA), ou seja, definir o mínimo de retorno esperado para esse projeto. Através dessa 

taxa é possível calcular o valor presente líquido (VPL) do fluxo de caixa da planta 

multipropósito, ou seja, determinar o valor presente de cada entrada e saída, 

descontada a taxa de juros (TMA). Sendo assim, caso o valor do VPL seja positivo, a 

implementação do projeto será de fato vantajosa. É interessante também realizar o 

cálculo da taxa interna de retorno (TIR) do projeto, que é definida como a taxa de juros 

para a qual o VPL é igual a zero e pode ser interpretada como a taxa de rendimento 

deste investimento. Em suma, quando a TIR é maior que a TMA, o projeto será mais 

vantajoso do que a aplicação desse dinheiro em um outro investimento que rende a 

uma taxa conhecida (TMA).  

De acordo com a corretora de investimentos Rico, uma das maiores no Brasil, 

o fundo de renda fixa que teve maior rentabilidade durante o período entre março de 

2019 e março de 2020 foi “BNP Paribas Inflação FI RF” com uma rentabilidade de 

19,92% (RICO, 2020). Através dessas informações, foi definido para o atual projeto o 

valor da TMA como 25%, 5% maior que o melhor fundo apresentado, a fim de assumir 

um caráter mais conservador e levar em conta os riscos de investimento na construção 

da planta multipropósito. 
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Levando em consideração o ciclo anual das culturas de milho, cana de açúcar 

e café, apresentados na Figura 15, dois cenários são propostos, um mais conservador 

e o outro mais otimista. No cenário mais conservador, maximiza-se a utilização da 

casca de café na planta, que apresentou-se como a matéria-prima menos rentável. Já 

no cenário otimista, maximiza-se a utilização do bagaço de cana, que é dentre as três 

a matéria-prima mais rentável. Em ambos os casos, os custos de produção e as 

vendas são divididos da seguinte forma durante o ano: 

 

Cenário 1 - Mais Conservador: 

10/24 (abril a agosto) – casca de café 

6/24 (janeiro a março) – palha de milho 

6/24 (setembro a novembro) – bagaço de cana  

O custo anual seria, portanto (10/24) do custo anual para café, equivalente a 46%, 

mais (6/24) do custo anual do milho, equivalente a 27%, e (6/24) do custo anual da 

cana, equivalente a 27%. 

 

Cenário 2 - Mais Otimista: 

10/24 (janeiro a março) – palha de milho 

12/24 (abril a dezembro) – bagaço de cana 

O custo anual seria, portanto (10/24) do custo anual do milho equivalente a 46%, mais 

(12/24) do custo anual da cana equivalente a 54%. 

 

Em ambos os cenários, considera-se uma defasagem de até 15 dias entre o 

início da colheita e o processamento da matéria-prima. Além disso, atendendo à 

hipótese feita de horas de operação por ano e devido a não haver colheita prevista 

para essas matérias-primas no Centro-Sul do país no mês de dezembro, considera-

se que a operação seja suspensa entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira 

quinzena de janeiro. A Figura 38 exemplifica os cenários citados acima.  
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Figura 38 – Cenários e suas matérias-primas ao longo do ano.  

 

Fonte: autoria própria 

 

Para os dois cenários foi gerada uma nova DRE relativa a um ano de operação 

da planta, observada na Tabela 23. Com essas DRE os fluxos de caixa foram gerados 

para uma operação de 23 anos, sendo os três primeiros anos utilizados para a 

construção da planta, onde 30% do investimento fixo (Cfc) foi gasto no primeiro ano, 

40% no segundo e 30% novamente no terceiro. O capital de giro (Cwc) foi adicionado 

ao quarto ano, onde se deu início as operações da planta, que ocorre até o ano 23, 

tendo um tempo de vida útil de vinte anos. Os valores de TMA, TIR, VPL e o tempo 

de payback da usina são apresentados também na Tabela 23.  

É observado com esta análise que ambos os cenários são favoráveis para a 

implementação da planta multipropósito, pois os valores da TIR são maiores que o 

valor da TMA e o VPL é maior do que zero em ambos os casos. Como já era esperado, 

o Cenário 2, otimista, apresentou valores maiores de VPL e TIR comparados ao 

Cenário 1, conservador. Qualquer que seja o caso, o investimento terá sido pago entre 

3,74 anos e 4,43 anos, o que é um resultado muito bom.  
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Tabela 23 - DRE para os Cenários 1 e 2 em US$ por ano. 

Custos Diretos 
 Cenário 1 Cenário 2 

Matéria Prima, MP 31.056.272,58 8.104.112,58 

Mão de obra, Col 190.080,00 190.080,00 

Supervisão Técnica, Csc = 0,15Col 28.512,00 28.512,00 

Utilidade   

Água de Resfriamento, AG 204.513,00 204.697,71 

Carvão, CV 4.477.188,75 4.056.220,63 

Manutenção e Reparos, Cmr = 0,06Cfc 1.638.219,67 1.638.219,67 

Suprimentos Operacionais, Cos = 0,15Cmr 245.732,95 245.732,95 

Encargos de Laboratório, Clc = 0,15Col 28.512,00 28.512,00 

Patentes e Royalties, Cpr = 0,03 Ctp 1.456.379,74 601.272,06 

Subtotal 39.325.410,70 15.097.359,61 

Custos Indiretos 

Empacotamento e Estocagem, Cops = 0,60(Col+Csc+Cmr) 1.114.087,00 1.114.087,00 

Impostos Locais, LT = 0,015Cfc 409.554,92 409.554,92 

Juros, IN = 0,005Cfc 136.518,31 136.518,31 

Subtotal 1.660.160,23 1.660.160,23 

Despesas Gerais 

Custos administrativos, Cad = 0,25Cops 278.521,75 278.521,75 

Distribuição e Venda do Produto, Cds = 0,10Ctp 4.854.599,14 2.004.240,19 

Pesquisa e Desenvolvimento, Crd = 0,05Ctp 2.427.299,57 1.002.120,09 

Subtotal 7.560.420,46 3.284.882,03 

Custo Total de Produção, Ctp 48.545.991,39 20.042.401,87 

Venda anual de Bio-óleo 84.908.267,13 84.969.420,47 

Lucro Líquido Anual 36.362.275,74 64.927.018,60 

Análise do Fluxo de Caixa 

TMA 25% 25% 

TIR 68% 98% 

VPL (US$) 51.942.281,93 107.987.364,65 

Tempo de Payback 4,43 anos 3,74 anos 

Fonte: autoria própria 
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5º Capítulo: Conclusões e sugestões 

 

No presente trabalho, foi avaliada a possibilidade de instalação de uma planta 

multipropósito para processamento de biomassa lignocelulósica via pirólise rápida no 

Centro-Sul do Brasil. A produção de bio-óleo bruto foi simulada no software Aspen 

Plus® v10 a partir da palha do milho, bagaço de cana e casca de café. Uma proposta 

de processo foi feita, a fim de se verificar o quanto essa alternativa contribui na 

valorização da biomassa em um produto final de maior valor agregado. Os balanços 

de massa e de energia foram resolvidos com o simulador e os dados foram utilizados 

para o dimensionamento dos equipamentos e para uma avaliação econômica do 

processo. 

No cenário econômico relativo ao final do ano de 2019 e primeiro semestre de 

2020, a produção de bio-óleo a partir das três biomassas apresentadas se mostrou 

viável técnica- e economicamente. A matéria-prima que se mostrou mais interessante 

foi bagaço de cana de açúcar, por ser a matéria-prima mais econômica, visto que 

todas levaram a produtos finais com qualidade e rendimento muito semelhantes. Além 

disso, outros pontos positivos são o fato de a cana ser cultivada em todas as estações 

do ano no Brasil, sem interrupção, ou seja, não é sazonal como as demais (apesar de 

ser restrita ao Nordeste entre dezembro e março), além de ser a cultura mais 

produtiva, com sua produção anual sendo superior à soma das produções do milho e 

do café no Brasil. 

O custo de instalação da planta multipropósito desenvolvida nesse estudo foi 

de aproximadamente US$ 31,40 milhões, e ficou demonstrado que esta seria capaz 

de processar essas e outras biomassas com características químicas e biológicas 

parecidas com as abordadas nesse estudo. Considerando as matérias-primas 

avaliadas nesse processo individualmente ou uma mistura entre elas, o custo anual 

de produção ficaria entre US$18,53 milhões e US$ 80,49 milhões. Nos Cenários 1 

(conservador) e 2 (otimista) apresentados como possibilidades de rodízio entre as 

matérias-primas, mostrou-se a viabilidade da implementação desse projeto para uma 

operação de 20 anos, precedidos por 3 anos de construção. Em ambos os cenários a 

planta se mostrou mais lucrativa que um investimento fixo com taxa mínima de 

atratividade de 25%. A taxa interna de retorno (TIR) do Cenário 1 foi de 68% ao ano, 
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e a do Cenário 2 foi de 98% ao ano. O tempo de payback no Cenário 1 foi de 4,43 

anos, considerando os três anos de construção, e no Cenário 2 esse tempo seria 

reduzido para 3,74 anos, o que é um resultado muito bom.  

Apesar dos resultados satisfatórios, os custos com a operação da planta 

poderiam ainda ser reduzidos drasticamente caso a biomassa seja adquirida a valores 

mais baixos, o que é possível tendo em vista a política de subsídios governamentais 

já em voga no país. Eventualmente, as próprias fazendas poderiam se unir para a 

construção de uma usina que as atendessem e valorizasse os subprodutos gerados 

em suas culturas. Dessa forma as matérias-primas seriam obtidas a custo zero, 

maximizando o retorno sobre o investimento. Outra alternativa economicamente 

interessante seria a reutilização do carvão gerado no processo de pirólise das 

matérias-primas para cogeração de energia na própria planta. Essa adaptação do 

processo traria uma economia de 4 a 5% nos custos processuais.  

Ficam como sugestões o estudo de outros tipos e configurações de reatores, 

que ainda carecem de scale-up, e das tecnologias para o refino e aprimoramento do 

bio-óleo, como hidrocraqueamento e craqueamneto sobre zeólitas, por exemplo. 

Essas seriam etapas posteriores ao processo abordado no presente estudo, que 

agregaria ainda mais valor ao produto final, podendo ser obtidos combustíveis e 

compostos para química fina. Outro possível ponto a ser abordado em trabalhos 

futuros são os estudos das reações envolvidas no processo de pirólise e a cinética e 

termodinâmica relativas a cada uma delas, com um foco em especial para a 

otimização da etapa reacional. Por fim, um outro campo de pesquisa vasto que pode 

ser abordado a partir desse trabalho seria o estudo de viabilidade técnica e econômica 

de novas tecnologias para o coprocessamento desse bio-óleo junto ao óleo bruto do 

petróleo em refinarias já existentes, solução emergente em todo o mundo, que 

contribuiria com redução significativa dos custos de capital. 
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Anexo 1 – Simulação dos processos  
 

Figura 39 - Análise PROXANAL do bagaço de cana. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 40 - Análise ULTANAL do bagaço de cana. 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 41 - Análise SULFANAL do bagaço de cana. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 24 - Corrente de saída fracionada do reator para o bagaço de cana. 

Vazões 
Mássicas 
(kg/h) 

C O H N S Cl Si Total Rendimento 

N2 - - - 75.553,00 - - - 
75553 
 

0,3269 
 

H2 - - 3,37 - - - - 3 0,0000 

CO 2.207,14 2.797,19 - - - - - 5004 0,0217 

CO2 19.186,58 48.631,69 - - - - - 67818 0,2934 

WATER - 14.794,71 2.120,43 - - - - 16915 0,0732 

CH4 627,20 - 227,85 - - - - 855 0,0037 

C2H4 16,91 - 3,07 - - - - 20 0,0001 

C3H6 19,58 - 3,56 - - - - 23 0,0001 

C2H4O2 1.171,44 1.484,60 212,78 - - - - 2869 0,0124 

C3H6O2 6.936,56 5.860,63 1.259,95 - - - - 14057 0,0608 

C7H8O2 304,75 110,35 31,63 - - - - 447 0,0019 

C8H10O 2.308,51 365,71 262,07 - - - - 2936 0,0127 

CH2O2 3.493,15 8.853,99 634,49 - - - - 12982 0,0562 

C10H12O2 10.412,59 2.639,25 1.134,80 - - - - 14187 0,0614 

C6H6O 28,65 6,05 2,60 - - - - 37 0,0002 

C7H8 344,22 - 35,73 - - - - 380 0,0016 

C5H4O2 1.969,35 998,33 143,08 - - - - 3111 0,0135 

C6H6 5,75 - 0,52 - - - - 6 0,0000 

CHAR 8.045,37 4.370,80 360,50 67,79 36,32 26,57 992,76 13900 0,0601 

ASH(SiO2) - 28,96 - - - - 10,84 40 0,0002 
Total 57.077,74 90.942,25 6.436,45 75.620,79 36,32 26,57 1.003,60 231144  

Fonte: autoria própria 
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Figura 42 - Especificações do bloco PYROLISI para o bagaço de cana. 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 43 - Análise PROXANAL da casca de café. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 44 - Análise ULTANAL da casca de café. 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 45 - Análise SULFANAL da casca de café. 

  

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 25 - Corrente de saída fracionada do reator para a casca de café. 

Vazões 
Mássicas 

(kg/h) 
C O H N S Cl Si Total Rendimento 

N2 - - - 76.098,13 - - - 
76098 

 
0,3292 

 

H2 - - 3,47 - - - - 3 0,0000 

CO 2.230,08 2.754,92 - - - - - 4985 0,0216 

CO2 19.385,98 47.896,86 - - - - - 67283 0,2911 

WATER - 14.571,16 2.182,27 - - - - 16753 0,0725 

CH4 633,72 - 234,49 - - - - 868 0,0038 

C2H4 17,09 - 3,16 - - - - 20 0,0001 

C3H6 19,78 - 3,66 - - - - 23 0,0001 

C2H4O2 1.183,61 1.462,17 218,98 - - - - 2865 0,0124 

C3H6O2 7.008,65 5.772,08 1.296,69 - - - - 14077 0,0609 

C7H8O2 307,92 108,68 32,55 - - - - 449 0,0019 

C8H10O 2.332,51 360,18 269,72 - - - - 2962 0,0128 

CH2O2 3.529,45 8.720,20 653,00 - - - - 12903 0,0558 

C10H12O2 10.520,81 2.599,37 1.167,89 - - - - 14288 0,0618 

C6H6O 28,95 5,96 2,68 - - - - 38 0,0002 

C7H8 347,80 - 36,77 - - - - 385 0,0017 

C5H4O2 1.989,81 983,25 147,26 - - - - 3120 0,0135 

C6H6 5,81 - 0,54 - - - - 6 0,0000 

CHAR 8.128,98 4.304,76 371,02 68,28 61,47 26,55 1.015,01 13976 0,0605 

ASH(SiO2) - 28,52 - - - - 11,09 40 0,0002 
Total 57.670,94 89.568,12 6.624,14 76.166,41 61,47 26,55 1.026,10 231144  

Fonte: autoria própria 
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Figura 46 - Especificações do bloco PYROLISI para a casca de café. 

 

Fonte: autoria própria 
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Anexo 2 – Caracterização das Correntes de Processo 
 

2.1. Processo para a palha do milho 
 

Tabela 26 - Primeira parte das correntes de processo para a palha do milho. 

 
Unidade BIOMASS PY-PROD CL-SOLID CL-VAP1 RECYCLE1 

Saída 
  

PYROLYSI CYCLONE CYCLONE CYCLE1 

Destino 
 

PYROLYSI CYCLONE 
 

MIX MIX 

Tempera °C 100,00 480,00 480,00 480,00 43,17 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

0,00 0,94 0,00 0,99 1,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

1,00 0,06 1,00 0,01 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -5,85 -4,19 -0,54 -4,40 -4,61 

Densidade Mássica kg/m3 1306,41 0,62 1802,18 0,58 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 60000,00 160402,25 8841,73 151560,52 167337,09 

Fração Mássica 

N2 
 

0,0000 0,3287 0,0000 0,3479 0,4725 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0000 0,0214 0,0000 0,0226 0,0307 

CO2 
 

0,0000 0,2911 0,0000 0,3080 0,4180 

H2O 
 

0,0000 0,0730 0,0000 0,0772 0,0356 

CH4 
 

0,0000 0,0036 0,0000 0,0038 0,0052 

C2H4 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0000 0,0123 0,0000 0,0130 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0000 0,0599 0,0000 0,0634 0,0033 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0019 0,0000 0,0020 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0124 0,0000 0,0131 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0000 0,0557 0,0000 0,0589 0,0267 

N-PRO-01 
 

0,0000 0,0601 0,0000 0,0636 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0000 0,0016 0,0000 0,0017 0,0021 

FURFU-01 
 

0,0000 0,0132 0,0000 0,0140 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0002 0,0034 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0000 0,0646 0,9966 0,0103 0,0000 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 27 - Segunda parte das correntes de processo para a palha do milho. 
 

Unidade CL-VAP2 RE-LIQ RE-VAP1 RE-VAP2 

Saída 
 

MIX RECOVE RECOVE CYCLE1 

Destino 
 

RECOVE FILTER CYCLE1 CYCLE2 

Tempera °C 277,76 43,00 43,00 43,17 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 0,00 1,00 1,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,96 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,04 0,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,51 -6,86 -4,61 -4,61 

Densidade Mássica kg/m3 0,76 769,08 1,27 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 318891,44 39996,30 278895,14 111558,06 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4133 0,0001 0,4725 0,4725 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0269 0,0000 0,0307 0,0307 

CO2 
 

0,3658 0,0012 0,4180 0,4180 

H2O 
 

0,0554 0,1934 0,0356 0,0356 

CH4 
 

0,0045 0,0000 0,0052 0,0052 

C2H4 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0078 0,0404 0,0031 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0319 0,2309 0,0033 0,0033 

GUAIA-01 
 

0,0010 0,0076 0,0000 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0063 0,0497 0,0000 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0420 0,1488 0,0267 0,0267 

N-PRO-01 
 

0,0309 0,2375 0,0012 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0001 0,0006 0,0000 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0019 0,0006 0,0021 0,0021 

FURFU-01 
 

0,0072 0,0501 0,0010 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0049 0,0389 0,0000 0,0000 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 28 - Terceira parte das correntes de processo para a palha do milho. 

 
Unidade EXCESS RECYCLE2 FL-SOLID BIO-OIL 

Saída 
 

CYCLE2 CYCLE2 FILTER FILTER 

Destino 
  

PYROLYSI 
  

Tempera °C 43,17 43,17 43,00 43,00 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 1,00 0,00 0,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,00 0,00 1,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,00 1,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,61 -4,61 -2,19 -7,06 

Densidade Mássica kg/m3 1,27 1,27 1422,84 753,50 

Corrente Mássica kg/hr 11155,81 100402,25 2557,54 37438,76 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4725 0,4725 0,0019 0,0000 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0307 0,0307 0,0000 0,0000 

CO2 
 

0,4180 0,4180 0,0009 0,0012 

H2O 
 

0,0356 0,0356 0,0907 0,2004 

CH4 
 

0,0052 0,0052 0,0000 0,0000 

C2H4 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C3H6 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C2H4O2 
 

0,0031 0,0031 0,0190 0,0419 

ACETO-01 
 

0,0033 0,0033 0,1083 0,2393 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0000 0,0036 0,0079 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0000 0,0233 0,0515 

FORMI-01 
 

0,0267 0,0267 0,0698 0,1542 

N-PRO-01 
 

0,0012 0,0012 0,1114 0,2461 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0000 0,0003 0,0007 

TOLUE-01 
 

0,0021 0,0021 0,0003 0,0006 

FURFU-01 
 

0,0010 0,0010 0,0235 0,0519 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0000 0,0011 0,0001 

CHAR 
 

0,0000 0,0000 0,5458 0,0042 

Fonte: autoria própria 
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2.2. Processo para o Bagaço de Cana de Açúcar 
 

Tabela 29 - Primeira parte das correntes de processo para o bagaço de cana. 

 
Unidade BIOMASS PY-PROD CL-SOLID CL-VAP1 RECYCLE1 

Saída 
  

PYROLYSI CYCLONE CYCLONE CYCLE1 

Destino 
 

PYROLYSI CYCLONE 
 

MIX MIX 

Tempera °C 100,00 480,00 480,00 480,00 43,17 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

0,00 0,94 0,00 0,99 1,00 

Fração de 
Liquido 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

1,00 0,06 1,00 0,01 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -5,41 -4,22 -0,53 -4,42 -4,63 

Densidade 
Mássica 

kg/m3 1286,41 0,61 1801,88 0,58 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 60000,00 160779,65 8242,13 152537,52 167966,09 

Fração Mássica 

N2 
 

0,0000 0,3269 0,0000 0,3445 0,4693 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0000 0,0217 0,0000 0,0228 0,0311 

CO2 
 

0,0000 0,2934 0,0000 0,3093 0,4208 

H2O 
 

0,0000 0,0732 0,0000 0,0771 0,0355 

CH4 
 

0,0000 0,0037 0,0000 0,0039 0,0053 

C2H4 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0000 0,0124 0,0000 0,0131 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0000 0,0608 0,0000 0,0641 0,0033 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0019 0,0000 0,0020 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0127 0,0000 0,0134 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0000 0,0562 0,0000 0,0592 0,0268 

N-PRO-01 
 

0,0000 0,0614 0,0000 0,0647 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0000 0,0016 0,0000 0,0017 0,0021 

FURFU-01 
 

0,0000 0,0135 0,0000 0,0142 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0002 0,0029 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0000 0,0601 0,9971 0,0095 0,0000 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 30 - Segunda parte das correntes de processo para o bagaço de cana. 

 
Unidade CL-VAP2 RE-LIQ RE-VAP1 RE-VAP2 

Saída 
 

MIX RECOVE RECOVE CYCLE1 

Destino 
 

RECOVE FILTER CYCLE1 CYCLE2 

Tempera °C 278,21 43,00 43,00 43,17 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 0,00 1,00 1,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,96 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,04 0,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,53 -6,85 -4,63 -4,63 

Densidade Mássica kg/m3 0,76 768,05 1,27 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 320502,89 40559,42 279943,48 111977,39 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4099 0,0001 0,4693 0,4693 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0272 0,0000 0,0311 0,0311 

CO2 
 

0,3677 0,0012 0,4208 0,4208 

H2O 
 

0,0553 0,1921 0,0355 0,0355 

CH4 
 

0,0046 0,0000 0,0053 0,0053 

C2H4 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0079 0,0406 0,0031 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0323 0,2318 0,0033 0,0033 

GUAIA-01 
 

0,0010 0,0077 0,0000 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0064 0,0503 0,0000 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0422 0,1487 0,0268 0,0268 

N-PRO-01 
 

0,0314 0,2399 0,0012 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0001 0,0006 0,0000 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0019 0,0006 0,0021 0,0021 

FURFU-01 
 

0,0073 0,0505 0,0010 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0045 0,0358 0,0000 0,0000 

Fonte: autoria própria 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

Tabela 31 -Terceira parte das correntes de processo para o bagaço de cana. 

 
Unidade EXCESS RECYCLE2 FL-SOLID BIO-OIL 

Saída 
 

CYCLE2 CYCLE2 FILTER FILTER 

Destino 
  

PYROLYSI 
  

Tempera °C 43,17 43,17 43,00 43,00 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 1,00 0,00 0,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,00 0,00 1,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,00 1,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,63 -4,63 -2,21 -7,03 

Densidade Mássica kg/m3 1,27 1,27 1408,93 753,74 

Corrente Mássica kg/hr 11197,74 100779,65 2483,16 38076,26 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4693 0,4693 0,0020 0,0000 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0311 0,0311 0,0000 0,0000 

CO2 
 

0,4208 0,4208 0,0010 0,0012 

H2O 
 

0,0355 0,0355 0,0941 0,1985 

CH4 
 

0,0053 0,0053 0,0000 0,0000 

C2H4 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C3H6 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C2H4O2 
 

0,0031 0,0031 0,0199 0,0419 

ACETO-01 
 

0,0033 0,0033 0,1136 0,2395 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0000 0,0038 0,0079 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0000 0,0246 0,0519 

FORMI-01 
 

0,0268 0,0268 0,0729 0,1537 

N-PRO-01 
 

0,0012 0,0012 0,1175 0,2479 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0000 0,0003 0,0007 

TOLUE-01 
 

0,0021 0,0021 0,0003 0,0006 

FURFU-01 
 

0,0010 0,0010 0,0247 0,0522 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 

CHAR 
 

0,0000 0,0000 0,5243 0,0039 

Fonte: autoria própria 
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2.3. Processo para a Casca do Café 
 

Tabela 32 - Primeira parte das correntes de processo para a casca do café. 

 
Unidade BIOMASS PY-PROD CL-SOLID CL-VAP1 RECYCLE1 

Saída 
  

PYROLYSI CYCLONE CYCLONE CYCLE1 

Destino 
 

PYROLYSI CYCLONE 
 

MIX MIX 

Tempera °C 100,00 480,00 480,00 480,00 43,16 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

0,00 0,94 0,00 0,99 1,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

1,00 0,06 1,00 0,01 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -5,83 -4,19 -0,53 -4,39 -4,60 

Densidade Mássica kg/m3 1274,09 0,62 1801,86 0,58 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 60000,00 160813,55 8288,67 152524,88 168022,59 

Fração Mássica 

N2 
 

0,0000 0,3292 0,0000 0,3471 0,4726 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0000 0,0216 0,0000 0,0227 0,0310 

CO2 
 

0,0000 0,2911 0,0000 0,3069 0,4175 

H2O 
 

0,0000 0,0725 0,0000 0,0764 0,0355 

CH4 
 

0,0000 0,0038 0,0000 0,0040 0,0054 

C2H4 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0000 0,0124 0,0000 0,0131 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0000 0,0609 0,0000 0,0642 0,0034 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0019 0,0000 0,0020 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0128 0,0000 0,0135 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0000 0,0558 0,0000 0,0589 0,0268 

N-PRO-01 
 

0,0000 0,0618 0,0000 0,0652 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0002 0,0000 0,0002 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0000 0,0017 0,0000 0,0018 0,0022 

FURFU-01 
 

0,0000 0,0135 0,0000 0,0142 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0002 0,0028 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0000 0,0605 0,9972 0,0096 0,0000 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 33 - Segunda parte das correntes de processo para a casca do café. 

 
Unidade CL-VAP2 RE-LIQ RE-VAP1 RE-VAP2 

Saída 
 

MIX RECOVE RECOVE CYCLE1 

Destino 
 

RECOVE FILTER CYCLE1 CYCLE2 

Tempera °C 278,13 43,00 43,00 43,16 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 0,00 1,00 1,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,96 0,00 0,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,04 0,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,50 -6,81 -4,60 -4,60 

Densidade Mássica kg/m3 0,76 768,90 1,27 1,27 

Corrente Mássica kg/hr 320543,23 40505,58 280037,65 112015,06 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4129 0,0001 0,4726 0,4726 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0270 0,0000 0,0310 0,0310 

CO2 
 

0,3649 0,0012 0,4175 0,4175 

H2O 
 

0,0549 0,1897 0,0355 0,0355 

CH4 
 

0,0047 0,0000 0,0054 0,0054 

C2H4 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C3H6 
 

0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 

C2H4O2 
 

0,0079 0,0405 0,0031 0,0031 

ACETO-01 
 

0,0323 0,2324 0,0034 0,0034 

GUAIA-01 
 

0,0010 0,0077 0,0000 0,0000 

P-ETH-01 
 

0,0064 0,0508 0,0000 0,0000 

FORMI-01 
 

0,0421 0,1474 0,0268 0,0268 

N-PRO-01 
 

0,0317 0,2420 0,0012 0,0012 

PHENO-01 
 

0,0001 0,0006 0,0000 0,0000 

TOLUE-01 
 

0,0020 0,0006 0,0022 0,0022 

FURFU-01 
 

0,0073 0,0507 0,0010 0,0010 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

CHAR 
 

0,0045 0,0360 0,0000 0,0000 

Fonte: autoria própria 
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Tabela 34 - Terceira parte das correntes de processo para a casca de café. 

 
Unidade EXCESS RECYCLE2 FL-SOLID BIO-OIL 

Saída 
 

CYCLE2 CYCLE2 FILTER FILTER 

Destino 
  

PYROLYSI 
  

Tempera °C 43,16 43,16 43,00 43,00 

Pressão bar 1,01 1,01 1,01 1,01 

Fração de Vapor 
 

1,00 1,00 0,00 0,00 

Fração de Liquido 
 

0,00 0,00 0,00 1,00 

Fração de Sólido 
 

0,00 0,00 1,00 0,00 

Entalpia Mássica MJ/kg -4,60 -4,60 -2,19 -6,99 

Densidade Mássica kg/m3 1,27 1,27 1410,34 754,49 

Corrente Mássica kg/hr 11201,51 100813,55 2488,62 38016,96 

Fração Mássica 

N2 
 

0,4726 0,4726 0,0020 0,0000 

H2 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

CO 
 

0,0310 0,0310 0,0000 0,0000 

CO2 
 

0,4175 0,4175 0,0010 0,0012 

H2O 
 

0,0355 0,0355 0,0926 0,1960 

CH4 
 

0,0054 0,0054 0,0000 0,0000 

C2H4 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C3H6 
 

0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

C2H4O2 
 

0,0031 0,0031 0,0198 0,0419 

ACETO-01 
 

0,0034 0,0034 0,1135 0,2402 

GUAIA-01 
 

0,0000 0,0000 0,0038 0,0080 

P-ETH-01 
 

0,0000 0,0000 0,0248 0,0525 

FORMI-01 
 

0,0268 0,0268 0,0720 0,1524 

N-PRO-01 
 

0,0012 0,0012 0,1182 0,2501 

PHENO-01 
 

0,0000 0,0000 0,0003 0,0007 

TOLUE-01 
 

0,0022 0,0022 0,0003 0,0007 

FURFU-01 
 

0,0010 0,0010 0,0248 0,0524 

BENZE-01 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

BAGASSE 
 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ASH 
 

0,0000 0,0000 0,0009 0,0000 

CHAR 
 

0,0000 0,0000 0,5261 0,0039 

Fonte: autoria própria 
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