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Pirólise

1) Visão Geral: O que é Pirólise?

Pirólise Lenta

Pirólise Rápida

2) Produtos

3) Limitações Técnicas

4) Reatores

5) Upgrading do Bio-Óleo



Conceitos Preliminares…

Combustão Completa: Oxidação Completa de um 

combustível com a quantidade estequiométrica

requerida de oxigênio

C3H8 + 5 O2 3 CO2 + 4 H2O

Combustão Incompleta/Parcial: Forma produtos que 

contém carbon, mas não são o CO2 (deficiência de O2)

C3H8 + 7/2 O2 3 CO + 4 H2O

% 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑂2 =
𝑛𝑂2 − 𝑛𝑂2 𝐸𝑆𝑇𝐸𝑄.

𝑛𝑂2 𝐸𝑆𝑇𝐸𝑄.



Tratamentos Termoqúimicos Convencionais

Combustão Calor
Excesso de O2

15-30 % de 
eficiência

Gaseificação
~ 25 % O2 estequiométrico

H2, CO (principal), CO2, CH4

Pirólise

800-900°C

sem O2

400-600°C

~ 10 K/min
Biocarvão

Bio-óleo
~ 104 K/min
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O que é Pirólise?
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Pirólise
calor
fogo

quebra

Diferente de Combustão:
Pirólise é feita na ausência de O2



O que é Pirólise?
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Polímero orgânico

pirólise

Os produtos de pirólise são normalmente uma
mixture de muitos compostos



Exemplo: Pirólise de Celulose

pirólise

celulose

glicose

levoglucosan

- H2O
- 3 H2O

5-hidroxi-metil-furfural



Principais Produtos da Pirólise

Levoglucosan
(desidratação
da glicose)

Guaiacol
(monômero
da lignina)

Furano

Fenol
(monômero
da lignina)

Furfural
Hidroximetilfurfural (HMF)



O que é Pirólise?
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Alta Temperatura, sem O2 

Vapor

Condensação

Biomassa, Resíduos Orgânicos



Que tipos de matérias primas podem ser usadas?
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Em princípio, QUALQUER material orgânico pode
sofrer pirólise – muita flexibilidade

Plásticos Pneus Lodo de Esgoto

Madeira 
Macia

Madeira
Dura Grama

Casca de Arroz

Telhas de 
Asfalto

Bagaço de 
Cana



Que tipos de matérias primas NÃO são apropriadas?
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Metais
Vidros
Pedras

Materiais com alto teor inorgânico

A maioria dos compostos inorgânicos permanence no carvão

Os compostos inorgânicos afetam as propriedades do óleo de 
forma negativa

Materiais molhados (necessitam ser secados)



O que é Pirólise Lenta?
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Temperatura Moderada: 300-400C

Taxa de Aquecimento lenta ~ 10 K/min

Longo Tempo de Residência dos 

Vapores: > 1 min

Vapor

Condensação



Produtos – Pirólise Lenta: Carvão

Quando originado da biomassa, se chama “bio-carvão” 

Alta quantidade de energia, grande área superficial microscópica
(microporos), contém elementos inorganicos

Aplicações:

1) Combustível

2) Alteração do solo

3) Adsorção de poluentes (tratamento de água)

4) Precursor para preparação de catalisador 
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Bio-Carvão para Alteração do solo
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Uma parte do 
carbono vai para o 
solo à cada ciclo – o 
processo se chama 
“negativo em 
carbono” 



O que é Pirólise Rápida? (depois de  1975)
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Alta Temperatura: 500-600C

Alta Taxa de Aquecimento ~ 104 K/min

Curto tempo de residência dos vapores: 

2-5 s

Vapores / Aerosóis

Condensação



Componentes de um Sistema de Pirólise Rápida
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Remoção de Carvão

 Carvão age como catalisador para craqueamento
de vapores

 Separação rápida é necessária
 Ciclones são usados para remoção do carvão
 Filtração de vapores quentes remove partículas

menores
19



Coleta do Líquido

 Corrente gasosa à alta temperatura: aerosóis (bio-óleo) + gases 
permanentes (CO, H2, CH4, CO2)

 Resfriamento rápido para minimizer reações secundárias
 Resfriamento de vapores úsando óleo ou hidrocarbonetos

imiscíveis é bastante praticado
 Parte dos aerosóis necessita de coalescência ou aglomeração

(precipitator eletrostático)
20



Aplicações do bio-óleo
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Nowakowski, D.J.; Bridgewater, A.V.; Elliott, D.C.; Meier, D.; 
de Wild, P.; “Lignin fast pyrolysis: Results from an 
international collaboration”, Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis, 88, 1, 53-72, 2010.

Desafios a serem superados na Pirólise da 
Lignina

Formação de carvão na lignina



Altos requerimentos de energia para manter a temperature 
do reator

 Requer matéria-prima seca

 Requer tamanho de partícula pequeno (~ 2-3 mm)
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Limitações Técnicas

Óleo de pirólise é geralmente um 
combustível de baixa qualidade: ácido, 
instável, e contém partículas de carbono –
necessita de upgrade



Necessidades de pesquisa – Upgrade de óleo de 
pirólise rápida

Alto teor de oxigênio na biomassa

Alto teor de oxigênio no óleo

(aldeídos, cetonas, esters, eters)
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Pirólise rápida

Caracteristicas do bio-óleo:

Mistura de muitos compostos orgânicos
Grupos funcionais reativos, baixa estabilidade química
Alta viscosidade, imiscível com com óleo cru
 Baixo valor energético (20-25 MJ/kg)
Alta acidez, corrosivo
Alta quantidade de água (~25 wt %)
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A Solução - Catalisadores



Zeólitos

• Minerais de Aluminosilicato usados como catalisadores

• Material Microporoso

HZSM-5

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZeolitesUSGOV.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zeolite-ZSM-5-3D-vdW.png


Solução 1 – Deoxigenação sobre zeólitos

Pirólise Catalítica Rápida (in-situ) ou upgrading no zeólito (ex-situ)
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Produtos:

tolueno

benzeno

P-xylenoReações: desidratação (-H2O), decarboxilação (- CO2), 
decarbonilação (CO) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Toluol.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Para-Xylol_-_para-xylene.svg


Solução 1 – Deoxigenação sobre zeólitos

Pirólise Catalítica Rápida (in-situ) ou upgrading no zeólito
(ex-situ)
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Vantagens:
Não requer gás H2

 Processo à pressão atmosférica
 Catalisador é barato e facilmente disponível

Disvantagens:
 Falta de átomos de hidrogênio leva à formação

de aromáticos somente
 Somente 20 % do carbono original chega ao

produto
 Coqueamento do Catalisador



Pirólise Catalítica de Lignina para produção de 
compostos pretroquímicos

50 milhões de toneladas de lignina no mundo

6.6 % rendimento de 
tolueno

3.25 milhões de toneladas de tolueno (990 
milhões de galões) 

30 % da produção atual de toluene no mundo

Usos:
 Solvente
 Refrigerante
 Reforço de Octano

na gasolina
 Precursor do 

benzeno

Tolueno
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Toluol.svg


Solução 2 – Hidrotratamento do Bio-óleo

Hidrogenação sobre metais:
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Bio-óleo vaporizado

H2 Metal 

(catalisador)

Hidrocarbonetos

30

toluenobenzeno P-xyleno Ciclohexano Alkanos

Produtos:

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Toluol.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Para-Xylol_-_para-xylene.svg


Solução 2 – Hidrotratamtento do Bio-óleo

Hidrogenação sobre metais:
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Vantagens:
 Reações de Hidro-deoxigenação (hidrogenação + 

deoxigenação) adicionam átomos de H ao produto – maior
variedade de produtos

 Processo não involve alimentação de sólidos, mais fácil de 
controlar

 Bastante informação disponível

Disvantagens:
 Alta pressão de H2 requerida, alto custo capital
 Coqueamento do Catalisador



Solução 3 – Hidropirólise da Biomassa

Biomassa + Hidrogênio + Catalisador
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Produtos:

toluenobenzeno P-xyleno Ciclohexano

Biomassa

H2 Metal 

(catalisador)

Hidrocarbonetos

Alkanos

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Toluol.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Para-Xylol_-_para-xylene.svg


Solução 3 – Hidropirólise da Biomassa

Biomassa + Hidrogênio + Catalisador
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Vantagens:
 Reações de Hidro-deoxigenação (hidrogenação + 

deoxigenação) adiciona átomos de H ao produto – maior
variedade de produtos

 Rendimentos de liquid mais altos
 Pressão de H2 moderada
 Pouco coqueamento do catalisador

Disvantagens:
 Pouca informação disponível
 Processo Complexo: alimentação de sólidos à um Sistema 

pressurizado



University of Washington – O que nós fazemos
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 Pirólise Rápida

 Pirólise Rápida 
Catalítica

 Hidropirólise

 Pirólise Rápida de 
Árvores mortas por
besouros

 Pirólise Rápida de 
lascas de madeira 
inteiras



University of Washington – O que nós fazemos
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Bioforce Tech Pilot Unit – 50 kg/h

Doação para a UW - 2016

Avaliação do ciclo de vida

Análise Tecno-Econômica



Árvores mortas por besouros

 MPB atacando pinheiros: 
seca, invernos mais quentes, 
florestas envelhecidas

 Mais de 40 milhões de acres 
afetados em florestas do 
oeste

 Mortalidade de árvores causa 
perigo de fogo

 Métodos de disposição
includem empilhamento e 
queima (desperdiça energia, 
carbono e nutrientes) 36

Western Forest Leadership Coallition, “Western Bark Beetle Assessment: A 
Framework for Cooperative Forest Stewardship”, 2009 Update.



Aplicações para árvores mortas por
besouros

Baixa umidade
das árvores
mortas

Rachaduras
na madeira

Imprópria
para o setor
industrial da 
madeira
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Pirólise Rápida Bio-óleo

Oportunidade de reduzir o volume de árvores
mortas e produzir algo de alto valor



1. Árvore verde não afetada ou minimamente afetada;
2. Árvore verde parcialmente afetada, terminal;
3. Em pé com folhas vermelhas e casca intacta;
4. Em pé, morta com perda de galhos pequenos, sem folhas e com alguma perda de casca (de 
dois a quatro anos depois da morte).

Os quatro estágios das árvores afetadas

38
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Pirólise Rápida: Efeito do Estágio de Decaimento
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0.5mg, 550 ℃



 Unidades Móveis: reduzem custos de transporte para biomassa, que 
tem baixa densidade (50 toneladas secas/dia)

 Rendimento de 70 galões/tonelada é necessário para viabilidade
econômia (73 wt % de conversão)

 Custos de redução de tamanho da partícula podem ser um problema

Unidades de Pirólise Móveis
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Pirólise Ablativa: “Derretendo manteiga numa
panela quente”

Taxa de reação não
é limitada pela 
transferência de 
calor pela partícula

Não há limite
máximo para o 
tamanho da 
partícula

Diminui
custos para 
redução de 
tamanho de 
partícula

Até 81 wt % de conversão já foi relatado
41



Reator de Pirólise Ablativa na UW
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Upper plate 

(inserted 3 cartridge heaters)

N2 outlet

Wood chip bowl

Gear motor

N2 inlet

Flanges

Graphite gasket

Thermocouple

Thermocouple

Drive shaft

Band heater

Band heater
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Graphalloy bushing

Drive shaft

Perforated tube
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Hot plate
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Reator de Pirólise Ablativa na UW
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hardwoodbiofuels.org

Discussão em grupo

Proponha de um a três projetos envolvendo pirólise

(ou uma de suas variações) de interesse específico do 

Brasil, para serem realizados na ESALQ. Os projetos

podem incluir conversão bioquímica. Claramente

espeficique a(s) matéria-prima(s), presença ou

ausência de catalisadores, objetivos, e como estes

projetos contribuirão para o desenvolvimento da área.


