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Rotas de produção de biocombustíveis 



Produzindo biocombustíveis 



A Pirólise: um processo termoquímico 

Processo de degradação térmica na ausência de oxigênio, que 
basicamente, consiste da ruptura da estrutura molecular original 
em moléculas menores por meio do calor (ruptura das ligações 

carbono-carbono e formação de ligações carbono-oxigênio) 
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Os processos termoquímicos 
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Potenciais da rota termoquímica 

Flexibilização da produção de biocombustíveis e bioquímicos 

  

  

  

  

  

  
  

  



Os diferentes tipos de pirólise 

Rápida    
ou Hidro 

Ultra 
rápida 

Lenta Flash Vácuo Metano 



Potenciais da pirólise rápida 

Compactação energética  
superior a 1.000% 

Transporte via 
caminhão ou 
pipelines 

Flexibilidade 
de produção  

Viabilidade de 
plantas de 
pequeno porte 
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A experiência da Feagri/Unicamp 

... atualmente 



PLANTA PILOTO (200 kg/h)  
Adequações realizadas 



A experiência da Feagri/Unicamp 



A experiência da Feagri/Unicamp 



1. Picagem 2. Secagem 3. Moagem 

ao sol 

Pré-tratamento das biomassas: 
Cana integral, Palha e Bagaço 

a vácuo 



RESULTADOS 
Caracterização das biomassas 

Cana Integral 



RESULTADOS 
Caracterização das biomassas 

Palha 



RESULTADOS 
Caracterização das biomassas 

Bagaço 



RESULTADOS 
Caracterização das biomassas 

Entre as 3 biomassas 


