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“A menos que modifiquemos à nossa maneira 

de pensar, não seremos capazes de resolver os 

problemas causados pela forma como nos 

acostumamos a ver o mundo”. 

(Albert Einstein) 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe Daniela Pires dos Santos por ser meu maior exemplo, e estar sempre 

presente para celebrar os momentos felizes e aliviar os tristes. Te amo e agradeço por todo 

carinho, amizade e suporte; 

Ao meu pai Edison Rodrigues Monteiro pelo apoio e incentivo aos meus estudos por 

todos esses anos, sempre me mostrando a importância do equilíbrio na vida; 

Aos meus familiares, por estarem ao meu lado e depositarem tanta confiança em mim 

durante esse processo, além de terem tornado a escrita deste trabalho durante um cenário 

mundial caótico uma experiência muito mais leve graças aos ótimos momentos compartilhados 

entre nós; 

Aos meus amigos de dentro e fora da universidade, que me acompanharam ao longo 

dessa trajetória, sempre me acolhendo, dando conselhos e estando presentes nos tempos de 

tristeza e nervoso (que não foram poucos) assim como para cada risada e conquista; 

Um agradecimento especial à minha amiga Caroline Granja Spinelli por, além de todo 

apoio moral nos últimos 7 anos, ter compartilhado seus conhecimentos técnicos que agregassem 

ao trabalho e se mostrado sempre disponível a ajudar;  

À minha dupla Bárbara Rocha Fournier, não só uma companheira de universidade, mas 

também uma grande amiga nos últimos 5 anos. Tenho certeza de que não poderia pedir por uma 

dupla que me compreendesse melhor e estive disposta a crescer comigo ao longo deste trabalho. 

Te agradeço muito e torço por cada uma de suas conquistas, esperando que possamos celebrá-

las juntas;  

À orientação do Prof. Andre Von Held Soares (D.Sc.) e Profa. Alessandra da Rocha 

Duailibe Monteiro (D.Sc.) por ter nos concedido a oportunidade de desenvolver um estudo 

inovador e gratificante, se mostrarem sempre acessíveis e nos apoiarem através de ótimos 

conselhos e orientações; 

À Universidade Federal Fluminense por ter tido um papel de destaque em minha vida 

nos últimos 5 anos e, com este, contribuído para minha formação como Engenheira Química e 

como pessoa. 

 

 

 

 

 

Nathália Pires Monteiro 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Ana Valquíria Rocha, porque tudo que sou hoje devo a ela. Sempre foi 

minha companheira, confidente e porto seguro, até nos momentos mais difíceis. Te agradeço 

por ser essa mulher forte e que só me traz orgulho; 

Ao meu pai, Miguel Henrique Santos Fournier Júnior, por todo investimento na minha 

educação e confiança em mim ao longo de todos esses anos; 

Aos familiares que de alguma forma se fizeram presentes em minha vida e me apoiaram 

até hoje; 

Ao meu namorado, Renan Rodrigues Moreira Resende da Silva, pela parceria, 

compreensão, carinho e conselhos durante todos os momentos; 

Aos meus amigos, que sempre estiveram ao meu lado durante esses anos, pela amizade, 

apoio e paciência, mesmo nos momentos que mais estive ausente; 

Um agradecimento especial ao meu amigo Ian Vieira Barbosa, pelas trocas de 

conhecimentos adquiridos na mesma linha de pesquisa desse trabalho e disposição de sempre 

se fazer presente, mesmo à distância; 

À minha dupla, Nathália Pires Monteiro, que se tornou parceira desde o primeiro 

período da faculdade, pela confiança de enfrentar esse desafio final ao meu lado e dedicação 

para dar seu melhor no desenvolvimento desse estudo. Só tenho a te agradecer pelo privilégio 

de ter chegado aqui com você e dizer que torço muito pelo seu sucesso; 

Aos meus orientadores, Prof. André Von Held Soares (D.Sc.) e Profa. Alessandra Da 

Rocha Duailibe Monteiro (D.Sc.), por todo suporte, conhecimento científico e confiança 

durante a execução desse trabalho; 

À Universidade Federal Fluminense, por toda infraestrutura e oportunidades oferecidas 

durante a graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárbara Rocha Fournier 



 
 

 

RESUMO 

 

Há um debate mundial efervescente nas últimas décadas a respeito da necessidade da 

substituição das fontes de energia já consolidadas, como a matriz fóssil, por renováveis. Essa 

mentalidade de transição energética não é vanguardista, visto que há séculos esse tipo de 

transformação é experimentada globalmente, sendo ela engatilhada por dois motivos principais: 

demanda e desenvolvimento tecnológico. Paralelamente, os resíduos sólidos urbanos ainda vêm 

sendo um ponto de dor para diversas regiões, devido a sua produção exponencial nos séculos 

XX e XXI, não acompanhada de uma estrutura adequada de gestão. Como resultado, é comum 

o descarte inadequado desses materiais, trazendo, consequentemente, impactos à saúde e ao 

meio ambiente, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como 

acontece no cenário brasileiro. Este estudo propôs a análise de viabilidade de dois possíveis 

métodos de reciclagem, a digestão anaeróbica e a pirólise, visando a decomposição da matéria 

orgânica e de plásticos, respectivamente, produzidos em um shopping center, os convertendo 

em energia térmica ou elétrica. Foi utilizada uma metodologia exploratória para compreender 

individualmente os processos do ponto de vista biológico, químico e matemático e, além disso, 

embasar um projeto de integração energética entre eles. Dessa forma, foi proposto um modelo 

que integra a estrutura do biodigestor com a do reator de pirólise, buscando expor suas 

vantagens e desvantagens em relação aos métodos utilizados separadamente. Tanto os projetos 

individuais quanto a planta conjunta se mostraram viáveis, tendo ainda a segunda uma 

autossutentabilidade energética, de forma a se provar um atrativo para a indústria em termos 

operacionais e financeiros. Este estudo é uma alternativa para amenizar o problema mencionado 

anteriormente, pois se aproveita da vasta disponibilidade de resíduos como potenciais fontes de 

geração de energia, direcionando-os para obtenção de biocombustíveis, proporcionando não só 

soluções renováveis como uma rota de tratamento para os mesmos. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos urbanos, energia, matéria orgânica, digestão 

anaeróbica, plástico, pirólise. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

There has been a rising worldwide debate in recent decades about the need to replace 

the already consolidated energy sources, mainly fossil, with renewables. This mindset of energy 

transition is not groundbreaking, since for centuries this type of change has been experienced 

globally, being triggered for two main reasons: demand and technological development. At the 

same time, municipal solid waste has still been a pain point for several regions, due to its 

exponential production in the 20th and 21st centuries, not followed by a proper treatment 

structure. As a result, it is common the inadequate disposal these materials, bringing impacts to 

people’s health and the environment, especially in underdeveloped or developing countries, 

such as Brazil. This study analyzed the feasibility of two possible recycling methods, anaerobic 

digestion and pyrolysis, through the decomposition of organic matter and plastics, respectively, 

produced in a shopping center, converting them into thermal or electrical energy. An 

exploratory methodology was carried out aiming to understand the processes individually from 

the biological, chemical and mathematical point of view. In addition, this data was used to 

support an energy integration project between the plants. Finally, a model was proposed that 

integrates the structure of the biodigester with the pyrolysis reactor, seeking to understand its 

advantages and disadvantages in relation to the separated methods. Both individual projects and 

the joint plant were proved feasible, with the second being energetic self-sufficient, which is 

operationally and financially attractive to the industry. This study is an alternative to mitigate 

the problem mentioned above, since it takes advantage of the wide availability of solid waste 

as a potential source of energy, by using them to obtain biofuels, providing not only renewable 

solutions but also a treatment route for these residues. 

 

Keywords: municipal solid waste, energy, organic matter, anaerobic digestion, plastics, 

pyrolysis. 
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1. Introdução 

 

A realidade energética vivenciada pelas sociedades ao redor do globo está em constante 

transformação devido a fatores diversos como, disponibilidade de matéria prima, arranjos 

políticos ou inovações tecnológicas (TAVARES, 2019). Atualmente, tem ganhado relevância 

mundial o debate a respeito da transição energética, visando a substituição de matrizes fósseis 

já consolidadas por fontes renováveis. A frente ambiental tem uma grande participação nessa 

discussão, porém a dependência do petróleo ainda tem um peso considerável do ponto de vista 

econômico (SAIOTE, 2012). 

A Revolução Industrial do século XVIII foi um acontecimento disruptivo, pois fez com 

que a limitação dos meios de produção deixasse de ser as fontes de energia biológicas para ser 

a disponibilidade de combustível proveniente de matérias primas fósseis, o que contribuiu para 

um crescimento exponencial da economia. Essa transformação da matriz energética global 

gerou um impacto em inúmeras sociedades, fossem elas industrializadas ou não (SAIOTE, 

2012). Em uma perspectiva energética, o atual modelo econômico global depende de um 

crescimento contínuo do consumo de energia, buscando evitar períodos de estagnação ou 

recessão. Como a energia fóssil se concentra em determinadas regiões do planeta, acaba sendo 

consolidada uma dependência entre os países que não possuem reservas energéticas 

significativas e os detentores das mesmas (SAIOTE, 2012). 

Essa desigualdade e incapacidade de certos países conseguirem suprir a sua demanda 

interna de energia traz uma pauta pertinente, visto que seu desenvolvimento econômico está 

atrelado a essa temática, o que remete ao conceito de Segurança Energética, definido pela 

Agência Internacional de Energia (IEA) como “a disponibilidade ininterrupta de fontes de 

energia a um preço acessível” (IEA, 2021). Entre os eventos imprevisíveis que podem 

comprometer tal segurança e, consequentemente, o preço desta energia estão conflitos militares, 

atos terroristas, crise sanitárias mundiais, fenômenos climáticos extremos, cenários políticos ou 

sociais de instabilidade, e insuficiência de investimento na capacidade de produção, tratamento 

e distribuição dessa energia (CHEVALIER, 2006). 

Apesar de terem sido inovadoras, as revoluções industriais trouxeram consequências 

ambientais e sociais muito significativas que só foram percebidas a longo prazo. Por isso, nos 

dias de hoje, o mundo vem passando por um novo dilema: a busca por fontes de energia 

alternativas (eólica, solar, resíduos sólidos etc.), que minimizem os impactos provocados nos 

últimos séculos, supra a crescente demanda energética e tenha um preço acessível para o 

mercado. Números mostram que, nas últimas três décadas, a quantidade de resíduos sólidos 
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produzidos mundialmente apresentou um crescimento três vezes mais acelerado que o da 

população (SENADO FEDERAL, 2014). Foi percebido um aumento significativo na geração 

de resíduos sólidos urbanos (RSU) no Brasil no período de 2010 até 2019, a qual subiu de 67 

milhões para 79 milhões de tonelada por ano, enquanto a geração per capita teve um incremento 

de aproximadamente 9% nessa década (ABRELPE, 2020).  

De acordo com dados do Banco Mundial (WWF BRASIL, 2019): 

 

O Brasil está em 4° lugar como o maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 

milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse 

total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas (91%), mas apenas 145 mil 

toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de 

produção como produto secundário. Esse é um dos menores índices da pesquisa e bem 

abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. 

 

Este aumento torna ainda mais complicado, em termos logísticos e processuais, lidar 

com a quantidade de lixo descartada nos centros urbanos. No cenário brasileiro, os resíduos que 

ainda não recebem um descarte apropriado em aterros sanitários são destinados para lixões a 

céu aberto, apesar dos mesmos terem sido banidos pela política nacional de resíduos sólidos 

(PNRS), atualizada em 2010, devido aos seus impactos ambientais e na saúde da população 

(REVISTA GALILEU, 2018).  

Tais temáticas entraram em voga com conferências internacionais como a Rio-92, ou 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), e 

posteriormente foi uma pauta retomada com grande relevância na Rio+20, fórum responsável 

por discussões de estratégias para conciliar desenvolvimento econômico com proteção dos 

ecossistemas, incluindo a gestão adequada de resíduos sólidos (RIO 20, 2021). 

Tendo em vista o crescimento exponencial das sociedades nas últimas décadas, um olhar 

de “regresso” na economia começou a ganhar espaço, devido ao reconhecimento da finitude 

dos recursos fósseis e seus impactos ambientais. Vem sendo experimentada a globalização do 

conhecimento sobre energias alternativas e vê-se o crescimento de pesquisas sobre a 

reutilização de resíduos sólidos, visando a produção de combustíveis equivalentes aos quais o 

mercado já tem trabalhado (biogás, bio óleo, carvão). Tanto os processos de digestão anaeróbica 

(DA) quanto o de pirólise abordados neste trabalho visam o reaproveitamento de diferentes 

classes de resíduos sólidos urbanos, como matéria orgânica (MO) e plásticos, para produção de 

energia por meios mais sustentáveis. 
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1.1 Objetivos 

  

O presente trabalho teve como objetivo selecionar uma comunidade modelo e identificar 

os resíduos gerados na mesma em termos quantitativos e qualitativos, estimando sua 

composição. Dessa forma, foi considerado um shopping center como espaço amostral do 

projeto, buscando analisar a viabilidade técnica e a eficiência energética dos processos de 

digestão anaeróbica e da pirólise como métodos de tratamento que atendam a quantidade de 

resíduos sólidos provenientes do mesmo. 

De forma mais particular, foi mensurada a capacidade de processamento de um 

biodigestor anaeróbico para produção de biogás e de um reator de pirólise para geração de bio 

óleo, utilizando como matéria prima resíduos orgânicos e plásticos, respectivamente. Além de 

propor uma planta de integração desses processos, fez parte do escopo dos objetivos específicos 

verificar sua auto sustentabilidade energética. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Resíduos Sólidos Urbano (RSU)  

 

De acordo com a norma brasileira (NBR) 10004, 2004 (apud MAREGA, 2011, p. 18) 

resíduos sólidos podem ser classificados como: 

 

[...] Resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente 

inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível. 

 

Percebe-se como a complexidade e variedade desses resíduos está refletida na sua 

própria classificação. A partir disso, é possível afunilar para os RSU gerados em complexos 

residenciais, industriais, comerciais, entre outros, localizados em áreas de desenvolvimento 

urbano de um município. Os mesmos costumam ser destinados para aterros sanitários ou, no 

pior dos casos, lixões a céu aberto, sendo esse processo obrigação dos representantes municipais 

(ZANTA e FERREIRA, 2003). 

Esses resíduos podem ser classificados de diversas maneiras, dentre elas de acordo com 

a sua periculosidade aos seres humanos e ao meio ambiente. Portanto, a NBR 10.004 (2004) os 

divide em classe I (perigosos) e classe II (não perigosos), sendo a segunda subdividida em A 

(não inertes) e B (inertes). Aqueles considerados perigosos, possuem propriedades intrínsecas 

como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, tais como 

resíduos hospitalares. Já os que se encaixam na classe II A, não apresentam riscos e possuem 

características como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água, como por 

exemplo matéria orgânica. Por fim, a classe II B é composta pelos resíduos que não são solúveis 

em concentrações acima do estipulado como faixa para a potabilidade de água, por exemplo 

sucata de ferro. O correto tratamento e destinação em instalações apropriadas é indispensável 

tanto para resíduos de classe I quanto II, sendo a classificação correta o primeiro passo para o 

cumprimento da PNRS, do Ministério do Meio Ambiente (MAREGA, 2011). 

Além das classes oficiais mencionadas anteriormente, é possível separar os RSU em 

algumas categorias principais, de acordo com a tabela 2.1. O atual estudo, visando atender as 

demandas da digestão anaeróbica e da pirólise, focou nas duas primeiras categorias, que 

serviram como alimentação desses respectivos processos. 
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Tabela 2.1: Categorização de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Categoria Exemplos 

Matéria orgânica putrescível Restos alimentares, flores, podas de árvore 

Plástico 

Sacos, sacolas, embalagens, esponjas, isopor, utensílios de cozinha, 

látex, sacos de ráfia. 

Papel e Papelão Caixas, revistas, jornais, papel, cadernos, livros, pastas. 

Vidro Copos, garrafas, pratos, espelho, embalagens. 

Metal Ferroso Palha de aço, alfinetes, agulhas, embalagens. 

Metal não-ferroso Latas, restos de cobre, restos de chumbo, fiação elétrica. 

Madeira Caixas, tábuas, palitos de fósforo, tampas, móveis, lenha. 

Contaminante químico 

Pilhas, medicamentos, lâmpadas, inseticidas, colas, cosméticos, 

esmaltes, tintas, canetas, papel-carbono, filme fotográfico. 

Contaminante biológico 

Papel higiênico, cotonetes, algodão, gazes, fraldas descartáveis, 

absorventes, seringas, lâminas de barbear, luvas, cabelos, pelos. 

Pedras, terra e cerâmica 

Vaso de flores, restos de construção, cascalho, pedras decorativas, terra, 

tijolo. 

Outros 

Velas de cera, restos de sabão, carvão, giz, lixas, panos, roupas, tapetes e 

outros materiais de difícil identificação. 

Fonte: Adaptada de Zanta e Ferreira (2003) 

 

Atualmente há um número limitado de opções disponíveis para o encaminhamento dos 

resíduos, sendo assim, é de extrema importância manter e aumentar os investimentos em 

estratégias para otimizar a gestão deles, através de práticas como a política dos 3Rs (reduzir, 

reutilizar e reciclar). Entretanto, essas ações ainda apresentam alguns empecilhos tanto 

ambientais quanto econômicos e sociais. Quando se trata do descarte em aterros, além das 

emissões de poluentes, existe elevada demanda por espaço para deposição desses resíduos, 

contaminação do solo e dos corpos hídricos. Já a reciclagem mecânica possibilita a diminuição 

da retirada de matérias primas virgens da natureza, porém ainda requer um gasto energético 

para ser realizada, ainda que este seja menor que o necessário para extrair o material 

originalmente. A reutilização, portanto, se mostra como a alternativa de maior benefício 

ambiental e social, pela ausência de gasto energético e por não alterar a qualidade ou a 

composição do material reutilizado (SAIOTE, 2012). 

Todas as considerações mencionadas são muito bem sumarizadas na seguinte 

abordagem exposta em Senado Federal (2014): 
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A filosofia ideal de gerenciamento de resíduos se escora em metas claras: reduzir o 

consumo, reutilizar ou então reciclar os materiais e, como último recurso, recuperar o 

conteúdo energético do que não puder ser reutilizado ou reciclado. O desafio é como 

harmonizar essas premissas com, por exemplo, a redução das desigualdades sociais e 

econômicas.  

 

Nos grandes centros urbanos, os shoppings centers são um dos principais responsáveis 

pelo descarte de embalagens e comidas, portanto foi considerado este espaço amostral para o 

presente estudo. Tais materiais são considerados resíduos comerciais, e futuramente, os seus 

componentes-chave (matéria orgânica e plástico) serão descritos em maior detalhamento. 

Tratando-se especificamente de resíduos comerciais, seu descarte é de igual responsabilidade 

do gerador e deve ser aprovado pelos responsáveis pelo Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos (GIRSU), seguindo a legislação em voga (ZANTA e FERREIRA, 2003). 

Em relação aos aspectos legais, é possível citar as principais normas e legislações 

relacionadas ao tema deste estudo (MAREGA, 2011): 

● NBR 9190, de 1993 – Sacos plásticos – Classificação 

● NBR 9191, de 1993 – Sacos plásticos – Especificação 

● NBR 10004, de 2004 – Resíduos sólidos – Classificação 

● NBR 10006, de 2004 – Solubilização de resíduos 

● NBR 10007, de 2004 – Amostragem de resíduos 

● NBR 11174, de 1990 – Armazenamento de resíduos classe II, não-inertes, e III, 

inertes – Procedimentos 

● NBR 13055, de 1993 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – 

Determinação da capacidade volumétrica 

● NBR 13463, de 1995 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação 

● NBR 13591, de 1996 - Compostagem 

● Decreto Lei nº 366 - A, de 1997 - trata da gestão de embalagens e seus resíduos, 

com o objetivo de reduzir sua produção, aumentar a sua reutilização e 

reciclagem e diminuir seu descarte final, garantindo o cuidado com o meio 

ambiente 

● Lei n° 12305, de 2010 - define reciclagem como o processo de transformação 

dos resíduos sólidos, alterando suas propriedades físico-químicas, físicas ou 

biológicas, visando transformá-los em insumos ou novos produtos e observando 

as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. 

 Hoje em dia, ainda não existe nenhuma lei que trate especificamente do processo de 

licenciamento ambiental ou da disposição de resíduos de municípios de pequeno porte em 
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aterros. Além disso, são muito recentes diretrizes relacionadas a PGRS nas esferas 

governamentais, alinhadas às especificidades sociais, econômicas e culturais de cada localidade 

(ZANTA e FERREIRA, 2003). 

2.1.1 Biomassa  

 

Nos últimos anos, grande parte dos países está trabalhando para minimizar o uso de 

derivados de petróleo e dessa forma, fontes renováveis têm sido bastante importantes para essa 

transição. Entende-se como biomassa materiais que estão sujeitos a se decompor por meio de 

microrganismos e a sua principal forma de obtenção é a partir de resíduos orgânicos, podendo 

ser de origem urbana, agrícola e industrial. Ela pode ser obtida de vegetais não-lenhosos, de 

vegetais lenhosos, como a madeira e seus resíduos, e de biofluidos através de óleos vegetais, 

como a mamona e a soja (CORTEZ, LORA e GÓMEZ, 2008). 

A biomassa é matéria orgânica que, mediante tratamentos, pode ser utilizada como uma 

fonte de energia alternativa muito relevante, por ter a capacidade de suprir boa parte a demanda 

energética tanto elétrica quanto do setor de transportes. Para o futuro, existem projeções que 

sugerem que a importância da biomassa tende a aumentar, podendo refletir até 20% do consumo 

energético mundial no final do século XXI (GOLDEMBERG, 2009). 

Existem algumas formas de realizar o processamento dessa matéria, como combustão, 

gaseificação, pirólise, digestão anaeróbica (DA), entre outras. De acordo com Bridgwater 

(2012), combustíveis e resíduos de biomassa podem ser convertidos em formas de energia mais 

valiosas através de diversos processos térmicos, biológicos, mecânicos ou físicos. Enquanto o 

processamento biológico costuma ser muito seletivo e produz uma pequena quantidade de 

produtos discretos em alta concentração usando catalisadores biológicos, a conversão térmica 

muitas vezes gera produtos múltiplos e complexos, em curtos tempos de reação na presença de 

catalisadores inorgânicos, frequentemente usados para melhorar a qualidade ou aumentar a 

concentração do produto de interesse. 

Como a biomassa encontrada nos resíduos urbanos é majoritariamente constituída por 

compostos oxigenados, diferentemente dos combustíveis fósseis, ela exige menos oxigênio do 

ar, então é considerada menos poluente e produz uma quantidade de energia menor. Para liberar 

sua energia, coloca-se a mesma para reagir na presença de ar e esta reação só ocorre em 

determinadas condições de temperatura, pressão e razão ar/combustível. Quando se trabalha 

com essa razão próxima da estequiométrica, ocorre a combustão, liberando uma grande 

quantidade de calor e produzindo inertes. Para otimizar a performance desse processo é 
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geralmente utilizado pouco excesso de ar. Já quando há razões menores do que a 

estequiométrica, acontece a gaseificação, gerando pouco calor e produtos que ainda podem 

reagir posteriormente (BARRETO, 2008). 

Quando se trata da pirólise da biomassa, ocorre uma degradação térmica desse material 

ao aplicar uma fonte externa de calor na ausência total ou parcial de um agente oxidante, antes 

de iniciar a gaseificação. Esse processo transforma a biomassa em três frações: sólida, líquida 

e gasosa. Sua principal vantagem é aumentar a densidade energética da biomassa e, assim, 

melhorar a facilidade de transporte e armazenamento da mesma (LEME et al., 2014). 

Essa técnica é utilizada por Lappas et al. (2002), por exemplo, os quais submetem uma 

alimentação de biomassa entre 2 a 30 g/min a um processo de pirólise rápida em um reator de 

leito fluidizado com circulação (CFD). A matéria prima permanece no meio reacional dentre 

0,3 e 1 segundo em uma faixa de temperatura dentre 400 - 600°C, obtendo um produto com 

composição 70% líquida. O bio óleo formado possuía certa instabilidade química, e poderes 

caloríficos baixos quando comparado a combustíveis fósseis como o diesel (46 MJ/kg), 

entretanto, o uso de catalisadores como a HZSM-5 (tipo de zeólita) contribuiu para um aumento 

dessa estabilidade e a faixa de poderes caloríficos medida nos experimentos (entre 11-17 

MJ/kg.) ainda permite que ele seja utilizado como um bom combustível.  

Segundo Assemany (2017), a biomassa também pode ser tratada através da digestão 

anaeróbica, que é um processo muito utilizado para converter resíduos em produtos de valor 

agregado. O artigo propôs avaliar o potencial energético da biomassa algal para a produção de 

biogás, utilizando um reator híbrido anaeróbico, o qual foi provado como um cenário alternativo 

interessante, alcançando rendimentos de 0,27 m3 de biogás/m3.dia. Ao longo deste trabalho, o 

foco foi exatamente nessa forma de tratamento da biomassa, visto que atende a alimentação 

proposta - resíduos orgânicos alimentares de uma praça de alimentação de um shopping center. 

 

2.1.2 Plásticos 

 

Os plásticos foram uma descoberta do século XX, primeiramente derivados de materiais 

de alto peso molecular como a celulose regenerada (celofane) por volta de 1910. Inicialmente, 

foram considerados como bons substitutos para materiais naturais em momentos de escassez, 

como por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, desempenhando um importante papel com a 

produção de borracha sintética. Entretanto, a partir da Segunda Guerra Mundial, emergiu a 

percepção de que esses compostos poderiam ser sintetizados e manipulados a nível molecular 
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e estrutural visando ter propriedades que cumpram um propósito específico na indústria, dando 

origem a uma nova classe de materiais (PIRINGER e BANER, 2008). 

Os materiais plásticos podem ser descritos como de alta durabilidade, de produção 

relativamente barata e tecnicamente conhecida, além de poderem ser moldados em diferentes 

produtos de maneira a atender uma vasta amplitude de mercados. Devido a tamanha 

versatilidade, sua produção alavancou consideravelmente nas últimas décadas, servindo de 

substituto para diversos materiais e, atualmente, encontra-se em diversas aplicações na 

agricultura, bem como em embalagens, representando um mercado de alto volume devido às 

vantagens estruturais, ambientais, técnicas e financeiras sobre materiais tradicionais. No 

entanto, plásticos também são os materiais mais visíveis no fluxo de resíduos, uma vez que 

diversos produtos poliméricos apresentam ciclos de vida comparativamente curtos em relação 

a outros sólidos, além de geralmente serem pouco biodegradáveis, o que não são características 

desejáveis do ponto de vista da gestão de resíduos (KUMAR e SINGH, 2013). 

Atualmente, a indústria de polímeros trabalha com diversas rotas de síntese, as quais 

podem consistir em converter produtos naturais, como a celulose, ou se basear em compostos 

completamente sintéticos. A partir do método escolhido no processo de manufatura, eles podem 

ser classificados com base em suas reações de polimerização, sejam elas aditivas ou de 

condensação. Em seguida, ainda podem ser subdivididos em elastômeros, termoplásticos e 

termofixos (GORNI, 2003). 

Os termofixos ou termorrígidos são bastante estáveis a variações de temperatura e, uma 

vez sintetizados, não podem ser fundidos. São rígidos e frágeis e, quando aquecidos a 

temperaturas elevadas, os mesmos se degradam antes de atingirem seu ponto de fusão, o que é 

um fator que dificulta consideravelmente sua reciclagem. A estrutura molecular desses 

polímeros consiste em cordões de moléculas que estão conectados fisicamente entre si através 

de várias ligações, originando uma rede ou reticulado, não se movendo tão facilmente quanto 

os termoplásticos. O exemplo mais comum é o poliéster, muito utilizado em carrocerias 

automotivas, caixas d'água, piscinas, tecidos sintéticos e na forma de plástico reforçado para 

fibra de vidro (GORNI, 2003). 

Elastômeros também são conhecidos popularmente como borrachas e encaixam-se 

como uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termorrígidos. Eles possuem alta 

elasticidade, não sendo tão rígidos como os termofixos. Entretanto, também não são fusíveis, o 

que torna sua reciclagem mais complicada. A estrutura molecular desses polímeros é 

semelhante aos anteriores, entretanto há menos ligações conectando as estruturas lineares ou 

"cordões", ou seja, pode-se fazer uma analogia a uma estrutura de rede com malhas mais 
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esparsas. Dentre os exemplos mais vistos há pneus, mangueiras e borrachas sintéticas (GORNI, 

2003). 

Por fim, os termoplásticos recebem a denominação de plásticos e constituem a maior 

parte dos polímeros comerciais. A principal característica desses polímeros é poder ser fundido 

diversas vezes e, dependendo do seu tipo, também pode ser dissolvido em inúmeros solventes. 

Portanto, estes possuem a característica mais desejável no contexto desse trabalho, que é a 

viabilidade da sua reciclagem. Suas propriedades mecânicas diferem de acordo com seus tipos, 

podendo ser maleáveis, rígidos ou frágeis a temperatura ambiente. Termoplásticos possuem 

moléculas lineares dispostas na forma de cordões soltos, porém agregados, como em um novelo 

de lã. A ausência de ligações entre tais estruturas lineares com tamanha força como nos 

polímeros anteriores justifica a sua capacidade de ser fundido. Há uma variedade enormes 

desses plásticos no mercado, sendo alguns exemplos mais comuns o polietileno (PE), 

polipropileno (PP), politereftalato de etileno (PET), policarbonato (PC), poliestireno (PS), 

policloreto de vinila (PVC), dentre outros (GORNI, 2003). 

Em relação aos termoplásticos, estes são subdivididos em polímeros variados que são 

muito usados atualmente para diferentes setores. Quando observados do ponto de vista 

molecular, todos se encaixam como potencial alimentação para processos de reciclagem 

química que envolvem degradação térmica, como é o caso da pirólise. Entretanto, outros fatores 

externos como toxicidade, taxa de produção e consumo podem determinar melhores candidatos 

para o processo. 

PE é obtido a partir da adição de monômeros de eteno, e dependendo das condições nas 

quais sua cadeia polimérica é formada, tem-se diferentes propriedades mecânicas e estruturas 

moleculares. Os tipos mais comuns de polietileno são em uma estrutura altamente ramificada 

apresentando baixa densidade (PEBD) ou com alta linearidade em sua cadeia, tendo como 

consequência uma alta densidade (PEAD). Esse polímero possui inúmeras aplicações, 

considerando sua alta resistência e elasticidade além de alta estabilidade química, sendo muito 

usado para fins médicos e de construção civil (SAIOTE, 2012). 

O PP também é um polímero de adição, composto por monômeros de propeno em 

sequência. Ele é menos inerte e mais suscetível à oxidação do que o PE, já que possui um grupo 

metil na sua cadeia, portanto, é importante utilizar antioxidantes em paralelo para evitar esta 

questão. Este plástico é recomendado para cenários de altas temperaturas, pois ele possui ponto 

de fusão mais elevado que o PE, sendo muito utilizado em embalagens que armazenem produtos 

quentes. Além disso, por ser um material naturalmente transparente, também é aplicado na 

produção de películas e filmes (SAIOTE, 2012).  
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Formado adicionando-se monômeros de estireno e detentor de um grupo fenil ligado ao 

primeiro carbono da sua estrutura, tem-se o PS. Esse termoplástico é menos estável 

quimicamente que o PE, podendo romper a cadeia e descolorir-se, além de ser mais frágil. Ele 

ainda é bastante usado como espuma de isolamento térmico devido a sua baixa condutividade 

térmica, baixo custo, fácil moldagem e baixa absorção de umidade (SAIOTE, 2012).  

O PC é um termoplástico de alta performance, amorfo e bastante transparente, podendo 

ser utilizado como vidro. Este polímero é constituído por grupos de carbonato e possui 

propriedades únicas. Dotado de alta resistência química contra ácidos diluídos, álcoois e 

hidrocarbonetos alifáticos e uma resistência média contra óleos e graxas; além de ser bem 

resistente ao impacto e fratura (OMNEXUS, 2021a). Aliado a essas características, e devido a 

sua alta transmitância, uma aplicabilidade muito comum desse material é para a confecção de 

CDs e DVDs (GIOVANELLA et al., 2008). 

O PVC, composto por monômeros de cloreto de vinila, é bastante versátil, podendo ser 

rígido ou totalmente flexível, além de bastante adaptável aos processos de moldagem. O átomo 

de cloro na sua composição garante sua baixa inflamabilidade e deixa a molécula muito polar, 

o que acaba aumentando sua afinidade com mais aditivos do que os demais termoplásticos. A 

presença do cloro também é um marcador nos produtos que contém PVC, já que permite uma 

separação automatizada quando ele está com outros plásticos, o que ajuda na sua reciclagem 

(RODOLFO JUNIOR e MEI, 2007). Entretanto, esta também é a maior desvantagem desse 

composto, visto que ao longo do seu ciclo de vida ele pode liberar químicos com base clórica 

tóxicos ao meio ambiente, os quais podem se acumular no ar, águas e na cadeia alimentar 

(GREENPEACE, 2003). 

O PET é da família dos poliésteres, formado a partir do ácido tereftálico e do etileno 

glicol, e possui características como resistência mecânica, térmica e química, além de alta 

flexibilidade e transparência. De acordo com a forma em que for processado, pode ser rígido 

ou semi rígido, apresentando resistência a impactos, álcoois e solventes. Sua disponibilidade 

comercial inclui atuar como vidro reforçado, retardante de chamas e materiais para processo de 

engenharia que requeiram alta dureza ou resistência ao calor. Ademais, devido a sua baixa 

permeabilidade a gases, especialmente quanto ao CO2, o mesmo é muito utilizado como 

embalagem para bebidas carbonatadas (OMNEXUS, 2021b).  

A alta demanda da sociedade por plástico, a qual não está equiparada com a capacidade 

de tratamento oferecida pelas indústrias, tem como consequência o elevado descarte desses 

materiais. Segundo Vasconcelos (2019): 
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Em 2016, a produção atingiu 396 milhões de toneladas; em 1950, foram colocados no 

mercado 2 milhões de toneladas. A fabricação de plástico virgem no século XXI 

equivale ao volume produzido nos 50 anos anteriores. E as projeções indicam que, se 

o ritmo de crescimento não for contido, o mundo terá que acomodar cerca de 550 

milhões de toneladas do material em 2030.  

 

Em decorrência da enorme quantidade desses resíduos e de pressões ambientais que 

emergiram nas últimas décadas, a reciclagem de plásticos tornou-se um tópico de alta relevância 

nas indústrias do segmento. Com essa crescente demanda, provou-se ser um grande desafio, do 

ponto de vista ambiental e financeiro, desenvolver tecnologias apropriadas e processos viáveis 

para transformação desses resíduos em produtos de valor agregado no mercado. As 

complexidades inerentes à reciclagem de polímeros são, portanto, alvo de inúmeras pesquisas, 

e levam a refletir sobre uma nova perspectiva do mercado de economia circular abordado no 

século XXI (KUMAR e SINGH, 2013).  

De acordo com Monteiro (2018), existem quatro formas de reciclagem de plásticos. A 

reciclagem primária, também chamada de reprocessamento, é a mais comum, por ser simples e 

de baixo custo associado, já que normalmente é realizada na própria indústria. Ela considera o 

reaproveitamento do plástico restante do processo e, por isso, é ideal que sejam utilizados 

apenas resíduos limpos, não contaminados e semelhantes ao produto inicial. Possui o benefício 

de ter eficiência equiparável a de materiais brutos, porém tem a limitação de não abranger 

resíduos pós consumo devido à presença de contaminantes. 

 Já a reciclagem secundária, se dá pelo processamento mecânico dos resíduos plásticos, 

fazendo com que seja muito usada para plásticos pós consumo. É essencial que os mesmos 

passem inicialmente por uma etapa de separação, pois apenas os simples e homogêneos poderão 

seguir neste tipo de processo, e por um aquecimento, logo devem ser termoplásticos. Atrelado 

a isso, a presença de contaminantes e o risco de degradação/desgaste mecânico diminuem a 

qualidade do produto final, ou seja, também existe uma grande limitação envolvida nesse tipo 

de reciclagem (MONTEIRO, 2018). 

A reciclagem terciária, ou química, se baseia em converter a estrutura polimérica dos 

plásticos em suas moléculas menores, gerando líquidos ou gases, os quais podem ser inseridos 

em linhas de produção da indústria petroquímica ou comercializados como combustíveis. Esse 

nome se dá devido à ocorrência de mudanças na estrutura química do polímero, podendo se 

ocorrer, principalmente, por decomposição térmica (pirólise, gaseificação e hidro 

craqueamento), catalítica ou por solvente - conhecida também como solvólise, a qual acontece 

por meio da polimerização in situ, quando o produto plástico é colocado no processo de 

produção de outro composto (MONTEIRO, 2018). 
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A reciclagem quaternária, conhecida como energética, ocorre a partir da combustão dos 

plásticos, gerando teoricamente gás carbônico (CO2) e água (H2O) e, possivelmente, outros 

produtos indesejados. Além disso, também é produzida energia, a qual pode ser resgatada como 

calor, vapor ou eletricidade. Ela possui diversas vantagens, tais como a diminuição considerável 

do volume e massa dos resíduos; a possibilidade de construção da planta de incineração próxima 

a fonte geradora, economizando com transporte e compensando os gastos operacionais com a 

venda de energia; além de poder controlar a emissão de gases de acordo com as normas 

vigentes. Em contrapartida, há alguns vieses negativos desse processo como alto custo 

operacional envolvido, principalmente se houver necessidade de adicionar combustíveis para 

chegar à temperatura necessária; além da limitação de que alguns materiais podem não ser bons 

combustíveis ou produzirem gases tóxicos aos seres humanos e ao meio ambiente 

(MONTEIRO, 2018). 

O presente trabalho visa apresentar a pirólise como uma solução industrial para o 

tratamento de materiais plásticos. Esse processo de craqueamento térmico já é bastante 

conhecido na indústria, entretanto, necessita de melhorias quanto ao seu alto consumo de 

energia visando aumentar ainda mais a produção de biocombustíveis a partir dessa fonte. Vale 

ressaltar que, com uma alimentação estratégica, uma rota de processo otimizada e mais 

sustentável, como a exposta nesse trabalho, há um aumento da viabilidade técnica e econômica 

desse sistema. 

 

2.2 Digestão anaeróbica 

  

A digestão anaeróbica tem se mostrado uma potencial tecnologia relativamente 

econômica para a produção de energia renovável e para o tratamento de resíduos alimentares, 

contribuindo para um descarte correto e eficiente para atendimento parcial da demanda 

energética (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

A decomposição anaeróbica de matéria orgânica em metano (CH4) e CO2 é um processo 

envolvendo uma comunidade de microrganismos bem definida, no qual é dividido em quatro 

estágios: hidrólise (conversão de moléculas orgânicas complexas em moléculas orgânicas mais 

simples), acidogênese (conversão de moléculas orgânicas mais simples em ácidos graxos 

voláteis (AGVs)), acetogênese (conversão de AGV em ácido acético, H2 e CO2) e 

metanogênese (conversão do ácido acético, H2 e CO2 em CH4 e CO2), conforme pode ser 

observado na figura 2.1 (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 
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Fonte: Adaptada de Zhang et al. (2014) 

Figura 2.1: Quatro etapas da DA de matéria orgânica 

 

 Na hidrólise, os polímeros orgânicos, tais como polissacarídeos, gorduras e proteínas, 

são quebrados através de hidrolases extracelulares secretadas por anaeróbicos (obrigatórios ou 

facultativos) em unidades menores, como açúcares, ácidos graxos de cadeia longa e 

aminoácidos. Já a acidogênese apresenta uma grande diversidade de microrganismos 

envolvidos, além de normalmente ser a etapa mais rápida desse processo e render mais energia 

para os microrganismos. Essa etapa gera acetatos e intermediários reduzidos, tais como lactato, 

etanol e butirato, os quais são convertidos em acetatos, CO2 e H2 na acetogênese, através de 

bactérias produtoras de hidrogênio (H2) acetogênicas obrigatórias. Devido ao baixo rendimento 

de energia proveniente da degradação acetogênica, esses microrganismos possuem um 

crescimento lento e são sensíveis a mudanças no meio, na carga orgânica e na vazão (LIU, 

OLSSON e MATTIASSON, 2004). 

Os substratos da metanogênese são acetatos, hidrogênio, gás carbônico, metanol e 

metanoato e as principais mudanças que ocorrem nessa etapa são a reação acetoclástica e a 

redução do gás carbônico. Diversos metanógenos pouco conhecidos são capazes de realizar a 

produção de metano a partir de acetato, enquanto quase todas as espécies conhecidas podem 

produzir metano a partir de H2 e CO2 (LIU, OLSSON e MATTIASSON, 2004). 

 A partir da figura 2.2, pode-se perceber de forma mais detalhada a parte microbiológica 

do processo e os compostos envolvidos na rota sintética de uma digestão anaeróbica. 
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Fonte: Adaptada de Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020) 

Figura 2.2: Esquemático do processo de biometanação de resíduos alimentares via DA 

2.2.1 Tipos de digestão anaeróbica 

 

Tradicionalmente, todas as etapas da digestão anaeróbica ocorrem dentro do mesmo 

equipamento, sendo necessário ajustar as funções operacionais desse biodigestor para suportar 

as necessidades microbianas e físico-químicas de todas as fases do processo de uma forma 

ótima. Porém, cada uma dessas etapas se desenvolve melhor em parâmetros operacionais 

específicos, que podem conflitar entre si, por isso vem sendo explorada uma forma de subdividir 

o processo de DA, através do uso de dois reatores. 

 

2.2.1.1 Um estágio 

 

A digestão anaeróbica em único estágio vem enfrentando desafios como a redução da 

estabilidade do sistema, acúmulo de AGVs, inibição de amônia, capacidade de tamponamento 

insuficiente, produção de intermediários nocivos, manipulação de altas cargas orgânicas etc. 

(SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). Nessa configuração, o pH e a carga 

orgânica de alimentação são ajustados para se adequar aos microrganismos metanogênicos com 

uma baixa taxa de crescimento, às custas dos acidogênicos que se reproduzem rapidamente e, 

assim, comprometendo a eficiência global do processo. Com essa problemática em mente, 

começou-se a estudar o ajuste das condições operacionais para se adequarem a processos com 

duas etapas ocorrendo em biodigestores distintos. Dessa maneira, cada uma das comunidades 

microbianas pode performar em seu ambiente ótimo (LIU, OLSSON e MATTIASSON, 2004). 
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2.2.1.2 Dois estágios 

 

De acordo com Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), a proposta de um sistema de 

digestão anaeróbica de dois estágios (DADE) proporcionou o aumento da estabilidade do 

processo e da eficácia de energia, auxiliou no processamento de substratos com alta carga 

orgânica e aumentou a atividade específica do metano, melhorando em 10,8% o rendimento 

final do biometano. Essa técnica tem melhor eficiência de remoção da demanda química de 

oxigênio (DQO) do que o sistema de um único estágio, aumentando 16% na etapa 

metanogênica. Além disso, quando aplicada a resíduos alimentares, esse método remove 16% 

a mais de sólidos voláteis e aumenta em 4,4% a taxa de amonificação. Na DA de único estágio 

pode ocorrer sedimentação de frações pesadas e flutuação de espuma, levando a uma falha do 

estágio. Porém, o sistema de duas etapas consegue retificar esse problema, permitindo uma 

ampla variação de porcentagem de sólidos - entre 2 a 40%. 

Os estágios de acidificação (hidrólise, acidogênese e acetogênese) e metanogênese são 

separados na DADE, como pode ser observado na figura 2.3. A acidificação é o processo 

combinado da acidogênese e da acetogênese. Os AGV produzidos nessa etapa atuam como 

substratos chave para o estágio seguinte, sendo um fator crítico para a performance do reator. 

A diminuição do pH desse meio é a falha mais relatada na DA, visto que impacta negativamente 

na atividade das bactérias metanogênicas hidrogenotróficas, do primeiro reator, as quais 

consomem H2 para produzir CH4, sendo críticas para performance do estágio acidogênico e para 

o controle da produção final de H2. Por outro lado, a degradação de proteínas em aminoácidos, 

resultando em amônia, e consequentemente em um aumento de pH, também atua como um fator 

de inibição. Já os acetatos são diretamente utilizados pelas metanogênicas para produção de 

CH4. A acetogênese é um estágio vital porque 25% dos acetatos formados e 11% do H2 

produzidos são durante essa etapa, sendo ainda substrato para 70% do CH4 da metanogênese 

(SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 
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Fonte: Adaptada de Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020) 

Figura 2.3: Comparação da DA de 1 estágio com a de 2 estágios. 

 

 A metanogênese é o processo de converter os produtos provenientes do reator de 

acidificação em CH4 e CO2. Os metanógenos são microrganismos altamente sensíveis, os quais 

podem ser classificados em três categorias de acordo com seu substrato: acetoclásticos são os 

que utilizam acetato para fornecer CH4 e CO2; hidrogenotróficos usam H2 e CO2 para produzir 

CH4; e os metilotróficos usam metanol (CH3OH) para produção de CH4 e água. Os dois 

primeiros são responsáveis por respectivamente 2/3 e 1/3 da produção de CH4 e existem poucos 

metanógenos como Methanosarcina sp que pode usar ambos os caminhos para produção de 

CH4 (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

Vale ressaltar a importância de priorizar parâmetros de monitoramento que possam 

indicar os valores dos produtos intermediários, tais como açúcares, longas cadeias de ácidos 

graxos e aminoácidos, provenientes do primeiro estágio e, consequentemente, refletir uma a 

carga de matéria orgânica facilmente biodegradável entrando no reator de biometanação (LIU, 

OLSSON e MATTIASSON, 2004). 

Devido a todas as considerações anteriores, a DADE vem sendo um grande avanço 

tecnológico em termos de energia renovável e sustentável, já que transforma resíduos orgânicos 

em bio produtos (bio CH4 e bio H2) e, ao mesmo tempo, minimiza a ameaça da crise energética 

e a disposição de resíduos. A DADE é controlada por vários fatores como inóculo, temperatura, 
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pH, tempo de retenção hidráulica, entre outros (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 

2020). 

2.2.2 Parâmetros operacionais 

 

2.2.2.1 Substrato 

 

 O rendimento do processo de DA depende diretamente do tipo de substrato, de sua 

concentração e composição. Segundo Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), resíduos 

alimentares podem ser bons substratos devido à sua alta biodegradabilidade e seu teor de 

umidade. A eficiência da conversão pode ser comprometida pelo teor de sólidos no meio, já 

que altos teores dificultam a mistura, criando zonas mortas, enquanto baixos teores não 

garantem uma quantidade suficiente de substrato para digestão, portanto a faixa recomendada 

é entre 10 e 25%. Outro fator de influência na geração de metano é a razão entre substrato e 

inóculo (S/I), pois esse valor pode alterar as rotas microbianas, dando origem a uma gama 

diferente de produtos. Por exemplo, álcoois e ácidos orgânicos passam a se acumular no 

digestor caso S/I < 2, logo superar essa razão auxilia a estabilizar o sistema e aumentar sua 

performance. 

A razão carbono/nitrogênio (C/N), responsável por garantir o equilíbrio de nutrientes 

no reator, está diretamente relacionada com a entrada do processo e costuma ficar entre 20 e 

35, de acordo com Rouches et al. (2019). Altos quocientes estão vinculados a limitações de 

nitrogênio (N2), aumento da produção de biogás, redução da estabilidade do processo e melhora 

da degradação da matéria orgânica. Em contrapartida, baixas razões provocam um aumento do 

pH, já que o nitrogênio fica presente na forma de amônia, sendo assim, apesar de serem boas 

soluções-tampão, implicam de forma fatal nas bactérias responsáveis pela metanogênese. Sabe-

se que a temperatura impacta nessa razão C/N e no caso de biodigestores mesofílicos, que serão 

discutidos posteriormente, esse valor é 15 (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 

2020). 

Os metais são muito importantes para suportar os microrganismos envolvidos na DA e, 

em paralelo, eles agem como cofatores para as enzimas, por isso, grande parte dos materiais de 

entrada deste processo deve ser complementada com porções destes metais para garantir melhor 

eficiência processual. Por outro lado, essa quantidade deve ser adicionada de forma controlada, 

para não superar os níveis máximos estabelecidos de toxicidade, o que pode prejudicar o 

processo, o meio ambiente e desqualificar os produtos da DA como matérias primas em outras 

indústrias, dentre elas a de fertilizantes. Metais leves auxiliam na atividade das bactérias que 
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atuam na metanogênese, porém os metais de transição são os mais relevantes (THANH et al., 

2016). 

 

2.2.2.2 Codigestão 

 

Alguns empecilhos já mencionados previamente são comuns de ocorrerem na DA e 

acabam interferindo negativamente no seu desempenho, como o acúmulo de amônia no meio 

devido ao desbalanceamento da quantidade de nutrientes, o qual é resultado de uma razão C/N 

inadequada. Ao trabalhar com mais de um substrato as possibilidades de alimentação e 

proporções nutricionais para poder atingir parâmetros melhores de operação aumentam 

consideravelmente, pois cada resíduo possui características singulares.  

Os resíduos alimentares são uma entrada de interesse atualmente para a DA, entretanto 

quando usados como substrato único, a taxa de produção de metano diminui progressivamente 

(ZHANG, LEE e JAHNG, 2011). Este processo pode ser melhorado ao introduzir outros 

substratos orgânicos na codigestão, pois esse processo tende a valorizar o equilíbrio de materiais 

com alto ou baixo teor orgânico e biodegradabilidade. Por exemplo, Srisowmeya, Chakravarthy 

e Devi (2020, p. 17) cita como: 

 

A codigestão anaeróbica de duas etapas de produtos alimentícios vencidos com fraldas 

descartáveis apresentou 1,18 vezes maior produção de energia do que uma DA de um 

único estágio. O aumento da proporção de substratos altamente biodegradáveis, como 

resíduos alimentares ricos em gorduras e proteínas, durante a codigestão ajuda na 

expansão dos limites de taxa de carga orgânica (TCO) e, assim, o potencial cumulativo 

de metano, especialmente devido a altos teores de sólidos voláteis (SV). 

  

Outro caso em que a codigestão se faz relevante é para substratos com alto teores de 

lipídios, que podem comprometer o funcionamento do biodigestor, pois essas moléculas têm 

alta probabilidade de aderir à superfície da biomassa, causando entupimentos no sistema ou 

casos de flotação. Ademais, essas gorduras provocam uma redução na taxa de transferência de 

massa, tendo como consequência geral a queda da atividade da biomassa como substrato, 

reduzindo a produção de metano. Porém, esses lipídios ainda são bons substratos para a 

metanação, logo a codigestão apresenta-se como uma ótima alternativa para balancear os prós 

e contras dessa alimentação, equilibrando-a com outros componentes, como amônia e 

nitrogênio (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 
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2.2.2.3 pH 

 

O pH também se apresenta como um dos fatores mais relevantes para a DA, visto que 

os microrganismos se desenvolvem em diversas faixas, como por exemplo, bactérias 

fermentativas exigem condições entre 4,0 e 8,5, enquanto as metanogênicas crescem entre 6,5 

e 7,2 (ZHANG et al., 2014). Portanto, a manutenção e controle desse parâmetro é extremamente 

importante para a digestão, impactando os AGVs, a estabilidade do processo, a produtividade 

do biogás e os produtos da etapa de acidificação. Por exemplo, em pHs baixos, a geração de 

AGVs é impactada positivamente, enquanto altos pHs auxiliam na geração de amônia 

(SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). Parkin e Owen (1986) mencionam que 

existe um sistema de tamponamento muito utilizado a partir do uso de bicarbonato, com o 

objetivo de manter o pH e impedir sua queda. Quando se trata de DADE, é importante ressaltar 

que o pH é decisivo, visto que ele favorece a acidogênese e que ocorrem diversas oscilações 

entre as etapas, o que remete a relevância da divisão em dois estágios, visto que cada um poderá 

ser livremente favorecido por um pH distinto, garantindo a flexibilidade de operação e 

consequentemente qualidade de ambas as etapas (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e 

DEVI, 2020). 

 

2.2.2.4 Temperatura 

 

A temperatura é um dos parâmetros mais significativos para o processo de digestão 

anaeróbica, visto que ela não só influencia a atividade de enzimas e coenzimas, como também 

o rendimento de metano e a qualidade do efluente (ZHANG et al., 2014). Os digestores 

anaeróbicos podem operar em condições psicrofílicas (10 a 30 ºC), mesofílicas (30 a 40 ºC) e 

termofílicas (50 a 60 ºC) (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). Na DADE, 

industrialmente, ambas as etapas de acidogênese e metanogênese podem operar tanto em 

condições mesofílicas quanto termofílicas. Não foram encontrados muitos trabalhos com 

aplicação da digestão psicrofílica por isso suas vantagens e desvantagens não serão abordadas 

em detalhes. 

Alguns dos pontos positivos da operação termofílica são: maior taxa de degradação de 

MO, matéria orgânica, desidratação aprimorada e aumento da destruição de bactérias 

patogênicas. Ademais, termodinamicamente percebe-se que temperaturas mais elevadas 

beneficiam reações endergônicas, como a quebra de propionato em acetato, CO2 e H2, porém 

ela não favorece as reações exergônicas como a metanogênese (ZHANG et al., 2014). Segundo 
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Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), operar em condições termofílicas reduz o tempo de 

retenção hidráulica, assim como auxilia no aumento da eficiência da digestão, devido a uma 

disponibilidade do substrato para utilização, o que leva a um aumento do rendimento de biogás 

e maiores taxas de biotransformação. Estudos apresentados por Parkin e Owen (1986) ainda 

revelam que a digestão sofre menos inibição por acúmulo de amônia no cenário de termofílicos. 

Embora essa operação em altas temperaturas esteja associada a uma gama de vantagens, 

é muito difícil manter a estabilidade do processo e suprir a alta demanda energética da planta 

nessas condições operacionais. Uma mínima variação de 1°C por dia pode desencadear falhas 

no processo, por isso é tão importante o monitoramento e controle dos reatores anaeróbicos 

termofílicos (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). Em adição a isso, Parkin 

e Owen (1986) mencionam que existem desvantagens como baixa qualidade dos sobrenadantes 

e contratempos com espuma e odores desagradáveis. 

De acordo com Zhang et al. (2014), trabalhos recentes apontam que a taxa de 

solubilização de resíduos com alto teor de biodegradabilidade, como os alimentares, é maior no 

cenário mesofílico do que no termofílico. Esse é um dos motivos pelos quais, em escala 

municipal, tais equipamentos são geralmente projetados para operar nessas condições. 

Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020) citam que, com a diminuição de temperatura do meio, 

há um aumento da produção de AGVs, em contrapartida a uma ligeira diminuição da DQO 

solúvel para esse cenário. Por fim, vale destacar que a estabilidade da DA mesofílica é bem 

mais alta, visto a menor sensibilidade a variações de temperatura e, consequentemente, um 

maior controle dessa variável de processo.  

A partir de todas as considerações feitas anteriormente, é evidente que o controle de 

temperatura e sua manutenção são primordiais para garantir uma boa performance do 

biodigestor. Pequenas mudanças neste parâmetro podem estar vinculadas a problemas de 

trocadores de calor; reciclo de lodo, o qual pode estar em condições operacionais distintas das 

do reator tanque agitado contínuo (CSTR); criação de gradientes de temperatura devido a 

ineficiência da mistura, entre outros fatores. Apesar da quantidade de metano produzido e da 

degradação da matéria orgânica diminuírem quando ocorre queda da temperatura, o sistema é 

capaz de se restabelecer total e rapidamente, se o período de declínio não for longo. 

Reatores estratificados, como o PFR (plug flow reactor) são mais propensos a gradientes 

de temperatura, o que poderiam comprometer o desempenho da DA como um todo. A 

manutenção de uma temperatura constante pode ser promovida a partir de diversos fatores, 

como um design apropriado dos trocadores de calor e misturadores envolvidos no sistema ou 

pela escolha adequada de reator, como por exemplo, ao optar por um CSTR tende-se a obter 
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um meio mais homogêneo e, consequentemente, um melhor monitoramento e menor variação 

de temperatura (PARKIN e OWEN, 1986). 

 

2.2.2.5 Taxa de carga orgânica 

 

Este parâmetro é bastante relevante para garantir a estabilidade e desempenho da DA. 

Quando alta, essa taxa auxilia o desenvolvimento de algumas bactérias, gerando energia e 

nutrientes requeridos pelo sistema, porém impactam no acúmulo de AGV, o que desestabiliza 

o mesmo. Como mencionado no tópico 2.2.2.4, a temperatura também impacta nesta 

estabilidade, sendo assim, a produção de metano em cenários mesofílicos diminui a partir do 

aumento da TCO. Tomando como referência um mesmo valor para esse parâmetro, o 

rendimento de metano se torna maior em condições termofílicas do que em mesofílicas, já que 

há uma grande taxa de hidrólise. O sistema de DADE atua de forma eficiente em altas taxas de 

carga orgânica. A TCO no sistema de único estágio varia entre 0,7 e 15 kg SV m3/d, enquanto 

no sistema de dois estágios fica entre 10 e 15 kg SV m3/d no reator metanogênico. Na DADE, 

a metanogênese é muito influenciada pela redução da TCO, porém a etapa anterior quase não é 

impactada (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

 

2.2.2.6 Tempo de retenção hidráulica (TRH) 

 

O tempo de retenção hidráulica pode ser conceituado como a quantidade de tempo, 

medida em dias, que a alimentação é mantida no biodigestor, representando, portanto, o período 

viável para os microrganismos se reproduzirem e converterem os substratos em biogás. Esse 

parâmetro representa a razão entre volume de reator e a vazão diária de alimentação do resíduo, 

sendo dependente sobretudo das condições operacionais e do tipo de substrato escolhido 

(SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). A escolha do TRH, assim como a 

quantidade e a concentração da população de bactérias, são fundamentais para garantir uma 

conversão eficiente da matéria orgânica alimentada em CO2 e CH4, assegurando a correta 

metabolização dos substratos e evitando a remoção precoce das bactérias, também conhecido 

como washout (PARKIN e OWEN, 1986). 

Para a digestão termofílica, o TRH, em geral, se concentra entre 14 a 20 dias, enquanto 

na mesofílica ele pode variar entre 14 e 40 dias. Para o primeiro caso, baixos TRHs colaboram 

para o aumento da performance da DA, em especial quando comparados a influência que tal 

parâmetro teria nos cenários mesofílicos. Para a DADE, tem-se um tempo de 2 a 4 dias para a 
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acidogênese e de 20 a 30 dias para a metanogênese. Nesse processo, TRHs menores favorecem 

a produção de hidrogênio e provocam um acúmulo de AGVs, enquanto tempos muito longos 

também podem prejudicar, devido ao consumo ineficiente dos substratos (SRISOWMEYA, 

CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

Outro conceito muito usado em cálculos e projetos de DA é o tempo de retenção de 

lama ou sólidos (TRS), que pode ser definido como a razão entre a quantidade de sólidos na 

entrada e os que são descartados por dia. A relação entre SV, a taxa de alimentação e o TRH 

depende da concentração de sólidos na lama alimentada. Com uma certa concentração 

específica, a operação com menores TRHs resulta em uma maior TCO.  Nesses casos, com 

digestões de um estágio e altas taxas de alimentação, tem-se que TRS = TRH = volume/vazão 

(PARKIN e OWEN, 1986). 

O TRS vem sendo reconhecido como o parâmetro de maior importância para o projeto 

e operação do digestor, visto que ele representa melhor a relação entre a população microbiana 

e as condições do sistema. Essa descoberta permitiu uma operação mais eficiente dos 

digestores, uma vez que é possível engrossar a lama alimentada através de espessantes, como 

já está sendo empregado em algumas plantas de tratamento de água. Entretanto, muitas plantas 

do ramo ainda são operadas e projetadas empiricamente, sem considerar os princípios da DA e 

sua relação com a performance do sistema. Como por exemplo, biodigestores em escala 

municipal muitas vezes são projetados a partir da quantidade de sólidos voláteis ou de acordo 

com um volume específico per capita da população contribuinte (PARKIN e OWEN, 1986). 

 

2.2.2.7 Ácidos graxos voláteis 

 

A produção de AGV, que posteriormente é transformado em CH4 e CO2 através de 

determinadas bactérias, é uma etapa limitante na taxa reacional global e essencial tanto para 

degradação de matéria orgânica quanto para manutenção da eficácia do digestor. Os principais 

AGVs presentes na DA são ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, ácido isobutírico, 

ácido isovalérico e ácido valérico, sendo os dois primeiros importantes para a produção de 

biogás e até mesmo usados como indicadores de performance. Caso a razão entre ácido 

propiônico e acético seja maior do que 1,4, pode ocasionar instabilidade (ZHANG et al., 2014). 

Segundo Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), o aumento de AGVs leva a uma 

queda do pH, o que influencia negativamente na estabilização de DQO para metano e na 

redução da atividade de bactérias metanogênicas, podendo provocar uma falha no processo. 

Além disso, parâmetros mencionados anteriormente, como TCO e TRH são fatores que 
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auxiliam a regular a concentração de AGVs. Por outro lado, a qualidade destes depende da 

condição na qual encontram, já que em cenários mesofílicos, os principais componentes da 

hidrólise e da acidogênese são etanol e ácido acético, e em termofílicos os butiratos são 

favorecidos. 

De acordo com Zhang et al. (2014), associados aos seus respectivos pré-tratamentos, há 

diversos métodos convencionais de monitoramento de ácidos graxos que podem ser utilizados, 

sendo alguns deles a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), a cromatografia gasosa 

(CG), entre outros. Apesar desses métodos serem amplamente consolidados na indústria, tais 

processos são demorados e histeréticos. Dessa forma, métodos online vem ganhando cada vez 

mais força, já que as análises podem ser realizadas em tempo real, o que permite que ações 

corretivas sejam colocadas em prática mais rapidamente. 

 

3.2.2.8 Inóculo 

 

As particularidades do inóculo utilizado na DA são altamente importantes para seu 

rendimento e as condições operacionais do processo influenciam diretamente na qualidade 

deste parâmetro, como por exemplo a quantidade de micro e macro nutrientes, que influenciam 

na produção de metano, e a granulometria, que garante uma maior estabilidade ao longo da 

digestão. Além disso, a composição desses microrganismos é constituída por diferentes grupos, 

cada qual responsável por uma respectiva etapa do processo, que atuam na transformação de 

determinado resíduo em um produto com valor agregado. Um exemplo disso é que, para 

condições mesofílicas, os principais microrganismos produtores de hidrogênio utilizados são 

Clostridium sp., Enterobacter sp., Citrobacter sp. e Bacillus sp. Quando se trata da DADE, o 

domínio archaea possui um maior crescimento e desempenho devido a sua maior diversidade 

quando comparada ao processo de apenas uma etapa. Além disso, no primeiro caso há um 

aumento de 5 vezes da archaea metanogênica, o que garante um aumento da produção de 

metano (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

Devido à limitação de energia disponível durante a DA, algumas das populações 

microbianas apresentam baixa taxa de crescimento, o que as torna vulneráveis e sensíveis a 

mudanças nas condições operacionais. Isso pode causar instabilidade no processo de 

biometanação, tanto no momento de start up quanto ao longo do steady state. 

Consequentemente, muitos sistemas de biogás são operados abaixo da capacidade máxima do 

reator, para eliminar o risco de sobrecarga do sistema (LIU, OLSSON e MATTIASSON, 2004). 
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Por fim, o parâmetro S/I, como mencionado no tópico 2.2.2.3, é de extrema relevância para o 

acúmulo de AGV e para a capacidade de tamponamento do biodigestor. 

 

2.2.2.9 Biodigestor 

 

Em toda a planta de DA há um equipamento que desempenha o papel fundamental e é 

de maior influência para o crescimento e atividade das bactérias: o biorreator ou biodigestor. 

Para a DA de resíduos alimentares, o melhor desempenho para o processo, tanto em regime 

contínuo quanto em batelada, foi obtido ao utilizar um CSTR, principalmente devido a sua 

capacidade de processamento de conteúdos sólidos. Esse reator se mostrou superior a um 

modelo executado em PFR ou outros reatores convencionais no mercado, como o de leito fixo 

ou fluidizado. Apesar de reatores de circulação interna (IC), reatores manto de lodo anaeróbico 

de fluxo ascendente (UASB) e reatores manto de lodo granular expandido (EGSB) serem 

vantajosos quando se trata de alta TCO e possuírem melhor capacidade de tamponamento, eles 

são inconvenientes, pois demandam altas velocidades de ascensão e menor conteúdo de sólidos 

para garantir o TRH apropriado (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY e DEVI, 2020). 

Um estudo desenvolvido por Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020) para a DADE 

envolveu o tratamento de óleo de palma com a etapa acidogênica em um CSTR a condições 

termofílicas e com a metanogênese mesofílica em um UASB contando com uma recirculação 

do segundo para o primeiro reator. Com essa configuração, a eficiência do processo foi mais 

alta, tendo um aumento de 0,72 vezes na produção de H2 e de 0,15 vezes na de CH4. Já para um 

reator em batelada na acidogênese e o UASB no segundo estágio, mantendo as condições de 

temperatura, observou-se um aumento de 34% comparado a um sistema de DA em apenas um 

estágio. 

Relacionar as equações cinéticas apropriadas para o processo com o tipo de reator é 

fundamental para garantir um design ótimo deste equipamento. O estudo realizado por Parkin 

e Owen (1986) elaborou um modelo cinético para um sistema de DA de lama de água de 

tratamento, concluindo que o projeto de reator mais adequado seria um de mistura contínua. 

Entretanto, deve-se ressaltar que em reatores CSTR uma pequena fração da alimentação de 

resíduos passa pelo processo sem ser tratada até mesmo em condições ótimas, por isso ele pode 

ser menos eficiente do ponto de vista cinético. Os PFRs entregam melhores resultados 

reacionais, porém têm diversas dificuldades operacionais, dentre elas o gradiente de 

temperatura. Uma forma de otimizar esse processo equilibrando ambas as questões é projetar 

uma série de reatores CSTR ou semi-bateladas que aproximem a condição cinética dos PFRs.   
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2.2.3 Regimes do processo 

 

Assim como a maioria dos processos químicos, a alimentação e operação da digestão 

anaeróbia pode ser feita de dois modos: contínuo ou em batelada (intermitente). O regime 

intermitente pode ser mais conveniente para plantas de menor porte, visto que a alimentação só 

é feita uma vez por dia ou por turno de operação, tornando-se mais barato que uma entrada 

contínua. Entretanto, esse tipo de regime possui algumas desvantagens associadas, como o fato 

de as bactérias estarem sempre alternando entre um cenário de necessidade de nutrientes e outro 

que estes estão em excesso, o que desregula seu metabolismo, fazendo com que elas morram 

com mais facilidade. Além disso, se não houver um controle de pH, pode haver picos de 

acidificação, visto que os microrganismos que produzem ácido e hidrogênio crescem mais 

rápido do que os que consomem estes compostos (PARKIN e OWEN, 1986). 

Por outro lado, a alimentação contínua permite o processamento de mais lodo do que a 

alimentação em batelada, sendo extremamente útil para a maioria das aplicações industriais. 

Ela é bastante recomendada porque resulta em um ambiente mais uniforme e estável para as 

bactérias, em oposição ao intermitente oscilante. É reconhecido, no entanto, que para TRSs 

longos (por exemplo, 30 dias), as inconveniências relativas à batelada são minimizadas. Vale 

ressaltar que o bombeamento de lodo diluído, ou seja, com excesso de água, no digestor 

contínuo leva a um uso ineficiente do volume do digestor e a um potencial wash out do meio 

reacional. Para conseguir características uniformes de alimentação e condições de carregamento 

hidráulico e orgânico mais estáveis são recomendados tanques de equalização à montante dos 

digestores, sendo os espessantes de lodo já mencionados no tópico 2.2.2.6 uma escolha 

estratégica para tal equipamento (PARKIN e OWEN, 1986). 

Em casos nos quais o regime contínuo não é viável sem uma modificação significativa 

do sistema de alimentação do digestor, a melhor solução é usar o regime em batelada de forma 

frequente, visando manter o desempenho das bactérias (PARKIN e OWEN, 1986). 

2.2.4 Condições de alimentação 

 

A DA exige que sejam realizados pré tratamentos dos resíduos antes deles entrarem no 

processo e, dentre eles, os térmicos são bastante estudados na literatura. Segundo Srisowmeya, 

Chakravarthy e Devi (2020), esse tipo de tratamento aumenta a área superficial do substrato, o 

que amplia o contato dele com os microrganismos e, consequentemente, melhora a produção 

de metano. Entretanto, altas temperaturas em longos períodos têm efeito negativo em 
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carboidratos, proteínas, AGVs e açúcares fermentáveis, que são fontes importantes para a 

biometanação, logo baixas temperaturas são sugeridas para pré tratamentos econômicos e 

eficientes de resíduos alimentares. Estes resíduos são constituídos por substratos complexos, o 

que dificulta a seleção de apenas um pré tratamento, sendo assim, são utilizados em conjunto 

diversas técnicas para garantir a eficiência e rendimento do processo. 

  

2.3 Pirólise 

 

Existem diversos tipos de tratamentos térmicos muito utilizados na indústria, dentre eles 

a pirólise, combustão, gaseificação, para o processamento de matéria prima que contenha 

carbono como, por exemplo, a biomassa e plásticos. Todos eles têm com o objetivo transformá-

la, de alguma maneira, em formas de energia mais vantajosas, como os biocombustíveis, ou 

ainda gerar outros produtos químicos que possam alimentar cadeias produtivas de forma menos 

extrativista e mais sustentável, de acordo com a figura 2.4 (BRIDGWATER, 2012). Porém, 

hoje em dia, esses processos ainda são muito aplicados para alimentações de origem fóssil, o 

que vem se tornando um ponto de melhoria e desencadeando tópicos de pesquisa mundialmente 

(CRUZ, 2012). 

 

Fonte: Adaptada de Bridgwater (2012) 

Figura 2.4: Produtos obtidos por processos de conversão térmica. 

 

A escolha do processo de conversão térmica mais adequado depende dos produtos 

desejados pelo fabricante, os quais visam, na maioria dos casos, maximizar a receita associada 

à sua venda e minimizar os custos relativos à produção, assim como os impactos ambientais do 

processo (ELKHALIFA et al., 2019). 
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 O método mais consolidado em diversos países, principalmente naqueles que possuem 

um alto nível de desenvolvimento e atualmente buscam combater a geração de emissões e 

resíduos, é a combustão. Ela é tida como a queima da matéria, com excesso de oxigênio ou ar, 

convertendo energia química em térmica e produzindo gases com baixo poder calorífico 

(CRUZ, 2012). Esse processo se dá em altas temperaturas (entre 800 a 1000ºC), podendo ser 

usado para diversas alimentações, porém é recomendado que haja um pré-tratamento das 

mesmas e que possuam menos de 50% de umidade, garantindo, assim, uma melhor performance 

(ELKHALIFA et al., 2019). 

A gaseificação, em certos aspectos químicos, pode ser interpretada como um oposto da 

combustão, visto que nela os gases formados possuem alto poder calorífico, concentram energia 

das suas ligações químicas, enquanto na combustão, seus parâmetros operacionais pressupõem 

a quebra das mesmas para a geração de energia (CRUZ, 2012). Esse método consiste em 

converter uma alimentação carbonácea em combustível, principalmente gasoso, em 

temperaturas extremamente elevadas - entre 700 a 900°C.  O processo consiste em uma queima 

com diferentes configurações de gases, como N2, CO2, vapor d’água ou uma combinação dos 

mesmos, promovendo a oxidação parcial do material de entrada (ELKHALIFA et al., 2019). 

Apesar de já ser executada por muitas décadas e possuir bons exemplos de sua aplicabilidade, 

ainda é pouco encontrado unidades operacionais de gaseificação bem sucedidas 

(BRIDGWATER, 2012). 

A pirólise, por sua vez, foi aplicada por milhares de anos para a produção de carvão, 

mas, apenas nas últimas décadas, o uso de temperaturas moderadas e curtos tempos de reação 

tornou-se de considerável interesse. Isso porque, nessas condições, o processo dá altos 

rendimentos de líquidos, que podem ser usados diretamente em uma variedade de aplicações, 

dentre elas como um portador de energia eficiente. Espera-se que essa tecnologia contribua 

consideravelmente a curto prazo em termos de versatilidade, melhor eficiência e aceitabilidade 

ambiental (BRIDGWATER, 2012). 

Pirólise é a decomposição térmica ocorrendo na ausência de oxigênio. Três produtos 

são sempre produzidos, mas as proporções podem ser variadas de acordo com o ajuste dos 

parâmetros de processo (BRIDGWATER, 2012). Ela pode ser complementada ainda pela 

hidrogenação, a qual é uma etapa envolvendo a adição de hidrogênio ao carbono para produzir 

combustível com maior razão entre hidrogênio e carbono (H/C) (CRUZ, 2012). A pirólise se 

encaixa em uma das formas de reciclagem química de plásticos, também denominada de 

reciclagem terciária, a qual se baseia na decomposição de polímeros através de calor e/ou 

agentes químicos (SAIOTE, 2012). 
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Em relação ao mecanismo desse processo, existem diversas propostas apresentadas na 

literatura, dentre elas há a pirólise da biomassa, que pode ser observado na figura 2.5. 

 

 

Fonte: Adaptada de Cruz (2012) 

Figura 2.5: Produtos obtidos por processos de conversão térmica. 

 

De acordo com Cruz (2012), primeiramente ela é decomposta, gerando carvão, gases e 

vapores condensáveis (água e compostos orgânicos). Posteriormente, é realizada uma nova 

quebra das moléculas orgânicas de massas molares elevadas que estavam presentes no vapor, 

formando os gases finais do processo e o bio óleo líquido após a condensação. Por fim, as 

menores partículas de carvão são arrastadas até o condensador, sendo coletadas com o bio óleo, 

porém é possível implementar um decantador para evitar esse tipo de contaminação. Durante o 

armazenamento por longos períodos, este bio óleo condensado ainda pode passar por reações 

de polimerização, gerando água e até mesmo CO2 em alguns casos. 

2.3.1 Tipos de pirólise 

 

Dentro do processo de pirólise, existe uma certa flexibilidade na geração de produtos 

com composições variadas, a partir de diferentes condições operacionais, conforme apresentado 

na tabela 2.2. Sendo assim, é possível favorecer cada fração produzida através de parâmetros 

como temperatura, taxa de aquecimento e tempo de residência, por exemplo. Dos tipos 

mencionados na tabela a seguir, a pirólise rápida vem se mostrado muito interessante por 

produzir um maior rendimento de líquido, o qual pode ser facilmente transportado, armazenado, 

usado como fonte energética e intermediário de outros produtos químicos (CRUZ, 2012). 
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Tabela 2.2: Percentual de produtos típicos obtidos para diferentes tipos de pirólise de madeira. 

Modos Condições Líquido Sólido Gás 

Rápida 
Aproximadamente 500 ºC; Curtos tempos de 

retenção do vapor (aproximadamente 1 s) 
75% 12% de carvão 13% 

Intermediária 
Aproximadamente 500 ºC; Tempos de retenção do 

vapor entre aproximadamente 10-30 s 
50% em duas fases 25% de carvão 25% 

Carbonização 

(lenta) 

Aproximadamente 400 ºC; Longos tempos de 

retenção do vapor (varia entre horas ou dias) 
30% 35% de carvão 35% 

Gaseificação Aproximadamente entre 750-900 ºC 5% 10% de carvão 85% 

Torrefação 

(lenta) 

Aproximadamente 290 ºC; Tempos de retenção dos 

sólidos (aproximadamente entre 10-60 min) 

0%, se for condensado 

sobe para 5% 

80% de 

sólidos 
20% 

Fonte: Adaptada de Bridgwater (2012) 

 

Outra forma de classificar a técnica é pela presença de catalisador e de outros compostos 

no meio, que visam melhorar a eficiência do processo e/ou a qualidade dos produtos obtidos. 

Consequentemente, para cada caso, obtém-se variadas composições dos gases gerados, como 

pode ser observado na tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3: Composição dos produtos gasosos obtidos na pirólise do polietileno a 400 ºC. 

Componente Térmica (%) Catalítica (%) Hidro craqueamento (%) 

Metano 22,7 12,4 21,1 

Etano 27,4 20,4 21,2 

Eteno 1,4 2,3 0,1 

Propano 26,6 30,4 23,7 

Butano 11,0 20,3 20,7 

Pentano 6,9 5,6 7,3 

Hexano 2,1 3,3 3,8 

Fonte: Kumar e Singh (2013) 

 

A pirólise térmica é baseada apenas na degradação dos materiais por ação do calor na 

ausência de oxigênio, normalmente na faixa de temperatura entre 500 e 800 ºC. Neste caso, o 

gás produzido possui uma grande quantidade de cadeias com 1 ou 2 carbonos, enquanto os 

produtos da fase líquida apresentam pouca seletividade, variando entre diversos pesos 

moleculares (KUMAR e SINGH, 2013). Este tipo de pirólise também é considerado um dos 
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mais versáteis possíveis, pois permite variar as frações de gás, óleo e carvão produzidos, 

mediante o controle de determinadas variáveis de processo. 

Segundo Aho et al. (2008), o processo de pirólise catalítica utiliza catalisadores que 

aumentam a velocidade da reação, e possui dois propósitos principais: suplementar o calor 

necessário da pirólise térmica e transformar as saídas do processo em produtos de maior valor 

agregado. Neste mesmo artigo, é relatado que a pirólise catalítica de biomassa em um reator de 

leito fluidizado, utilizando diferentes leitos catalíticos, altera as frações dos produtos obtidos. 

O gás é o menos influenciado; enquanto o bio óleo possui maiores percentuais de líquidos do 

que no cenário sem catalisador; e a quantidade de coque gerado aumenta proporcionalmente 

com a área superficial do catalisador utilizado, devido a maior quantidade de poros que 

permitem a adsorção de grandes moléculas. 

O hidro craqueamento é baseado na presença de catalisadores e de altos volumes de 

hidrogênio, em condições de elevada temperatura e pressão. Nesse processo, as quebras 

acontecem junto à hidrogenação, o que permite que sejam utilizadas alimentações flexíveis, 

desde hidrocarbonetos leves até produtos de fundo de uma destilação à vácuo, além de diminuir 

a deposição de coque no catalisador e eliminar compostos contendo enxofre e nitrogênio 

(ROCHA e PINHEIRO, 2014). 

A tecnologia de conversão térmica por pirólise ainda vem sendo desenvolvida, passando 

por constantes otimizações em seus parâmetros de processo que visam a obtenção de produtos 

primários (sólidos, líquidos e gasosos) de alta qualidade e dentro dos percentuais planejados. 

De acordo com Cruz (2012, p. 46): 

 

Para alcançar estas melhorias, estudos são direcionados a diversas etapas, tais quais: 

secagem, tamanho de partícula, pré-tratamento, configuração do reator, aquecimento, 

transferência de calor, taxa de aquecimento, temperatura de reação, tempo de 

residência do vapor, craqueamento secundário, separação do carvão, separação das 

cinzas e coleta de líquidos.  

 

Posteriormente, no presente trabalho, alguns desses parâmetros e etapas estão descritos 

em maior detalhamento para que sua influência no processo seja compreendida melhor.  

 

2.3.2 Parâmetros operacionais  

 

2.3.2.1 Temperatura 
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 Este parâmetro é o mais importante para a especificação dos produtos gerados no 

processo. Quando se trata da qualidade deles, Cruz (2012) menciona que em altas temperaturas, 

algumas partículas do líquido e do sólido que possuem tamanhos maiores são quebradas e 

formam a parte gasosa, conforme é possível observar na tabela 2.4. Além disso, Guedes, Luna 

e Torres (2018) afirmam que os teores de carbono e hidrogênio também impactam diretamente 

na qualidade dos produtos líquidos, já que para altos teores deles, o líquido performa melhor 

como combustível, entretanto a abundância de compostos oxigenados diminui o poder 

calorífico do bio óleo. 

Além da qualidade, o rendimento do líquido também varia com a temperatura. Guedes, 

Luna e Torres (2018) apontam que a faixa ideal para obtenção de um melhor rendimento de bio 

óleo é entre 450 e 550 ºC, podendo variar com características da alimentação e outros 

parâmetros operacionais. Apesar dessa melhora, é importante ressaltar que, se essa elevação de 

temperatura for muito alta, pode ocorrer o segundo craqueamento dos compostos voláteis, o 

que promove um aumento do rendimento de biogás. 

 

Tabela 2.4: Composição dos produtos da pirólise obtidos em diversas faixas de temperatura. 

Condições Processo Produtos 

Abaixo de 302°C 
Formação de radicais livres, eliminação 

de água e despolimerização 

Formação de carbonil e carboxil, 

desprendimento de CO e CO2 e carvão residual 

Entre 302°C e 452°C 
Quebra das ligações glicosídicas de 

polissacarídeos por substituição 

Mistura de levoglucosana, anidridos e 

oligossacarídeos na forma de alcatrão 

Acima de 452°C 
Desidratação, rearranjo e quebra das 

unidades de açúcar 

Formação de compostos de carbonila como 

acetaldeídos, glicoxal e acroleína 

Acima de 502°C Combinação de todos os processos acima Combinação de todos os produtos acima 

Condensação 
Condensação e clivagem dos produtos 

insaturados até carvão 

Resíduo de carvão altamente reativo contendo 

radicais livres capturados 

Fonte: Adaptada de Cruz (2012) 

 

Segundo Bridgwater (2012), condições específicas de baixas temperaturas e altos 

tempos de residência de vapor, promovem um aumento da produção de carvão vegetal, 

enquanto altas temperaturas com os mesmos tempos garantem uma maior produção de biogás. 

Por fim, temperaturas moderadas e baixos tempos de residência de vapor têm sido consideradas 

como condições ótimas para a produção de bio óleo. 

O artigo de Kumar e Singh (2013) mostra o efeito da temperatura no tempo de reação 

especificamente na pirólise de PEAD, de forma que a taxa de reação aumenta e o tempo de 

reação diminui a partir do aumento da temperatura, já que facilita a quebra de ligações. Essa 
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influência é ainda mais acentuada em PEAD com longas cadeias lineares e pouco ramificadas, 

pois requerem maior tempo de decomposição. 

 

2.3.2.2 Catalisador  

 

O catalisador é uma substância bastante utilizada na química para modificar a 

velocidade de reações, na intenção de viabilizar ou acelerar diferentes processos. Esse artifício 

otimiza o tempo demandado na reação, diminuindo a energia de ativação necessária, podendo 

ainda reduzir a temperatura a ser atingida no processo, visando entregar um produto final com 

maior valor agregado. Em termos de tratamento de resíduos plásticos, uma estratégia muito 

usada com o objetivo de valorizar o bio óleo gerado é o craqueamento catalítico (MONTEIRO, 

2018). 

Os polímeros possuem baixa condutividade térmica e seu craqueamento é um processo 

extremamente endotérmico, logo sua pirólise possui uma alta demanda energética. Para mitigar 

esse problema, passaram a ser consideradas rotas catalíticas que promovem quebras a 

temperaturas mais baixas, aumentando a conversão e reduzindo o gasto total de energia. 

Diversas análises laboratoriais têm explorado esse método para diferentes tipos de plásticos, 

constatando que, apesar de haver uma gama de catalisadores de alta performance, estes podem 

possuir condições não aplicáveis de custo de fabricação e sensibilidade do processo 

(ACHILIAS et al., 2014). 

O craqueamento catalítico se dá através da geração de carbocátions, a qual é beneficiada 

por ramificações e ligações duplas presentes nos polímeros, sendo seguida da fragmentação 

dessas moléculas por auto oxirredução e cisão-β, culminando na etapa de terminação - 

mecanismo conhecido como carbocatiônico. Algumas reações paralelas passíveis de acontecer 

nesse cenário são a aromatização e a ciclização, por isso é de extrema importância a seleção de 

um catalisador com a seletividade adequada, para garantir uma distribuição mais estreita de 

produtos, gerando em maior quantidade os compostos de interesse (MONTEIRO, 2018). 

Achilias et al. (2014) afirmam que as características estruturais como tamanho da 

partícula, porosidade e área superficial dessas substâncias são de extrema importância, visto 

que elas são determinantes para a forma como a molécula polimérica irá entrar em contato com 

os sítios ativos do catalisador. Logo, é fundamental determinar a granulometria de ambos os 

sólidos e compreender a relação entre elas.  

O craqueamento térmico é mais difícil em PEAD seguido por PEBD e finalmente por 

PP, baseado no estudo de Achilias et al. (2014). Foi explorado o impacto de diferentes zeólitas 
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para a pirólise do PP, como por exemplo H-Y, Na-Y, H-Mordenite e NA-Mordenite, 

constatando-se que a temperatura de degradação do polímero depende fortemente tanto do tipo 

de catalisador empregado quanto na sua quantidade. 

Já Achilias et al. (2007), dedica-se à análise de catalisadores com propriedades ácidas, 

com foco em zeólitas empregadas no craqueamento de hidrocarbonetos - como a ZSM-5, Beta 

e Y - além da sílica-alumina, alumina e argilas, às quais também são extremamente utilizadas 

em catálises heterogêneas. Percebe-se que dos catalisadores isolados e misturas testadas, a 

zeólita ZSM-5 foi a que apresentou maior reatividade no craqueamento de PEAD e PEBD. 

Entretanto, é interessante ressaltar a importância das propriedades estruturais nesse momento, 

pois para a pirólise de PP, a taxa de degradação foi quase a mesma da pirólise térmica, já que 

suas grandes moléculas implicam que a seção transversal do polímero seja muito grande para 

adentrar os microporos do catalisador, logo este não cumpre seu objetivo.  

Segundo Monteiro (2018), ao contrapor os produtos resultantes da pirólise térmica e 

catalítica, percebe-se que as frações gasosas de ambos os processos são quantitativamente 

semelhantes. Ademais, é possível fazer uma série de constatações sobre as diferenças entre tais 

métodos, as quais podem ser observadas na tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5: Diferenças qualitativas entre os métodos de pirólise térmica e catalítica. 

Pirólise térmica Pirólise catalítica 

• Produtos mais pesados e com uma maior faixa de 

massas molares; 

• Requer pós tratamento; 

• Elevada produção de C1, C2, naftenos e parafinas; 

• Baixa seletividade quanto aos produtos de interesse; 

• Menor produção de coque devido ao baixo grau de 

coqueamento da alimentação polimérica 

• Maior fornecimento de voláteis e produtos 

com menores pontos de ebulição; 

• Elevada produção de C3 e C4, frações 

olefínicas, parafínicas e de aromáticos; 

• Mais elevada seletividade na faixa da 

gasolina; 

• Menor produção de resíduos 

Fonte: Adaptada de Monteiro (2018) 

 

2.3.2.3 Razão P/C 

 

 Uma vez compreendida a importância do catalisador no processo de pirólise, é relevante 

entender o impacto da razão entre polímero e catalisador (P/C), visto que a mesma impacta 

diretamente nos produtos formados. Scheirs (apud MONTEIRO, 2018) constatou que para 

material plástico, deve ser usado 5% em peso de catalisador, o que é uma quantidade 

relativamente alta a ser considerada, ainda mais levando em conta o custo envolvido no mesmo. 
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 No estudo apresentado por Sharrat et al. (apud MONTEIRO, 2018), foi explorado esse 

parâmetro em um experimento laboratorial de uma quebra catalítica de PEAD com a zeólita 

HZSM-5, utilizando um reator de leito fluidizado. Foi possível perceber que para maiores 

quantidades de polímeros, menos sítios disponíveis por unidade de massa do catalisador eram 

percebidos. Além disso, também se observou que quanto mais catalisador considerado no 

processo, menos tempo foi necessário para alcançar os produtos desejados. A tabela 2.6 

apresenta os resultados obtidos neste trabalho, o que permite constatar que o aumento da razão 

P/C reduz a quantidade de hidrocarbonetos C1-C4 e resíduos de coque, porém aumentou a 

fração de líquidos e de resíduos não voláteis. 

Manos et al. (apud SAIOTE, 2012) desenvolveu uma pesquisa baseada na pirólise do 

PEAD com razões P/C distintas em um reator semi contínuo, comprovando que após uma certa 

quantidade de catalisador, não há mais impacto positivo no sistema. Isso pode ser justificado 

pela interação entre o catalisador e as partículas poliméricas, uma vez que, quando fundidas, 

preenchem os sítios disponíveis do catalisador, reagindo com as superfícies interna e externa. 

Entretanto, ao atingir uma concentração de catalisador consideravelmente elevada no meio, os 

polímeros diminuem seu contato com a superfície do catalisador, o qual colide majoritariamente 

com outras moléculas de catalisadores, deixando de participar do processo de degradação.  

 

Tabela 2.6 - Distribuição de produtos do craqueamento catalítico de PEAD em HZSM-5 a 

360°C em um reator de leito fluidizado. 

Resultados da degradação 
Razão P/C (% mássica) 

10 20 30 60 80 100 

Produtos (% mássica da alimentação) 

Gás 94,8 93,4 92,2 90,8 88,9 87,1 

Líquido 2,3 2,0 3,5 4,6 4,6 5,5 

Resíduo 
Não voláteis 4,9 4,6 4,3 4,6 6,5 7,4 

Coque 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 

Balanço de massa (%) 87,1 91,1 90,3 89,2 87,3 85,1 

Distribuição de produtos gasosos (% mássica da alimentação) 

∑ C1 - C4 69,2 67,5 65,8 64,9 62,3 60,9 

Gasolina (∑ C5 - C9) 25,2 25,6 25,4 25 25,6 24,9 

Benzeno, Tolueno e Xileno 0,4 0,3 1,0 0,9 1,0 1,3 

Fonte: Sharrat et al. (apud Monteiro, 2018) 
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2.3.2.4 Tamanho da Partícula 

 

O tamanho da partícula possui um efeito considerável nos fenômenos de transferência 

de massa e calor que ocorrem no processo de pirólise, como por exemplo, no caso de partículas 

grandes, há maiores gradientes de temperatura e tempos de residência mais longos, os quais 

possibilitam a ocorrência de reações secundárias. Segundo Sharma, Pareek e Zhang (2015), foi 

estudado o aumento de tamanho de partícula de 17 para 20 mm, o qual resultou em um pequeno 

decréscimo da concentração de líquido e aproximadamente 5% de aumento no percentual de 

carvão, o qual foi compensado pela diminuição de gás produzido. Enquanto pequenas partículas 

de biomassa geram menores quantidades de carvão, seu aumento provoca um incremento no 

conteúdo de água do líquido pirolítico e uma diminuição da quantidade de carbono no produto 

sólido. 

Outra clara influência para o processo de pirólise é o formato da partícula alimentada. 

Por exemplo, Park et al. (apud SHARMA, PAREEK e ZHANG, 2015) afirma que partículas 

esféricas geram uma menor quantidade de carvão e possuem tempos de reação mais rápidos 

quando comparados às cilíndricas e em forma de placa.  Entretanto, também expõem que no 

trabalho de Lu et al. (apud SHARMA, PAREEK e ZHANG, 2015) é evidenciado que as 

partículas esféricas possuem o menor raio superfície/volume, levando a uma taxa de 

transferência de massa e calor mais lenta e tempos de conversão maiores. Vale ressaltar que, 

para diâmetros muito pequenos, tipicamente menores que 0,2 mm, a taxa de reação se torna 

etapa controladora e, consequentemente, as diferentes formas particulares possuem 

aproximadamente o mesmo tempo de conversão. 

 

2.3.2.5 Tempo de residência (TR) 

 

Reatores em batelada e em leito fluidizado foram os principais alvos de estudo do 

impacto dos tempos de residência para os produtos da pirólise, Buekens (apud MONTEIRO, 

2018) menciona que enquanto tempos mais curtos favorecem os produtos primários, enquanto 

compostos termodinamicamente mais estáveis, como H2, CH4, aromáticos e CO2 são gerados 

em longos tempos. Um estudo a respeito da pirólise de plásticos feito por Kaminsky e Kim 

(apud MONTEIRO, 2018) mostra que para tempos maiores, a quantidade de aromáticos 

aumenta, o que foi percebido pela alta fração mássica dos mesmos nos resíduos destilados - 

cerca de 6,5% para altos TR e 11% para tempos menores.  
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Entretanto, López et al. (apud MONTEIRO, 2018) estuda a influência dos tempos de 

residência nos produtos de pirólise de misturas de plásticos PP, PE e PS e de resíduos de PET 

e PVC, observando uma pequena dependência entre os TRs e as frações de produtos gerados o 

que, consequentemente, reduz o interesse pelo estudo da variável de processo mais a fundo. 

Nos casos em que o TR parece afetar a configuração da mistura de produtos obtidos, é 

interessante manipular essa variável de acordo com o produto de interesse, como já foi 

exemplificado para outros parâmetros detalhados anteriormente.  

Hernandez et al. (apud SAIOTE, 2012) estudou este parâmetro na degradação de PEAD 

com ou sem zeólitas HZSM-5 no meio, focando no efeito desse tempo para os compostos 

voláteis produzidos. Sem o catalisador presente, o aumento do tempo de residência aumentou 

a produção de hidrocarbonetos C1 a C3, enquanto, com a zeólita no meio, também cresceu o 

percentual de compostos como o benzeno, butadieno e n-hexano. Por fim, foi percebido que a 

influência do catalisador é mais predominante nos tempos de residência menores, pois em altos 

TR, a ocorrência de reações simultâneas as de interesse equilibram os compostos resultantes 

dos processos catalíticos e não catalíticos.  

Uma outra variável significativa para o TRH é a orientação dos grãos alimentados em 

relação a seu aquecimento, porém ela só interfere no processamento de partículas anisotrópicas, 

ou seja, aquelas que possuem propriedades diferentes dependendo da posição onde estão sendo 

analisadas. O aquecimento perpendicular aos grãos aumenta a concentração de carbono de 

carvão de água, devido às reações de desidratação, e de gás. Isso se dá, pois essa configuração 

permite a ocorrência de reações secundárias, visto que necessita de um maior tempo de 

retenção, o que pode ser atribuído à baixa condutividade térmica quando comparada à de 

aquecimentos tangenciais ou paralelos (SHARMA, PAREEK e ZHANG, 2015). Vale reforçar 

que, devido à organização aleatória de suas macromoléculas, materiais poliméricos são 

geralmente descritos como isotrópicos não sofrendo interferência desse parâmetro, como é o 

caso dos termoplásticos. 

2.3.3 Reator 

 

 Segundo Sànchez (2010, p. 57): “gaseificadores podem ser classificados de acordo com 

o poder calorífico do gás produzido, tipo de agente gaseificador, direção do movimento relativo 

dos sólidos e do agente gaseificante pressão de trabalho e tipo de combustível”, podendo ser 

adaptado também para reatores de pirólise, como é detalhado na tabela 2.7. 
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Tabela 2.7: Classificação proposta para reatores de pirólise. 

Parâmetros Características 

Poder calorífico do gás produzido 

Gás de baixo poder calorífico: até 5 MJ/Nm³ 

Gás de médio poder calorífico: 5 a 10 MJ/Nm³ 

Gás de alto poder calorífico: acima de 10 MJ/Nm³ 

Tipo de agente gaseificador 

Ar 

Vapor d'água 

Oxigênio 

Hidrogênio (hidro gaseificação) 

Direção do movimento relativo dos sólidos 

e do agente gaseificante 

Contrafluxo (Contracorrente) 

Fluxo direto (Concorrente) 

Fluxo cruzado 

Leito fluidizado-arrastado 

Pressão de trabalho 

Atmosféricos 

Pressurizados (Até 2000 kPa) 

Tipo de combustível 

Combustível fóssil (Carvão, derivados do petróleo) 

Combustível não fóssil (Biomassa) 

Fonte: Adaptada de Sànchez (2010) 

 

Sharma, Pareek e Zhang (2015) afirmam que diversos tipos de reatores vêm sendo 

estudados para a decomposição de biomassa na ausência de ar e para isso, um dos fatores mais 

importantes para a sua escolha é a transferência de calor para as partículas no interior dele. Em 

pirólises ablativas, as quais não dependem do calor que é transferido para a biomassa, o 

aquecimento se dá pelo contato direto entre a partícula e a superfície aquecida, permitindo que 

sejam utilizadas partículas maiores. Para este caso, a maior dificuldade é alcançar longos 

tempos de residência, para obter altas conversões e garantir uma maior concentração de carbono 

no bio óleo, além de exigir equipamentos de larga escala pois possui baixas taxas de 

transferência de massa e de calor. 

 Os leitos fluidizados com circulação utilizam como fontes de calor a convecção e 

condução, o que gera certas limitações, tais como a necessidade de trabalhar com partículas de 

tamanho reduzido. Ademais, os tempos de residência não uniformes dessas partículas tornam 

essencial o reciclo da alimentação parcialmente reagida e um tratamento do bio óleo ao final do 

processo, visando mitigar o carregamento de carvão para o líquido. Por outro lado, nos reatores 

de leito fluidizado borbulhante sem recirculação, apesar da forma de transferência de calor ser 

a mesma, há uma variação nas contribuições de convecção e condução. Neste caso, a qualidade 
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do bio óleo melhora, atingindo altas concentrações dos compostos de interesse e mínimo de 

transferência de carvão para o bio óleo (SHARMA, PAREEK e ZHANG, 2015). 

Elkhalifa et al. (2019) propõem um comparativo entre duas configurações de reatores, 

cilíndrico e retangular, com base no mesmo volume, e obtém que o segundo performa melhor 

para diferentes alimentações, de acordo com a tabela 2.8, já que apresenta uma maior área 

superficial por unidade de volume e, assim, aumenta a transferência de calor entre as partículas 

e o reator. 

 

Tabela 2.8: Efeito da configuração geométrica do reator no rendimento de biogás. 

 

 

Fonte: Adaptada de Elkhalifa et al. (2019)  

2.3.4 Alimentação  

 

A pirólise é uma técnica de conversão térmica com aplicações variadas, visto que 

funciona para uma gama de matérias primas, sendo as mais comuns, segundo Sànchez (2010): 

resíduos sólidos urbanos, resíduos agrícolas, resíduos industriais, biomassa in natura, 

peletizada ou pulverizada.  Ademais, todas essas fontes têm um potencial para produção de 

combustíveis de qualidade quando considerado um design de equipamento adequado e o devido 

ajuste dos parâmetros de processo mencionados no tópico 2.3.2. 

A biomassa pode ser constituída por diferentes proporções de celulose, hemicelulose, 

lignina e outros compostos extrativos, como pequenas moléculas orgânicas e polímeros, além 

de compostos inorgânicos, como os minerais. Assim como temperatura ou TRs, a alimentação 

também influencia a composição dos produtos gerados, como por exemplo, compostos de 

celulose e hemicelulose geram maiores concentrações de produtos voláteis, enquanto a lignina 

forma uma maior quantidade de carvão no meio. Os extrativos contribuem, através da sua 

volatilização e decomposição, para a formação tanto de líquidos quanto de gases. Já os minerais, 

em geral, aumentam o percentual de carvão nos produtos, especialmente os metais alcalinos 

como sódio, potássio, cálcio etc. (SHARMA, PAREEK e ZHANG, 2015). 

O processo de pirólise também é extremamente consolidado para uma alimentação de 

plásticos a serem convertidos em outros intermediários químicos ou combustíveis para a 

indústria. Entretanto, não é possível pirolisar qualquer tipo de plástico, tendo como exceção os 

Tipos de Biomassa Cilíndrica Retangular Mudança relativa 

Canudos de arroz 35,5% 36,1% 1,7% (+) 

Serragem 42,2% 43,4% 2,8% (+) 
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polímeros de condensação, por exemplo. Já os de adição como PE, PP (poliolefinas), PMMA 

(Polimetilmetacrilato) e PS, são recomendados para o processo, podendo ainda ter pequenos 

percentuais de PET e PVC, mesmo que não sejam desejáveis (SAIOTE, 2012). 

Uma das vantagens da pirólise é oferecer uma alternativa de reciclagem que permite o 

tratamento de matérias primas com alguns tipos de contaminantes, sendo um diferencial 

estratégico. Muitos resíduos plásticos pós consumo ou até mesmo polímeros virgens não são 

100% constituídos do material de interesse, podendo conter traços dos aditivos usados na sua 

produção ou resquícios de produtos que entraram em contato com o mesmo em sua vida útil, 

dentre eles enxofre, sódio, alumínio, cálcio, entre outros. Por conta disso e da variedade de 

produtos que podem derivar da pirólise plástica, esse método é essencial para promover uma 

economia circular na indústria, como é possível observar na figura 2.6, além de servir como 

fonte de energia alternativa, reduzindo a exploração de recursos fósseis (SAIOTE, 2012). 

 

 

Fonte: Adaptada de Saiote (2012) 

Figura 2.6: Diagrama da reciclagem de resíduos plásticos. 
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2.3.5 Composição e aplicações do bio óleo 

 

 A princípio, o bio óleo era considerado relevante por ser um possível substituto para o 

petróleo, porém, hoje em dia, ele está atrelado aos objetivos de explorar energias mais 

sustentáveis. Cruz (2012) estudou pirólise da biomassa e afirmou que o bio óleo costuma ser 

um líquido marrom escuro com odor característico, devido a diversidade de compostos 

provenientes da quebra da celulose, hemicelulose e lignina. Além disso, este fluido apresenta 

composição e propriedades diferentes dos derivados de petróleo, visto que ele é proveniente do 

fracionamento e despolimerização de uma alimentação não fóssil, como mencionado no item 

2.3.4, o que lhe garante um maior teor de oxigênio. 

 Existem diversas aplicações para esse líquido, com o foco que ele seja um 

biocombustível sucessor do óleo combustível e do diesel em equipamentos como caldeiras, 

fornos, motores, turbinas, reatores de combustão etc. Com isso, a pirólise rápida pode ser 

considerada como um pré tratamento relevante para aprimorar a qualidade do bio óleo, 

atendendo ao interesse de usá-lo também para geração de calor, eletricidade e diversas outras 

aplicações (BRIDGWATER, 2012). 

 Cruz (2012) apresenta que a performance do bio óleo em um forno é bem diferente da 

performance de um óleo usual, visto que eles diferem em diversos aspectos, como viscosidade, 

estabilidade, pH etc. É possível reajustar essas propriedades em algumas situações ao utilizar o 

maquinário correto, entretanto, ainda é limitado o uso deste bio óleo em equipamentos comuns. 

Apesar de tais restrições, há cada vez mais investimentos em como aplicar esse biocombustível, 

visto que o mesmo possui menores níveis de emissões e boa viabilidade econômica.  

 Cruz (2012) também expõe a relevância do uso de bio óleo para fabricação de produtos 

químicos, ainda que sua massa molecular seja totalmente influenciada pelo tipo de alimentação 

usada, pelo pré tratamento realizado e pelo tipo de pirólise utilizada. Isso impossibilita que a 

composição desse líquido seja conhecida por completo, porém ainda assim ele é usado 

industrialmente como resina, fertilizante, adesivos, entre outros. 
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3. Metodologia 

 

Este trabalho segue uma metodologia argumentativa de caráter exploratório a qual visa, 

a partir de artigos, monografias e teses sobre os temas digestão anaeróbica e pirólise, determinar 

a viabilidade de tais processos no tratamento de resíduos sólidos urbanos. Foi seguida uma 

abordagem qualitativa primária complementada por um embasamento teórico que contou com 

a aquisição e geração de dados quantitativos que respaldassem o objetivo principal do estudo. 

De maneira complementar, tais dados foram utilizados para atender aos objetivos específicos 

de dimensionamentos do biodigestor, reator de pirólise e forno e de projeto de integração 

energética entre os processos em questão. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica detalhada sobre a teoria e fundamentos de cada 

um dos processos apresentados anteriormente que resultou na escolha dos artigos de Park et al. 

(2018) para retratar a modelagem do sistema de digestão anaeróbica, com suas respectivas 

condições de operação, produtividade e alimentação. Para o equivalente modelo do sistema de 

pirólise, as bases de dados escolhidas foram o artigo de Kumar e Singh publicado (2013) e a 

monografia publicada por Saiote (2012).  

Tais trabalhos foram utilizados para fazer os cálculos de dimensionamento e determinar 

se os processos em questão serviriam tanto para compor o espaço amostral escolhido quanto 

para entender a possibilidade de integração energética entre esses processos, com base em dados 

quantitativos gerados ao longo do trabalho. Algumas questões que tal estudo visa responder 

são: Qual é a perspectiva atual da sociedade quanto aos sistemas de gestão e descarte de resíduos 

sólidos urbanos? É possível utilizar processos que já existem no mercado, como a pirólise e 

digestão anaeróbica, para tratá-los? Para responder tais questionamentos será descrito o passo 

a passo das análises de cada processo separadamente, seguido da enumeração dos dados 

quantitativos e cálculos para a proposta de integração. 

 

3.1 Digestão anaeróbica 

 

Com base em Park et al. (2018), foi realizada uma adaptação do fluxograma do processo 

de digestão anaeróbica para tratamento de resíduos alimentares, figura 3.1, no qual é proposta 

uma DADE, através de dois reatores CSTR em série, antecedidos por um sistema de pré 

tratamento com peneiras e triturador e uma diluição dessa matéria orgânica. 
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Fonte: Adaptada de PARK et. al (2018) 

Figura 3.1: Fluxograma do processo de DA. 
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Em seguida, o gás segue para um medidor e é encaminhado para o sistema de remoção 

de CO2, sendo posteriormente armazenado no TQ-1. Simultaneamente, o lodo é destinado a um 

decantador, permitindo o reciclo de uma fração dele, e o restante será seco e armazenado para 

exportação, sendo um dos seus principais mercados a indústria de fertilizantes. Considerando o 

modelo proposto foram feitos balanços materiais e o projeto do equipamento mais crítico da 

planta, o biorreator. A descrição detalhada das correntes pode ser encontrada no Apêndice I. 

 

3.1.1 Condições operacionais do processo 

 

 A partir do espaço amostral de um shopping definido anteriormente foi considerada, de 

acordo com Marega (2011), uma entrada de 491,56 kg/dia de matéria orgânica, cuja densidade, 

determinada por Silva e Santos (2016) é de 1.213,00 kg/m³, gerando, assim, uma vazão 

volumétrica de entrada de 16,89 L/h de MO. 

De acordo com Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), é necessário acrescentar um 

pré-tratamento ao processo proposto por Park et al. (2018), que se inicia com a redução dos 

resíduos orgânicos em partículas de menor tamanho, à partir de um triturador elétrico seguido 

de um sistema de peneiras de aço inox (US mesh nº 10, com abertura de 2,0 mm), cujo objetivo 

é aumentar a área superficial de contato entre o substrato e o microrganismo, de forma a 

promover um aumento significativo na taxa de produção de metano. 

A produção de hidrogênio foi significativamente alta principalmente em uma condição 

termofílica (BRIDGWATER, 2012), o que não é visado neste estudo. Complementar a isso, 

Park et al. (2018) consideram uma digestão mesofílica na temperatura de 35 ± 1ºC, devido ao 

baixo custo envolvido. Nessa referência existem dois possíveis cenários para a entrada de 

matéria orgânica no sistema: o não diluído e o diluído, de acordo com os dados fornecidos na 

tabela 3.1, cujos respectivos prós e contras serão discutidos posteriormente, após todos os 

cálculos realizados na metodologia serem replicados para ambos os cenários. 

Além da performance operacional, outro fator a ser levado em consideração é a 

quantidade extra de água que terá de ser utilizada para garantir a diluição proposta no primeiro 

cenário, o que irá demandar a realização de um balanço de massa do sistema, a fim de obter o 

aumento percentual comparado ao cenário sem diluição. A redução da quantidade de água como 

utilidade traz benefícios financeiros e estruturais, visto que as tubulações, equipamentos e 

conexões suportariam uma vazão total de projeto reduzida. 
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Tabela 3.1: Parâmetros dos cenários de DA.  

Parâmetros Diluído Não Diluído 

Rendimento de CH4 (L/kg DQO) 325 232 

Produtividade de CH4 (L CH4/L/d) 2,78 0,98 

Entrada de DQO (g/L) 111 184 

Saída de DQO (g/L) 29,91 32,25 

DQO consumida (%) 73,1 82,5 

TCO (kg DQO/m³/d) 8,6 4,6 

pH 7,5 8,0 

Fonte: Adaptada de Park et al. (2018). 

 

A partir dos dados de rendimento de CH4, DQO na entrada e na saída teóricos 

encontrados na tabela 3.1 e relacionando-os com a alimentação de matéria orgânica 

determinada para este trabalho, foi possível escalar esses dados visando calcular os novos 

valores a serem utilizados como base para os balanços de massa do processo. 

3.1.2 Balanço de massa correntes de saída 

 

Segundo Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020), a composição molar do gás de saída 

da digestão é de 50 a 85% de CH4 e 20 a 35% de CO2. Sendo assim, tendo como referência o 

pior caso, foi considerado neste trabalho 35% de CO2 e 65% de CH4 no produto gasoso final da 

digestão. A quantidade de H2 foi desconsiderada, por ser desprezível quando comparada aos 

compostos mencionados anteriormente. 

Após ser aplicada a devida relação de proporcionalidade entre os textos de referência e 

as medidas da planta deste trabalho no tópico 3.1.1, foram executados os balanços de massa 

necessários para determinar as vazões e composições de saída das correntes de gás e de lodo. 

Primeiramente, considerando gases ideais, foi utilizada a equação 3.1 para determinar a 

densidade (𝜌) do CH4 e CO2, a partir das suas massas molares (MM), da constante dos gases R 

= 0,082 atm.L/(mol.K), da pressão P = 1 atm e em uma temperatura T = 35 °C. 

 

𝜌 =
𝑃.𝑀𝑀

𝑅.𝑇
    (equação 3.1) 

 

A massa especifica desses gases será usada para determinar as suas vazões mássicas e, 

em seguida, reajustar a composição mássica detalhada da saída de um dos produtos de interesse, 
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nesse caso, o biogás. Por fim, foi feito um balanço de massa com a entrada de matéria orgânica 

e a quantidade de DQO presente no meio para determinar quanto de lodo foi produzido e a 

quantidade de DQO ainda presente no mesmo, a qual serve também como um critério de 

interesse na estratégia de reciclo. 

3.1.3 Balanço de massa do reciclo de lodo 

 

 Na obra de Park et al. (2018), nem toda DQO presente na matéria orgânica alimentada 

é convertida, existindo um percentual remanescente no lodo produzido, e por isso eles propõem 

algumas possíveis configurações de reciclo dessa corrente. Visto que o reciclo de lodo é 

interessante para o processo, foi considerado um reciclo de 40% e foram feitos os devidos 

cálculos para entender seu impacto nas correntes de saída da digestão anaeróbica. Essa 

porcentagem de reciclo foi usada como base, de forma que não houvesse alto impacto na vazão 

de alimentação e, consequentemente no tamanho dos equipamentos, buscando recuperar uma 

quantidade significativa da DQO do lodo. 

 Por fim, buscou-se compreender o quanto a operação com reciclo contribui para o 

aumento percentual da produtividade do metano, o que auxilia no embasamento da escolha 

entre os cenários diluído e não diluído. 

3.1.4 Projeto do reator CSTR-1 

 

 A literatura de referência ressalta que o processo de digestão anaeróbica é mais 

vantajoso com duas etapas, devido aos benefícios operacionais expostos anteriormente. De 

acordo com Algapani et al. (2019) e Chu et al. (2012), o segundo reator onde ocorre a 

metanogênese é maior que o primeiro, onde se dão as reações de hidrólise, acidogênese e 

acetogênese, entretanto, as proporções entre seus volumes variam dependendo das condições 

operacionais. 

 Devido à escassez de dados numéricos para a digestão ocorrendo com dois reatores 

CSTR em série, dentre eles a conversão intermediária e as taxas reacionais para cada um dos 

meios, optou-se por fazer os cálculos do volume considerando os dados disponíveis como a 

entrada do primeiro reator e a saída do segundo. Dessa forma, obteve-se, a partir das taxas de 

reações e conversões esperadas no processo, um volume total para esse sistema reacional que 

fosse representativo. 
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 Utilizando o volume de 75 L determinado por Park et al. (2018) e supondo condições 

normais de temperatura e pressão (CNTP), foi calculada a produtividade de CH4 em base molar. 

Com o TRH, é possível calcular diferentes valores de vazões iniciais (v0) e atrelado aos valores 

de concentração inicial de DQO (CA0) são obtidas também às vazões iniciais (FA0) e finais (FA) 

de DQO, sendo A = DQO, a qual seguirá até o final do desenvolvimento do projeto como sendo 

o parâmetro base para os cálculos. 

Em seguida é determinada a taxa de consumo da DQO do meio (rA) na digestão 

anaeróbica utilizando os valores de conversão de DQO (XA), a qual será medida como eficiência 

de remoção de DQO total do meio, através da equação 3.2 de projeto de um CSTR. Para chegar 

em um valor de rA o mais preciso possível foram usados todos os cenários de diluição calculados 

por Park, expostos na tabela 3.2. 

𝑉𝐶𝑆𝑇𝑅  =  
𝐹𝐴0− 𝐹𝐴

−𝑟𝐴
=

𝐹𝐴0 .𝑋𝐴

−𝑟𝐴
   (equação 3.2) 

Tabela 3.2: Variáveis utilizadas para determinar a taxa de DA. 

Item Parâmetros / Performance 

TCO (kg DQO/m³/d) 4,6 6,1 6,2 7,4 7,9 8,6 

TRH (d) 40 30 18 15 13 12 

Tempo de retenção de lodo (d) 40,87 30,83 18,11 15,39 13,30 - 

Concentração inicial de DQO (g/L) 184 184 111 111 111 111 

Rendimento de CH4 (L/kg DQO) 232 266 247 299 326 325 

Produtividade de CH4 (L CH4/L resíduo/d) 0,98 1,51 1,43 2,01 2,52 2,78 

DQO Total no lodo (mg/L) 32250 35150 33800 27900 31970 29910 

Eficiência de remoção de DQO total (%) 82,5 80,9 69,5 74,8 71,2 73,1 

Fonte: Adaptada de Park et al. (2018). 

 

Com os valores da tabela 3.2 foi construído o gráfico de Levenspiel para entender se os 

dados obtidos na digestão respeitam este modelo. O mesmo conta com a conversão de DQO 

(XA) no eixo x e a vazão de entrada de DQO sobre a taxa de reação (FA0/-rA). Ao plotar o gráfico 

de Levenspiel, visa-se identificar alguma consistência nos dados experimentais, possibilitando 

estimar uma relação entre FA0/(-rA) vs. XA para que a mesma possa ser utilizada em uma faixa 

de conversões que represente bem o cenário deste trabalho.  

Assumindo que, independentemente da escala de funcionamento da planta projetada no 

presente trabalho, a reação ocorre na mesma taxa previamente calculada, e que possuímos o 

valor da conversão final de DQO, foi utilizada novamente a equação 3.2 para determinar o 

volume esperado do reator em questão. 
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3.1.5 Balanço de massa para o tratamento de biogás da digestão  

 

O gás da digestão emite CO2 como aproximadamente ⅓ de seus produtos gasosos, o que 

pode gerar uma necessidade ou interesse da indústria em tratar esse produto antes de sua 

comercialização, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico visto que um gás com 

maior percentual de metano possui um poder calorífico mais alto, sendo um combustível de 

melhor qualidade. Por isso, optou-se por efetuar um processo de lavagem desse gás com 

hidróxido de sódio (NaOH) para que o CO2 fosse eliminado através de precipitação. 

Considerando a equação 3.3 com soda cáustica em meio aquoso, foi feito o cálculo 

estequiométrico baseado na mesma, obtendo, assim, a vazão necessária de NaOH para tratar o 

CO2. Nesse meio ocorre a precipitação de bicarbonato de sódio (NaHCO3), pois a solubilidade 

do carbonato de sódio é consideradamente mais elevada e sua formação não é favorecida, visto 

que necessitaria ocorrer a calcinação desse bicarbonato, a qual é endotérmica e pode ser 

expressa pela equação 3.4. 

 

NaOH (aq) + CO2 (g) → NaHCO3 (s)      (equação 3.3) 

2 NaHCO3 (s) → Na2CO3 (aq) + H2O (l) + CO2 (g)          ΔH > 0   (equação 3.4) 

 

3.2 Pirólise 

 

Usando como referência na estruturação do diagrama de fluxo do processo (PFD) o 

Bridgwater (2012) e, para os parâmetros do processo Kumar e Singh (2013), foi realizada uma 

adaptação do fluxograma de pirólise para tratamento de PEAD (figura 3.2), no qual é proposto 

um sistema de pirólise a 500°C em um reator de leito fluidizado (FBR-1) antecedido por um 

sistema de triturador e peneiras para atingir a granulometria desejada do plástico. 

O FBR-1 é sucedido por um ciclone para coleta de sólidos, sendo o carvão coletado 

destinado para o armazenamento e parte dele reciclado para o reator, visando uma melhor 

manutenção da temperatura do meio. Os hidrocarbonetos leves que darão origem às fases 

líquida e gasosa são encaminhados para um filtro de sólidos, um condensador e um segundo 

filtro para evitar a contaminação do gás com resquícios de bio óleo. Há duas saídas nesse 

sistema, uma para o armazenamento do gás e uma para o bombeamento de bio óleo para o TQ-

5.
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Fonte: Adaptada de Kumar e Singh (2013) 

Figura 3.2: Fluxograma do processo de pirólise. 
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Considerando o modelo proposto foram feitos balanços materiais e o projeto dos 

equipamentos mais críticos da planta, o FBR-1 e o forno F-1. A descrição detalhada das 

correntes pode ser encontrada no Apêndice II.  

 

3.2.1 Escolha do resíduo de alimentação 

 

A alimentação deste processo foi baseada no levantamento realizado por Saiote (2012), 

o qual foi utilizado para compreender o percentual de diferentes plásticos gerados em uma 

cidade de Portugal e auxiliar na escolha do polímero mais representativo que pudesse se adequar 

a proposta deste trabalho. Em termos quantitativos, também foi tomada como referência a 

dissertação de mestrado baseada em um shopping center do estado de Minas Gerais 

(MAREGA, 2011), a qual informa valores precisos para a produção de plásticos no espaço 

amostral escolhido. O mesmo material serve de base para determinar se ambos os processos 

projetados (DA e pirólise) estão em concordância e com a devida proporcionalidade, 

possibilitando uma integração mais estratégica, caso seja viável. 

De acordo com Saiote (2012, p. 12), “Em 2007, os materiais plásticos representavam 

11% da massa total dos RSU, sendo que cerca de 70% desses materiais plásticos eram 

embalagens, e os restantes 30%, derivados de diversos materiais de utilização doméstica.”.  

Baseado nessa informação, foi assumido que todo plástico gerado no shopping center provém 

de embalagens e em seguida foi feita a consideração de que tais embalagens têm 19% da sua 

composição de PEAD. 

Por Marega (2011), um shopping center gera 15,21 kg de plásticos diariamente. Unindo 

esse fato às considerações feitas anteriormente temos que a planta proposta busca pirolisar 2,89 

kg/d de PEAD.  Considerando o tempo de reação de 80 minutos proposto por Kumar e Singh 

(2013), e estimando que se leva aproximadamente o mesmo tempo para preparo e limpeza do 

reator obtêm-se uma batelada de 160 minutos. Logo, foi estabelecida uma alimentação de 1 kg 

por batelada, totalizando aproximadamente 8 horas de operação diária desse reator para suprir 

a demanda de interesse. 

Porém, ainda assim, percebe-se que seria interessante para uma oportunidade futura, 

assumindo que é viável uma alimentação variada, pirolisar os demais plásticos gerados em um 

dia. Como nesse período de tempo pode-se operar 9 bateladas completas, seriam tratados por 

volta de 60% do plástico total desse shopping. 

A base teórica de PEAD também é de grande interesse estratégico pela perspectiva do 

gerenciamento de resíduos mundial, visto que este é o terceiro maior material plástico usado 
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como commodity no mundo, depois do PVC e PP, em termos de volume. O efeito da 

temperatura e do tipo de reator na pirólise do PEAD foram apresentados anteriormente, e alguns 

dos resultados serão usados como base de projeto para a planta de pirólise e a subsequente 

integração com o biodigestor (KUMAR; SINGH, 2013). 

3.2.2 Condições operacionais do processo 

 

Primeiramente, foi definido que a granulometria da alimentação seguirá a proposta por 

Kumar e Singh (2013, p. 3), “Pellets de PEAD (2,5 mm de tamanho) obtidos na Reliance 

Industries Ltd., Índia, com densidade 0,945 g/cm3, e ponto de fusão 133°C foram usados para 

os experimentos.”. Caso seja necessário, é possível utilizar um catalisador neste processo, 

porém ele deverá possuir uma granulometria menor do que a do plástico a fim de garantir sua 

penetração e grande área superficial, a qual contribui para um melhor desempenho da reação. 

Por fim, em processos catalíticos também deve-se estabelecer uma razão ótima para a 

razão P/C, a qual não pode ser muito alta pois quantidades elevadas de polímero dificultam seu 

contato com o catalisador, nem muito reduzida pois o uso de catalisador além do necessário 

representa um considerável gasto para o processo. Por exemplo, de acordo com Saiote (2012), 

uma boa razão P/C para a pirólise é por volta de 10/1. 

Ainda na referência Kumar e Singh (2013), encontram-se os dados necessários para os 

cálculos do balanço de massa, como as quantidades percentuais dos produtos esperados - gás, 

óleo e carvão - a partir do tipo de pirólise; a relação entre a temperatura do meio e os tempos 

de reação; e a composição do gás de saída. Devido a maior abrangência de dados, optou-se por 

seguir com a pirólise térmica não catalítica, a qual gera um gás com maior porcentagem de 

componentes com alto poder calorífico, como retratado na tabela 2.3. 

O cenário preferível neste trabalho é aquele no qual a pirólise gera um alto percentual 

de bio óleo visto que este é um combustível de mais fácil armazenamento e transporte, além de 

um bom percentual de gás para que o mesmo possibilite otimizações ou uma futura integração 

da planta. Para tal análise, foi considerado que os percentuais de resíduos e cera descritos na 

referência bibliográfica podem ser compilados como porcentagem de sólidos produzidos. 

Portanto, a temperatura de operação escolhida é de 500°C, já que nela é possível balancear um 

tempo de reação suficiente para a entrada que o processo almeja e uma alta produção de bio 

óleo, a partir dos dados encontrados na tabela 3.3.  
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Tabela 3.3: Composição de saída da pirólise e tempo de reação para diferentes temperaturas.  

Temperatura (ºC) 
Óleo (% 

mássica) 

Sólido (% 

mássica) 
Gás (% mássica) 

Tempo de 

reação (min) 

400 31,3 13,35 45,35 680 

450 52,46 12,85 34,69 175 

500 44,32 30,28 25,4 80 

550 8,83 52,70 38,47 50 

Fonte: Adaptada de Kumar e Singh (2013) 

 

Por fim, a escolha do modelo de reator seguiu uma adaptação do artigo de Bridgwater 

(2012), o qual enaltece as vantagens do reator de leito fluidizado para a pirólise, as quais foram 

expostas anteriormente. Para este estudo foi proposto que tal equipamento funcione em um 

regime de semi batelada, como o utilizado com sucesso por Kumar e Singh (2013), e cuja 

viabilidade de processamento já foi abordada no item 3.2.1. 

3.2.3 Projeto do reator FBR-1 

 

O reator de pirólise teve como referência o estudo de Kumar e Singh (2013), o qual 

conta com uma alimentação de 20g de polietileno de alta densidade. Como a vazão de PEAD 

estabelecida para o projeto atual é de 1 kg, tem-se um fator de escala de 50 vezes, o qual deve 

ser replicado para o volume do reator através de um scale up. De forma mais específica, optou-

se por distribuir tal proporção aumentando as dimensões do equipamento em 5 vezes os 

diâmetros originais e 2 vezes a altura. Este fator de 50 também se aplica a vazão volumétrica 

de fluidização, a qual foi ajustada utilizando a densidade do Hélio (0,00006 g/cm³) através da 

equação 3.1. Vale destacar que em um posterior momento de integração, será necessário fazer 

um ajuste semelhante baseado na densidade do gás de interesse para fluidizar, gerando dados 

mássicos que viabilizem a comparação. 

3.2.4 Balanço de massa das correntes de alimentação e saída  

 

Os percentuais de sólido, gás e líquido informados na tabela 3.3, referente a temperatura 

de 500 ºC e a composição detalhada do gás para pirólise de térmica informada na tabela 2.3, 

escolhidos no item 3.2.2, são utilizados em conjunto com a vazão de alimentação após o scale 

up, para obter as quantidades mássicas reais dos componentes produzidos na pirólise. 
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Por fim, é necessário fazer um ajuste ao considerar que o Hélio (He) está fluidizando o 

meio, pois as composições de saída reais do FBR-1 não são idênticas às estabelecidas nas 

referências teóricas. A mesma lógica é válida para propostas de integração que operem com 

diferentes gases de fluidização. 

3.2.5 Projeto do forno F-1 

 

Inicialmente, é necessário definir a demanda térmica (Q) que o forno exige para 

esquentar o meio da pirólise, considerando os parâmetros de vazão mássica (ɱ) e calor 

específico (cp) dos elementos envolvidos na troca térmica - o PEAD e o Hélio - explicitados na 

tabela 3.4, ambos tendo que atingir 500°C. Essa demanda será calculada a partir da fórmula de 

calor sensível explicitada na equação 3.5, visto que nenhum dos processos envolve uma 

mudança de fase dos materiais envolvidos, e considerando 𝛥𝑇 como a diferença entre a 

temperatura final de pirólise e a ambiente (25°C), ou seja  𝛥𝑇 = 475°𝐶.  

 

𝑄 =  ɱ. 𝑐𝑝. 𝛥𝑇     (equação 3.5) 

 

Tabela 3.4:  Dados para cálculo da demanda energética do forno F-1 elétrico. 

Materiais cp (J/(kg.K)) Vazão Mássica (kg/h) 

PEAD 1850 1 

Hélio 5238,35 2,86E-04 

Fonte: Elaboração própria. Dados segundo referências Callister (2000), Gama Gases (2016b) e Kumar e Singh 

(2013). 

 

Em seguida, foi feita uma pesquisa de mercado com orçamento de um forno com 

tamanho e potência mediana, para que o mesmo fosse usado como fator de escala para o 

equipamento ideal ao processo em questão. O forno obtido é um equipamento providenciado 

pela Applied Test Systems (ATS), cotado no dia 20/06/2020 em $9,547.00 (Anexo I), com suas 

dimensões e potência informadas na tabela 3.5.  

Como tal forno permite um aquecimento até 1.100°C, optou-se por também calcular a 

demanda térmica necessária para atingir esta temperatura, a qual já cobriria um cenário de 

gaseificação (800°C). Por fim, as dimensões reais do forno devem ser calculadas a partir da 

correlação com a potência máxima necessária, para garantir uma margem de segurança 

operacional. Vale ressaltar que todas as considerações feitas anteriormente são para um forno 

elétrico, pois ele é mais vantajoso em um momento no qual não se possui nenhuma corrente de 
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gás de combustão. Entretanto, é importante frisar que, em um possível cenário de integração ou 

otimização, pode ser preferível a utilização de um forno à combustão. 

 

Tabela 3.5: Parâmetros teóricos do forno F-1 elétrico da pirólise.  

Parâmetros Valores 

Diâmetro interno (m) 0,076 

Diâmetro externo (m) 0,254 

Altura (m) 0,610 

Potência (kW) 3,260 

Temperatura máxima (ºC) 1100 

Fonte: Elaboração própria. Dados segundo Anexo I. 

  

3.3 Integração e otimização  

 

 Como foi exposto anteriormente, tais processos de tratamento de resíduos sólidos 

podem ser integrados para otimizar a produção em termos de rendimento material e energético. 

Para comprovar tal auto sustentabilidade foi necessário realizar balanços de massa e energia em 

determinadas correntes críticas que serão discretizadas posteriormente. 

3.3.1 Balanço de massa da vazão de fluidização do FBR-1 

 

No projeto original do sistema de pirólise, o Hélio está sendo usado como corrente de 

fluidização, entretanto é necessário compreender se outros gases resultantes dos processos 

atingem a velocidade necessária para fluidizar o meio uma vez que todo o sistema se encontre 

em estado estacionário. 

Para tal cálculo, deve ser considerada a vazão mínima de fluidização do meio (Q min = 

1,26 x 10-6 m³/s), a qual é uma variável dependente do diâmetro da partícula, da porosidade e 

da permeabilidade característica do leito. A mesma foi definida previamente por scale up e o 

ajuste mássico feito considerando a densidade do Hélio, porém agora os gases de interesse serão 

o biogás liberado na saída do processo de digestão (corrente 21A) e o gás gerado no reator de 

pirólise (corrente 32B), os quais contribuíram para a obtenção de uma vazão mássica que poderá 

ser diretamente comparada com às entregas individuais de cada processo. Uma terceira opção 

pode envolver o tratamento para o CO2 gerado no gás de digestão de forma a separá-lo e 

utilizarmos apenas o CH4 para fluidizar o meio, o que consistirá em um novo cenário que deve 

receber os devidos ajustes no seu balanço de massa. É importante, por fim, calcular o quanto 
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esse gás irá influenciar nos percentuais mássicos de saída do reator de pirólise e qual será o 

impacto dessa configuração no processo downstream. 

 

Tabela 3.6: Densidade dos possíveis gases de fluidização. 

Gás de Fluidização 
Temperatura de 

referência (ºC) 
Densidade (g/cm3) 

Gás da Pirólise 500 0,00062 

Gás Digestão 35 0,00102 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referências Kumar e Singh (2013), Park et al. (2018) e 

Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020). 

 

As densidades mencionadas estão determinadas na tabela 3.6 e deverão ser 

multiplicadas pelo Q min para obter os diferentes cenários de vazão palpáveis a tal experimento. 

Em seguida será calculado o percentual de aproveitamento de tais vazões para o projeto de 

integração e, consequentemente, qual parcela será destinada à exportação.  

3.3.2 Balanço de massa da vazão de gás de pirólise gerado no FBR-1 

 

Uma vez que for decidido o gás que será utilizado para fluidizar o meio da pirólise deve-

se ser recalculada a composição de saída do reator FBR-1, sendo necessário refazer as contas 

do item 3.2.4. Tais alterações são importantes não apenas do ponto de vista de qualidade com 

as porcentagens mássicas da saída, mas também vão influenciar as propriedades físico-químicas 

desse gás como por exemplo, seu poder calorífico, o qual futuramente será fundamental para o 

cálculo das demandas e ofertas energéticas do forno F-1. 

3.3.3 Balanço de energia da demanda térmica do forno de pirólise F-1 

 

Do ponto de vista individual da pirólise, foi utilizado um forno elétrico de demanda 

energética igual a 0,244 kW. Para otimizar esse processo, existem duas melhorias possíveis: 

utilizar o gás da digestão (corrente 21A) ou o próprio gás de pirólise (corrente 32B) e um forno 

à combustão para que essa demanda seja auto suficiente. Para que os seguintes cálculos sejam 

feitos, deve-se considerar os parâmetros de vazão mássica e calor específico dos elementos 

envolvidos na troca térmica (plástico, catalisador e gases). 
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Tabela 3.7: Dados para cálculo da demanda energética do forno F-1 à combustão. 

Materiais Cp (J/(kg.K)) Vazão Mássica (kg/h) 

Gás da Pirólise 3.514,30 0,25 

Gás Digestão 1.769,71 1,21 

Plástico 1850 1 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referências Almeida (2021), Callister (2000), Gama Gases (2016a) 

e Srisowmeya, Chakravarthy e Devi (2020). 

 

Para os cálculos de demanda enérgica foi necessário assumir que a temperatura de 

entrada de ambos os gases no forno era de 35 ºC. No caso da DA, os gases já saiam do processo 

nesta temperatura e no caso da pirólise, foi considerado que houve uma perda de calor entre a 

saída do reator e a entrada do forno. 

Ademais, foram calculados dois cenários de variação de temperatura: o primeiro para o 

estado estacionário - ΔT = 465 ºC - e o segundo testando a potência máxima do forno – ΔT = 

1.065°C - para que entender se o forno projetado seria capaz de suprir a demanda do cenário 

mais crítico, a qual já cobriria também um cenário de gaseificação (800°C). Todas as variáveis 

abordadas nessa etapa estão descritas na tabela 3.7 e todos os cenários de demanda energética 

foram calculados pela mesma relação matemática usada no tópico 3.2.5. 

3.3.4 Balanço de massa de ar para o forno F-1 

 

Uma das possibilidades de integração deste trabalho é considerar que as correntes de 

saída de um dos processos podem ser utilizadas como alimentação do forno de pirólise, com o 

objetivo de suprir sua demanda energética, tornando o processo mais auto suficiente, e assim 

será necessário converter este equipamento para um forno de combustão, ao invés de ser 

elétrico, conforme planejado inicialmente. Portanto, quando a escolha do gás utilizado for 

efetuada, deve-se considerar os diferentes cenários de oferta e demanda energéticas para que os 

mesmos sejam ranqueados, com o objetivo de escolher qual a melhor fonte de alimentação para 

o forno. 

 Posteriormente, como consequência da escolha de um equipamento a combustão, 

também será necessário acrescentar uma nova corrente de ar ao sistema e calcular a quantidade 

estequiométrica de oxigênio exigido para combustão. 
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3.3.5 Balanço de massa para o tratamento de biogás total 

 

Como mencionado anteriormente, o gás da DA contém um alto percentual de CO2 

emitido junto com CH4. Além disso, essa corrente é um dos cenários possíveis para a 

fluidização do meio da pirólise, portanto, é válido analisar o impacto da remoção do CO2 para 

o processo. Nesse caso, existem diversos interesses no tratamento dessa corrente, tanto do ponto 

de vista de demanda energética quanto de exportação de um combustível de qualidade mais 

elevada.   

Portanto, será considerada novamente a equação 3.2 para representar o processo e sua 

estequiometria possibilita encontrar a vazão necessária de NaOH para tratar o CO2. Além disso, 

vale ressaltar que esse tratamento traz uma dupla vantagem para o processo integrado visto que 

é possível, com o mesmo reagente, tratar os gases provenientes tanto da pirólise quanto da 

digestão, com gastos materiais proporcionais à porcentagem de CO2 existentes em cada um 

deles. 
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4. Resultados e Discussão  

 

4.1 Digestão anaeróbica 

4.1.1 Condições operacionais do processo 

 

Park et al. (2018) comprova que a estabilidade do sistema diluído contínuo foi maior, 

por isso propõe que este seja o melhor cenário. Entretanto, a demanda química de oxigênio do 

sistema não diluído em batelada é mais alta, o que ocasiona uma produção de metano superior. 

Por isso, este trabalho propõe um sistema contínuo com o cenário não diluído, visando manter 

os pontos fortes do regime e da diluição. A tabela 4.1, reflete de forma quantitativa a vantagem 

do modo de operação não diluído para o espaço amostral deste trabalho. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros dos cenários de DA para um shopping center. 

Parâmetros Diluído Não Diluído 

Produção de CH4 (L/d) 14619,15 17299,02 

Entrada de DQO (g/d) 44982,00 74564,75 

Saída de DQO (g/d) 12100,16 13048,83 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 

 

Ademais, foi calculado que o aumento percentual de água necessário para transacionar 

de um cenário não diluído para o diluído é de 65,77%, mostrando ainda uma vantagem 

econômica em termos de consumo de utilidades no sistema proposto. 

4.1.2 Balanço de massa das correntes de saída 

  

Inicialmente, foram calculadas as densidades dos gases componentes da saída da DA a 

partir da equação 3.1. Além disso, foi efetuada a conversão dos valores teóricos de porcentagem 

molar estabelecidos para o biogás para percentuais mássicos, explicitados na tabela 4.2, de 

forma a facilitar a comparação dos mesmos com outras vazões e parâmetros que estão sendo 

avaliados no trabalho. 
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Tabela 4.2: Parâmetros da corrente de saída do biogás.  

Compostos 
Massa Molar 

(g/mol) 

Densidade 

(g/cm3) 

Composição 

Molar (%) 

Composição 

Mássica (%) 

CH4 16,04 0,00063 65 40,36 

CO2 44,01 0,00174 35 59,64 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018) e Srisowmeya, Chakravarthy e Devi 

(2020). 

 

Em um segundo momento, foram feitos os balanços de massa para obter a vazão de lodo 

produzido no processo de digestão, considerando a vazão mássica de entrada de 20,48 kg/h de 

MO e subtraindo o consumo de DQO. Também se converteu as correntes de DQO presente no 

lodo, de ambos os produtos, CH4 e CO2, separadamente e da vazão de gás total para unidade de 

kg/h, com o objetivo de padronizar a unidade usada nas análises de pirólise e digestão e, 

consequentemente, facilitar as conclusões de viabilidade da integração. 

Em ambos os cenários expostos na tabela 4.3, ainda existe uma quantidade considerável 

de DQO que não foi consumida, o que fortalece a proposta de reciclo do lodo no sistema. Além 

disso, o percentual de DQO não convertida no sistema embasa a decisão de seguir com um 

processo não diluído, visto que o aproveitamento dele é maior. A vazão de lodo produzido no 

cenário não diluído é um pouco menor, o que faz com que a concentração de lodo nesta corrente 

seja mais alta que no diluído, possibilitando ainda um reciclo de melhor aproveitamento, como 

será detalhado em seguida. 

 

Tabela 4.3: Dados das correntes de saída da DA. 

Parâmetros Diluído Não Diluído 

Lodo (kg/h) 19,11 17,92 

DQO no lodo (kg/h) 0,50 0,54 

DQO no lodo (%) 2,64 3,03 

DQO não convertida (%) 26,90 17,50 

Produção de CH4 (kg/h) 0,39 0,46 

Produção de CO2 (kg/h) 0,57 0,68 

Produção de gás total (kg/h) 0,96 1,13 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 
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4.1.3 Balanço de massa do reciclo de lodo 

 

A partir do reciclo proposto de 40%, foi recalculada a quantidade de DQO que entra no 

processo e posteriormente as novas gerações de gases, representados na tabela 4.4. Com isso, é 

possível perceber que o reciclo, em ambos os casos, contribui para um aumento da 

produtividade de metano, sendo, portanto, uma proposta vantajosa para o sistema.  

 

Tabela 4.4: Dados da DA com reciclo de lodo. 

Parâmetros Diluído Não Diluído 

Entrada de DQO com reciclo (g/d) 49822,06 79784,28 

Produção de CH4 (L/d) 16192,17 18509,95 

Produção de CH4 (kg/h) 0,43 0,49 

Produção de CO2 (kg/h) 0,63 0,72 

Ganho de produtividade de CH4 (%) 10,76 7,00 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 

 

Percebe-se que o cenário diluído tem um ganho de produtividade absoluto superior ao 

não diluído, o que pode ser explicado pelo fato de ambos os valores (sem e com reciclo) serem 

matematicamente menores. Entretanto, constata-se que, mesmo com reciclo, a produção de CH4 

no cenário diluído (0,43 kg/h) ainda é menor do que a produção de CH4 no cenário não diluído 

sem reciclo (0,46 kg/h). Sendo assim, mais uma vez a escolha do cenário não diluído se mostra 

como o mais promissor. 

4.1.4 Projeto do reator CSTR-1 

 

A partir dos dados e do raciocínio apresentados no item 3.1.4, foram calculados os 

parâmetros necessários para análise do sistema, apresentados na tabela 4.5. Com todos os dados 

da mesma, é possível plotar os dados da tabela 4.6 para geração do gráfico de Levenspiel, que 

pode ser encontrado no gráfico 4.1.  
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Tabela 4.5: Variáveis calculadas para alcançar a taxa de DA.  

Item Valores 

TCO (kg DQO/m³/d) 4,6 6,1 6,2 7,4 7,9 8,6 

Produtividade CH4 (mol 

CH4/kg DQO/d) 
0,24 0,37 0,58 0,81 1,01 1,12 

v0 (m³/d) 1,88E-03 2,50E-03 4,17E-03 5,00E-03 5,77E-03 6,25E-03 

Fa0 (kg DQO/d) 0,35 0,46 0,46 0,56 0,64 0,69 

(-rA) (kg DQO/m³/d) 3,80 4,96 4,29 5,54 6,08 6,76 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 

 

Tabela 4.6: Dados para plotar o gráfico de Levenspiel. 

XA FA0/(-rA) (L) 

0,825 90,91 

0,809 92,71 

0,695 107,91 

0,748 100,27 

0,712 105,34 

0,731 102,60 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 

 

 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Park et al. (2018). 

Gráfico 4.1: Gráfico de Levenspiel para DA.  

 

Os dados experimentais, neste caso particular, se mostraram consistentes e, ao serem 

plotados no gráfico de Levenspiel, são representados por uma reta de bom ajuste, sendo seu R² 

extremamente próximo de 1. Isso reflete um resultado interessante, pois possibilita fazer 
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projeções do sistema reacional para as regiões de interesse. De posse da relação linear obtida 

entre FA0/(-rA) vs. XA, supõe-se que a reta descreve todos os pontos entre os intervalos 

considerados e pode ser extrapolada para uma vizinhança com um pequeno risco, porém sem 

grandes prejuízos.  Dentro do intervalo 0,69 < XA < 0,83, é seguro utilizar qualquer valor para 

o dimensionamento do CSTR a partir da relação linear obtida, a qual está representada na 

equação 3.2 e permite a obtenção da razão VCSTR/FA0. 

Tendo como base às conclusões previamente expostas, foi utilizada a taxa de reação 

para o cenário não diluído de maior conversão, rA = 0,0038 kg DQO/L/d, e as vazões de entrada 

e saída de DQO, alcançando, assim, o volume de 16.209,73 L ou 16,21 m³. 

4.1.5 Balanço de massa para o tratamento de biogás da digestão 

 

Sendo um dos interesses de trabalho a comercialização de um combustível de maior 

qualidade, ou seja, um gás com maior percentual de metano, foi realizado o balanço de massa 

para remover o CO2 presente em 100% da corrente 19A, biogás armazenado no TQ-1. Essa 

corrente será direcionada para um decantador, representado na figura 4.1, onde entra em contato 

com a soda cáustica, resultando em um precipitado de bicarbonato de cálcio, o qual pode ser 

removido com maior facilidade. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.1: Fluxograma do tratamento de biogás da DA. 

 

 Dessa forma, conforme a tabela 4.7, vê-se a necessidade de utilização de 

aproximadamente 0,66 kg/h de NaOH para tratamento do gás que será exportado. Nesse 

cenário, todo o CO2 produzido na digestão está sendo tratado. Caso essa corrente seja usada em 

uma futura integração, é interessante ressaltar que a quantidade de CO2 a ser removido pode 

reduzir e, consequentemente, os gastos com o reagente NaOH também.   
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Tabela 4.7: Balanço de massa para o tratamento de biogás da DA.  

Gás de Exportação 
Vazão CO2 

(kg/h) 

Vazão CO2 

(mol/h) 

Vazão NaOH 

(mol/h) 

Vazão NaOH 

(kg/h) 

Digestão Anaeróbica 0,72 0,02 0,02 0,66 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Pirólise 

4.2.1 Projeto do reator FBR-1 

 

Tendo como base o fator de escala de 50 vezes obtido no item 3.2.3, foram encontradas 

as dimensões para o reator FBR-1 e sua vazão de fluidização representativas para o atual estudo, 

como exposto na tabela 4.8. A vazão volumétrica de fluidização ainda deve ser ajustada 

utilizando a densidade do Hélio calculada pela equação 3.1 para facilitar comparações.  

 

Tabela 4.8: Parâmetros do reator de pirólise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Kumar e Singh (2013). 

4.2.2 Balanço de massa correntes de alimentação e saída 

Primeiramente, foram utilizados os percentuais de sólido, gás e líquido obtidos na 

temperatura de operação (500°C) estipulados previamente na tabela 3.3 para obter as 

quantidades mássicas reais dos produtos da pirólise, proporcionais à alimentação específica 

para este trabalho, que são apresentadas na tabela 4.9.  

 

Tabela 4.9: Vazões mássicas de saída da pirólise.  

Parâmetros Óleo Sólido Gás 

Vazões (kg/h) 0,4432 0,3028 0,2540 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Kumar e Singh (2013). 

 

Parâmetros Kumar e Singh (2013) Scale up 

Diâmetro externo (m) 0,041 0,205 

Diâmetro interno (m) 0,037 0,185 

Altura (m) 0,145 0,290 

Volume (L) 0,156 7,795 

Vazão de fluidização (m³/s) 2,52E-08 1,26E-06 

Vazão de fluidização com He (kg/h) - 2,86E-04 
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A partir da vazão mássica teórica de 0,2540 kg/h do gás de pirólise foram obtidas as 

vazões mássicas de cada composto da corrente gasosa, utilizando os percentuais expostos na 

tabela 3.3 para a temperatura de 500°C destacada. Entretanto, foi efetuado um ajuste para 

considerar a vazão do Hélio como meio de fluidização no gás de saída real do FBR- 1. Percebe-

se na tabela 4.10 que a influência do mesmo é extremamente pequena, visto que seu percentual 

foi em torno de 0,1%, o que respalda a possibilidade de desconsiderar a quantidade de Hélio. 

 

Tabela 4.10: Percentual dos componentes do gás de saída da pirólise. 

Componente Vazão (kg/h) Composição (% mássica) 

Metano 0,0577 22,67% 

Etano 0,0696 27,37% 

Eteno 0,0036 1,40% 

Propano 0,0676 26,57% 

Butano 0,0279 10,99% 

Pentano 0,0175 6,89% 

Hexano 0,0053 2,10% 

C7+* 0,0048 1,90% 

Hélio 2,86E-04 0,11% 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Kumar e Singh (2013). 

*Considera-se que todo percentual restante é de hidrocarbonetos maiores que hexano, os quais 

são representados pelas propriedades físico-químicas do heptano. 

4.2.3 Projeto do forno F-1 

 

Para a pirólise isolada, foi escolhido um forno elétrico que suprisse a demanda da 

alimentação, o qual é representado no fluxograma por uma estrutura de serpentina, como é 

possível visualizar na figura 4.2 a seguir. 

A demanda térmica exigida do forno elétrico para processar PEAD fluidizado com Hélio 

é de 0,244 kW para alcançar a temperatura de operação de 500ºC e de 0,553 kW para atingir 

1100°C, a temperatura máxima de design do forno escolhido em 4.2.5. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.2: Fluxograma do forno de pirólise F-1 elétrico. 

 

Na sequência, constata-se que o forno orçado possui uma capacidade bem acima da 

necessária para o projeto e optou-se por fazer um scale down do volume original utilizando o 

fator de escala de 0,17 vezes, e sua raiz cúbica para cada uma das dimensões, encontrando os 

valores da tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11: Parâmetros reais do forno F-1 elétrico da pirólise. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Anexo I. 

 

4.3 Integração e Otimização 

4.3.1 Balanço de massa da vazão de fluidização do FBR-1 

 

Para garantir a possibilidade de integração de ambas as plantas, primeiro foi necessário 

ajustar a vazão volumétrica mínima de fluidização para unidade mássica na qual ela pode ser 

comparada com as correntes de gases disponíveis, utilizando suas respectivas densidades 

expostas anteriormente. É válido ressaltar que o CO2 foi o único gás que não foi considerado 

isoladamente, devido sua ausência de poder calorífico e, consequentemente, o uso exclusivo 

Parâmetros ATS Scale down 

Diâmetro externo (m) 0,254 0,141 

Diâmetro interno (m) 0,076 0,042 

Altura (m) 0,610 0,337 

Volume (L) 2,780 0,471 
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dele na fluidização iria afetar consideravelmente o seu percentual mássico na corrente de saída 

de gás de pirólise para exportação, tornando o mesmo um combustível de qualidade mais baixa. 

Por outro lado, usar unicamente o CH4 iria contribuir para o aumento do potencial calorífico 

global do gás de pirólise.  

Por conseguinte, energeticamente, seria estratégico tratar o CO2 antes do processo de 

fluidização para que o metano seja utilizado como um gás isolado, entretanto do ponto de vista 

mássico, tal alternativa não se apresenta como viável, sendo a remoção do CO2 alocada apenas 

downstream de ambos os processos. 

De acordo com a tabela 4.12 podemos perceber que ambos os gases possuem a vazão 

mássica disponível maior ou igual à vazão mássica mínima de fluidização. O cenário 

considerado nesse estudo foi utilizar o gás da digestão para fluidizar, devido a praticidade de 

não precisar de um start up da planta de pirólise com Hélio. Portanto, foi integrada a saída do 

tanque de biogás TQ-1 ao reator de fluidização da pirólise FBR-1, utilizando a corrente 19A 

como gás de fluidização do processo. 

 

Tabela 4.12: Balanço de massa para os possíveis gases de fluidização. 

Gás de Fluidização 
Vazão Mássica Mínima de 

Fluidização (kg/h) 

Vazão Mássica Disponível 

(kg/h) 

Pirólise 0,003 0,25 

Digestão 0,005 1,21 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência Kumar e Singh (2013). 

 

Ademais, calculou-se que apenas 0,38% do biogás é aproveitado na integração e o 

restante será tratado para posterior exportação. Dessa forma, deve-se adicionar uma válvula de 

controle ao fluxograma desse processo. 

4.3.2 Balanço de massa da vazão de gás de pirólise gerado no FBR-1 

 

Como consequência do exposto anteriormente, a fluidização a partir do gás de digestão 

altera a composição mássica do gás de saída do FBR- 1 em relação à configuração teórica 

esperada de uma pirólise rápida a 500 ºC, logo precisam ser feitos os devidos ajustes, 

considerando a presença de CH4 e CO2 no meio. 

Para tal, foi feito um novo balanço de massa considerando a soma da vazão do gás de 

pirólise esperado exposto no item 3.3.2 com a vazão de fluidização de gás da DA (CH4 e CO2), 

sendo alimentado a 35°C, obtendo-se novos percentuais mássicos para os hidrocarbonetos 
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presentes no gás produzido. Ademais, cada um desses compostos está associado aos seus 

respectivos poderes caloríficos, os quais serão fundamentais em seguida para determinar a 

magnitude da oferta energética da saída de gás do reator de leito fluidizado FBR-1 (corrente 

10B) e, consequentemente, a sua viabilidade para o processo integrado  A tabela 4.13 a seguir 

discretiza a corrente de saída desse gás tal como seus respectivos valores de poder calorífico 

que permitem o cálculo do seu poder calorífico médio de 13,01 kWh/kg. 

 

Tabela 4.13: Composição e poder calorífico do gás de saída da pirólise. 

Composição % Mássica  Poder calorífico (kWh/kg) 

Metano (35°C) 0,72% 13,90 

Gás Carbônico 1,07% N/A 

Metano (500°C) 22,29% 13,90 

Etano 26,91% 13,20 

Eteno 1,37% 13,10 

Propano 26,12% 12,87 

Butano 10,80% 12,70 

Pentano 6,78% 12,60 

Hexano 2,06% 12,53 

C7+* 1,87% 12,48 

Gás de Saída da Pirólise 100,00% 13,01 

Fonte: Elaboração própria. Cálculos segundo referência ABNT NBR 15213. 

N/A = Não aplicável  

*Considera-se que todo percentual restante é de hidrocarbonetos maiores que hexano, os quais 

são representados pelas propriedades físico-químicas do heptano. 

4.3.3 Balanço de energia da demanda térmica do forno de pirólise F-1 

 

Para analisar qual corrente de gás poderia oferecer energia suficiente para que o forno 

de combustão aquecesse o reator de pirólise, foi necessário calcular diferentes cenários de 

demanda energética, que podem ser vistos na tabela 4.14. 

i. O gás de pirólise sendo utilizado para fluidização na temperatura esperada da pirólise 

500 ºC, de acordo com a figura 4.3; 

ii. O gás de pirólise sendo utilizado para fluidização para atingir a potência máxima 

oferecida pelo forno F-1, ou seja, atingir 1100 ºC; 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.3: Diagrama esquemático da fluidização com gás de pirólise  

 

iii. O gás de digestão sendo utilizado para fluidização na temperatura esperada da 

pirólise 500 ºC, de acordo com a figura 4.4; 

iv. O gás de digestão sendo utilizado na fluidização para atingir a potência máxima 

oferecida pelo forno F-1, ou seja, atingir 1100 ºC. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.4: Diagrama esquemático da fluidização com gás da DA 

 

Tabela 4.14: Cálculo da demanda energética dos possíveis gases de fluidização.  

Gás de Fluidização 
Demanda Energética 

Máxima (kW) 

Demanda Energética de 

Operação (kW) 

Pirólise 0,5502 0,2402 

Digestão 0,5497 0,2400 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em seguida calculou-se a oferta energética considerando dois cenários distintos, como 

apresentado na tabela 4.15. 

i. Com o gás de pirólise sendo queimado, já considerando que o gás de digestão está 

fluidizando o meio, conforme esquemático apresentado na figura 4.5. 



86 
 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.5: Diagrama esquemático da alimentação do forno F-1 com gás de pirólise 

 

ii. Com o gás de digestão sendo queimado, levando em consideração que parte dessa 

energia será utilizada para aquecer o CO2, conforme esquemático apresentado na figura 

4.6. 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.6: Diagrama esquemático da alimentação do forno F-1 com gás da DA 

 

Tabela 4.15: Cálculo da oferta energética dos possíveis gases de combustão. 

Gás de Combustão Oferta Energética (kW) 

Pirólise 3,18 

Digestão 6,62 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quando considerado apenas o gás resultante do processo de pirólise teórico e suas 

propriedades expostas no tópico 3.3.2, é capaz de gerar uma oferta energética de 3,33 kW. 

Porém, quando ele se mistura ao CO2 e CH4 provenientes da fluidização, este tem uma redução 



87 
 

 

da energia a ser fornecida ao forno. De acordo com a tabela 4.15, apesar da existência de tal 

mistura, a oferta ainda é superior à demanda necessária ao processo. 

No segundo cenário, estamos lidando com um gás de alto percentual de CO2. Por ser 

um produto da combustão, este composto não possui poder calorífico e, consequentemente, 

reduz o poder calorífico médio do biogás em que está inserido. Portanto, além de não estar 

contribuindo para a queima e geração de energia do forno, este também deverá ser aquecido até 

a temperatura em questão, seja ela 500ºC ou 1100ºC, o que acaba por consumir uma parte da 

energia gerada por esse metano, a qual isoladamente seria 6,80 kW, superior ao indicado na 

tabela 4.15. 

Ambos os casos mencionados previamente geram resultados promissores para o 

processo, porém, visto que o gás de digestão será utilizado para fluidizar o meio, optou-se por 

utilizar o gás de pirólise para aquecimento do forno. É perceptível que a oferta do gás 

proveniente da pirólise é mais elevada que a demanda necessária para combustão no forno, 

portanto, será necessário a adição de uma nova válvula de controle no sistema de forma a 

garantir o aproveitamento de apenas 7,20% desse gás para integração, sendo o resto 

consequentemente destinado à exportação. 

Percebe-se que existem outros três possíveis cenários: 

i. Utilizar 0,38% do gás da digestão para fluidizar o meio e 3,64% para aquecer o forno; 

ii. Utilizar 1,10% do gás da pirólise para fluidizar o meio e 7,28% para aquecer o forno; 

iii. Utilizar 3,63% do gás da digestão para aquecer o forno e 1,10% do gás de pirólise 

para fluidizar o meio. 

 

O uso exclusivo do gás de digestão ou do gás de pirólise para ambas as finalidades não 

foi a escolha final para a integração, buscando evitar a dependência energética exclusiva desses 

processos e garantir que existam medidas de mitigação de riscos em termos de segurança 

energética para as seguintes possibilidades de flutuações operacionais, o que torna a operação 

energeticamente mais confiável. Já o terceiro cenário não foi considerado neste trabalho, pois 

o fato de fluidizar com o gás de pirólise compromete um start up independente do 

funcionamento da própria planta de pirólise, necessitando assim da utilização de Hélio neste 

momento. 
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4.3.4 Fluxograma integrado  

 

Em consonância com as análises realizadas anteriormente, foi proposto que sejam feitas 

otimizações internas a cada processo e a integração entre a digestão e a pirólise de acordo com 

as correntes detalhadas no Apêndice III e com a figura 4.7 considerando: 

i. 0,38% da saída do gás digestão, originalmente corrente 19A, usado como gás de 

fluidização para pirólise - corrente 19 - e o restante de biogás destinado a tratamento; 

ii. 7,20% do gás de pirólise, originalmente corrente 10B, utilizado para aquecimento do 

forno - corrente 49 - e o restante destinado a tratamento;  

iii. O forno de pirólise F-1 como uma estrutura que opera no regime de combustão e não 

eletricamente, de forma a aproveitar o gás gerado do processo para maior 

aproveitamento energético; 

iv. Uma unidade de remoção de CO2 que visa unificar as correntes de gases produzidos 

em cada processo para tratá-los antes da exportação.  

De acordo com os resultados apresentados, tem-se que a integração entre os processos 

é uma oportunidade para inserir o tratamento de resíduos sólidos em um mercado técnica e 

financeiramente viável, considerando sua perspectiva energética autossuficiente e a 

oportunidade de tratamento de emissões de poluentes. Conforme tem sido observado 

mundialmente, há uma busca crescente por combustíveis alternativos e a redução das emissões 

de gás carbônico já se tornou uma meta para muitas indústrias, por isso, é interessante ressaltar 

a importância estratégica de uma planta que é capaz de produzir diferentes tipos de 

biocombustíveis através de resíduos e que já leva em conta no seu planejamento um setor para 

o tratamento de emissões. 
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Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.7: Fluxograma integrado dos processos de pirólise e DA. 
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4.3.5 Balanço de massa de ar para o Forno F-1 

 

A possibilidade de integração do forno com o reator de pirólise demanda que este 

equipamento seja uma estrutura movida à combustão e não mais elétrica, como proposto 

anteriormente. Logo, é necessário que ele seja acoplado a um compressor de ar além da corrente 

de gás combustível, os quais estão representados no esquemático da figura 4.8.   

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.8: Fluxograma do forno de pirólise F-1 a combustão. 

 

Tabela 4.16: Balanço de massa da vazão de ar usada no forno F-1. 

Composição 
Vazão Total 

(kg/h) 

Vazão Usada 

no Forno 

(kg/h) 

Vazão Usada 

no Forno 

(mol/h) 

Vazão 

Necessária O2 

(mol/h) 

Vazão 

Necessária O2 

(kg/h) 

Vazão 

Necessária 

Ar (kg/h) 

Metano (35°C) 1,87E-03 1,35E-04 8,40E-03 1,68E-02 

0,07 0,31 

Gás Carbônico 2,77E-03 1,99E-04 4,52E-03 N/A 

Metano (500ºC) 5,77E-02 4,15E-03 2,59E-01 5,17E-01 

Etano 6,96E-02 5,01E-03 1,67E-01 5,00E-01 

Eteno 3,56E-03 2,56E-04 9,12E-03 2,74E-02 

Propano 6,76E-02 4,86E-03 1,10E-01 5,51E-01 

Butano 2,79E-02 2,01E-03 3,46E-02 2,25E-01 

Pentano 1,75E-02 1,26E-03 1,75E-02 1,40E-01 

Hexano 5,33E-03 3,84E-04 4,45E-03 4,23E-02 

C7+ 4,83E-03 3,47E-04 3,47E-03 3,81E-02 

Gás de Saída da Pirólise 2,59E-01 1,86E-02 6,18E-01 2,06E+00 

Fonte: Elaboração própria 

N/A = Não aplicável 
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Sendo assim, se faz necessário o cálculo da demanda de ar exigida para essa combustão. 

Tais resultados são obtidos a partir da relação estequiométrica entre os diferentes componentes 

do gás de pirólise e a quantidade de O2 necessária para promover a combustão dos mesmos, 

seguida da relação percentual de oxigênio no ar, obtendo, assim, o resultado de 

aproximadamente 0,31 kg/h de ar para que o forno performe conforme o esperado, de acordo 

com a tabela 4.16. 

4.3.6 Balanço de massa para o tratamento de biogás total 

 

Baseando-se na constatação de que o biogás não poderá ter seu percentual de CO2 

tratado antes de ser direcionado a fluidização, foi realizado um balanço de massa mais 

detalhado, considerando que a corrente de gás de digestão está sendo dividida em 

aproximadamente 0,38% para a fluidização, constata-se que será necessário tratar tanto o biogás 

destinado à exportação quanto o percentual de CO2 que fará parte da constituição do gás de 

saída da pirólise. Vale ressaltar que, como parte do gás de pirólise está sendo destinada para o 

aquecimento, consequentemente, ocorreu uma pequena diminuição do CO2 que segue para 

tratamento e por isso utilizou-se menos NaOH no processo. Logo, houve a necessidade das 

correntes 20 e 44 se unirem no misturador M-1 e para posterior tratamento, conforme figura 

4.9. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 4.9: Fluxograma do tratamento de biogás total. 

 

 Assim, conforme a tabela 4.17, vê-se a necessidade de utilização de aproximadamente 

0,66 kg/h de NaOH para tratamento do gás que será exportado. Um ponto de interesse 
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econômico do projeto é que temos uma vazão de CO2 tratada totalizando 0,6572 kg/h enquanto 

a vazão produzida durante a digestão é 0,6574 kg/h. Isso mostra que uma pequena porcentagem 

de CO2 está sendo destinada ao aquecimento do forno de pirólise, o que simultaneamente 

contribuiu para a redução do reagente NaOH em aproximadamente 0,13 kg de NaOH 

economizados ao mês. 

 

Tabela 4.17: Balanço de massa para o tratamento de biogás total. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gás de Exportação 
Vazão CO2 

(kg/h) 

Vazão CO2 

(mol/h) 

Vazão NaOH 

(mol/h) 

Vazão NaOH 

(kg/h) 

Total NaOH 

(kg/h) 

Pirólise 0,0026 0,0583 0,0583 0,0023 
0,6572 

Digestão 0,7205 16,3723 16,3723 0,6548 
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5. Conclusão 

 

O presente trabalho teve sucesso em constatar que os processos químicos de pirólise e 

digestão anaeróbica são tecnicamente viáveis para o tratamento de componentes dos resíduos 

sólidos urbanos pré-selecionados, dentre eles a matéria orgânica e o polietileno de alta 

densidade. Tais processos provaram ser eficientes em uma escala média de processamento que 

considera uma amostragem de um shopping center por dia, a qual é uma realidade 

extremamente vivenciada em grandes e médios centros urbanos. Também foi possível observar 

ao longo da metodologia exploratória que tais processos têm fortes potenciais de otimização 

internos e de integração.  

Considerando o espaço gerador de resíduos escolhido neste estudo, percebeu-se que é 

possível tratar a matéria orgânica descartado utilizando um sistema de dois reatores CSTR 

contínuos que totalizam 16,21 m3, os quais geram 0,49 kg/h de CH4 e 0,71 kg/h. Para tratamento 

do último foi proposta uma planta de precipitação a partir da reação com NaOH, a qual necessita 

de 0,66 kg/h de soda caustica para garantir remoção completa. 

Ademais, constatou-se que a pirólise do PEAD gerado é viável em um reator de leito 

fluidizado de 7,8 L e com uma vazão de fluidização de 1,26E-06 m3/s operando em bateladas 

com tempo de reação de 80 minutos, totalizando 8h diárias de funcionamento. O mesmo 

necessita estar acoplado a um forno que ofereça 0,24 kW de energia para atingir a temperatura 

de operação de 500 °C e possa alcançar a potência máxima de 0,55 kW em 1.100 °C. 

Como alternativas de integração e otimização entre esses processos foi proposto utilizar 

0,38% do gás gerado na DA para fluidizar o reator de pirólise e 7,2% do gás de pirólise para 

aquecer o forno F-1, o qual passaria a ser um equipamento à combustão. Além disso, o 

tratamento de gases gerados passa a ser mais econômico devido à constante recirculação de 

CO2 no sistema, poupando 0,13 kg/mês de NaOH. Estes resultados são, não somente válidos, 

como também mostram que esse sistema é energeticamente mais autossustentável que tais 

plantas operando em regimes individuais. Isso verifica a potencial implantação da proposta, 

trazendo benefícios financeiros e ambientais para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos. 

Com base no cenário exposto no item 1, este estudo é extremamente relevante para o 

cenário mundial energético e ambiental em que está inserido, pois há muitas questões que ainda 

não foram solucionadas pertinentes à reciclagem de resíduos urbanos. Além disso, não foi 

encontrado nenhum estudo na literatura que propusesse a integração dos processos de digestão 

anaeróbica e pirólise de forma energeticamente eficiente na reciclagem bioquímica de matéria 
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orgânica e de resíduos plásticos, respectivamente, por isso este trabalho não só cumpre tal 

demanda, como abre inúmeras futuras oportunidades nesse mercado. 
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6. Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

Conforme mencionado ao longo deste trabalho, os dados da digestão anaeróbica e da 

pirólise foram obtidos a partir de referências teóricas que não possuíam exatamente o mesmo 

espaço amostral que o aqui proposto. Ademais, não se entrou em detalhes sobre todas as 

condições operacionais e equipamentos de cada processo. Para garantir maior especificidade de 

dados e comprovar a eficiência das plantas separadas e integradas para a quantidade de resíduos 

esperada, foram compiladas as seguintes sugestões. 

Uma das primeiras recomendações é que futuramente os balanços e cálculos de projetos 

sejam replicados em um simulador como UNISIM, HYSYS, DWSIM ou outros que possam 

verificar as conclusões do presente trabalho para que, em seguida, sejam realizados 

experimentos práticos que utilizem esses dados quantitativos de processo e dimensionamentos 

de equipamentos, confirmando a real viabilidade e reprodutibilidade da proposta feita tanto para 

cada processo individualmente quanto para a própria integração. 

Em relação a digestão anaeróbica, é interessante coletar dados intermediários de 

conversão ao longo dos dois reatores para tornar os cálculos mais precisos e representativos, 

buscando chegar aos dimensionamentos individuais dos mesmos. Além disso, gerar um 

conhecimento mais embasado sobre os microrganismos ideais para serem usados nesse 

tratamento de resíduos orgânicos é de suma importância, visto que contribui para um aumento 

da eficiência da reação e, consequentemente, traz vantagens financeiras. 

 Outra oportunidade capturada ao longo do trabalho, seria no processo de pirólise, o qual 

pode ser efetuado com uma diferente combinação de plásticos na sua alimentação. Na literatura, 

há exemplos como Saiote (2012), o qual testou o impacto do uso de zeólitas na pirólise da 

mistura de polímeros constituída por 65 % (m/m) PE, 18% (m/m) PP e 17% (m/m) PS; e 

Achilias et al. (2007), que efetuou a pirólise da mistura de PEAD, PEBD e PP. Com essas 

configurações, seria possível pirolisar uma maior quantidade de plásticos e, consequentemente, 

tratar mais RSU, sendo válido ressaltar que as configurações físico-químicas da entrada ainda 

se manteriam semelhantes às deste estudo, visto que propriedades como calores específicos e 

densidades desses plásticos não variam consideravelmente entre si. Entretanto, não foi 

encontrada uma velocidade de fluidização estimada na literatura para essas combinações 

diversas, assim, é necessário simular, experimentá-las em uma menor escala para testar a sua 

efetividade. 
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Como mencionado no item 4.3.3, é possível rearranjar as correntes de integração de 

forma que o sistema ainda se mantenha autossustentável, portanto, também são boas 

oportunidades a serem exploradas. Além da integração prevista neste estudo para o 

aquecimento do forno de pirólise e para fluidização do meio, existem outros momentos desses 

processos que poderiam ser relacionados, tais como o uso do bio óleo ou de algum dos gases 

produzidos como fluido de resfriamento para os trituradores envolvidos no fluxograma, com o 

objetivo de amenizar a geração de calor e consequente evitar alguns danos estruturais aos 

equipamentos. 

Outra melhoria no processo integrado é amenizar os impactos ambientais do forno de 

combustão, promovendo o tratamento dos gases liberados no processo. Uma opção estratégica 

seria escalar a planta de tratamento de CO2 proposta para que ela fosse capaz de receber uma 

alimentação maior, garantindo tanto a remoção deste poluente do gás de exportação quanto das 

emissões de F-1.  

Por fim, é válido realizar uma análise da viabilidade econômica dos processos de DA e 

pirólise tanto separadamente quanto o projeto de integração completo na escala proposta neste 

trabalho, ou seja, com capacidade de processar a quantidade de resíduos gerados em um 

shopping center, a fim de entender a atratividade deste empreendimento.  
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APÊNDICE I: Tabela com as correntes do processo de digestão anaeróbica 

 

Correntes PFD - Digestão Anaeróbica 

Processo Índice Nome Composição 

DA 1A Entrada de resíduo orgânico no triturador T-1 Biomassa 

DA 2A Entrada de resíduo orgânico na peneira P-1 Biomassa 

DA 3A Entrada de resíduo orgânico no diluidor DL-1 Biomassa 

DA 4A Entrada de Água no diluidor DL-1 Água 

DA 5A Entrada de resíduo orgânico na bomba B-1 Biomassa; Água 

DA 6A Entrada de resíduo orgânico no CSTR-1 Biomassa; Água 

DA 7A Saída de gás do CSTR-1 CO2; H2 (desprezível) 

DA 8A Entrada de resíduo orgânico no CSTR-2 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 9A Saída de biogás do CSTR-2 CH4; CO2 

DA 10A Saída de lodo do CSTR-2 

Microrganismos; 

Biomassa; Água; CH4; 

CO2 

DA 11A Saída de lodo do Decantador D-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 12A Entrada na bomba B-2 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 13A Reciclo de lodo no CSTR-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 14A Entrada no secador S-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 15A Saída do secador S-1 
Microrganismos; 

Biomassa 

DA 16A Saída de gás do decantador D-1 
CH4 (residual); CO2 

(residual) 

DA 17A Entrada do medidor de gás MG-1 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

DA 18A Entrada de gás no decantador D-2 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

DA 19A Entrada de NaOH no decantador D-2 NaOH 

DA 20A Entrada no tanque de gás TQ-1 CH4 

DA 21A Saída de precipitado do decantador D-2 NaHCO3; Água 
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APÊNDICE II: Tabela com as correntes do processo de pirólise 

 

Correntes PFD – Pirólise 

Processo Índice Nome Composição 

Pirólise 1B 
Entrada de plástico no tanque de 

armazenamento TQ-2 

PEAD - polietileno de alta 

densidade 

Pirólise 2B 
Entrada de plástico no triturador T-2 

PEAD - polietileno de alta 

densidade 

Pirólise 3B 
Entrada de plástico na peneira P-2 

PEAD - polietileno de alta 

densidade 

Pirólise 4B 
Saída de plástico da peneira P-2 

PEAD - polietileno de alta 

densidade 

Pirólise 5B 
Entrada de sólidos no reator de leito 

fluidizado FBR-1 

PEAD - polietileno de alta 

densidade 

Pirólise 6B 
Entrada de Hélio no reator de leito 

fluidizado FBR-1 He – Hélio  

Pirólise 7B 
Saída do reator de leito fluidizado 

FBR-1 

He; PEAD (residual); 

Hidrocarbonetos; CO2 

Pirólise 8B 
Saída de sólidos do ciclone C-1 

Hidrocarbonetos > C7; PEAD 

(residual) 

Pirólise 9B 
Entrada no tanque de 

armazenamento de carvão TQ-4 

Hidrocarbonetos > C7; PEAD 

(residual) 

Pirólise 10B 
Reciclo de sólidos no FBR-1 

Hidrocarbonetos > C7; PEAD 

(residual) 

Pirólise 11B 
Saída de hidrocarbonetos leves do 

ciclone C-1 

He; PEAD (residual); 

Hidrocarbonetos C1-C7; CO2 

Pirólise 12B 
Saída de hidrocarbonetos leves do 

filtro FL-1 He; Hidrocarbonetos C1-C7; CO2 

Pirólise 13B 
Saída de bio óleo do condensador 

CD-1 Hidrocarbonetos C1-C7 (líquidos) 

Pirólise 14B 
Saída de bi óleo da bomba 

centrífuga B-4 Hidrocarbonetos C1-C7 (líquidos) 

Pirólise 15B 
Saída de gás do condensador CD-1 

He; Hidrocarbonetos C1-C7 (gás); 

CO2 

Pirólise 16B Saída de gás do filtro FL-2 Hidrocarbonetos C1-C7 (gás); CO2 
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APÊNDICE III: Tabela com as correntes do processo integrado 

 

Correntes PFD - Integração Digestão Anaeróbica e Pirólise 

Processo Índice Nome Composição 

DA 1 Entrada de resíduo orgânico no triturador T-1 Biomassa 

DA 2 Entrada de resíduo orgânico na peneira P-1 Biomassa 

DA 3 Entrada de resíduo orgânico no diluidor DL-1 Biomassa 

DA 4 Entrada de Água no diluidor DL-1 Água 

DA 5 Entrada de resíduo orgânico na bomba B-1 Biomassa; Água 

DA 6 Entrada de resíduo orgânico no CSTR-1 Biomassa; Água 

DA 7 Saída de gás do CSTR-1 CO2; H2 (desprezível) 

DA 8 Entrada de resíduo orgânico no CSTR-2 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 9 Saída de gás do CSTR-2 CH4; CO2 

DA 10 Saída de lodo do CSTR-2 
Microrganismos; Água; 

Biomassa; CH4; CO2 

DA 11 Saída de lodo do Decantador D-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 12 Entrada na bomba B-2 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 13 Reciclo de lodo no CSTR-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 14 Entrada no secador S-1 
Microrganismos; 

Biomassa; Água 

DA 15 Saída do secador S-1 
Microrganismos; 

Biomassa 

DA 16 Saída de gás do Decantador D-1 
CH4 (residual); CO2 

(residual) 

DA 17 Entrada do medidor de gás MG-1 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

DA 18 Entrada no tanque de gás TQ-1 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

Integração 19 Saída de biogás do tanque TQ-1 para tratamento 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

Integração 20 Entrada de biogás no cilindro CL-1 
CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

Integração 21 
Entrada de biogás no reator de leito fluidizado 

FBR-1 

CH4; CO2; H2 

(desprezível) 

Pirólise 22 
Entrada de plástico no tanque de armazenamento 

TQ-3 

PEAD - polietileno de 

alta densidade 

Pirólise 23 Entrada de plástico no triturador T-2 
PEAD - polietileno de 

alta densidade 
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Pirólise 24 Entrada de plástico na peneira P-2 
PEAD - polietileno de 

alta densidade 

Pirólise 25 Saída de plástico da peneira P-2 
PEAD - polietileno de 

alta densidade 

Pirólise 26 
Entrada de sólidos no reator de leito fluidizado 

FBR-1 

PEAD - polietileno de 

alta densidade 

Pirólise 27 
Entrada de Hélio no reator de leito fluidizado 

FBR-1 
He - Hélio 

Pirólise 28 Saída do reator de leito fluidizado FBR-1 
He; PEAD (residual); 

Hidrocarbonetos; CO2 

Pirólise 29 Saída de carvão do ciclone C-1 
Hidrocarbonetos > C7; 

PEAD (residual) 

Pirólise 30 
Entrada no tanque de armazenamento de carvão 

TQ-4 

Hidrocarbonetos > C7; 

PEAD (residual) 

Pirólise 31 Reciclo de sólidos no FBR-1 
Hidrocarbonetos > C7; 

PEAD (residual) 

Pirólise 32 Saída de hidrocarbonetos leves do ciclone C-1 

He; PEAD (residual); 

Hidrocarbonetos C1-C7; 

CO2 

Pirólise 33 Saída de hidrocarbonetos leves do filtro FL-1 
He; Hidrocarbonetos 

C1-C7; CO2 

Pirólise 34 Saída de bio óleo do condensador CD-1 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(líquidos) 

Pirólise 35 Saída de bio óleo da bomba centrífuga B-4 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(líquidos) 

Pirólise 36 Saída de gás do condensador CD-1 
He; Hidrocarbonetos 

C1-C7 (gás); CO2 

Pirólise 37 Saída de gás do filtro FL-2 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(gás); CO2 

Integração 38 Entrada de gás no misturador M-1 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(gás); CO2 

Integração 39 Entrada de gás no decantador D-2 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(gás); CO2 

Integração 40 Entrada de NaOH no decantador D-2 
NaOH - hidróxido de 

sódio 

Integração 41 
Entrada de gás no tanque de armazenamento TQ-

6 

Hidrocarbonetos C1-C7 

(gás) 

Integração 42 Saída de precipitado do decantador D-2 NaHCO3; Água 

Otimização 43 Entrada de gás de pirólise no forno F-1 
Hidrocarbonetos C1-C7 

(gás); CO2 

Otimização 44 Entrada de ar no compressor CP-1 O2; N2 

Otimização 45 Entrada de ar no forno F-1 O2; N2 
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APÊNDICE IV: Memória de cálculo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Produção de MO 491,56 kg/d

Densidade 1213,00 kg/m³

Gases
Limite 

mínimo

Limite 

máximo

Valor 

escolhido

CH4 50% 85% 65%

CO2 20% 35% 35%

Parâmetros Diluído Não diluído Unidade

Rendimento de CH4 325 232 L/kg DQO

Produtividade de CH4 2,78 0,98 L CH4/L/d

Entrada de DQO 111 184 g/L

Saída de DQO 29,91 32,25 g/L

DQO consumida 73,1% 82,5%

TCO 8,6 4,6 kg DQO/m³/d

pH 7,5 8,0

CH4 16,04 g/mol

CO2 44,01 g/mol

NaOH 39,997 g/mol

Temperatura 35 ºC

Pressão 1 atm

Massas molares

Parâmetros operacionais (Park et al., 2018)

Dados de shopping center (MAREGA, 2011)

Dados de MO (SILVA e SANTOS, 2016)

Percentuais de saída da DA (SRISOWMEYA, CHAKRAVARTHY 

e DEVI, 2020)

DADOS DA DIGESTÃO ANAERÓBICA

Dados da DA (Park et al., 2018)
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Vazão volumétrica 16,89 L/h

Vazão mássica 20,48 kg/h

Equação 4.1 Sendo R = 0,082 atm.L/(mol. K)

Compostos Densidade (g/cm³)

CH4 0,00063

CO2 0,00174

CH4 CO2 Unidade

Número de mols 65 35 mol

Massa 1042,60 1540,35 g

Composição mássica 40,36% 59,64%

Parâmetros Diluído Não Diluído Unidade

DQO que entra 44982,00 74564,75 g/d

DQO que sai 12100,16 13048,83 g/d

Produção de CH4 14619,15 17299,02 L/d

Produção de CH4 0,39 0,46 kg/h

Lodo 19,11 17,92 kg/h

DQO que sai 0,50 0,54 kg/h

DQO no lodo 2,64% 3,03%

DQO não convertida 26,90% 17,50%

Produção de gás total 0,96 1,13 kg/h

Produção de CO2 0,57 0,68 kg/h

Diluído 111 g/L

Não diluído 184 g/L

Quantidade de água 1,66 L

Aumento de volume 65,77%

Parâmetros Diluído Não Diluído Unidade

Entrada de DQO com 

reciclo
49822,06 79784,28 g/d

Produção de CH4 16192,17 18509,95 L/d

Produção de CH4 0,43 0,49 kg/h

Produção de CO2 0,63 0,72 kg/h

Ganho de produtividade de 

CH4
10,76% 7,00%

Considerando o caso de 40% de reciclo no cenário não diluído

Vazão CO2 (mol/h) 0,0164 mol/h

Vazão NaOH (mol/h) 0,0164 mol/h

Vazão NaOH (kg/h) 0,6574 kg/h

Entrada de MO

CÁLCULOS DA DIGESTÃO ANAERÓBICA

Reciclo, considerando 40%

Tratamento do gás de saída da DA

Reação: NaOH + CO2 -> NaHCO3

Cálculo da composição mássica, considerando 100 mol

Diluição, considerando 1 L
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Sendo A: DQO e R: resíduo

Parâmetros Unidade

TCO média kg A/(m³.d) 4,6 6,1 6,2 7,4 7,9 8,6

HRT d 40 30 18 15 13 12

SRT d 40,87 30,83 18,11 15,39 13,3 -

CA0 g A/L R 184 184 111 111 111 111

Rendimento 

CH4
L P/kg A 232 266 247 299 326 325

Produtividade 

CH4
L P/(L R.d) 0,98 1,51 1,43 2,01 2,52 2,78

CA g/L 32,25 35,15 33,81 27,93 31,97 29,91

XA 82,5% 80,9% 69,5% 74,8% 71,2% 73,1%

Teórico 75 L

CNTP 22,4 L/mol

DADOS REATOR DIGESTÃO ANAERÓBICA (Park et al., 2018)

Condições

Volumes

TCO média kg A/(L.d) 4600 6100 6200 7400 7900 8600

CA0 kg A/m³ R 184 184 111 111 111 111

Rendimento CH4 mol P/kg A 10,36 11,88 11,03 13,35 14,55 14,51

Produtividade CH4 mol P/(kg A.d) 0,24 0,37 0,58 0,81 1,01 1,12

CA kg/L 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03

v0 m³ R/d 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,006

FA0 kg A/d 0,35 0,46 0,46 0,56 0,64 0,69

-(rA) kg A/(m³.d) 3,80 4,96 4,29 5,54 6,08 6,76

XA FA0/(-rA)

82,5% 90,91

80,9% 92,71

69,5% 107,91

74,8% 100,27

71,2% 105,34

73,1% 102,60

FA0 74,56 kg A/d

FA 13,05 kg A/d

-rA 0,0038 kg A/(L R.d)

16209,73 L R

16,21 m³ R
V CSTR

Cálculo CSTR

Construção do gráfico de Levenspiel

CÁLCULOS REATOR DIGESTÃO ANAERÓBICA

y = -129,69x + 197,65
R² = 0,9982

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

68,0% 70,0% 72,0% 74,0% 76,0% 78,0% 80,0% 82,0% 84,0%

Gráfico de Levenspiel
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Produção de plástico 15,21 kg/d

PEAD 19% -

Alimentação de PEAD 20 g

Diâmetro externo 0,041 m  mudarrr

Diâmetro interno 0,037 m

Altura 0,145 m

Vazão de fluidização 2,52E-08 m³/s

Pressão 1 atm

Temperatura 500 °C

Tempo de reação 80 min

Óleo 44,32%

Sólido (Resíduo + Cera) 30,28%

Gás 25,40%

Metano 22,7%

Etano 27,4%

Eteno 1,4%

Propano 26,6%

Butano 11,0%

Pentano 6,9%

Hexano 2,1%

Diâmetro externo 10 in

Diâmetro interno 3 in

Altura 24 in

Potência 3260 W

Temperatura máxima 1100 °C

Gas Carbônico 44,01

Metano 16,04

Etano 30,07

Eteno 28,05

Propano 44,10

Butano 58,12

Pentano 72,15

Hexano 86,18

Heptano 100,21

Hélio 4,00

PEAD 1850 J/(kg.K)

He 20,97 J/(mol.K)

CO2 37,56 J/(mol.K)

T = 750 K 2883

 T= 800 K 2989

Componente A B C D

Metano 2,97E-01 4,16E-04 5,79E-08 -2,82E-11

Etano 1,38E-01 6,39E-04 -9,68E-08 0,00E+00

Propano 7,91E-02 6,80E-04 -1,10E-07 0,00E+00

Butano* 4,14E-02 7,20E-04 -1,24E-07 0,00E+00

Pentano* 7,77E-03 8,32E-04 -1,90E-07 0,00E+00

Hexano* 3,73E-02 7,67E-04 -1,52E-07 0,00E+00

Heptano* 5,10E-03 8,33E-04 -1,93E-07 0,00E+00

* Considerando n-butano, n-pentano, n-hexano e n-heptano

Metano 802,60

Etano 1428,64

Eteno 1323,15

Propano 2043,11

Butano 2657,32

Pentano 3271,67

Hexano 3886,84

Heptano 4501,30

g/mol

Poder calorífico ideal inferior em base molar a 25°C (NBR 15213) 

kJ/mol

Calor específico PEAD (Callister, 2000)

Calor específico Hélio  (Gama Gases, 2016)

kJ/(kg.K)

Calor específico Eteno (Engineering ToolBox, 2005)

Parâmetros de cálculo cps dos gases da pirólise (Apêndice 2 -  Equipamentos Térmicos)

Dados de shopping center (MAREGA, 2011)

Distribuição percentual de plásticos (Saiote, 2012)

Massas molares

DADOS DA PIRÓLISE

Dados do reator de pirólise (Kumar e Singh, 2013)

Condições de saída da pirólise (Kumar e Singh, 2013)

Composição de saída do gás da pirólise (Kumar e Singh, 2013)

Mássica 

 Dados do forno de pirólise (cotação ATS)

Mássica 
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Equação 4.1 Sendo R = 0,082 atm.L/(mol. K)

Compostos Densidade (g/cm³)

Metano  (35°C) 0,00063

Gás Carbonico 0,00174

n Metano (500°C) 0,00025

Etano 0,00047

Eteno 0,00044

Propano 0,00070

Butano 0,00092

Pentano 0,00114

Hexano 0,00136

Heptano 0,00158

Hélio 0,00006

Considerando uma alimentação de PEAD de 1kg por batelada. 

Alimentação 1000 g

Fator de escala 50 -

Volume teórico 0,156 L

Volume real 7,795 L

Vazão de fluidização 1,26E-06 m³/s

Vazão de fluidização com Hélio 2,86E-04 kg/h

Considerando o mesmo tempo de reação para a limpeza e preparo do reator. 

Tempo total da batelada 160 min

N° de bateladas* 2,89 -

Tempo diário de produção  8 h

*Maior n° inteiro mais próximo

Óleo 0,4432

Sólido 0,3028

Gás 0,2540

Componente Vazão (kg/h)  Composição (% mássica)

Metano 0,05766 22,67%

Etano 0,06960 27,37%

Eteno 0,00356 1,40%

Propano 0,06756 26,57%

Butano 0,02794 10,99%

Pentano 0,01753 6,89%

Hexano 0,00533 2,10%

Heptano* 0,004826 1,90%

Hélio 2,86E-04 0,11%

cp doHélio 5238,35 J/(kg.K) 

Q (T = 500°C) 0,244 kW

Q (T = 1100°C) 0,553 kW

*Considerando que hélio está sendo injetado a T ambiente = 25 °C

Parâmetros Trabalho Atual

Fator de escala 0,170

Diâmetro interno (m) 0,013

Diâmetro externo (m) 0,043

Altura (m) 0,103

Projet do Forno F-1

Cálculo da demanda térmica do forno 

*Considera-se que todo percentual restante é de hidrocarbonetos maiores que 

hexano, e são representados pelas propriedades do heptano.

Cálculo do percentual dos componentes do gás de saída da pirólise

Equação 4.5

CÁLCULOS DA PIRÓLISE

Cálculo do processamento diário 

kg/h

Calculo da vazão mássica de saída da pirólise 

Cálculos dos dados do reator FBR-1
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Equação 4.1 Sendo R = 0,082 atm.L/(mol. K)

Compostos Densidade (g/cm³)

Metano (35°C) 0,00063

Gás Carbônico 0,00174

Gás da Biodigestão 0,00102

Gás da Pirólise 0,00062

Vazão de fluidização 1,26E-06 m³/s

Vazão de fluidização com Hélio 2,86E-04 kg/h

Vazão de fluidização com gás biodigestão 0,005 kg/h

Vazão de fluidização com gás pirólise 0,003 kg/h

Considerando o gás da biodigestão para fluidizar o meio Considerando o gás da pirólise para fluidizar o meio

Gás da biodigestão que será usado na fluidização 0,38%
Gás da pirólise que será 

usado na fluidização
1,10%

Metano  (35°C) 13,90

Gás Carbônico 0,00

Metano (500ºC) 13,90

Etano 13,20

Eteno 13,10

Propano 12,87

Butano 12,70

Pentano 12,60

Hexano 12,53

Heptano 12,48

Componente cp Unidade ºC R

Metano  (35°C) 2263,04 35 554,67

Gás Carbônico 853,53 500 1391,67

Metano (500 ºC) 3817,53

Etano 3518,49

Eteno 2932,08

Propano 3406,52

Butano 3364,34

Pentano 3339,77

Hexano 3388,27

Heptano 3308,23

Hélio 5238,35

cp gás biodigestão 1769,71 J/(kg.K) 

Q gás biodigestão fluidizando (T = 500°C) 0,2400 kW

Q gás biodigestão fluidizando (T = 1100°C) 0,5497 kW

cp gás de pirólise 3514,30 J/(kg.K) 

Q gás pirólise fluidizando (T = 500°C) 0,2402 kW

Q gás pirólise fluidizando (T = 1100°C) 0,5502 kW

Considerando que tanto o gás da digestão quanto o da pirólise entrariam à 35 ºC para fluidizar

Poder calorífico gás de biodigestão 9,03 kWh/kg

Oferta do metano da biodigestão 6,80 kW

Demanda do gás carbonico da biodigestão* 0,18 kW

Oferta gás de biodigestão 6,62 kW

Poder calorífico gás de pirólise 13,13 kWh/kg

Oferta gás de pirólise 3,33 kW

*Considerando sua entrada a 35°C e atinginndo a T máxima do forno = 1100°C

Considerando o gás da biodigestão para fluidizar o meio Considerando o gás da pirólise para fluidizar o meio 

Gás da biodigestão que será usado no forno 3,64%
Gás da biodigestão que será 

usado no forno
3,63%

Gás da pirólise que será usado no forno 7,20%
Gás da pirólise que será 

usado no forno
7,28%

Equação 4.5

Poder calorífico dos gases

kWh/kg

CÁLCULOS DA INTEGRAÇÃO 

Vazão de Fluidizações para cada gás

Cálculo da oferta energética dos gases 

Cálculo da demanda térmica do forno 

Parâmetros de cálculo cps dos gases Temperaturas

J/(kg.K) 



114 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que gás da pirólise irá alimentar o forno F-1 e o da biodigestão irá fluidizar o reator FBR-1

Componente Vazão (kg/h)  Composição (% mássica)

Metano  (35°C) 0,0019 0,72%

Gás Carbônico 0,0028 1,07%

Metano (500ºC) 0,0577 22,29%

Etano 0,0696 26,91%

Eteno 0,0036 1,37%

Propano 0,0676 26,12%

Butano 0,0279 10,80%

Pentano 0,0175 6,78%

Hexano 0,0053 2,06%

Heptano* 0,0048 1,87%

Poder calorífico gás de pirólise 13,01 kWh/kg

Oferta energética do gás de pirólise 3,36 kW

Demanda do gás carbonico da biodigestão 0,18 kW

Oferta energética real do gás de pirólise 3,18 kW

Composição Vazão Total (kg/h)
Vazão Usada no Forno 

(kg/h)

Vazão Usada no Forno 

(mol/h)

Vazão Necessária O2 

(mol/h)

Vazão Necessária O2 

(kg/h)

Vazão Necessária Ar 

(kg/h)

Metano  (35°C) 1,87E-03 1,35E-04 8,40E-03 1,68E-02

Gás Carbônico 2,77E-03 1,99E-04 4,52E-03 N/A

Metano (500ºC) 5,77E-02 4,15E-03 2,59E-01 5,17E-01

Etano 6,96E-02 5,01E-03 1,67E-01 5,00E-01

Eteno 3,56E-03 2,56E-04 9,12E-03 2,74E-02

Propano 6,76E-02 4,86E-03 1,10E-01 5,51E-01

Butano 2,79E-02 2,01E-03 3,46E-02 2,25E-01

Pentano 1,75E-02 1,26E-03 1,75E-02 1,40E-01

Hexano 5,33E-03 3,84E-04 4,45E-03 4,23E-02

Heptano 4,83E-03 3,47E-04 3,47E-03 3,81E-02

Gás de Saída da Pirólise 2,59E-01 1,86E-02 6,18E-01 2,06E+00

Gás de Exportação Vazão CO2 (kg/h) Vazão CO2 (mol/h) Vazão NaOH (mol/h) Vazão NaOH (kg/h) Total NaOH (kg/h)

Pirólise 0,0026 0,0583 0,0583 0,0023

Digestão 0,7205 16,3723 16,3723 0,6548

Vazão de NaOH para tratamento DA isolada 0,6574 kg/h

Vazão de NaOH para tratamento integração  0,6572 kg/h

Economia de NaOH 0,1302 kg/mês 

Diferença entre o tratamento de CO2 na DA isolada e na integração 

Cálculo da quantidade de ar necessária para a alimentação do forno 

0,07 0,31

0,6572

Balanço de massa para o tratamento de biogás total

*Considera-se que todo percentual restante é de hidrocarbonetos maiores que hexano, e são 

representados pelas propriedades do heptano.

Cálculo do percentual dos componentes do gás de saída da pirólise
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ANEXO I: Cotação do forno utilizado como base teórica para os cálculos de pirólise 
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