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“PROCESSO DE PIRÓLISE” 
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 Reação de análise ou decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas. Onde ocorre uma 

ruptura da estrutura molecular original de um determinado composto pela ação do calor em um ambiente com 
pouco ou nenhum oxigênio. 
Entretanto, em sentido amplo, conceitua-se como Pirólise todo e qualquer processo de decomposição ou de 
alteração da composição de um composto ou mistura pela ação de calor, nas condições acima descritas. Este 
sistema é bastante utilizado pela indústria petroquímica  e na fabricação de fibra de carbono. 
  
 
 

 
 
 
 A Pirólise para o tratamento do lixo  e lodo é um processo  autossustentável sob o ponto de vista 

energético, pois, a decomposição  química pelo calor na ausência de oxigênio, produz mais energia do que 
consome. 
Diversos estudos apontam a Pirólise como um dos meios mais eficientes para o tratamento de resíduos 
urbanos.  
Além disso, através deste processo é possível extrair  dos resíduos  urbanos:Alcatrão, Água Ácida, Óleos 
vegetais,  Óleo Diesel, Lignina, entre outros. Constitui-se em uma opção ecologicamente correta, além de 
possibilitar diminuição  e reversão dos aterros sanitários e antigos lixões. 
 

 

O Que é Pirólise? 

Justificativa 
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   O reator pirolítico  para tratamento do lixo ou Lodo,  funciona com qualquer produto, desde 

o lixo domestico até resíduos industriais. Após a trituração, o material segue ao reator pirolítico onde 
ocorre uma reação endotérmica e as consequentes separações dos subprodutos. Através deste processo, 
serão produzidos biocombustíveis.  
No Reator Pirolítico, a matéria orgânica passa por uma série de etapas. A primeira é denominada de zona 
de secagem, onde a temperatura varia entre 120ºC e 250ºC. Logo após segue para a zona de Pirólise 600º, 
onde ocorrem importantes reações químicas como a fusão, volatilização e oxidação. Nessa etapa já são 
retirados vários subprodutos, como álcoois e alcatrão. Em seguida o processo é finalizado na zona de 
resfriamento, onde são coletados produtos como o bio-óleo.  
 

 
 

 Pilhas usadas e outros materiais podem ser enviados ao Reator Pirolítico para a eliminação 
ambientalmente segura. Onde são enviadas juntamente com o lixo comum para o triturador e depois ao 
Reator Pirolítico.  O material do triturador é transferido por uma rosca para a Câmara de Pirólise, que é 
aquecida a uma temperatura de decomposição entre 450 e 850 Graus Celsius. A câmara de Pirólise inclui 
um sistema de recuperação de vapor para remover os vapores tóxicos e manter o vácuo na câmara de 
Pirólise. Os vapores são retirados através de um trocador de calor no destilador separando o líquido e o 
gás. Onde os líquidos condensados são removidos e o gás posteriormente enviado a câmara de combustão 
para uma pós queima. O resíduo do Reator Pirolítico é descarregado em um sistema de recuperação de 
resíduos que inclui um eixo helicoidal fechado para transferir o resíduo da câmara de Pirólise para um 
batedor. Um interruptor sensível à pressão que mantém um nível mínimo de material sólido -lixo na rosca 
de entrada e Carvão na rosca de saída, que funciona como um selo para evitar que o ar ou oxigênio de 
entre no Reator Pirolítico e que gazes tóxicos escapem ao ambiente. O resíduo é transferido para um 
tambor de triagem que separa o carvão em pó dos metais, vidros e possíveis materiais não decompostos, 
onde este ultimo pode retornar ao sistema. 

Reator Pirolítico 

Materiais Contaminados. 
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 O projeto foi desenvolvido, visando atender a necessidade de solucionar o problema de 
pequenos municípios.  Atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos LEI 12.305/2010 Decreto 
7.704 
 Com a capacidade de processamento que varia  entre 6 e 10.000 kg/h  o projeto poderá atender uma 
cidade ou micro-região com cerca de 200.000 habitantes. Solucionando problemas como a  
contaminação de lençol freático, sendo possível inclusive a reversão de antigos lixões e aterros 
sanitários.  
Outro benefício deste tipo de usina é a geração de energia limpa, uma vez que o processo respeita as 
mais rígidas normas de emissão de gazes existentes na União Européia.   

Objetivo do Projeto 

Bio 

5 

Área necessária para a implantação 

Para a implantação da Usina,  será necessário um terreno com 25.000m2 demais  dimensões  que 
podem ser observadas no layout a seguir:  
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Composição dos Resíduos Sólidos no Brasil 
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Resid 

Vidro    3% 

Metais  4% 

Vidro 
Met. 

Volat. 

Líqui. 

Líq. Pirolenhoso  25%  

Voláteis 33% 

Resíduo 

Carv. 

Carvão   35%  

 Uma tonelada de biodiesel evita a produção de 2,5 toneladas de gás carbônico CO2; grande redução de 
emissão de monóxido de carbono CO e de fumaça preta; redução significativa de Hidrocarbonetos HC e 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos;  o teor de enxofre e de aromáticos são praticamente nulos. 

Gráfico de Redução dos Resíduos Sólidos pelo Processo de Pirólise 

Processo de Pirólise 
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Média de Composição  da Analise do Lodo de 

Esgoto no Brasil 

 

Parâmetro 

 

Norma 

 

Unitário 

 

limites 

Anexo 1 

composto VO 

 

limites 

Escavação do solo 

local de eliminação 

 

limites 

inerte- 

local de eliminação 

 

O lodo de esgoto 

 

Matéria seca DIN ISSO 11465 % - - - 14,3 

Antimónio (Sb) ISSO 11885 mg/kg TS - - - <10 

Arsênico (As) ISSO 11885 mg/kg TS - 50 200 12 

Chumbo (Pb) ISSO 11885 mg/kg TS 200 150 500 67 

Cádmio (Cd) ISSO 11885 mg/kg TS 3 2 4 1,9 

Cromo (Cd) ISSO 11885 mg/kg TS 300 300 500 58 

Cobalto (Pb) ISSO 11885 mg/kg TS - 50 50 10 

Cobre (Cr) ISSO 11885 mg/kg TS 500 100 500 260 

Molibdênio (Mo) ISSO 11885 mg/kg TS - 100 500 <10 

Níquel ( Ni) ISSO 11885 mg/kg TS 100 100 500 32 

Mercúrio (Hg) ÖNORM EM 1483 mg/kg TS 5 1 2 2,60 

Zinco ( Zn) ISSO 11885 mg/kg TS 2000 500 1.000 1.210 

Obs: No Lodo de Esgoto, um dos  maiores contaminantes são os graxos proveniente  de:  
Óleo de cozinha, sabão em pó, amaciante de roupas, sabonetes,detergentes , shampoo  etc.  
Por esta razão, o tratamento  de lodo pelo processo de Pirólise é o mais indicado, por trabalhar com  altas temperaturas 
eliminando até mesmo os Vírus mais resistentes . 



  

O sistema prioriza três aspectos: 

 

 

Eficiência Energética; 

 

Flexibilidade e Mobilidade; 

 

Baixo Custo de Operação e Manutenção; 

Diferencial do Sistema 
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Eficiência Energética 

 Os pontos que seguem,  são o que difere o sistema, de todos  estudos e matérias 
pesquisadas, para que se desse inicio ao desenvolvimento deste projeto.  
  

Aproveitamento de gazes: 
 

 Grande parte do ganho de eficiência energética vem da inovação desenvolvida para a 
reutilização dos gazes voláteis,  emitidos no reator pelo processo de Pirolise.  
Neste processo, os gazes emitidos no reator Pirolítico, passam inicialmente pelo destilador. Onde são 
extraídos os subprodutos como: Alcatrão, Água ácida, Lignina, Óleo Vegetal.  
Em seguida os gazes resultantes, são pressurizados na câmara de combustão. Aumentando o poder 
calórico dos queimadores de pellets utilizados neste processo. 
 
Após a queima total dos gazes voláteis o Gás carbônico resultante é enviado ao catalisador par 
purificação sendo liberado para a atmosfera com 99,9% de pureza. 
  
Imagem: 

Sistema de Condensação  Filtro de Retorno 
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Câmara de Fluído Térmico: 

 O ponto mais  importante para o aumento na eficiência energética. É a criação de uma 
câmara de fundição de sódio que ira atuar como fluído térmico. Este sistema permite que tenhamos 
aproveitamento do calor gerado para aquecimento do Reator Pirolítico.  

 Da mesma forma  nos permite reservar o produto em um Reator de Sódio, em 
temperaturas próximas  à 800 graus.  

 Instalado em um modulo (container) paralelo ao Reator Pirolítico. O Reator de Sódio  
serve como bateria, uma vês que depois de fundido o Sal, quando bem acondicionado tem a 
propriedade de conservar sua temperatura por longos períodos.  

 Desta forma podemos nos beneficiar do aquecimento e através  de um reator de vapor  
transformando o aquecimento gerado em energia elétrica através do Gerador de Energia.  

Imagem: 
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Reator de Sódio 

Reator de Vapor Gerador 

03 Contêineres de 20 pés 



Flexibilidade e Mobilidade 

  Todos os equipamentos foram desenvolvidos para serem instalados dentro de contêineres 
20 e 40 pés. 
 O Reator Pirolítico, será instalado em contêineres de 20 pés. Pois  a montagem em módulos 
menores, proporciona a possibilidade de aumento do Reator e capacidade de processamento de 
material. 
 
 As demais áreas foram cuidadosamente estudadas para serem montadas dentro de padrões 
internacionais de segurança, sempre respeitando as questões de mobilidade.  
 
Imagem: 
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Reator  Pirolítico Câmara de Sódio Fundido 

Queimadores de pellets 03 Contêineres de 20 pés 



 O projeto foi desenvolvido  por profissionais da área de metalurgia e automação industrial.  
O que permite que tenhamos soluções praticas e eficientes para  a construção de um conjunto de 
soluções, que apesar de inovadoras neste processo, estão disponíveis e são facilmente encontradas no 
mercado, permitindo a construção de um equipamento de baixo custo e fácil manutenção. 
 
O sistema construtivo possibilita que seja de fácil utilização e permite o aumento de sua capacidade de 
processamento.   
 
 
Imagem do sistema completo: 

Baixo Custo de Operação e Manutenção: 
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Processo de Destilação e Limpeza  

dos Gases 

Processo de retenção de vapores e gases condensáveis gerados durante a queima ou Pirólise. 

Um inovador processo de retenção de vapores e gases condensáveis gerados durante a  Pirólise da 
biomassa, através de um sistema de condensação da fumaça. Na fig. 1 Temos a câmara de 
carbonização (1) onde, os gases surgem do processo de Pirólise da biomassa, então através de um 
exaustor(2) a fumaça é bombeada por meio de dutos para um condensador (trocador de calor) (3), 
que é constituído de uma grande quantidade de tubos cilíndricos para permitir uma grande troca 
de calor  devido a grande área superficial, no qual em seu interior é forçada a passagem da fumaça 
e na parte externa aos tubos há um fluxo de água com uma vazão alta para aumentar a eficiência 
de troca de calor, uma vez que a fumaça entra no condensador com temperatura elevada ( 200°c), 
nesta etapa, grande parte dos vapores de água e dos gases condensáveis se transformam na fase 
liquida, gerando o liquido pirolenhoso. 
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 Para atingir alta eficiência na retenção da fumaça, após o condensador, a fumaça passa 
por um sistema de lavador de gases(4), que consiste em um pulverizador(7) do próprio liquido 
pirolenhoso, gerado no processo, que é bombeado, através de uma bomba(6) do reservatório(5) 
para o lavador de gases(4). Como na combustão ou Pirólise, além de gerarem o liquido pirolenhoso, 
também se produz gases não condensáveis(8), boa parte gases combustíveis como ch4 (metano) e 
h2 (hidrogênio). 

Importante: O processo não se aplica se aplica a fumaça que é gerada na  câmara de combustão. 
Esta e pressurizada no sistema de filtros para eliminação do gás carbônico pelo catalisador.  

Reator Pirolítico: Capacidade 8.000 kg/ h. 
Volume de Sódio no Reator Pirolítico: 3m3 

Velocidade da rosca do Reator Pirolítico: 6rpm.  
Quantidade de gazes emitida: 5.600 m3/h. 

Capacidade do sistema de lavagem de gazes: 9.000 m3/h. 
Produção estimada da unidade básica: 6 a 12.000 kg/h. 

Informações do Sistema: 

Composição do Sódio Fundido. 
 

 Existe uma grande variedade de sais que podem ser utilizados neste processo de 
Fundição. Alguns têm propriedade que lhe permitem ter mais fluidez, quando outros tem 
características que permitem uma maior conservação do calor.  Por esta razão a formula exata de 
mistura de sódio a ser utilizada e considerada um dos segredos industriais do sistema.    
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- Controle de pesagem nas esteira de alimentação através de células de carga, controlando com 
eficiência o volume de material do Reator Pirolítico. 
 

- Controle eletrônico de velocidade dos moto redutores das roscas transportadoras do Reator 
Pirolítico. 
 

- Controle de temperatura do Reator Pirolítico por zonas diferenciadas com controle eletrônico 
de umidade  e quantidade de oxigênio interna diferenciando a temperatura de queima com um 
sistema PID com maior precisão das zonas de temperatura. 
 

- Controle de pressão interna do Reator de Pirolise , Reator de Vapor e Reator de Sódio, gerando 
maior segurança através de válvulas de pressão monitoradas eletronicamente. 
 

- Controle da pesagem de saída em tempo real por células de carga do material final do 
processo. (carvão, alumínio, ferro, vidro, etc) 
 

- Analisador de gases na saída da chaminé do sistema comprovando sua eficiência em tempo 
real. 
 

- Sistema controlado por PC tipo industrial de controle simultâneo de até 64.000 pontos, 
agregado a um sistema supervisório central para controle total da planta. 
 

- Possibilidade de conexão remota ao sistema (via internet) em qualquer parte do mundo, com 
       geração de relatórios e sinais de alerta de procedimento para órgão certificadores. (ambiental, 
       ong’s, governos, etc)  
 

Controle de Processos 
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Fundamentação Jurídica 

  Os resíduos sólidos urbanos (RSU) - que corresponde aos resíduos 
domiciliares e de limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana) – foram os que apresentaram uma maior quantidade 
de informações disponibilizadas em diversos sistemas de informações de fontes oficiais 
(IBGE, Min. Cidades). Compreendem uma grande variedade de temas interligados tais 
como a questão da logística reversa, da coleta seletiva, da atuação dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis, da compostagem, da recuperação energética, dentre 
outros e referem-se a questões que apresentam maior impacto nas relações entre entes 
federados, em especial Estados e Municípios, com reflexos no processo de elaboração 
dos respectivos planos de resíduos sólidos (planos estaduais, Interfederativos e 
municipais). O Decreto no. 7.404/2010 que regulamentou a PNRS em seus artigos 53 e 
54 estabeleceu o vínculo entre os planos de resíduos sólidos e os planos de saneamento 
básico, no que tange ao componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos. 
  
Este projeto em desenvolvimento fundamenta-se no artigo 9º da Lei 12.305/2010 e 
artigo 35 do Decreto 7404/2010, que regulamenta a Politica Nacional de Resíduos 
Sólidos e estabelece as diretrizes aplicáveis à gestão e gerenciamento dos resíduos 
sólidos que prevê a utilização de tecnologias mitigatórias dos impactos das operações, 
visando à recuperação energética dos resíduos sólidos, comprovando viabilidade técnica 
e ambiental e implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos 
aprovado pelo órgão ambiental.  
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Segundo artigo 9º da Lei 12.305/2010, a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 
observarão a hierarquia de manejo: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. Segundo o art. 36 do Decreto 7.404/2010, a utilização de resíduos sólidos nos 
processos de recuperação energética, incluindo o coprocessamento, obedecerá às 
normas estabelecidas pelos órgãos competentes. 
  
A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos referida no § 1º do art. 9º da 
Lei nº 12.305, de 2010, assim qualificados consoante o art. 13, inciso I, alínea “c”, 
daquela Lei, deverá ser disciplinada, de forma específica, em ato conjunto dos 
Ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e das Cidades. 
  
Segundo o art. 62 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008 e o art.62 do Decreto 
7.404/2010, os Municípios poderão destinar os resíduos sólidos urbanos destinar à 
recuperação energética, respeitando a legislação em vigor sobre licenciamento 
ambiental. Como referência técnica, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, sob consulta 
pública, estabelece o incentivo ao aproveitamento energético dos resíduos sólidos 
urbanos  através de sistemas de tratamento individuais ou consorciados. 
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Atendendo à meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o projeto contribuirá com a 
redução de rejeitos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários, dentro do processo 
de aproveitamento dos gases provenientes do processamento de compostos orgânico e 
inorgânico. 
  
De acordo o art. 62, inciso XIV do Decreto No. 6.514, de 22/07/2008, referente às 
Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais, incorrerá multas de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), a destinação 
de resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o 
§ 1º. do art. 9º. da Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento (incluído pelo 
Decreto nº 7.404, de 2010) 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
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Profissionais graduados envolvidos no   

sistema Usina ECER. 
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• Físico - Nicholas Foidl 
• Graduado em Física pela Universidade de Graz/Áustria. 
• Trabalhou como especialista em diversas empresas. 
• Desenvolveu várias patentes na área de gaseificação e Pirólise. 

 

• Químico - Philipp Lehner 
• PhD em Química pela Universidade de Graz/Áustria. 
• Possui amplo conhecimento em processos químicos, com ênfase no desenvolvimento sensorial, analítica e de material. 

 

• Engenheiro - Miguel Nuno Martins Marques de Miranda 
• PhD em Ciências aplicadas ao Ambiente pela Universidade de Aveiro/Portugal. 
• Graduado em Engenharia Energética pela Universidade Autônoma de Lisboa/Portugal. 
• Possui vários livros e artigos publicados na área de Pirólise. 
• Participou na elaboração de diversos projetos com o método da Pirólise. 

 

• Engenheiro - Rudolf Hierzenberger 
• Graduado em Engenharia de automação pela Universidade de Viena/Áustria. 
• Trabalhou como especialista em diversas empresas dando consultoria para países como Alemanha, Romênia, Grécia, Iraque, África do Sul e 

para o Estado da Califórnia nos Estados Unidos. 
• Foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do plano ambiental da cidade de Viena/Áustria. 

 

• Engenheira - Cristiane Mocelin 
• Pós Graduada em Engenharia Mecânica e de Materiais pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná/Brasil 
• Desenvolveu seu estudo sobre a Pirólise de Lodo de Esgoto Sanitário, Produção de Adsorventes e óleos Combustíveis. 

 

• Químico - Pedro Ramos da Costa Neto 
• Pós Doutorado em Química pela Universidade Federal da Bahia/Brasil. 
• PhD em Química pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina/Brasil. 
• Mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Paraná/Brasil. 
• Graduado em Química pela Universidade do Paraná/Brasil. 
• Participou do desenvolvimento de diversos projetos na área de Energias Renováveis. 

 



ECER 

ecer.contato@gmail.com 

Fones para contato: 
+55 (47) 3363-0797 

        

Empresa Catarinense  de Energias Renováveis 
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