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Resumo: O projeto consiste em analisar o processo de 

pirólise rápida para conversão de resíduo em 

combustível e insumos químicos. O estudo inclui a 

análise de diferentes modelos cinéticos de reação. O 

estudo avalia a influência de parâmetros de processo 

sobre as características dos produtos da pirólise. 

 

1. Introdução 
Resíduos provenientes da biomassa e da atividade 

industrial são recursos abundantes e ambientalmente 

sustentáveis que podem ser convertidos em 

combustíveis não-convencionais, uma alternativa 

eficiente para os combustíveis fósseis não renováveis. 

A degradação térmica é um processo que pode ser 

aplicado para transformação de resíduos em energia. A 

análise pode ser feita através de um simulador de 

processo, podendo substituir testes laboratoriais e testes 

em plantas piloto. 

 

2. Metodologia 
O reator de pirólise é baseado num modelo de 

cinética de reação com diversas reações de 

decomposição individuais. Especificação do processo: 

1. Reator de pirólise: reator isotérmico continuo, no 

qual ocorre reações simultâneas;  

2. Biomassa: Resíduo de eucalipto, descrita através de 

sua composição elementar; 

3. Simulação: PRO/II
®
 (Schneider Eletric); 

4. Modelos cinéticos:  

 

Modelo I: Brown et. al. (2001) [1]  

 
Figura 1 – Modelo Clássico. 

 

Modelo II: Órfão et. al.(1999) [2] 

(dα/dt) = A.exp(- E/RT).f(α)                                    (1) 

α=(W0-W)/(W0-W)                                                  (2) 

Modelo III: Milosavljevic e Suuberg (1995) [3].  

dM/dt = -kMp
n                                                                    (3) 

 

3. Resultados 

No processo pirolítico (Figura 2) foi utilizado um 

reator de equilíbrio, onde ocorre reações simultâneas 

(Figura 1). O produto é flasheado, resultando em três 

correntes. O processo produziu 2,1 kgmol.h
-1

 de 

produtos, sendo 0,44 kgmol.h
-1

 de carvão, 0,84 kgmol.h
-

1
 de bio-óleo e 1,58 kgmol.h

-1
 de gases. 

 
Figura 2 – Diagrama de fluxo do processo pirolítico. 

 

Tabela 1- Composição do bio-óleo obtido do Modelo I. 

Componente Composição molar (%) 

1-hidroxi-2propanona 5,43 

Ácido acético 2,78 

Furfural 2,15 

1,2-ciclopentadione 7,91 

2-metoxi-4-metil-fenol 8,12 

4étil-2-metoxi-fenol 3,26 

Eugenol 2,87 

2-metoxi-4-vinilfenol 6,64 

Isoeugenol 14,57 

4-hidroxi-3metoxicinamaldeído 3,96 

5-hidroximetilfurfural 5,40 

Vanilin 5,41 

2-metoxi-4propil-fenol 8,12 

Levoglucosano 14,84 

Àgua 0,94 

 

4. Conclusões 
O processo de pirólise descreveu satisfatoriamente a 

produção de insumos químicos através de modelos 

descritos na literatura. O processo permite avaliar 

parâmetros que podem auxiliar a implantação de 

unidades de pirólise de resíduos da biomassa para 

produção de combustíveis e insumos químicos.  
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